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RESUMO 

O estágio em farmácia comunitária na Farmácia Sousa Botelho teve a duração de 4 meses e meio. 

Durante esse período pude conhecer e participar de todas as atividades exercidas pelo farmacêutico no 

âmbito do circuito de dispensa do medicamento nomeadamente: receção e conferência de encomendas, 

armazenamento de produtos, controlo de prazos de validade, realização de devoluções, atendimento, 

aconselhamento farmacêutico, indicação farmacêutica e prestação de serviços farmacêuticos. 

Ao longo do estágio desenvolvi 3 temas. Cada uma incluiu uma vertente teórica e uma vertente 

prática. No trabalho intitulado “Quanto vale a sua saúde”, a vertente prática implicou um rastreio de saúde 

aos utentes da farmácia, no trabalho sobre a proteção solar foi incorporado um programa de educação para 

a saúde e no tema “Ostomias- a Farmácia mais perto de si” a formação interna constituiu a aplicação prática 

do trabalho.  

A realização do estágio foi sempre acompanhada por um grande sentido de responsabilidade e 

muita dedicação e contribuiu de forma inquestionável para a aquisição de competências como a interação 

com o utente, colegas de equipa e consolidação de muitos conceitos teóricos. 
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INTRODUÇÃO  

A farmácia comunitária é a área com maior visibilidade na profissão farmacêutica. Como tal, devido à 

sua importância, o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, integra obrigatoriamente um estágio em farmácia comunitária.  

Realizei esse estágio na Farmácia Sousa Botelho sob a orientação do Dr. Gonçalo Raposo, no período 

compreendido entre 1 de março e 13 de julho, praticando um horário das 10:00h às 19:00h com interrupção 

de uma hora para almoço.  

Nesse período de tempo participei em todas as atividades que fazem parte da rotina de um farmacêutico 

comunitário. Este relatório descreve numa primeira parte, as atividades desenvolvidas no estágio e na 

segunda parte encontra-se a apresentação dos trabalhos desenvolvidos. O cronograma de atividades 

encontra-se na Tabela 1.  

   

Tabela 1 Cronograma das atividades realizadas. 

Descrição das atividades  Março Abril Maio Junho Julho 

B
a

ck
o

ff
ic

e 

Receção e conferência de 

encomendas 

∎ ∎ ∎ ∎ ∎ 

Armazenamento ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ 

Controlo de prazos de 

validade 

∎ ∎    

Encomendas instantâneas   ∎ ∎ ∎ 

Devoluções ∎ ∎    

Processamento de 

Receituário e Faturação 

 ∎    

F
ro

n
to

ff
ic

e
 

Atendimento 

supervisionado 

  ∎   

Atendimento autónomo    ∎ ∎ 

Prestação de serviços 

farmacêuticos 

 ∎ ∎ ∎ ∎ 

Formações  ∎ ∎  ∎ ∎ 

T
ra

b
a

lh
o

s 

Trabalho 1- Quanto vale a 

sua saúde 

 ∎ ∎ ∎ ∎ 

Trabalho 2- Proteção Solar   ∎  ∎ 

Trabalho 3- “Ostomias- A 

Farmácia mais próxima de 

si” 

    ∎ 
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1. A FARMÁCIA SOUSA BOTELHO  

A farmácia Sousa Botelho (FSB) existe deste 1985 e já teve 3 localizações diferentes, mas todas 

na mesma freguesia (Arrifes). Atualmente e, desde o início da década de 90, que se situa numa zona mais 

central da freguesia com melhores condições de acessibilidade. Em 2015 o último espaço da farmácia foi 

totalmente demolido e reconstruído dando origem a um espaço novo, moderno, amplo, agradável e 

acolhedor que permite receber melhor os utentes. 

 

1.1. Localização e horário de funcionamento  

A FSB está localizada na Rua António Resendes Tavares, Nº 2, 9500-367 Arrifes, Ponta Delgada e 

funciona de segunda a sexta das 9h às 20h e ao sábado das 9h às 13h, sem interrupção para hora de almoço. 

 

1.2. Recursos humanos  

Da equipa da diretora técnica Dra. Teresinha Raposo fazem parte dois farmacêuticos: Dr. Gonçalo 

Raposo e Dra. Ana Cristina Gouveia e 4 técnicos de farmácia: Sra. Cidália Alves, Sr. Hélio Massa, Sr. João 

Silva e Sr. Paulo Melo. 

 

1.3. Espaços físicos 

Do exterior vê-se um edifício grande, novo e moderno (Anexo I) que engloba na mesma área a 

farmácia, um posto de colheita de análises clinicas (posto de colheita do Laboratório de Análises Clinicas 

Dr. Aires Raposo e Dr. Teresinha Raposo) e, no segundo andar, um consultório médico (Medclínica). O 

interior da farmácia é de igual forma moderno, luminoso e amplo. 

De acordo com o que se encontra regulamentado, a FSB possui uma sala de atendimento ao público 

com mais de 25m2, 3 armazéns (armazém 1, armazém 2 e um sistema de armazenamento e distribuição 

automático - Rowa Vmax), um laboratório e 2 instalações sanitárias. Possui ainda uma zona de backoffice, 

dois gabinetes de atendimento, um gabinete de direção técnica, uma copa e uma sala de reuniões.1 

Ao entrar na farmácia o utente obtém uma senha de acordo com o serviço que pretende e tem ao seu 

dispor cinco balcões de atendimento devidamente equipados.   

Ao redor da zona de atendimento, encontram-se prateleiras, montras e gôndolas de produtos de venda 

livre de variadas categorias. A zona de atendimento dá acesso a 2 gabinetes, um para atendimento 

personalizado que permite a existência de um diálogo confidencial e para a prestação de serviços 

farmacêuticos e outro para consultas de nutrição. 

 

1.4. Fontes de Informação 

A informação sobre os medicamentos deve estar sempre disponível e acessível ao farmacêutico durante 

o período de atendimento da farmácia e tal como está previsto na legislação, a farmácia possui a 

Farmacopeia Portuguesa em edição de papel bem como o formulário Galénico Português e o Prontuário 

Terapêutico. Possui também acesso online à plataforma da Associação Nacional das Farmácias e recorre 

também ao INFARMED, mais concretamente ao Infomed.2,3 
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1.5. Sistema Informático  

À semelhança de 90% das Farmácias Portuguesa, a FSB utiliza o Sifarma® como sistema informático. 

Este sistema auxilia tanto na gestão farmacêutica, como no atendimento, cedendo informação científica, 

muitas vezes fundamental na resolução de dúvidas durante o aconselhamento.4 

Ao longo do estágio foi possível descobrir gradualmente as várias funcionalidades que o sistema 

oferece e que se traduzem em grandes vantagens.  

 

2. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO  

 

Esta é a área que sustenta toda a dinâmica de funcionamento de uma farmácia. Para o bom 

funcionamento da mesma, uma boa gestão de stocks e de produtos é fundamental. Sem isso não se 

satisfazem as necessidades dos utentes e consequentemente não se ganha a confiança e fidelização deles. 

O stock dos medicamentos não pode ser demasiado elevado, comprometendo a viabilidade financeira 

da farmácia, o espaço disponível e a rotatividade dos produtos, nem demasiado baixo impedindo a 

satisfação das necessidades dos clientes. Para obter o equilíbrio é necessário fazer uma adequada gestão de 

stocks, o que implica uma análise cuidada do mercado e do histórico de vendas sem esquecer que o produto 

mais vendido ontem pode ser o menos vendido amanhã. A comercialização dos produtos na farmácia é 

constantemente influenciada pela sazonalidade dos mesmos, por campanhas de marketing, campanhas 

promocionais da própria farmácia e até mesmo por padrões de prescrição médica e por isso os stocks dos 

produtos devem ser atualizados com regularidade. 

Foi pela área das encomendas que iniciei o meu estágio e nela permaneci durante cerca dois meses, 

participando das várias etapas que o processo envolve. 

 

2.1. Encomendas  

Existe 3 tipos de encomendas: instantâneas, manuais e diárias.  

As encomendas instantâneas são feitas ao balcão no momento do atendimento quando não há stock do 

produto solicitado. Nessa altura verifica-se, online, a disponibilidade do produto nos fornecedores Alliance 

Healthcare ou Oliveira Leitão & Pena, confirma-se a encomenda e conhece-se de imediato a data e hora de 

entrega do produto na farmácia. Ao longo do estágio encomendei vários produtos por esta via.  

As encomendas diárias são geradas automaticamente pelo sistema informático, que a partir de uma 

gestão dos stocks mínimo e máximo, determina as quantidades e os tipos de produtos necessários, 

resultando numa uma nota de encomenda que é validada pelo responsável pela área, antes de ser enviada 

para o fornecedor. As encomendas diárias são realizadas 2 vezes por dia.  

As encomendas manuais são criadas produto a produto, nas situações em que se pretende encomendar 

grandes quantidades, que é o que acontece no início de cada mês, ou quando se pretende aproveitar 

determinadas campanhas ou oportunidades de negócio. As campanhas e oportunidades de negócio são 

avaliadas em reuniões com o farmacêutico responsável e os delegados de informação médica.  

 

2.2. Aquisição 

A aquisição de medicamentos e outros produtos de saúde só pode ser feita a fabricantes e distribuidores 

grossistas autorizados pela Direção Regional dos Açores.5,6 
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Os dois principais fornecedores da FSB são a Alliance Heathcare e o Oliveira Leitão & Pena no 

entanto, a farmácia também compra produtos a outros fornecedores nomeadamente Dinarte Dâmaso & 

Filhos, Delk Açores, Higiaçores, Luís Peixoto, Urialdo Bettencourt, entre outros e diretamente aos 

laboratórios. 

 

2.3. Receção e conferência das encomendas  

A receção das encomendas, bem como a sua conferência é feita no backoffice da farmácia. 

Na receção e conferência dá-se prioridade aos medicamentos do frio que depois são imediatamente 

guardados no frigorífico. A conferência dos produtos tem por objetivo verificar a concordância entre a nota 

de encomenda e a fatura. Quando ainda não foi feita a nota de encomenda, que é o caso por exemplo das 

encomendas feitas em momento de reunião com os delegados, em vez da fatura vem a guia de remessa. 

  Durante a conferência verifica-se o Código Nacional do Produto (CNP), o estado e o número de 

embalagens, a validade, o preço de faturação e eventuais bonificações. Tudo isto é registado no Sifarma e 

os produtos passam a fazer parte do stock da farmácia. Se houver alteração do preço do produto, procede-

se à sua retificação na sua respetiva ficha. Se for um produto novo na farmácia ou que se encontrava 

inativado é necessário criar/reativar a ficha de produto e introduzir os valores de stock mínimo e máximo. 

Seguidamente, são impressas e colocadas as etiquetas com o preço nos produtos que não o têm marcado na 

embalagem.  

Participei ativamente em todas as etapas deste processo, quer enquanto estive dedicada ao 

backoffice, quer nos “intervalos livres” do período no frontoffice. 

  

2.4. Armazenamento  

O armazenamento dos medicamentos e outros produtos de saúde, matérias-primas e materiais de 

embalagem é realizado sob determinadas condições de iluminação, ventilação, humidade e temperatura que 

garantam as exigências específicas dos mesmos. Periodicamente e do acordo com o procedimento interno, 

são verificadas e registadas estas condições.5 

Para o efeito são usados dois termo-higrómetros da marca Rotronic, modelo HL-D, previamente 

certificados pelo Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM). A medição em 5 

espaços distintos (armazém 1, zona de atendimento, laboratório, Rowa VMax e frigorifico) permite obter 

uma amostragem representativa de toda a farmácia. As localizações específicas são as seguintes: 

Armazém 1: na segunda prateleira, a contar de cima, na estante oposta à porta de entrada. 

Zona de atendimento: na primeira prateleira, a contar de cima, imediatamente atras do balcão 1. 

Laboratório: num dos armários inferiores contendo os reagentes/matérias-primas. 

Rowa Vmax: colocado na referência interna “banco 07/prateleira 23”. 

Frigorífico: na prateleira superior 

Para auxiliar a logística destas medições existe uma folha de registo da localização do termo- 

higrómetro que permite identificar facilmente o local onde os mesmos se encontram em qualquer período 

temporal. O tempo de permanência de um dos aparelhos em cada espaço é de aproximadamente 14 dias, 

sendo que um se encontra permanentemente no frigorífico. Sempre que o medidor é recolocado, de acordo 

com o mapa preestabelecido, o operador responsável assinala a data e hora de ocorrência e rubrica.  
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A descarga e limpeza dos dados contidos nos termo-higrómetros são feitas mensalmente. Os dados 

de que daí resultam: representação gráfica das amostras e os dados estatísticos gerados pelo programa HW4-

LITE são processados, analisados e arquivados em suporte de papel e eletrónico. 

As condições pretendidas dependem do medicamento, mas o objetivo principal é que no armazém 

a temperatura se encontre entre os 15 e os 25ºC e a humidade relativa seja igual ou inferior a 60%. No 

frigorífico pretende-se uma temperatura entre os 2 e os 8ºC. 

O local de armazenamento de cada produto está identificado nas respetivas fichas de produto no 

Sifarma©. A identificação das zonas de armazenagem permite agilizar o processo de arrumação e evitar 

erros por equívoco de produto.5 Os produtos destinados aos utentes, são arrumados numa zona específica 

ao lado dos balcões com a respetiva identificação do cliente.  

 Na FSB, a grande maioria dos medicamentos e outros produtos de saúde sujeitos a receita médica 

(MSRM) encontram-se armazenados no Rowa Vmax, que vulgarmente chamamos de robot.  

O Rowa Vmax é um sistema de armazenamento e distribuição automático que rentabiliza o espaço 

de armazenamento ao permitir uma distância muito reduzida entre as embalagens armazenadas. O robot da 

FSB possui uma Picking Head (sistema de recolha de medicamentos) que arruma os medicamentos de 

forma completamente aleatória.7 É por isso que para armazenar produtos nesse sistema apenas se verifica 

e/ou altera – se a validade dos produtos. Na FSB, estipula-se que todos os medicamentos com prazo de 

validade igual ao superior a um ano, relativamente ao dia de armazenamento, são introduzidos no robot 

sem se registar a validade. Para os restantes, regista-se a validade no computador do robot antes de os fazer 

entrar.  

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) estão expostos em prateleiras, montras 

e gôndolas presentes na zona de atendimento e o excedente fica armazenado no armazém 1. O armazém 2 

comtempla apenas os dispositivos médicos para incontinência urinária.  

Nos armazéns, os produtos são organizados por classes e de forma a que os primeiros a esgotar a 

validade sejam os primeiros a ser dispensados e os primeiros a entrar sejam os primeiros a sair.  

No tempo em que estive no backoffice, arrumei produtos no robot, nas prateleiras, montras e 

gôndolas, no frigorífico e nos armazéns e li o procedimento sobre o controlo de temperatura e humidade 

da farmácia.  

 

2.5. Controlo dos Prazos de Validade e devoluções 

É responsabilidade do farmacêutico, como já foi referido, monitorizar regularmente o stock dos 

medicamentos, o que implica controlar os seus prazos e validade e remover os produtos que expiram a 

validade nos 3 meses subsequentes.8 

O farmacêutico responsável imprime mensalmente a listagem de produtos a expirar a validade nos 

3 meses seguintes e verifica a correspondência entre os dados da listagem (prazo de validade e número de 

embalagens) e a realidade, realizando posteriormente os ajustes necessários. Isto permite à FSB otimizar a 

permanência do produto na farmácia, a rotação de stocks e a eliminação do desperdício.8 

Ainda no âmbito dos prazos de validade, os produtos que embora não expirem o seu prazo de 

validade nos 3 meses seguintes, mas constituam produtos pouco vendidos, ou os que expirem mas preveja-

se a sua venda em tempo útil são separados dos restantes e ficam numa zona destinada a produtos a terminar 
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o prazo de validade. Assim os colaboradores tomam conhecimento dos mesmos e vendem-nos sempre que 

oportuno. 

As farmácias não podem fornecer medicamentos ou outros produtos de saúde que excedam o prazo 

de validade nem tenham sido alvo de retirada do mercado.8 

 Todos os produtos que expirem o prazo validade nos 3 meses subsequentes, à exceção daqueles 

que acima referi, e os que foram alvo de retirada do mercado são devolvidos aos fornecedores. Em resposta, 

os fornecedores fazem créditos à farmácia sob a forma de nota de crédito ou mais raramente devolvem o 

valor em produtos.  

 Todos os produtos, que eventualmente expirem o seu prazo e não sejam devolvidos, são enviados 

para destruição por intermédio do VALORMED.  

 As devoluções também são feitas em caso de engano de envio de medicação. Quando chegam as 

notas de crédito, procura-se a nota de devolução e regulariza-se a mesma. Ficam arquivadas a nota de 

devolução anexada à nota de crédito. 

 Durante o estágio participei no controlo dos prazos de validade e regularizei devoluções. 

  

3. CONTABILIDADE E GESTÃO DA FARMÁCIA 

Tudo o que diz respeito à atividade da farmácia é tutelado pela SRS. A gestão interna é desenvolvida 

com critérios de alguma autonomia técnica e responsabilidade do diretor técnico, já as obrigações 

contabilísticas e fiscais são da jurisprudência da Autoridade Tributária e Instituto da Segurança Social dos 

Açores. 

 

3.1. Processamento de Receituário e faturação  

A conferência de receituário de medicamentos é uma das obrigações da farmácia e constitui uma 

ferramenta fundamental para o controlo das despesas do Serviço Regional de Saúde (SRS) pois permite a 

redução dos erros de prescrição e redução de gastos com medicamentos. Trata-se de um processo crítico 

para a farmácia, pois se não for corretamente realizado compromete o recebimento das comparticipações.9   

Todas as receitas manuais ou eletrónicas materializadas comparticipadas pelo SRS têm imprimido 

no seu verso a respetiva fatura. As receitas desmaterializadas desta entidade financeira são automaticamente 

enviadas para o centro de conferência de faturas dos Açores. 

Para todo o tipo de receitas cuja entidade responsável não é SRS, vulgo subsistemas, é impresso 

no verso das mesmas a respetiva fatura. Essas faturas são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias 

para posteriormente cada entidade fazer as devidas comparticipações. 

A fatura declara toda a informação de prestação, o que engloba o Preço de Venda ao Público de 

cada medicamento, o valor comparticipado pela entidade e o pago pelo utente bem como a identificação 

dos produtos dispensados a informação sobre o exercício do direito de opção, entre outros aspetos.  

Diariamente as receitas são conferidas e eventualmente corrigidas. Aqui confere-se novamente se 

a receita apresenta todos os parâmetros obrigatórios e se a dispensa está de acordo com o que foi prescrito. 

Depois de conferidas, as receitas são organizadas de acordo com o seu número e lote. Sempre que se fecha 

um lote (30 receitas) é impresso o Verbete de Identificação do lote e a Relação de Resumo de Lotes, 

mensalmente a farmácia emite uma fatura para cada entidade financeira.  
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O conjunto das receitas e respetivos verbetes de identificação do lote e relação de resumo de lotes, 

bem como a faturas, são enviados em volumes devidamente identificados mediante a colocação de uma 

etiqueta identificativa no exterior de cada volume para o centro de conferência de faturas dos açores. Toda 

esta documentação tem de chegar ao centro até ao dia 10 do mês seguinte. A acrescentar a essa 

documentação, segue também a nota de débito ou crédito regularizadoras de erros e diferenças identificados 

nas faturas do mês anterior.  

No dia 25 de cada mês o centro de conferências disponibiliza no seu portal o comprovativo de 

receção e o detalhe do resultado da conferência, isto é, erros e diferenças identificados com a referência à 

fatura. Sempre que é possível, essas receitas são corrigidas e colocadas na faturação do mês seguinte. 

Durante o estágio presenciei a conferência de receitas, participei em algumas correções e também 

participei no fecho do mês, onde vi ser preparada toda a documentação a enviar. 

  

3.2. Regimes de Comparticipação e Entidades Financeiras Responsáveis  

A comparticipação dos medicamentos faz-se através de um regime geral, de um regime especial 

que se aplica a beneficiários, patologias ou grupos especiais de utentes e cidadãos estrangeiros com estatuto 

de refugiados ou com direito de asilo em Portugal ou através de regimes específicos no caso de 

medicamentos manipulados, produtos destinados ao autocontrolo da diabetes, produtos dietéticos com 

caráter terapêutico, câmaras expansoras e dispositivos médicos de apoio a doentes ostomizados e/ou com 

incontinência/retenção urinária.10  

Ao longo do estágio pude verificar que para além das duas principais entidades financeiras, SRS e a 

ADSE, que abrangem a quase totalidade dos utentes, existem outras entidades que funcionam como 

subsistemas de saúde, ADM/IASFA, CGD, SAD-GNR, SAD-PSP e outras entidades que complementam 

a comparticipação do SRS ou da ADSE: CGD e ADSE, Multicare e ADSE/SRS, SAMS e ADSE/SRS, 

SAMS QUADROS e ADSE/SRS, Médis e ADSE/SRS, Médis-CTT e ADSE/SRS. Nos casos em que há 

complementaridade, tira-se cópia da receita e do cartão do subsistema na qual é impressa, no verso, a fatura 

correspondente.  

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

Os farmacêuticos são profissionais de saúde com formação específica para a dispensa de medicamentos 

aos utentes. A dispensa dos medicamentos não implica somente cedê-los, implica todo um processo de 

intervenção farmacêutica que tem por objetivo a melhoria dos cuidados de saúde e da utilização dos 

medicamentos.8 

Os farmacêuticos encontram-se disponíveis mesmo sem agendamento, conseguem identificar, gerir ou 

até detetar problemas de saúde e podem em determinadas situações solucionar esses problemas. Para além 

disso, promovem a saúde e asseguram a efetividade dos medicamentos e permitem uma utilização 

responsável dos recursos de saúde que são limitados.8 

Os medicamentos dispensados podem ser MSRM ou MNSRM. 

No caso dos MSRM o processo de dispensa inicia-se pela validação da prescrição médica.9 

 

 



 

8 

 

4.1. Validação da Receita Médica  

Em todas as dispensas com prescrição é necessário validar a receita, ou seja, verificar a sua 

conformidade legal e regulamentar.9 

A prescrição de medicamentos tem de ser eletrónica, excecionalmente pode ser manual. As exceções 

previstas na legislação são: falência do sistema informático; inadaptação fundamentada do prescritor, 

previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva ordem profissional; prescrição ao domicílio 

(o que não inclui lares de idosos) e outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês.10,11 

A prescrição é aplicável a medicamentos e produtos de saúde, com ou sem comparticipação pelo 

SNS.10 Antes da dispensa dos medicamentos é necessário confirmar se a receita manual ou eletrónica 

materializada possui todas as informações necessárias à sua validação, nomeadamente:12 

 Número da receita 

 Local de prescrição 

 Identificação do médico prescritor 

 Nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema. Sempre que a prescrição se destine a 

um pensionista ou a um utente abrangido por um regime especial de comparticipação de 

medicamentos em função da patologia, deve constar na receita as siglas “R” e “O”, respetivamente. 

 Denominação comum internacional da substância ativa, ou designação comercial no caso de não 

existir medicamento genérico comparticipado ou haver justificação técnica do prescritor quanto à 

insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito. Essa justificação é identificada por 

alíneas a), b) e c).  

a) Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito (ex. levotiroxina sódica, tacrolimus 

e ciclosporina)  

b)  Intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa e dosagem, 

mas identificado por outra denominação comercial  

c) Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada 

superior a 28 dias 

 Código do medicamento, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens  

 Se aplicável, identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos 

 Data de prescrição 

 Assinatura do prescritor.  

A receita manual além destas informações deve conter os códigos de barras relativos: ao número da 

receita; ao local de prescrição; ao número da cédula profissional; ao número de utente e, sempre que 

aplicável, ao número de beneficiário de subsistema e ao código do medicamento.11 

A receita é válida pelo prazo de 30 dias a contar da sua data de emissão. No caso da receita renovável, 

pode conter até três vias e prazo de validade de 6 meses para cada via. A receita manual não é renovável.11,12  

Na receita manual e eletrónica materializada podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, 

com o máximo de duas embalagens por cada medicamento. Excecionalmente podem ser prescritas 4 

embalagens do mesmo medicamento quando estes se apresentam sob a forma de dose unitária. A prescrição 
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de medicamentos contendo substâncias estupefacientes ou psicotrópica não pode constar de receita onde 

sejam prescritos outros medicamentos.11 

Desde 1 de janeiro de 2017 que vem sendo implementado o sistema de receitas eletrónicas 

desmaterializadas. Este sistema permite ao utente optar por dispensar todos os medicamentos ou apenas 

parte deles, sendo possível levantar os restantes noutras farmácias e noutros dias. Para adquirir os 

medicamentos o utente tem apenas de se dirigir à farmácia, apresentar o seu cartão de cidadão e os códigos 

de dispensa recebidos por SMS ou por email ou apresentar o guia de tratamento (documento semelhante à 

receita eletrónica em papel, que contem toda a informação necessária à dispensa e instruções de 

administração dos medicamentos prescritos).13 

Na prescrição eletrónica desmaterializada, os softwares é que validam a receita. Este tipo de 

receitas apresenta algumas particularidades: cada linha de prescrição é identificada univocamente pelo 

número da prescrição e pelo número de ordem da linha de prescrição (que pode ser o Código Nacional para 

a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), um número de registo de um medicamento ou outro 

código identificador do produto prescrito); consoante a duração do tratamento (60 dias ou 6 meses) a linha 

de prescrição pode conter 2 ou 6 embalagens, no caso de medicamentos de dose unitária as linhas de 

prescrição podem conter 4 ou 12 embalagens. Neste tipo de prescrição aparece a data e a assinatura do 

médico prescritor é digital.10,12 

 

4.2. Interpretação e Avaliação Farmacêutica da Receita Médica  

O farmacêutico é responsável por assegurar uma correta cedência dos medicamentos de forma a 

garantir que: o regime posológico e as formas farmacêuticas são as apropriadas; as instruções de utilização 

são claras; são prevenidas as interações entre medicamentos e entre medicamentos e alimentos; são evitadas 

as reações adversas conhecidas (contraindicações e alergias) e preveníeis e os tratamentos desnecessários 

são minimizados. 8 

Uma vez validada a receita médica, o farmacêutico faz a sua interpretação e avaliação. Para facilitar a 

interpretação da receita, o farmacêutico deve questionar o utente. Em termos farmacocinéticos, avalia o 

tipo de tratamento, a necessidade do mesmo, a adequação da posologia e a adequação ao utente tendo em 

conta as contraindicações, interações, alergias e intolerâncias, não esquecendo de perceber se o doente 

possui capacidade para administrar corretamente os medicamentos ou outros produtos de saúde. 10 

As interações graves entre medicamentos são alertadas pelo Sifarma, e não se prossegue com a dispensa 

sem se dar uma justificação. Essa justificação pode ser “o doente já tinha tomado sem problemas”, “o doente 

responsabiliza-se”, “o doente assume falar com o médico”, “o farmacêutico fala com o médico”. 

Obter bons resultados no tratamento implica verificar todos os parâmetros acima referidos.  

 

4.3. Dispensa do Medicamento e Outros Produtos de Saúde Prescritos 

Sempre que possível, a substituição por genérico deve ser feita sem, no entanto, comprometer as 

preferências do utente. Importa realçar que nos casos de vir descritas na receita as alíneas a) ou b) o 

farmacêutico tem que ceder exatamente o medicamento prescrito na receita, e no caso de aparecer a alínea 

c) o farmacêutico só pode dispensar medicamentos de preço igual ou inferior ao prescrito.9,10 
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Os produtos dispensados devem, sempre que possível, ficar registados na ficha do cliente, de forma 

a criar o histórico terapêutico do doente para consulta posterior. 10 

 

4.4. Dispensa de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos  

As substâncias estupefacientes e psicotrópicas encontram-se designadas na legislação em tabelas 

(I-A, I-B, I-C, II-A, II-B, II-C, III e IV) consoante o seu grau de perigosidade.14  

A dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos implica uma receita médica especial, 

com eventual restrição à especialidade do médico prescritor. Em receitas manuais ou eletrónicas em papel 

estes medicamentos são prescritos isoladamente em receita do tipo RE, nas receitas eletrónicas 

desmaterializadas a linha de prescrição é do tipo LE.9,10 

Para dispensar este tipo de substâncias é obrigatório a apresentação do documento de identificação, 

do doente e do adquirente, se não for o próprio a levantar a medicação. Tira-se cópia desses documentos e 

das receitas manuais ou eletrónicas materializadas.   

Posto isto, faz-se o aviamento da receita, regista-se informaticamente o nome, data de nascimento 

e número de identificação do doente e do adquirente. Recorta-se as etiquetas com o código nacional do 

produto e anexa-se as mesmas à cópia das receitas ou dos cartões de identificação. Terminada a dispensa é 

impresso o documento de psicotrópico em duplicado, que é anexado aos outros documentos. A receita 

original processa-se da mesma forma que os outros tipos de receita. 

Os documentos são arquivados na farmácia por ordem de aviamento durante 3 anos.  

A farmácia envia à Direção Regional de Saúde: mensalmente, e até ao dia 8 do mês seguinte, a 

cópia das receitas de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos constantes das tabelas I, II-B, II-C; 

trimestralmente, e até ao dia 15 do mês seguinte ao termo do trimestre, o mapa do balanço das mesmas 

substâncias e anualmente, até ao dia 31 de janeiro do ano seguinte, o mapa de balanço das substâncias 

presentes nas tabelas III e IV.15 

No estágio fiz várias dispensas deste tipo de medicamento.  

 

4.5. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica e Automedicação  

A saúde é fundamental para a felicidade e bem-estar dos indivíduos. No entanto, várias são as 

barreiras que dificultam o acesso a profissionais de saúde qualificados, a cuidados e a produtos de saúde.8 

Os doentes no âmbito de problemas de saúde recorrem aos farmacêuticos que através da prestação 

dos seus serviços e da disponibilização de determinados medicamentos conseguem solucionar alguns desses 

problemas na farmácia e é neste âmbito que surge o conceito de automedicação.8 

Problemas de saúde que requeiram competências adicionais de diagnóstico ou tratamentos não 

disponibilizados pelo farmacêutico devem ser referenciados ao médico.8 

Automedicação significa a utilização de MNSRM de forma responsável para aliviar e tratar 

transtornos menores de saúde (situações ligeiras e autolimitadas), com o aconselhamento de um profissional 

de saúde. A utilização de MNSRM é uma prática comum, contudo está limitada a situações clínicas bem 

definidas e deve estar de acordo com as especificações do medicamento.16,17 

De uma forma geral o utente não possui conhecimento suficiente para distinguir os distúrbios nem 

avaliar a sua gravidade ou escolher dentro dos recursos disponíveis a terapêutica mais adequada. E por 



 

11 

 

essas razões a automedicação pode tornar-se muitas vezes danosa e implicar riscos como a utilização dos 

“restos” dos medicamentos que se tem em casa, muitas vezes alterados ou com prazo de validade expirado, 

e conduzir à camuflagem de sintomas de uma patologia mais grave o que contribui para o agravamento de 

doenças. Cabe ao farmacêutico informar imparcial e corretamente o utente e assegurar que o mesmo recorre 

à automedicação apensas nos casos em que esta é segura e apropriada, encaminhando o utente para uma 

consulta médica, sempre que necessário. 17 

O farmacêutico possui conhecimentos técnico-científicos e capacidade de reconhecimento de 

sintomas que lhe permite proceder à indicação farmacêutica. A indicação farmacêutica é o processo no qual 

o doente assume e responsabiliza-se pela melhoria da sua saúde, através da adoção de medidas 

farmacológicas e não farmacológicas aconselhadas pelo farmacêutico e destinadas à prevenção e ao alívio 

de queixas autolimitadas.18,19 A intervenção farmacêutica na resolução de situações ligeiras e autolimitadas 

permite melhorar a saúde das populações, reduzir custos de saúde e diminuir consultas médicas 

dispensáveis.18 

Para que o farmacêutico consiga detetar e posteriormente tratar os transtornos menores de saúde 

deve considerar e equacionar os sintomas de modo a estabelecer um “diagnóstico” e ter em conta aspetos 

como a idade, história clínica, farmacologia do utente e existência de alguma alergia ou intolerância. 

Doentes crónicos (hipertensos, cardíacos, diabéticos, asmáticos e epiléticos), idosos, bebés, crianças, 

mulheres grávidas ou a amamentar carecem de uma atenção redobrada. 17,18 

De forma a obter toda a informação necessária o farmacêutico deve entrevistar o utente: “Quando 

se iniciaram os sintomas? É a primeira vez? Se não, como os tratou? Foi bem-sucedido? Quanto tempo 

durou? Há quanto tempo duram? Durante quanto tempo persistem (são contínuos ou não)? Como classifica 

quanto à gravidade? As queixas são aliviadas com algum medicamento ou outra medida? Como os 

descreve? O quadro é agudo ou crónico? Surgiram novos aspetos relativamente a um quadro anterior? “. 

As situações mais frequentes que surgiram na FSB durante o meu período de estágio foram tosse, 

congestão nasal e rinorreia, dor de garganta, dores músculo-esqueléticas, obstipação e diarreia.  

No estágio a minha aprendizagem sobre a área dos MNSRM e automedicação teve uma vertente 

teórica: leitura do manual “Medicamentos não prescritos” de Maria Augusta Soares e de todos os 

fluxogramas de Indicação Farmacêutica fornecidos pela Associação Nacional das farmácias e uma 

vertente prática que se iniciou pelo acompanhamento da indicação farmacêutica e depois pela indicação 

farmacêutica autónoma ao longo de cerca de 2 meses.  

 

4.6. Aconselhamento Farmacêutico  

Numa sociedade cada vez mais conhecedora e informada, o doente torna-se mais autónomo e 

capacitado para tomar decisões referentes à sua saúde e é por esta razão que o modelo tradicional onde os 

doentes se limitavam a seguir as indicações dos profissionais veio sendo substituído por um modelo em que 

o doente é um interveniente participativo e responsável nas decisões que são tomadas acerca da sua saúde. 

Apesar disso é o farmacêutico que detém a maior parte da informação acerca do uso do medicamento e por 

isso é necessário manter uma relação profissional quando se trata deste tema.20 A FSB tenta manter sempre 

que possível esta relação a que chamamos de aconselhamento farmacêutico.   
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O aconselhamento farmacêutico é o ato através do qual o farmacêutico orienta, alerta, sugere e 

informa o doente para que este possa decidir corretamente sobre a melhor forma de cuidar da sua saúde.19 

O aconselhamento assenta numa atitude empática, respeitosa, segura e confidencial, tendo sempre 

atenção às emoções do doente.20  

 É a partir de um bom aconselhamento que o farmacêutico pode promover a adesão à terapêutica, 

transmitir a importância da administração e toma correta dos medicamentos bem como informar acerca dos 

alimentos e outros medicamentos a evitar para que não ocorram determinadas interações que comprometem 

o sucesso do tratamento. É também através do aconselhamento que o farmacêutico confirma se o utente 

compreendeu toda a informação transmitida.  

O aconselhamento traz benefícios quer para o utente quer para o farmacêutico. Para o utente na 

medida em que o torna capaz de tomar decisões apropriadas sobre o regime terapêutico de medicamentos 

prescritos e não prescritos, permite que ele entenda a utilidade dos medicamentos para manter ou promover 

o seu bem-estar, e ensina-o a lidar com os possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas. Para o 

farmacêutico porque este sente-se satisfeito com o cumprimento do seu dever profissional e porque aumenta 

a confiança do utente nos seus serviços. 21 

 Durante o período que estive ao balcão, pude a cada atendimento melhorar o meu aconselhamento 

farmacêutico e aperceber-me da importância crucial do mesmo. 

   

4.7. Promoção do Uso Racional do Medicamento  

O uso do medicamento tem por objetivo a prevenção e tratamento de doenças, no entanto, o 

potencial benefício dos medicamentos nem sempre se manifesta da forma que era prevista. Existe uma 

discrepância entre a eficácia dos medicamentos comprovada nos ensaios clínicos e a sua efetividade real, o 

que torna urgente a promoção do uso racional do medicamento.8  

Várias são as razões que contribuem para esta discrepância: problemas relacionados com a seleção 

e dosagem dos medicamentos, erros na sua administração, falta de adesão terapêutica e interações entre 

medicamentos e com alimentos que culminam em problemas clínicos, mas também económicos. O 

farmacêutico assume aqui um papel fundamental quer através da seleção adequada do medicamento, quer 

através do aconselhamento farmacêutico ou da indicação farmacêutica, garantindo uma escolha apropriada 

do medicamento de forma a ser o mais eficaz possível e o menos suscetível de causar dano, tentando atenuar 

os problemas de administração e de falta de adesão e garantindo que o medicamento é utilizado apenas 

quando necessário.22  

 

5. PREPARAÇÃO E DISPENSA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Os medicamentos manipulados são prescritos numa receita especial. Em receitas manuais ou 

eletrónicas em papel estes medicamentos são prescritos isoladamente em receita do tipo MM, nas receitas 

eletrónicas desmaterializadas a linha de prescrição é do tipo MM.9 Na legislação em vigor estão descritos 

os medicamentos manipulados comparticipados. Se a prescrição for feita em campo de texto livre os 

medicamentos ficam sem comparticipação. 9,23 

Os medicamentos manipulados são preparados de acordo com a prescrição, Formulário Galénico 

Português, Farmacopeias ou Fichas de Preparação Pré-existentes. A manipulação é feita no laboratório, 
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onde se encontram as matérias-primas, devidamente acondicionadas com o respetivo boletim-de análise, e 

o material necessário à manipulação (balança, material de vidro). Uma vez preparado o medicamento, faz 

se o controlo de qualidade e procede-se à sua rotulagem e acondicionamento. 16 

Ao longo da preparação o farmacêutico regista na ficha técnica, o número de lote atribuído à preparação 

(o que garante a sua rastreabilidade); as matérias-primas utilizadas e respetivo fabricante, lote, número de 

boletim de análise, validade e quantidades pesadas; o modo de preparação; o cálculo do preço de venda ao 

público; o prazo de validade (descrito na bibliografia); a forma de acondicionamento; a quantidade 

preparada; as condições de conservação; o controlo de qualidade do produto acabado através da verificação 

dos caracteres organoléticos descritos na bibliografia e da verificação da correspondência entre a 

quantidade obtida e prevista e a identificação do operador.24  Para o cálculo do preço do manipulado entra 

em linha de conta o preço das matérias-primas e dos materiais de embalagem e os honorários.  

O número de manipulados produzidos pela FSB é reduzido. No estágio foi-me explicado todo o 

procedimento inerente à manipulação e tive a possibilidade de reconstituir 3 antibióticos e de assistir à 

preparação de uma solução alcoólica de iodo.  

 

6. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE  

Além dos medicamentos a FSB fornece ao público dispositivos médicos, medicamentos e produtos 

homeopático, produtos fitoterápicos, produtos cosméticos e de higiene corporal, suplementos alimentares 

e produtos dietéticos, artigos de puericultura, mas quase nenhuns produtos veterinários (apenas ampolas de 

desparasitação externa).3 

 

6.1. Dispositivos Médicos 

Define-se como dispositivo médico qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material 

ou artigo cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, e seja destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para 

diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência; estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico ou para controlo da conceção.25 

Ao longo do estágio, contatei com os diversos dispositivos médicos existentes na FSB, em particular 

com testes de gravidez, preservativos, anéis vaginais, testes rápidos de deteção de drogas, teste de infeções 

urinárias, material de penso, seringas, termómetros, aparelhos medidores de pressão arterial e glicemia, 

tiras teste de glicemia, dispositivos para incontinência, champôs para pediculose e dispositivos médicos 

com ação na tosse (Grintuss®).  

Durante o estágio também usei vários dispositivos médicos nomeadamente a balança, o aparelho 

medidor de pressão arterial e os aparelhos de diagnóstico in vitro de colesterol, triglicerídeos e glicemia. 

Durante o atendimento, calibrei um aparelho medidor de glicemia e um aparelho medidor da pressão 

arterial. O contato com a enorme variedade de dispositivos médicos permitiu-me perceber melhor o seu 

conceito e tomar consciência da grande frequência com que são vendidos.  
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6.2. Medicamentos e Produtos homeopáticos  

Os medicamentos e produtos homeopáticos contêm na sua composição substâncias obtidas a partir da 

tintura-mãe em diluições iguais ou superiores a 1/10000 ou, eventualmente, a partir de substâncias usadas 

em alopatia, mas em diluição de pelo menos 1/100 relativamente à menor dosagem existente no mercado.26  

A FSB apenas possui um medicamento homeopático no seu stock (Homeovox® dos laboratórios 

Boiron). Para algum cliente que peça um outro medicamento homeopático em específico faz-se sempre que 

possível a encomenda.  

 

6.3. Produtos Fitoterápicos  

Um produto fitoterápico é um medicamento à base de plantas, constituído exclusivamente por uma 

ou várias substâncias derivadas de uma ou de várias plantas.27 

O Valdispert®, Daflon®, Agiolax®, Bekunis®, Pursennide® e Arnidol® são alguns exemplos de 

produtos fitoterápicos disponíveis na FSB e que eu dispensei durante os meus atendimentos.  

 

6.4. Produtos cosméticos e de higiene cor poral 

Um produto cosmético e de higiene corporal é produto posto em contato com a epiderme, sistema 

piloso e capilar, unhas, lábios, dentes, mucosas bucais ou órgãos genitais externos com o intuito único de 

os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger ou manter o bom estado e corrigir os seus odores.28  

A FSB possui a grande maioria dos produtos descritos na legislação. Para esta categoria de 

produtos a FSB vende várias marcas nomeadamente; Bioderma®, Eucerin®, La-Roche Posay®, 

Sebamed®, Barral®, Uriage®. Filorga®, SVR®, Vichy®, Tricovel®, Mustela®, Àvene®, Oleoban®, 

entre outras. O aconselhamento no que diz respeito aos cuidados com a pele e cabelo é sempre muito 

cuidado e tem em conta as características particulares de cada utente. 

Esta é uma área muito diversificada que implica conhecer particularidades de muitos produtos, o 

que a torna particularmente difícil, mas simultaneamente muito interessante. Nesta área observei primeiro 

e depois fiz alguns aconselhamentos. A maior dificuldade encontrada foi identificar os determinados 

transtornos menores da pele.  

 

6.5. Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou 

suplementar o regime alimentar normal.29 

Na FSB pude verificar que os suplementos alimentares se destinam a uma enorme variedade de 

situações: emagrecimento e controlo de peso; obtenção de energia; melhoria de patologias específicas; 

melhoria de desempenho muscular; melhoria do estado da pele, cabelo e unhas; memória e concentração; 

multivitamínicos; prevenção da osteoporose; proteção cardiovascular e também podem ser usados como 

antioxidantes. 

 

6.6. Produtos Dietéticos 

Os produtos dietéticos são géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial porque 

devido à sua composição característica, mostram-se adequados às necessidades especiais de determinadas 
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categorias de pessoas (pessoas cujos processo de assimilação ou metabolismo se encontrem perturbados, 

indivíduos que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por esse facto, podem retirar 

benefícios de uma ingestão controlada de determinadas substâncias contidas nesses produtos e lactentes ou 

crianças de pouca idade em bom estado de saúde).30 

Dentro desta categoria, a FSB dispensa, farinhas lácteas, soluções energéticas e proteicas em 

formato de iogurte ou bebíveis, espessantes alimentares, leites de substituição e de transição, entre outros.  

 

6.7. Artigos de Puericultura 

A farmácia é um dos locais onde os pais procuram apoio para cuidar dos seus filhos. O receituário 

médico é um dos responsáveis por isso, no entanto, a alimentação infantil, os produtos de higiene corporal, 

as fraldas e as chupetas são produtos também muito procurados nas farmácias.31  

Na FSB existem duas grandes áreas destinadas a estes produtos. Uma onde se encontram as 

chupetas, tetinas, biberões, cintas pós-parto, esterilizadores, bombas de leite, copos, fraldas, cestos de 

maternidade, entre outros e uma outra zona destinada apenas à alimentação infantil.  

 

7. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

 

7.1. Programa de Educação para a Saúde  

Promover a Saúde é uma das missões do farmacêutico e dentro do seu papel na difusão de informação 

relevante sobre medicamentos e vários aspetos de cuidados, inserem-se os programas de promoção da saúde 

e prevenção da doença.8 

No período de tempo que permaneci na FSB, além do programa que elaborei, não houve mais nenhum 

programa de educação para a saúde. No entanto, em outros anos, fizeram – se ações de sensibilização 

sobre o sol e sobre a higiene oral.  

 

7.2. Serviços Farmacêuticos  

As farmácias vistas como meros locais de venda de medicamentos e outros produtos de saúde deram 

lugar às atuais farmácias vistas como espaços de saúde onde se disponibilizam vários serviços 

farmacêuticos 

 Determinação da pressão arterial, glicemia, colesterol, triglicerídeos, peso, altura e índice de massa 

corporal   

Durante o estágio e no âmbito trabalho “Quanto mede a sua saúde” determinei a pressão arterial, 

glicemia, colesterol, triglicerídeos, peso, altura e índice de massa corporal em oitenta e três indivíduos e fiz 

muitas outras medições isoladas de pressão arterial. 

Normalmente a prestação desses serviços é paga pelo cliente, mas durante o período em que desenvolvi 

o trabalho foi gratuita.  

 Administração de vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação  

A administração de vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação segue os requisitos 

obrigatórios descritos na lei. Ao longo do estágio só tive a oportunidade de assistir à administração de uma 

vacina da gripe que é foi realizada no gabinete de atendimento personalizado devidamente equipado.32  
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 Preparação Individualizada de Medicação  

A Preparação Individualizada de Medicação surge como uma forma de diminuir a falta de adesão à 

terapêutica não intencional. Este serviço consiste na organização de formas farmacêuticas sólidas orais num 

dispositivo multicompartimentado selado de forma estanque, que designamos de dispensador. Cada 

compartimento do dispensador está identificado com o dia da semana e altura do dia. É possível utilizar 

neste serviço comprimidos, comprimidos de libertação modificada, gastro resistentes e revestidos e 

cápsulas cuja estabilidade permita mantê-los no dispensador durante o tempo de administração. Para que 

se desenrole este processo é necessário que o doente apresente o guia de tratamento e respetiva identificação 

e sempre que haja alguma alteração da medicação deve apresentar uma nova prescrição, um documento 

assinado pelo médico a comprovar a alteração ou uma cópia do relatório de alta.33 

A FSB prepara às quartas-feiras de 2 em 2 semanas 2 dispensadores (o que equivale a 2 semanas de 

tratamento) para cada um dos 5 doentes que aderiram ao serviço.  

O procedimento inicia-se pela introdução dos dados do utente e do perfil farmacológico no software 

Medical Dispenser, seguindo-se a preparação dos dispensadores. Na preparação o responsável abre os 

blisters dos medicamentos e coloca-os no aparelho segundo as indicações que o próprio vai dando.  

Na altura de levantamento da medicação, o cliente paga apenas os dispensadores.  

Durante o estágio o responsável pela preparação explicou-me as generalidades do processo e assisti 

à preparação da medicação.  

 

 Perfuração do lóbulo auricular 

A FSB disponibiliza o serviço de perfuração do lóbulo auricular que é requerido essencialmente pelas 

mães dos bebés. A farmácia não cobra o serviço propriamente dito, mas sim os brincos que se coloca na 

criança após a perfuração. 

 

 Consultas de nutrição 

A FSB em colaboração com um nutricionista realiza consultas de nutrição às quartas-feiras em horário 

matinal ou horário da tarde. A primeira consulta é oferta da farmácia. 

Os colaboradores da farmácia agendam algumas consultas, divulgam o serviço e dispensam os 

suplementos alimentares aconselhados pelo nutricionista.  

No meu estágio, participei no agendamento de consultas, no preenchimento do vale de oferta da 

primeira consulta e também na dispensa dos suplementos alimentares aconselhados na consulta.  

 

 Marcação e levantamento de análises clínicas 

A farmácia em parceria com o Laboratório de Análises Clinicas Dr. Aires Raposo e Dr. Teresinha 

Raposo, que possui um posto de colheitas na mesma área da farmácia, disponibiliza o serviço de análises 

clínicas cuja colheita é feita nesse posto ou ao domicílio. As colheitas funcionam às quartas-feiras das 8h 

às 9h:30m, o levantamento de análises funciona no horário de atendimento da farmácia. 

No âmbito deste serviço pude agendar análises e colheitas ao domicílio, ceder os tubos de urina tipo II 

e fezes, explicar o procedimento para colheita destas amostras e entregar os boletins de análise. Quando os 
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utentes pretendiam saber o custo das análises antes da sua realização, ligava para o laboratório, descrevendo 

o tipo de análises e informava o cliente.    

 

 Farmadrive 

A FSB tem por objetivo implementar o serviço de farmadrive que consiste no levantamento de 

medicamentos a partir de uma janela sem que o cliente tenha que sair do carro. Atualmente este serviço só 

é utilizado por um cliente com dificuldades motoras. No futuro, e assim que o parque de estacionamento 

da farmácia esteja concluído, a farmácia pretende divulgar e prestar mais esse serviço.  

 

 VALORMED 

A VALORMED Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Lda é uma 

sociedade por quotas sem fins lucrativos que tem por objetivo a implementação e gestão de um sistema 

integrado de gestão de resíduos de medicamentos, suas embalagens e materiais conexos. A principal 

atividade desta sociedade é a gestão de resíduos de embalagens através do SIGREM (Sistema Integrado de 

Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos). A FSB à semelhança das outras farmácias 

comunitárias assume a responsabilidade de receção de resíduos de origem doméstica entregues pelos 

utentes, sensibilizando, educando e esclarecendo os mesmos.34  

O farmacêutico e seus colaboradores incentivam a devolução de medicamentos com prazo de validade 

expirado, mas também de medicamentos que mesmo dentro do prazo de validade devem ser devolvidos 

quando terminada a toma estipulada (por exemplo no caso de antibióticos cujo tratamento não implica a 

toma da embalagem completa). Dessa forma contribuem para a sustentabilidade ambiental mas também 

para o uso responsável do medicamento.  

Na FSB já existe uma aderência considerável à recolha deste tipo de resíduos domésticos. Como 

estagiária, recebi vários resíduos e incentivei vários utentes a participarem neste processo, explicando aos 

que desconheciam que os blisters vazios também devem ser devolvidos.  

Todo o processo de selagem, pesagem e recolha dos contentores foi me explicado. A recolha dos 

contentores na FSB é feita pelo fornecedor Alliance Healthcare. 

 

8. QUALIDADE 

Umas das formas de garantir a qualidade é basearmos o exercício da atividade farmacêutica nas Boas 

Práticas de Farmácia para responder às necessidades da população através da prestação de cuidados de 

saúde otimizados e baseados na evidência.8 Para que se preste um serviço de qualidade é fundamental que 

o objetivo essencial seja ajudar o doente! No entanto ter como filosofia principal a ajuda do doente, não 

significa menosprezar os fatores éticos e económicos.8 

As Boas Práticas de Farmácia devem orientar todas as atividades da prática farmacêutica: preparar, 

obter, armazenar, distribuir, administrar, dispensar e eliminar produtos; gerir eficazmente a terapêutica 

medicamentosa; manter e melhorar o desempenho profissional e contribuir para a melhoria do sistema de 

saúde e de saúde pública.8 Na FSB seguem-se normas pré-estabelecidas para garantir que o exercício da 

atividade se desenrola de acordo com as Boas Práticas de Farmácia. 

.  
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9. MARKETING NA FARMÁCIA  

Embora a farmácia seja um local destinado à prestação de cuidados de saúde, não deixa de ser um 

negócio e por isso precisa ter lucros e rentabilidade. Por outro lado, por se encontrar dentro do sistema de 

saúde, a farmácia é uma área de negócio mais regulada e a conduta do farmacêutico deve seguir as normas 

do código deontológico da sua profissão.35 

Ainda assim, o farmacêutico pode ser um vendedor ativo e para tal necessita conhecer o que estimula 

o cliente, o que ele valoriza, as suas necessidades e a forma de o fidelizar. A fidelização dos clientes é 

determinante no sucesso das empresas. Para fidelizar um cliente é essencial que os clientes tenham um 

atendimento de excelência. Clientes satisfeitos provocam menos stress, é mais fácil de vender e demoram 

menos tempo ao balcão. 

No balcão os três aspetos mais importantes na compra são os colaboradores, o local e o merchandising. 

O farmacêutico é responsável por criar um ambiente que recebe bem os consumidores, aumenta o tempo 

permanecido na farmácia, encoraja o cliente a comprar mais que o planeado e convida a voltar brevemente.  

Durante o estágio foram-me ensinando várias dicas a respeito do marketing farmacêutico, que pude ver 

aplicadas na farmácia e a surtir bons resultados. Aprendi que os produtos relacionados devem estar 

próximos uns dos outros para facilitar o cross-selling, que os lineares devem ter uma altura aproximada de 

1,5m o que lhes põe a uma altura ao nível dos olhos e que os produtos mais rentáveis devem estar presentes 

em vários locais da farmácia. Como os consumidores olham da esquerda para a direita, os produtos devem 

ser colocados segundo a mesma lógica, ou seja, os mais rentáveis à esquerda. Verifiquei que o uso de 

materiais de exposição como sinais com preços e promoções e banners, ajudam o cliente a decidir e a 

encontrar o que precisa. No entanto não se deve usá-los em excesso.  

Atrás dos balcões da FSB estão os produtos que carecem de uma explicação ao utente na altura do 

atendimento. Outra estratégia adotada pela farmácia nesse âmbito é a existência de uma página de facebook 

que permite manter o cliente atualizado e onde são colocadas notícias sobre promoções, atividades que 

ocorrerão na farmácia e informações sobre produtos. Ainda neste campo de atuação, realizei um curso 

online sobre a gestão da comunicação na farmácia que incluiu, entre outros temas, o merchandising e as 

vendas associadas 

 

10. ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

O estágio na FSB incluiu todas as atividades desenvolvidas no dia-a-dia da farmácia, mas não só.  

Durante o período de estágio tive a possibilidade de participar em várias formações quer em horário 

laboral quer em horário pós-laboral, o que contribuiu para conhecer marcas, novos produtos e vários 

conceitos. As formações em que participei estão descritas no Anexo II. A formação contínua é um dever 

do farmacêutico, só assim é que este consegue manter atualizados os seus conhecimentos. 
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TEMA 1 – “QUANTO VALE A SUA SAÚDE” 

 

1. Contextualização do tema e objetivos  

Em Portugal vários são os fatores de risco que contribuem para a perda de anos de vida saudáveis. 

Dentro dos fatores de risco que mais contribuem destacam-se: a hipertensão arterial (13,0%), a obesidade 

(11,5%), diabetes mellitus (10,2%) e colesterol total elevado (5,5%).36  

Uma das funções do farmacêutico, como profissional de saúde, consiste em incentivar o rastreio 

dos parâmetros indicadores destas patologias e estimular a adoção de estilos de vida saudáveis que 

contribuam para a melhoria do estado de saúde da população.  

Foi neste âmbito, que surgiu a ideia de realizar ao longo do estágio, rastreios gratuitos a alguns 

utentes da farmácia. Este trabalho teve início no dia 11 de abril e término a 11 de julho. Cerca de oitenta e 

três pessoas participaram no rastreio, a quem foi entregue também o panfleto presente no Anexo III. 

O objetivo era dar a conhecer às pessoas os valores que apresentavam relativamente aos 

parâmetros rastreados que foram: o colesterol, triglicéridos, glicemia, pressão arterial e índice de massa 

corporal, informação esta completada com alguns concelhos úteis a adotar na sua vida. Pretendia também 

comparar as prevalências obtidas com as descritas para Portugal em estudos epidemiológicos da Direção 

Geral de Saúde, Sociedade Portuguesa de Diabetologia e e-LIPID.  

 

2.1. Colesterol e Triglicerídeos  

O colesterol é uma gordura essencial e benéfica para o organismo. Cerca de 90% do colesterol é 

produzido pelo fígado, o restante provém da alimentação em particular da ingestão de produtos de origem 

animal como os ovos, a carne e os produtos lácteos.37 

Embora o colesterol seja essencial em muitos processos fisiológicos, quando em excesso, torna-se 

prejudicial depositando-se nas paredes arteriais formando placas de ateroma. Essas placas diminuem o 

diâmetro desses vasos e consequentemente dificultam a passagem do sangue para os órgãos e tecidos.37 

O colesterol circula no sangue ligado a lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL), de baixa 

densidade (LDL) e de alta densidade (HLD). A densidade destas lipoproteínas varia com a proporção de 

proteína e de gordura. Quanto maior o teor em gordura, menor o conteúdo em proteínas e menor a 

densidade.37,38 As LDL são designadas na gíria popular de “mau colesterol” pois oxidam e depositam-se 

nas paredes das artérias, originando o seu endurecimento e obstrução. As HDL constituem o designado 

“bom colesterol” pois removem gordura circulante e depositada nas paredes das artérias, diminuindo o 

tamanho e risco de formação de ateromas.38 Os triglicerídeos são outro tipo de gordura que circula no 

sangue, são componentes de grande parte das gorduras alimentares tanto animais como vegetais e quando 

presentes em excesso também contribuem para aumentar o risco cardiovascular.37,38 

A dislipidemia consiste numa anomalia quantitativa ou qualitativa dos lípidos no sangue e pode 

resultar de um aumento dos triglicerídeos, aumento do colesterol total e LDL ou de ambos ou da redução 

dos níveis de HDL. Qualquer tipo de dislipidemia constitui um importante fator de risco cardiovascular, 

uma vez que a gordura acumulada nas paredes das artérias pode provocar a obstrução parcial ou total do 

fluxo sanguíneo que chega ao coração e ao cérebro.38 
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A Direção Geral de Saúde indica como valores de referência níveis ≤190mg/dl para o colesterol 

total, ≤150 mg/dl para o colesterol LDL e triglicerídeos e níveis ≥ 40mg/dl e ≥ 45 mg/dl de colesterol HDL 

para homens e mulheres, respetivamente. 39 Dados obtidos em 2015 indicam que Portugal apresenta uma 

prevalência de colesterol total ≥190 mg/dl de 52% (50% nas mulheres e 54% nos homens) e de colesterol 

LDL≥115mg/dl de 55% (60% nos homens e 51% nas mulheres). A prevalência de valores baixos de 

colesterol HDL (<45mg/dl em mulheres e <40mg/dl em homens) e de hipertrigliceridemia (triglicerídeos 

≥150mg/dl) é de 16% e 18%, respetivamente.40 

 

2.2. Peso corporal  

A manutenção de um peso corporal adequado é essencial para evitar diversas comorbilidades. 

A obesidade é uma doença crónica que resulta da acumulação excessiva de tecido adiposo em 

consequência da manutenção prolongada de um balanço energético positivo, em que o consumo de energia 

supera à quantidade de energia despendida.41 

A obesidade para além de ser uma doença constitui um fator de risco de inúmeras patologias: 

insulinorresistência e diabetes tipo 2, dislipidemia, insuficiência respiratória, apneia do sono, doença da 

vesicula biliar, doença coronária, hipertensão arterial, osteoartrite, hiperuricemia e gota e também alteração 

das hormonas reprodutivas e da fertilidade, síndrome do ovário poliquístico, cancro (mama, endométrio e 

cólon) e lombalgias.41 

O farmacêutico, como profissional de saúde pode intervir a 2 níveis: na prevenção, através da 

promoção de estilos de vida saudáveis, na promoção à adesão terapêutica quando a doença já existe.6 

Uma das formas de avaliar a adequação do peso corporal é o cálculo do Índice de Massa Corporal-

IMC (Tabela 1). O Índice de Massa Corporal determina-se dividindo o peso em quilogramas, pela altura 

em metros elevada ao quadrado (peso/altura2).42  

 

Tabela 1- Índice de Massa Corporal segundo a Direção Geral de Saúde.42 

Designação IMC (kg/m2) 

Magreza severa <16,00 

Magreza média 16,00 - 16,99 

Magreza moderada 17,00 - 18,49 

Ideal 18,50 - 24,99 

Pré-obesidade 25,00 - 29,99 

Obesidade grau I 30,00 - 34,99 

Obesidade grau II 35,00 - 39,99 

Obesidade grau III ≥ 40,00 

 

Em Portugal, a prevalência do excesso de peso tem vindo a aumentar, tanto em adultos como em 

crianças e adolescentes. As taxas de pré-obesidade e obesidade em Portugal variam de acordo com a faixa 

etária, 17,3% das crianças com menos de 10 anos têm pré-obesidade e 7,7% são obesas. Nos adolescentes 

dos 10 aos 17 anos, 23,6% são pré-obesos e 8,7% são obesos. Os adultos apresentam prevalências de pré- 
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obesidade e obesidade de 36,5% e 21,6%, respetivamente. Os idosos são a faixa etária onde ocorre maior 

prevalência de pré-obesidade e obesidade com valores de 41,8% e 39,2%, respetivamente. 41 

 

2.3. Glicemia  

Um aumento excessivo da glicose no sangue designa-se de hiperglicemia, sendo um dos principais 

parâmetros que caracteriza a diabetes mellitus. Uma doença causada pela insuficiente produção de insulina 

pelo organismo, pela insuficiente ação da insulina, ou frequentemente, pela combinação de ambos os 

fatores.43  

A diabetes tipo 1 resulta da destruição das células ß dos ilhéus de Langerhans do pâncreas, com 

ausência total de produção de insulina. Este tipo de diabetes corresponde a 5-10% de todos os casos de 

diabetes, sendo mais comum na infância e adolescência.44 A diabetes tipo 2 resulta de uma insuficiência de 

insulina, com maior ou menor insulinorresistência. Corresponde a cerca de 90% de todos os casos de 

diabetes e frequentemente está associada a obesidade, principalmente abdominal, à hipertensão arterial e a 

dislipidemia. A diabetes tipo 2 é clinicamente silenciosa na maioria dos casos sendo diagnosticada 

frequentemente por acaso ou maios tarde quando as sequelas da doença se começam a revelar. A diabetes 

tipo 2 é uma das causas mais comuns de cegueira no adulto, doença renal crónica terminal, amputação não 

traumática, doença cardiovascular e diminuição considerável da esperança média de vida.44,45 

O estado de “pré-diabetes” inclui a anomalia da glicémia de jejum, a tolerância diminuída à 

glicose, ou ambas as condições, situações estas que envolvem um elevado risco de desenvolver diabetes 

tipo 2 e as respetivas complicações cardiovasculares.45 

Dados de 2015 revelam que 13,3% da população portuguesa com idades entre os 20 e os 79 anos 

tinha diabetes, sendo que nos homens a prevalência foi maior (15,9% vs. 10,9% nas mulheres). Se for tida 

em conta a faixa etária, a prevalência foi de 2%, 12,7% e 27,0% para as faixas dos 20-39;40-59 e 60-79, 

respetivamente.46 A prevalência de “pré-diabetes” foi de 27,4%: 10,4% devido a alteração na glucose em 

jejum; prevalência de 14,3% em casos de tolerância diminuída à glucose e prevalência de 2,7% devido a 

ambos os fatores na população entre os 20 e os 79 anos.46 

Apesar da grande incidência desta doença, supõe-se que 44% dos casos continuam por diagnosticar 

em Portugal, por isso é de uma importância inquestionável, desenvolver políticas de prevenção, tratamento 

e controlo da doença. Está cientificamente provado que o diagnóstico precoce permite reduções importantes 

na incidência de complicações e comorbilidades associadas a esta doença. O rastreio da glicemia capilar 

constitui um ponto de partida para o diagnóstico precoce, embora seja pouco discriminatório em relação ao 

risco da doença.46 A Direção Geral de Saúde define como valores de referência os representados na Tabela 

2.44 
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Tabela 2 -Critérios de diagnóstico da diabetes.44 

 

 

2.4. Pressão arterial  

A pressão arterial é a pressão exercida nas artérias e é fundamental para que o sangue consiga 

chegar a todos os tecidos e células do organismo.47 A hipertensão arterial consiste numa elevação 

persistente da pressão sanguínea sistólica acima de 140mmHg e da pressão diastólica acima de 90mmHg e 

pode ser definida e classificada da forma apresentada na Tabela 3.48 

 

Tabela 4 - Definições e classificações dos níveis de pressão arterial.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vários são os fatores de risco associados a esta doença, nomeadamente: sexo masculino, idade >55 

anos nos homens ou >65 anos nas mulheres; o tabagismo; a dislipidemia; glicemia plasmática em jejum 

elevada; teste de tolerância à glucose anormal; obesidade (IMC> 30); perímetro abdominal ≥88 cm nas 

mulheres e ≥ 102 e nos homens e história familiar de doença cardiovascular prematura.48 As consequências 

da hipertensão na saúde são geralmente agravadas pelos fatores de risco acima descritos aumentando a 

probabilidade de ocorrência de um enfarte do miocárdio, acidente vascular cerebral e insuficiência renal.49  

Em 2015 a prevalência de hipertensão arterial em Portugal foi de 36% (39,6% nos homens e 32,7% 

nas mulheres) aumentando com a idade. Dos 25-34 a prevalência de hipertensão arterial foi de 5,7%, dos 

35-44 foi de 17,0%, dos 45-54 foi de 35,8%, dos 55-64 foi de 58,4% e dos 65-74 foi de 71,3%. A prevalência 

foi maior no sexo masculino (39,6%) que no sexo feminino (32,7%).36 

 

2.5. Mudanças do estilo de vida  

Simples atitudes adotadas no dia-a-dia podem ajudar a melhorar os valores de colesterol e 

triglicerídeos, peso corporal, glicemia e pressão arterial. 

 Restrição de sal para 5-6 g, o que se traz em grandes benefícios em termos de pressão arterial.48 

Jejum Pós-prandial 

Normal: 76-110 mg/dl Normal: 70-140 mg/dl 

Anomalia da glicemia de jejum:110-126 mg/dl Tolerância diminuída à glucose: 140-200 mg/dl 

Diabetes: 126 mg/dl Diabetes: > 200 mg/dl 

 Sistólica  Diastólica 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80–84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão de grau 1 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão de grau 2 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão de grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão sistólica ≥140 e <90 
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 Moderação do consumo de álcool, no máximo, 20-30 g de etanol por dia, para os homens e não 

mais do que 10-20 g por dia para as mulheres. O consumo total de álcool não deve exceder 140 g 

por semana para os homens e 80 g por semana para as mulheres.48 

  Consumo de legumes, produtos láteos com baixo teor de gordura, fibras alimentares solúveis, 

grãos integrais e proteínas de fontes vegetais. Os frutos frescos também são recomendados embora 

com precaução devido ao seu elevado teor em hidratos de carbono que pode favorecer o aumento 

do peso. O consumo de gordura deve ser inferior a 10% do total de calorias ingeridas, sendo que 

os ácidos gordos saturados devem representar no máximo 7% dessa gordura. O consumo diário de 

colesterol deve ser inferior a 200mg. 48,50 

 Consumo de gorduras preferencialmente polinsaturadas (nozes, sementes e óleos vegetais) em 

detrimento das gorduras saturadas.50 

 Consumo de peixe rico em ómega-3: sardinhas, atum, salmão.50 

 Consumo de fitoesteróis. Os fitoesteróis, tal como as fibras solúveis ajudam a diminuir os níveis 

de colesterol LDL.50 

 Redução de peso e respetiva manutenção. É recomendado uma redução de peso para IMC de 

25kg/cm2 e perímetro de cintura <102 cm nos homens e <88 cm nas mulheres, a menos que esteja 

contra-indicado.48 

 Interrupção do hábito de fumar.50 

 Prática de exercício físico, pelo menos 30 minutos em 5 a 7 dias por semana.48 

 As necessidades nutricionais devem ser satisfeitas, e a ingestão de energia deve ser apropriada 

para que seja possível manter um peso corporal saudável.50 

 

3. Discussão dos resultados obtidos  

No total foram rastreados 83 indivíduos: 57 mulheres e 26 homens, o que corresponde a 69% (63% 

adultas e 5% idosas) e 31% (26% adultos e 7% idosos), respetivamente (Figura 1 e 2, Anexo IV).  

A população em estudo apresentou uma prevalência de níveis de colesterol ≥190mg/dl inferior à 

observada em 2015. Tendo em conta o género as prevalências também são menores em relação à população 

portuguesa, e são os homens que apresentam maior prevalência de colesterol elevado (Tabela 1, Anexo V). 

No que diz respeito aos triglicerídeos ≥150mg/dl verificou-se que na população do rastreio este valor 

foi superior á média da população estudada em 2015 e que os homens rastreados possuíam maior 

prevalência de hipertrigliceridemia que as mulheres (Tabela 1, Anexo V).  

A prevalência de pré-obesidade e obesidade obtidas no rastreio foram 41,8% e 36,7%, respetivamente 

(Tabela 2, Anexo V). Apesar dos homens apresentarem maior prevalência de pré-obesidade foram as 

mulheres que apresentaram taxas mais elevadas de obesidade (Tabela 2, Anexo V). Quando comparados 

com as prevalências de pré-obesidade e obesidade na população portuguesa em 2015 verificam-se valores 

aproximados para as faixas etárias dos 18-64 e dos 65-84, à exceção da prevalência de obesidade nos idosos 

que foi relativamente maior na população rastreada (Tabela 2, Anexo V). 

Durante o rastreio os doentes foram questionados se possuíam diabetes diagnosticados. A partir destes 

dados foi possível calcular a prevalência da diabetes, cujos valores foram aproximados aos detetados na 

população portuguesa em 2015 (Tabela 3, Anexo V). A determinação da glicemia capilar em jejum ou pós-
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prandial permitiu determinar as prevalências de “pré-diabetes”, anomalia da glucose em jejum e tolerância 

diminuída à glucose. As taxas obtidas foram semelhantes às verificadas na população portuguesa (Tabela 

3, Anexo V). 

Quanto à avaliação da hipertensão arterial verificou-se uma discrepância entre prevalência observada 

na população em estudo e na população portuguesa em 2015 (Tabela 4, Anexo V). 

No entanto, tal como acontece em Portugal, os homens são o género com maior prevalência de 

hipertensão arterial (Tabela 4, Anexo V). 

 

4. Conclusões 

Para a concretização deste trabalho elaborei o panfleto e tabelas para apontar os valores recolhidos e 

tratei os dados em Excel. Com a realização deste trabalho pude comparar os padrões obtidos com os 

descritos para a população portuguesa em 2015, mas pude sobretudo praticar a prestação de serviços 

farmacêutico: determinação do colesterol, triglicerídeos, peso, glicemia e pressão arterial, bem como 

aconselhar as pessoas principalmente no que diz respeito à adoção de estilos de vida saudáveis e ceder 

informação sobre os parâmetros determinados através da entrega de um panfleto. O panfleto revelou ser 

pertinente pois 88% dos indivíduos responderam não possuir conhecimento sobre os parâmetros lá descritos 

(Anexo VI). 

Considero que este projeto apresenta um balanço positivo pois para além de ter alcançado os 

objetivos a que me propus, recebi um feedback bastante positivo dos participantes, que agradeceram sempre 

a realização do rastreio e o panfleto entregue bem como a atenção dada.  

 

TEMA 2 – PROTEÇÃO SOLAR  

 

1. Contextualização do tema e objetivos  

O sol é essencial à vida e já os nossos ancestrais o apreciavam. No entanto, não se pode esquecer 

que o sol pode ser muito perigoso. Ainda assim, as pessoas continuam a sofrer queimaduras solares e a ida 

a solários é cada vez maior. Tudo isto representa um alerta de que é necessário insistir ao nível da prevenção 

e uma forma de o fazer é educar mais e melhor as populações, constituindo as escolas locais privilegiados 

para o fazer pois têm um papel determinante nos comportamentos e atitudes das crianças.51,52 Está 

cientificamente provado que os esforços para ensinar as crianças a se protegerem da radiação ultravioleta 

são eficazes quando implementados em escolas primárias e em ambientes recreativos.52 

A exposição solar é o principal responsável pelo desenvolvimento de cancro da pele que é um 

grave problema de saúde pública e cuja incidência continua a aumentar. A Associação Portuguesa de 

Cancro Cutâneo estima uma incidência anual de 100 000 casos de cancro cutâneo em Portugal, dos quais 1 

000 são melanomas. Tendo em conta que a taxa de mortalidade global para o melanoma, na Europa 

Ocidental, ronda 10-15%, isso representa um número significativo de mortes numa população de uma faixa 

etária cada vez mais jovem.51 

Neste contexto, propus efetuar formações de sensibilização sobre proteção solar às crianças do 1º 

e 2º ano da Escola Primária Humberto Cardeal de Medeiros e a crianças entre os 4 e os 11 anos do Centro 
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de Atividades de Tempos Livres dos Arrifes com o intuito de lhes explicar que o “sol é bom” desde que se 

tomem as devidas precauções.  

 

2. Exposição Solar 

O sol é o que sustenta a vida na Terra. É responsável pela síntese de vitamina D, é essencial para 

fotossíntese, constitui a principal fonte de calor, regula os ritmos circadianos e promove a sensação de bem-

estar. No entanto, a exposição solar pode resultar em depressão do sistema imunitário, eritema, queimadura 

solar, alterações de pigmentação, fotoenvelhecimento, fotossensibilidade, danos no ADN e cancro de 

pele.52,53 

Sem negligenciar os benefícios da vitamina D para a saúde, o facto de a exposição recreativa à 

radiação solar fazer parte da nossa cultura, e a exposição a essa radiação estar associada à proteção contra 

diferentes tipos de cancro, diabetes tipo I, esclerose múltipla e outras doenças não podemos esquecer que, 

por outro lado, está associada ao aparecimento de cancros cutâneos que provocam grande mortalidade.54 

Há que adotar uma atitude ponderada para obtermos os benefícios do sol e prevenir as reações adversas.   

 

2.1.A pele 

A pele é o maior órgão do corpo e encontra-se dividida em 3 camadas: epiderme, derme e 

hipoderme. A epiderme é constituída maioritariamente por queratinócitos, mas também por melanócitos, 

células de Langerhans e células de Merkel. Na derme encontram-se os fibroblastos, folículos pilosos, 

glândulas sebáceas, macrófagos e fibras de colagénio A hipoderme é essencialmente constituída por tecido 

adiposo. Este órgão protege o corpo de agressões externas como patogénicos, toxinas, agressões físicas e 

químicas e radiação ultravioleta (UV). Para além da sua função protetora também é responsável pela 

homeostasia e osmorregulação.55 

A pele tem a capacidade de se proteger, em parte, da radiação UV através do espessamento do 

estrato córneo e da estimulação dos melanócitos para produzir melanina. A melanina funciona como um 

escudo protetor da pele, e possui capacidade antioxidante. É por estas razões que este pigmento, que dá 

coloração à pele e ao cabelo, é considerado uma defesa natural da pele.55,56 

 

2.2. Radiação Solar 

O sol emite radiação gama, X, ultravioleta, visível e infravermelha. A radiação ultravioleta 

subdivide-se em radiação ultravioleta A-UVA (400-320nm), radiação ultravioleta B-UVB (320-290nm) e 

radiação ultravioleta C (290-200nm).53,56 Aproximadamente 95% da radiação UVA e 5% da UVB atingem 

a superfície da terra. A maioria da radiação UVB é absorvida pela atmosfera, mas quase toda a radiação 

UVA, e visível não. A radiação ultravioleta C não chega a atingir a Terra pois é totalmente absorvida pela 

atmosfera.52 

 

2.3. Reflexão dos raios Ultravioleta  

Estar exposto à radiação solar não implica necessariamente a exposição direta. A neve e o cimento 

podem refletir até 80% dos raios UV, a areia reflete até 45% e até 50 cm de profundidade 40% da radiação 
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UVB é refletida pela água. Quando o sol está tapado por nuvens é necessário tomar cuidados acrescidos, 

pois 90% dos raios UV conseguem passar. Mesmo à sombra estamos expostos à radiação solar.52,57  

A radiação UVB tem capacidade para penetrar mais profundamente na pele do que a radiação 

UVA ou visível, no entanto, macromoléculas como o ADN, ARN e proteínas presentes na pele, absorvem 

a maioria da radiação UVB ao nível da epiderme. O mesmo não acontece com a radiação UVA e por isso 

esta penetra até à derme.56 

 

2.4. Malefícios do Sol  

 

Efeitos diretos da radiação Ultravioleta na pele  

A exposição à radiação UV desencadeia um conjunto de várias reações bioquímicas na pele. 

Verifica-se uma depleção das defesas antioxidantes (superóxido dismutase, catalase), danos no ADN com 

formação de dímeros de timidina, ativação do sistema neuroendócrino com consequente imunossupressão 

e aumento da síntese e libertação de mediadores pró-inflamatórios. Os mediadores pro-inflamatórios 

aumentam a permeabilidade dos capilares levando à infiltração e ativação dos neutrófilos e outras células 

fagocíticas. Este processo, resulta num estado inflamatório e na produção de radicais livres de oxigénio e 

nitrogénio.58   

 

Eritema e queimadura solar 

O eritema e a queimadura solar são reações agudas resultantes de uma exposição excessiva ao sol. 

A vasodilatação e aumento do volume sanguíneo são consequências do aumento de permeabilidade dos 

capilares e são os responsáveis pelo aparecimento dessas reações.52 

 

Fotoenvelhecimento  

O fotoenvelhecimento inicia-se com a libertação de protéases, nomeadamente elastases pelos 

neutrófilos, que causam inflamação e ativação das metaloproteinases de matriz o que resulta numa 

degradação anormal da matriz extracelular. A ativação dos neutrófilos e macrófagos também é responsável 

pela produção de radicais livres de oxigénio e nitrogénio. A inflamação e os radicais livres causam dano 

oxidativo ao nível dos lípidos, proteínas e hidratos de carbono que ficam acumulados na derme e epiderme, 

contribuindo para o fotoenvelhecimento.58  

O fotoenvelhecimento caracteriza-se pela presença de fibras anormais de elastina na derme e um 

decréscimo dos vários tipos de colagénio.58 Manifesta-se pelo aparecimento de rugas profundas, perda de 

elasticidade, textura áspera, telangiectasias, alterações de pigmentação e alteração dos processos de 

proliferação celular e reparação do dano do ADN da pele.55 

 

Fotossensibilidade  

Aquando da exposição solar podem ocorrer reações de fotossensibilidade. A fotossensibilidade 

engloba a fotossensibilidade química, fototoxicidade e fotoalergia.52  

A fotossensibilidade química acontece quando uma pessoa utiliza substâncias químicas e se expõe 

simultaneamente ao sol, provocando reações cutâneas adversas. A fototoxicidade é um tipo de 

fotossensibilidade química que não envolve o sistema imunitário, podendo ocorrer no primeiro contato com 
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o agente. Existem inúmeros fármacos fotossensibilizantes (Anexo VII). Pessoas a fazer este tipo de 

medicação devem ser alertadas pelo farmacêutico sobre a capacidade fotossensibilizante desses fármacos, 

devendo-se reforçar a adoção das medidas de proteção solar.52  

A fotoalergia consiste numa reatividade alterada adquirida dos progenitores, geralmente 

desencadeada pela exposição aos raios UVA, que depende da formação de complexos antigénio-anticorpo 

ou de hipersensibilidade mediada por células inflamatórias.52 

 

Depressão do sistema imunitário  

A exposição à radiação solar contribui para a imunossupressão. Neste processo estão envolvidos 

vários fatores solúveis: fator ativador das plaquetas, (PAF) prostaglandina E2, (PGE2), ácido cis-urocânico, 

histamina, interleucinas 1 e 4 e hormona estimulante dos melanócitos.52 

 

Cancro  

Os cancros de pele mais comuns são os cancros não melanoma e os melanomas.20 Os cancros do 

tipo não melanoma representam 98% dos cancros de pele e normalmente não são letais se tratados 

adequadamente.55 

Por outro lado, os melanomas representam apenas 2% dos cancros de pele, mas são responsáveis 

por mais de 80% das mortes associadas ao cancro de pele, porque possuem um elevado potencial 

metastático e resistência à terapia convencional.55 Estes tipos de cancro resultam da acumulação de 

mutações provocadas pela radiação UV. Se os danos não são efetivamente reparados pelo mecanismo de 

reparação por excisão de nucleótidos (NER) ou se as células danificadas não sofrem apoptose, as bases de 

ADN são incorretamente replicadas originando mutações.55 

A radiação UVB é entre 1 000 a 10 000 vezes mais carcinogénica que a radiação UVA. A radiação 

UVA, tem um efeito menos severo, no entanto, interage com as porfirinas, NADH e outros agentes 

fotosensibilizadores endógenos, ao nível da mitocôndria, produzindo espécies reativas de oxigénio e 

nitrogénio.55 

Atualmente está-se a estudar a influência do ritmo circadiano na regulação da reparação do dano 

do ADN e do processo de carcinogénese da pele em resposta à radiação solar. O ritmo circadiano parece 

regular várias respostas celulares ao dano do ADN, nomeadamente o processo de reparação por excisão de 

nucleóticos (NER), a atividade de check points e a apoptose. O risco de desenvolver cancro por exposição 

à radiação UV é menor no período da tarde, em comparação com o período da manhã, o que corresponde à 

menor capacidade de reparação durante o período da manhã. No entanto, esses mecanismos ainda não estão 

bem elucidados.55 

 

2.5. Benefícios do sol  

 

Bronzeamento  

O estímulo responsável pelo dano do ADN é o mesmo que é responsável por desencadear o 

processo de bronzeamento que funciona como mecanismo protetor (Figura 1).53 
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Figura 1 - Processo de bronzeamento.53 

 

Quando a pele é exposta à radiação UV, parte da radiação é refletida pela pele, mas a restante 

penetra e causa danos no ADN dos queratinócitos.53 O dano no ADN provoca ativação da p53 que se liga 

ao promotor da pró-opiomelanocortina (POMC) que funciona como um fator de transcrição. Ocorre 

tradução e clivagem da POMC em hormona adrenocorticotrópica (ACTH), beta-endorfina e hormona 

estimulante dos melanócitos (MSH).53 

A hormona estimulante dos melanócitos ao ligar-se ao recetor da melanocortina 1 (MC1R) ativa 

uma via de sinalização que conduz a um aumento do fator de transcrição associado à microftalmia (MITF) 

que promove a síntese da melanina a partir da tirosina.53 

A melanina é armazenada nos melanossomas e transportada até à epiderme onde se deposita no 

núcleo das células epidérmicas funcionando como uma capa protetora das radiações UVA e UVB. Os 

indivíduos de cabelo ruivo e outros que possuam fototipo I apresentam polimorfismos não funcionais do 

recetor MC1R. Se a sinalização através deste recetor for interrompida, o bronzeamento não ocorre e por 

isso esses indivíduos nunca bronzeiam e queimam sempre.53 

A oxidação da melanina pré-existente provoca um bronzeamento imediato que aparece entre 1h a 

2h após a exposição solar. Quando é formada nova melanina, após exposição á radiação UVB, ocorre um 

bronzeamento tardio que começa por se tornar aparente 2 a 3 dias após a exposição atingindo o seu máximo 

7 a 10 dias depois. Este tipo de bronzeado permanece durante semanas ou meses.52 

 

 Sensação de bem-estar  

As beta-endorfinas, que resultam da clivagem do gene POMC aumentam a sensação de bem-estar, 

mas também promovem o alívio da dor e o relaxamento.56 O comportamento de exposição à radiação UV 

é um fator de risco reconhecido, mas não é compreendido se a popularidade dos banhos de sol representa 

um vício biológico, devido à libertação das beta-endorfinas, ou uma preferência estética pela pele 

bronzeada.59 

 

Síntese de vitamina D 

A produção de vitamina D na pele sob a influência da luz solar (radiação UVB) é maximizada em 

níveis de exposição à luz solar que não queimam a pele.60 A radiação UVB é absorvida pelo 7-

dehidrocolesterol presente na membrana plasmática das células epidérmicas e daí resulta a formação da 

pré-vitamina D3, que é instável e por isso isomeriza, rapidamente e sem intervenção enzimática, a vitamina 

D3. Uma vez formada, a vitamina D3 sai da circulação e segue até ao fígado onde é convertida a 25-
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hidroxivitamina D3 que é a forma mais abundante em circulação. No entanto, esta forma possui reduzida 

atividade biológica. Nos rins, a 25-hidroxivitamina D3 é convertida à forma mais ativa da vitamina D - 

1,25-dihidroxivitamina D3 que uma vez formada vai atuar nos enterócitos, onde promove a absorção do 

cálcio e no esqueleto promove a mobilização do cálcio quando a dieta não fornece a quantidade suficiente 

deste mineral.56 

O metabolismo da vitamina D para a sua principal forma circulante (25-hidroxivitamina D3) e 

forma hormonal (1,25-dihidroxivitamina D3) ocorre, como já foi referido, no fígado e rim, respetivamente, 

mas também noutros tecidos em que a forma hormonal produzida tem uma função parácrina/autócrina como 

acontece nas células do sistema imunológico e epitélio intestinal, próstata e mama.60 

 

Ritmo circadiano  

O nosso ritmo circadiano é controlado pela luz azul absorvida pelos fotorreceptores ao nível do 

olho. Dessa absorção resulta um decréscimo da produção de melatonina, o que nos faz sentir despertos.56 

 

Saúde Cardiovascular 

A sazonalidade tem uma influência significativa na mortalidade cardiovascular, sendo a 

mortalidade maior nos meses de inverno. Os níveis de colesterol e de pressão arterial são inferiores durante 

o verão comparativamente ao inverno. Pensa-se que a radiação UVA provoca o aumento da libertação de 

óxido nítrico e que a radiação UVB provoca libertação de monóxido de carbono da hemoglobina. A 

exposição à luz solar também tem sido associada á produção de substância P e calcitonina. Todos estas 

substâncias vasodilatadoras darão um provável contributo para a melhoria da saúde cardiovascular.56 

 

2.6.Medidas preventivas  

Várias são as medidas a tomar para que se desfrute do sol, sem, no entanto, comprometer a saúde 

da nossa pele. Essas medidas incluem:52 

 Uma exposição solar lenta e progressiva, evitando-se a exposição ao sol nas horas mais perigosas 

(entre as 12h e as 16h). As horas mais apropriadas são antes das 10h e depois das 17h. 

 Usar roupa protetora e chapéu de abas largas. A fotoproteção conferida pelas roupas não diminui 

ao longo do dia a não ser que a roupa fique molhada. Roupas de lã ou de materiais sintéticos como 

o poliéster são mais protetoras que outras feitas de algodão ou linho. Roupas mais escuras são 

mais protetoras que as roupas claras. 

 Usar óculos de sol. 

 Usar protetor solar. 

 

2.7.Protetores Solares 

Os protetores solares contêm na sua composição filtros que podem ser químicos/orgânicos ou 

físicos/minerais.52 Os protetores solares químicos/orgânicos atuam por absorção da radiação solar, têm 

elevada eficácia na proteção contra os raios UVB, mas eficácia muito menor para os raios UVA.51 

Os filtros minerais como o dióxido de titânio e o óxido de zinco atuam fisicamente por reflexão 

da radiação, são os filtros de mais largo espetro pois impedem a penetração na pele de radiação UVB e 
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UVA e depois da sua aplicação a pele geralmente fica branca, embora as fórmulas tenham vindo a evoluir 

no sentido de melhorar esse aspeto.51,52 

O fator de proteção solar (FPS) é definido como a razão entre a dose de radiação UV necessária 

para produzir 1 dose de eritema mínimo em pele protegida com 2mg/cm2 e a dose de radiação UV necessária 

para produzir 1 dose mínima de eritema numa pele sem protetor solar. Se o protetor solar apresentar um 

FPS de 50 isto deveria significar que podíamos estar 50 vezes mais tempo ao sol sem se verificar eritema, 

no entanto, a quantidade de protetor solar aplicada é cerca de 1/3 da utilizada nos estudos de determinação 

do FPS e por essa razão o FPS torna-se inferior ao que está descrito na embalagem.51  

O FPS quantifica o grau de proteção dos protetores solares. Quanto maior o FPS, maior a 

proteção.52 

A radiação UVB é a responsável pelo eritema, daí que o FPS apenas diz respeito a este tipo de 

radiação45. Os valores de FPS para a radiação UVA ainda não estão universalmente definidos e por isso 

essa indicação vem descrita à parte, na embalagem.52 

O FPS máximo que vem descrito na embalagem é 50+. Isso foi estipulado pela COLIPA (Indústria 

Europeia de Cosméticos, Perfumaria e Higiene) para evitar, por exemplo, que os consumidores pensem que 

um FPS 30 protege metade de um FPS 50, quando isto na realidade não acontece. A curva de absorção da 

radiação ultravioleta tem uma progressão geométrica, e por isso um protetor solar com FPS de 15 tem 

absorção de 93,9% de radiação UVB e um de índice 30 tem uma absorção de 96,7%.51 

Quanto à aplicação do protetor solar esta deve ser feita 30 minutos antes da exposição solar e deve 

ser reaplicado a cada 2 h e depois de nadar, brincar na areia ou transpirar.52 A proteção solar ideal deve ser 

escolhida de acordo com a sensibilidade solar da pele de cada pessoa (pigmentação de pele; ver Tabela 

4).61,62 
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Tabela 3 - Resposta à exposição solar e FPS a usar tendo em conta as características, da pele, olhos e 

cabelo  

Características Resposta à exposição solar FPS a usar 

Pele clara, muitas vezes com 

sardas 

Cabelos loiros ou ruivos 

Olhos azuis ou verdes 

Extremamente sensível ao sol, queima sempre e não 

bronzeia 

Tempo de proteção individual, ou seja o tempo que 

medeia até aparecer eritema, sem proteção é de 3 a 

10 minutos 

50+ 

Pele clara e propensa ao 

surgimento de sardas 

Cabelo loiro 

Olhos azuis ou verdes 

Pele sensível ao sol, bronzeia lentamente e nem 

sempre é propensa a queimaduras solares 

Tempo de proteção individual é de 10 a 20 minutos 

50+ 

Moderadamente clara 

Cabelo loiro escuro a 

castanho 

Cor dos olhos variável 

Pele ligeiramente sensível ao sol, bronzeia fácil e 

rapidamente e o bronzeado dura muito tempo. 

Tempo de proteção individual de 20 a 30 minutos 

30+ 

Pele escura 

Cabelo castanho-escuro ou 

preto 

Olhos escuros 

A pele é robusta bronzeia rápida e profundamente e 

o bronzeado dura muito tempo 

Tempo de proteção individual de 40 minutos 

30+ 

 

2.8.Vigiar os sinais  

A exposição solar é responsável pelo aparecimento de nevos (sinais).63 Todos nós possuímos 

nevos, no entanto, existe uma relação entre o número e tipo de nevos e o desenvolvimento de melanoma e 

por isso é importante examinar toda a pele uma vez por mês. A regra do ABCDE ajuda a detetar o melanoma 

mais cedo.63 

A- A mancha é assimétrica? 

B- Tem bordos irregulares? 

C- Tem várias cores?  

D- Tem mais de 6 mm de diâmetro? 

E- Houve uma evolução/alteração no seu crescimento? 

Se se encontrar algum nevo com uma ou várias destas características deve se consultar um médico, de 

preferência um dermatologista.63 

 

3. Resultados e Conclusão  

Realizei 4 sessões de apresentações sobre proteção solar a um total de cerca de 100 crianças 

(Anexo VIII). Para a ação de formação preparei uma apresentação com vídeos, um pequeno jogo e a 

informação mais pertinente (Anexo IX). Como se tratavam de crianças, preparei ainda uma lembrança para 

cada um deles (Anexo X). Esta lembrança era constituída por um saquinho que continha: um livro de dicas 

e passatempos relacionados com a proteção solar, uma pequena amostra de protetor solar, uma carta para 
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os pais sobre a necessidade da proteção solar e a informar sobre a campanha promocional dos protetores 

solares em vigor na farmácia (Anexo XI), e um relógio solar em forma de íman que eu própria fiz.  

O feedback que recebi destas ações de sensibilização, quer por parte dos professores e auxiliares 

quer por parte das crianças foi bastante positivo, pelo que considero que esta iniciativa de ensinar as crianças 

a protegerem-se do sol foi bem-sucedida. 

 

TEMA 3 - “OSTOMIAS - A FARMÁCIA MAIS PERTO DE SI” 

 

1. Contextualização do tema e objetivos  

Uma ostomia é uma abertura criada cirurgicamente para drenagem, de urina ou fezes, para alimentação 

ou para respiração.64 Desde 1 de abril de 2017 que as farmácias estão integradas no circuito de acesso aos 

dispositivos médicos para ostomias. As ostomias podem subdividir-se em ostomias de eliminação: ostomias 

intestinais e urostomias, ostomias de respiração e ostomias de alimentação.65 

Para que os farmacêuticos e colaboradores da farmácia possam responder prontamente às necessidades 

dos doentes e fazer uma intervenção profissional diferenciada precisam de dominar determinados conceitos 

que são específicos do tema.   

No âmbito da dispensa de dispositivos médicos para ostomias, o farmacêutico pode intervir: no 

esclarecimento de dúvidas; no aconselhamento de medidas que aumentem o bem-estar e qualidade de vida 

dos ostomizados e na identificação de situações que necessitem intervenção farmacêutica ou referenciação 

médica.65 O aconselhamento na dispensa do produto deve englobar informação sobre o tipo de dispositivo, 

modo de utilização e limpeza, cuidados de higiene, importância do kit de emergência, medidas de suporte 

para com o estoma, pele periostomal, alimentação e medicação.65 

A Associação Nacional das Farmácias enviou para os seus associados, material de apoio para a 

campanha “Ostomias - A farmácia mais perto de si”. Aquando da chegada desse material surgiu-me a ideia 

de dar uma ação de formação sobre o tema já que os colaboradores da farmácia desconheciam alguns 

conceitos.  

Na minha apresentação dê enfase apenas às ostomias digestivas, urinárias e de respiração uma vez que 

a quase totalidade dos dispositivos médicos de ostomia dizem respeito a estas, excetuando-se apenas as 

seringas de alimentação. 

 

2.1 Ostomias intestinais  

As ostomias intestinais podem ser temporárias ou permanentes e fazem-se com o intuito de tratar 

uma grande variedade de problemas intestinais.64 

No caso das colostomias as indicações são essencialmente anomalias congénitas, obstrução do 

cólon, diverticulose, trauma intestinal, cancro gastrointestinal e parálise.66 As ileostomias são realizadas 

sobretudo para resolver casos de colite ulcerosa, doença de Chron, Polipose Familiar e complicações do 

cancro.67 As ostomias temporárias destinam-se a dar repouso a uma determinada porção do intestino e 

impedir que as fezes a alcancem. Quando se remove a porção final do colón ou do reto, a ostomia é 

permanente.66 As ostomias intestinais podem ser feitas no íleo- ileostomias ou em vários pontos do cólon -

colostomias.65 
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O dispositivo de base usado nestas ostomias é o saco de ostomia. O saco pode ser aberto/drenável 

ou fechado, ser um sistema de 1 ou 2 peças e ser transparente ou opaco.68  

O sistema de 1 peça contém o saco de ostomia e a placa num só item e apresenta melhor segurança 

e discrição, no entanto, a sua substituição implica que todo o sistema seja removido. O sistema de 2 peças 

contém o saco de ostomia e a placa em separado, permite trocar apenas o saco sem remover a placa e é 

especialmente indicado para casos de pele sensível e efluentes muito irritantes.68,69  

O saco aberto/drenável é usado em ileostomias e colostomias ascendentes e possui uma abertura 

para o exterior que permite a drenagem do conteúdo, sem a remoção do saco, o que possibilita a sua 

reutilização. Quando a extremidade é uma torneira, e não uma tira de velcro ou clip, o saco é indicado para 

urostomia. O saco de urostomia contém uma válvula anti refluxo e pode ser conectado a sacos de maior 

capacidade - sacos coletores de urina, por exemplo durante a noite.68-70 O saco fechado é de utilização única 

e tem incorporado um filtro para eliminação de gases e controlo do odor. É usado nas colostomias 

transversas e descendentes/sigmoides.68,69   

Os sacos podem ser opacos ou transparentes. Os sacos opacos dão maior comodidade ao 

ostomizado, no entanto, os transparentes podem ser requeridos para visualizar o estoma.71 Nos sistemas de 

2 peças, é necessário usar uma placa mecânica para fazer a ligação entre o estoma e o saco de ostomia, de 

forma a criar um sistema seguro. As placas podem ser moldáveis ou não e planas ou convexas. As placas 

convexas são usadas quando o estoma esvazia conteúdo para a pele e isso acontece quando há rugas, 

cicatrizes ou vincos na zona circundante ao estoma.68 

Existem também vários acessórios de ostomia que permitem aumentar o conforto do ostomizado. 

O cinto ajustável, tira de fixação e faixa/cinta de contenção abdominal são acessórios de suporte e têm como 

finalidade segurar o sistema de ostomia.68,70 Na classe do nivelamento encontra-se os niveladores em anel, 

bisnaga/pasta e em tiras. Todos eles permitem o preenchimento das irregularidades da pele e desta forma 

aumentam a aderência do saco/penso.68,72 Na categoria da proteção inclui-se a película protetora no formato 

de spray e de toalhetes. Com a sua utilização é criada uma pelicula barreira de silicone sobre pele que a 

protege dos efluentes.70,73 

O removedor, outro acessório de ostomia existe nos mesmos formatos da pelicula protetora e serve 

para eliminar todos os resíduos de adesivo permitindo que a remoção do saco/placa seja mais suave e sem 

causar danos na pele.69,72  

O pó cicatrizante é um dispositivo da categoria da cicatrização e tem como finalidade absorver a 

humidade da pele, permitindo que o dispositivo adira adequadamente à pele sem causar irritação cutânea.72 

Na categoria do espessamento encontram-se os espessantes em gel com ou sem carvão. A função 

destes é solidificar as fezes dentro do saco, reduzindo a fuga do conteúdo e o efeito balão do saco (efeito 

de enchimento que ocorre quando o saco está cheio de ar), responsável por diminuir a descrição do 

dispositivo. Os espessantes com carvão permitem eliminar os gases e odores.68,69  

Os desodorizantes usam-se para neutralizar o odor do conteúdo do estoma e os lubrificantes 

garantem que o conteúdo se mantém no fundo do saco e não nos seus bordos, o que facilita o esvaziamento 

do saco.72 O obturador é um acessório de colostomia usado no período pós-irrigação para manter o estoma 

fechado.68 Neste tipo de ostomias recomenda-se que o utente se faça sempre acompanhar de um kit de 

emergência que é composto por uma placa, um saco, compressas e ampolas de soro fisiológico.74,75  
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Ileostomia 

A ileostomia consiste na anastomose da porção terminal do íleo à parede abdominal para criar um 

estoma.64 O estoma é húmido, rosado ou avermelhado e reduz de tamanho durante passado pouco tempo, 

tem forma oval e é proeminente em relação à pele.67 Numa ileostomia temporária, todo ou parte do cólon é 

removido, mas parte ou todo o reto é deixado intacto e o processo pode ser revertido.67 

As ileostomias subdividem-se em ileostomias de Brook quando há remoção do cólon, do reto e do 

ânus com encerramento definitivo do ânus e em ileostomia continente que envolve a criação de um 

reservatório abdominal a partir de uma porção terminal do íleo para armazenamento de fezes.64 

No intestino delgado encontram-se as enzimas proteolíticas que degradam os alimentos e os 

transformam em nutrientes. O conteúdo deste tipo de ostomia contém estas enzimas o que o torna muito 

corrosivo. O líquido drenado tem consistência líquida a pastosa dependendo da dieta, medicamentos e 

outros fatores e o seu fluxo é contínuo o que implica uma mudança do saco 5 a 8x/dia. Nas ileostomias o 

material de base, como já foi referido, é o saco drenável.67,68 

 

Colostomia 

A colostomia consiste num estoma feito ao nível do cólon e tem como objetivo a eliminação de 

fezes. O estoma pode ser a princípio, bastante grande, mas encolhe gradualmente, atingindo o seu tamanho 

final 6 a 8 semanas após a cirurgia.66,74 

Dentro das colostomias distinguem-se as ascendentes, transversas e descendentes/sigmoides. À 

medida que se vai descendo ao longo do cólon, o conteúdo de água nas fezes diminui e estas tornam-se 

mais sólidas. Desta forma, o conteúdo das colostomias ascendentes é mais líquido que o das descendentes 

ou sigmoides. O conteúdo das ostomias descendentes/sigmoides não inclui as enzimas proteolíticas das 

colostomias ascendentes ou transversas.64,66 

A colostomia ascendente é efetuada no lado direito do abdómen e o conteúdo é muito líquido. 

Constitui um tipo de ostomia raro pois quando o conteúdo é líquido, a ileostomia torna-se preferível em 

relação a esta.66 

A colostomia transversa localiza-se na parte superior do abdómen, no meio ou no lado direito e 

permite que as fezes sejam excretadas sem atingir o cólon descendente, que se encontra inflamado, infetado, 

ou recém-operado, permitindo assim que este recupere. Este tipo de colostomia é geralmente temporário, 

mas pode variar entre dias, meses ou anos. Quando a parte descendente do intestino está recuperada, a 

ostomia é fechada e restaura-se a continuidade do intestino. Este tipo de ostomia pode mais raramente ser 

definitiva.66 

As colostomias transversas podem ser de ansa (duas aberturas, mas só um estoma) ou de dois 

segmentos (quando é constituída por um estoma proximal que drena as fezes e um estoma distal que drena 

muco). O conteúdo do líquido drenado através de um estoma deste tipo é semissólido, imprevisível e contém 

algumas enzimas proteolíticas.64,66 

As colostomias descendentes/sigmoides localizam-se no lado inferior esquerdo do abdómen, o seu 

conteúdo é sólido e sem enzimas proteolíticas. A este nível a eliminação pode ocorrer em intervalos 

previsíveis e regulares. O movimento intestinal cessa após uma quantidade considerável de fezes ter sido 

coletada no intestino, mas se os movimentos intestinais forem irregulares isso poderá não ocorrer como é 



 

35 

 

o caso de pessoas que já antes da ostomia não possuíam movimentos regulares ou nos casos de cólon 

espástico ou intestino irritável. Nas colostomias descendentes e sigmoides pode ocorrer evacuação natural 

o que requere um saco de ostomia ou pode ser feita irrigação.66 

A irrigação da ostomia consiste na aplicação de um enema através do estoma a intervalos regulares 

e adequados. Quando é feita irrigação dispensa-se o uso do saco e utiliza-se um obturador. Só se pode fazer 

irrigação passados 5 a 7 dias após a cirurgia.64  

O kit de irrigação é composto por um recipiente que se enche de água tépida, um tubo de conexão 

com cone que liga o saco ao estoma, uma manga de irrigação fechada com pinça onde são recolhidas as 

fezes e um cinto ajustável para fixar a manga.66 

Para proceder à irrigação deve-se:64   

 Calçar luvas. 

 Retirar o saco usado e colocar no lixo. 

 Limpar o estoma e a pele ao redor com água. 

 Colocar o sistema de irrigação e a cinta e colocar a extremidade livre do sistema na sanita. 

 Encher o recipiente de irrigação com 500 a 1000 ml de agua tépida e suspender o recipiente à 

altura dos ombros. 

 Fazer correr água pelo tubo de forma a remover o ar. 

 Introduzir suavemente o cone de irrigação no estoma e iniciar lentamente o fluxo de água. Se 

ocorrerem cólicas, parar a irrigação e aguardar. 

 Esperar 15 a 20 minutos para as fezes saírem. 

 Lavar o sistema, secar o recipiente de irrigação, enrolá-lo e fechar a extremidade. Depois de 30 a 

45 minutos o doente pode retomar as suas atividades.  

Nas colostomias, à exceção da colostomia ascendente, usam-se sacos de ostomia fechados.66  

 

2.2. Urostomia 

A urostomia é necessária quando a bexiga está doente ou não funciona corretamente e isto inclui 

situações como cancro da bexiga, disfunção neurológica da bexiga, anomalias congénitas ou inflamação 

crónica da bexiga.76 A urostomia consiste numa abertura (estoma) feita ao nível do aparelho urinário e tem 

como objetivo a eliminação da urina.77 

O procedimento cirúrgico permite desviar o fluxo da urina para qualquer parte do sistema urinário, 

através do íleo ou cólon (ascendente, transverso ou descendente). Nestes procedimentos o íleo ou cólon 

funcionam como canal para a urina. Existe outro procedimento chamado de urostomia continente que 

consiste num reservatório interno, feito de intestino onde a urina é recolhida e depois o reservatório é 

cateterizado, regularmente, para drená-lo.78 O conteúdo das urostomias é constituído pela urina e por algum 

muco produzido pelo intestino.76 

 

2.3. Traqueostomia 

As ostomias respiratórias no adulto podem ser realizadas em determinadas condições: doença 

inflamatória aguda; edema angioneurótico; doença inflamatória crónica; traumatismos faciais ou cervicais; 

corpos estranhos laringofaríngeos; estenose laríngea e estenose traqueal; controlo da ventilação em cirurgia 
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de cabeça e pescoço; insuficiência respiratória crónica; entubação traqueal por mais de 5 dias; síndrome de 

apneia obstrutiva do sono; obstrução por retenção de secreções, ventilação ineficaz ou ambas; paralisia 

bilateral das cordas vocais; patologia neurológica e doenças degenerativas neuromusculares; edema pós-

radioterapia; tumores da cavidade oral, faríngeos ou laríngeos. Na criança as ostomias respiratórias são 

realizadas quando há necessidade de ventilação prolongada.79 

A traqueostomia consiste num estoma feito ao nível da traqueia e tem como objetivo permitir a 

respiração.80 Os dispositivos de base para uma traqueostomia são as cânulas de silicone que podem ser 

fenestradas ou não fenestradas. Ser fenestrada significa que possui uma abertura na parte superior da cânula 

externa permitindo que o ar inspirado através do nariz passe pelo seu interior. Este tipo de cânulas permite 

a passagem do ar inspirado pelo nariz/boca para as vias aéreas inferiores. Quando a abertura externa é 

tapada, o ar pode passar pelas cordas vocais, permitindo a fonação.68,81 

Vários são os acessórios de traqueostomia disponíveis no mercado. Os escovilhões de higienização 

são usados para limpar as cânulas sem as danificar, as bandas para fixação permitem manter a cânula 

corretamente posicionada e evitam a fricção, o penso protetor permite isolar a área do estoma impedindo 

infeções e mantém a pele seca e sem irritações. Existem ainda os filtros permutadores de calor e humidade 

que reduzem a produção de muco e tosse através da humidificação, aquecimento e filtração do ar respirado, 

as placas adesivas planas ou convexas que permitem dar suporte à traqueostomia e o botão de silicone que 

mantém a abertura do estoma na traqueostomia.68,70 

A limpeza das cânulas de traqueostomia deve ser feita com água, sabão líquido de pH neutro e 

recorrendo a um escovilhão apropriado.65 A limpeza deve ser feita de manhã e à noite e sempre que se 

acumule secreções na cânula. O material de fixação exterior deve ser trocado sempre que estiver húmido.77 

Para proceder à sua limpeza deve-se: remover a cânula interna; proceder à sua higienização 

debaixo da torneira com o escovilhão e sabão de pH neutro e passar por água, secar e reintroduzir a cânula.79 

 

2.4. Pele periestomal  

A irritação da pele periestomal é a complicação mais comum das ostomias devido à natureza do 

conteúdo derramado.82 A pele em volta do estoma deve ter o mesmo aspeto normal da restante pele e para 

que tal aconteça é necessário tomar algumas medidas, nomeadamente:  

 Usar o tamanho adequado da bolsa e da placa.64 

 Trocar regularmente o saco para evitar extravasamento e consequente irritação. O saco deve ser 

trocado sempre que esteja meio cheio, isso equivale aproximadamente a duas vezes por dia ou 

sempre que sinta ardor ou desconforto.71 

 Limpar a zona do estoma com soro fisiológico e compressas.65 

 Deixar a pele bem seca, mas sem a esfregar, antes da aplicação do dispositivo.64  

 Retirar o saco devagar, segurando a pele com uma mão para diminuir a tração.64 

 Utilizar uma barreira cutânea (pó, pasta) para proteger a pele em volta da ostomia do contato 

com as fezes ou urina.64 

 Para tratar a pele macerada aplicar uma clara de ovo não batida na pele e deixar secar. Depois de 

estar seca repetir mais duas vezes. Isto permite não só regenerar a pele como melhorar a adesão 

do dispositivo à pele.71  
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 Estar atento ao estado do estoma. Nas ostomias digestivas se deixar de sair conteúdo pelo estoma 

ou este apresentar um aspeto mais vermelho ou “saído que o habitual” é necessário consultar um 

médico. Na traqueostomia se houver dor, inchaço e vermelhidão fora do habitual, perda de 

sangue (ou dificuldade em respirar) é necessário consultar um médico.74,75,80 

 Perceber se existe reações de sensibilidade para com os dispositivos.64 

 Cortar os pêlos à volta do estoma com tesoura de pontas redondas, não usar creme depilatório, 

cera ou gilete.74,75 

 

2.5. Dieta  

Nas primeiras semanas após a cirurgia para realização de ostomias digestivas é aconselhada uma dieta 

pobre em resíduos que inclua alimentos de fácil digestão e exclua fruta crua e vegetais. Uma vez concluída 

a cicatrização não é necessária dieta especial, no entanto, há alimentos que provocam maior desconforto, 

há alimentos que aumentam o odor e por outro lado há alimentos que ajudam a atenuar o odor e por isso o 

doente deve ser esclarecido sobre os alimentos que aumentam os gases e os odores.64,65 

Durante as primeiras semanas a meses após a cirurgia poderá ocorrer aumento da formação de gases, 

que depois diminui com o passar do tempo. Para ajudar a evitar o excesso de gás deve comer-se lentamente, 

com a boca fechada e mastigando bem. Outra forma de diminuir a produção de gás passa por reduzir o 

consumo de certos alimentos como álcool, alcachofra, banana, bebidas com gás, brócolos, carne de vaca, 

cebola, cogumelos, couve-de-bruxelas, couve-flor, espargos, feijão, pepino, ovos, lacticínios, alimentos 

muito condimentados e também algumas vitaminas.64-66 

Alimentos como o alho, brócolos, cebola, couve-de-bruxelas, couve-flor, ovos, peixe, pepino e 

alguns queijos produzem odor. Existem ainda alimentos que podem causar o bloqueio do estoma: aipo, 

ananas, carneiro, coco, cogumelos, milho, nozes, pipocas, uvas ou podem dar coloração vermelha ao 

estoma: beterraba, morangos, molho de tomate.65  

Os doentes urostomizados devem beber cerca de 3L de líquidos por dia, incluindo bebidas com 

elevado teor em vitamina C para acidificar a urina e assim diminuir a deposição de cristais. Os doentes 

com traqueostomia devem beber bastantes líquidos para ajudar na fluidificação das secreções e prevenir a 

acumulação de muco. O doente deve comer sentado e mastigar bem a comida.6 

 

2.6. Medicamentos 

  Alguns medicamentos podem afetar o funcionamento correto dos estomas e a absorção de alguns 

medicamentos (laxantes, medicamentos com alumínio ou magnésio ou cálcio, AINEs e expetorantes) é 

alterada pelo estoma, causando diversos efeitos adversos (irritação gástrica e hemorragia, obstipação, 

desequilíbrios de eletrólitos e de fluidos, entre outros) e por isso deve evitar-se o seu uso. As mulheres a 

fazer contraceção oral devem ser alertadas que a absorção deste tipo de medicamentos é incompleta e por 

isso devem usar um método contracetivo de barreira ou um método contracetivo hormonal diferente.65  

  Os doentes com ileostomia são os que sofrem mais alterações ao nível da absorção de 

medicamentos pelo que devem usar sempre que possível, formulações de dissolução e absorção rápida.65 

Os comprimidos revestidos ou cápsulas de libertação prolongada podem sair pelo saco sem que tenha 

exercida qualquer ação.67  
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2.7 . A vida continua….  

Apesar de uma ostomia ser uma grande mudança na vida de uma pessoa, a vida continua e cabe 

ao farmacêutico ajudar o doente a retomar determinadas atividades e a melhorar a sua qualidade de vida.  

Os ostomizados podem tomar banho de imersão ou de chuveiro com ou sem saco de ostomia, na 

traqueostomia é necessário ter o cuidado de não submergir o dispositivo. A exposição ao ar ou o contato 

com sabão e água não prejudica o estoma digestivo nem a água entra nele.71 

Pessoas com as ostomias digestivas podem nadar, basta reforçar a aderência com adesivo 

impermeável. No caso das traqueostomias isso não é possível pois não se pode submergir o estoma. 

Engravidar não deixa de ser possível, mas é importante falar primeiro com o médico. A atividade sexual 

pode decorrer com normalidade, no entanto, devem adotar-se posições que minimizem a tensão e pressão 

sobre o saco, deve-se esvaziar e limpar o saco antes da relação sexual, pode usar-se um saco mais pequeno 

ou cobri-lo e deve se utilizar uma ligadura ou roupa interior especial para fixar o saco. Enquanto as mulheres 

urostomizados não têm geralmente diminuição da função sexual, no homem a potência sexual pode estar 

diminuída.64,71 

 

3. Resultados e Conclusões  

A ação de formação foi efetuada em várias sessões uma vez que decorreu durante o horário de 

atendimento da farmácia. A formação consistia numa apresentação (Anexo XII) onde explicava os 

conceitos mais importantes desta temática. Para avaliar a pertinência da formação e da apresentação, 

entreguei a cada colaborador um quadro de avaliação para preencherem. Os resultados foram bastante 

satisfatórios (Anexo XIII) e permitiram-me concluir que a formação sobre este tema era de facto uma 

necessidade. A maior falha foi a falta de dispositivos para mostrar, uma vez que a observação ao vivo dos 

dispositivos teria sido uma mais-valia.   
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4. CONCLUSÃO 

O estágio na Farmácia Sousa Botelho constituiu o início da minha prática farmacêutica. Até então o 

conhecimento era apenas teórico, a partir daí pude começar a aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo 

do percurso académico. 

Foi no estágio que comecei a comunicar com os utentes, a aconselhá-los e a prestar-lhes serviços 

farmacêuticos. 

A minha prestação foi evoluindo com o avanço do estágio. Comecei por estar no backoffice a 

rececionar, conferir e armazenar produtos e gradualmente comecei a fazer atendimentos e a dada altura já 

os fazia de forma autónoma.  

Os trabalhos desenvolvidos durante o período de estágio permitiram adquirir novas competências no 

âmbito da comunicação em contexto profissional e em contexto escolar. Permitiu também aprender e 

aperfeiçoar a prestação de serviços farmacêuticos e a abordagem ao utente. 

A farmácia comunitária é uma área que me cativou muito por permitir ajudar diretamente o doente e 

considero que este estágio foi o ponto de partida fundamental na minha vida profissional.  
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5. ANEXOS 

Anexo I- Exterior da farmácia Sousa Botelho.  
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Anexo II – Descrição das formações. 

 

 

Entidade Formadora Descrição Data Duração 

Pierre Fabre Proteção Solar  
12 de março de 

2018 
2h 

Bioderma® 

Apresentação dos 

produtos para cuidado da 

pele 

10 de abril de 

2018 
8h 

L’oreal® (Vichy®, La 

Roche-Posay® e Ceravê®) 

Apresentação dos 

produtos para cuidado da 

pele 

16 de abril e 

2018 
8h 

Uriage® 

Apresentação dos novos 

produtos anti-

envelhecimento  

22 de maio de 

2018 
1h 

Farmácia Sousa Botelho  
Plano de Segurança 

Interna 

04 de junho de 

2018 
2h 

Edol® 

Fórum Farmácia: olho 

vermelho- casos clínicos 

e otites- casos clínicos 

05 de junho de 

2018 
2h 

Uriage® 

Apresentação dos novos 

produtos anti -

envelhecimento  

_______ 1h 

Servier  

Curso online  para 

farmacêuticos - Gestão 

de Comunicação na 

Farmácia 

Módulo 1- Técnicas de 

Comunicação 

Módulo 2 – Merchandising 

Módulo 3 – Gestão de 

Conflitos 

Módulo 4 – Vendas 

associadas 

12 a 14 e julho 

de 208 
1h:30m 
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Anexo III - Panfleto cedido no rastreio . 
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Anexo IV - Caracterização da amostra do rastreio . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulheres 
69%

Homens
31%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

mulheres homens

REPRESENTAÇÃO DA AMOSTRA POR GÉNERO E FAIXA 

ETÁRIA

18-64 >65

Figura 1 - Caracterização da amostra por género. 

Figura 2 - Caracterização por faixa etária e género 
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Anexo  V- Resultados obtidos no rastreio.  

 
Tabela 1 - Prevalências de níveis de colesterol ≥190 mg/dl e triglicerídeos ≥150 mg/dl em Portugal em 2015 e na 

população do rastreio.  

 
Prevalência em Portugal em 

2015 

Prevalência na população do 

rastreio 

Colesterol ≥190mg/dl 
52% (50% nas mulheres e 54% 

nos homens) 

28% (26% nas mulheres e 35% 

nos homens) 

Triglicerídeos ≥150mg/dl 18% 
50% (45% nas mulheres e 57% 

nos homens) 

Colesterol ≥190mg/dl e 

Triglicerídeos ≥150mg/dl 
______ 

16% (11% nas mulheres e 26% 

nos homens) 

 

 

Tabela 2 - Prevalências de pré-obesidade e obesidade em Portugal em 2015 e na população do rastreio. 

 
Prevalência em Portugal em 

2015 

Prevalência na população do 

rastreio 

Pré-obesidade ____________ 
41,8% (58,3% nos homens e 

34,5% nas mulheres) 

Pré-obesidade na faixa etária 

dos 18-64 anos 
36,5% 33,3% 

Pré-obesidade na faixa etária 

dos 65-84 anos 
41,8% 50% 

Obesidade _____________ 
36,7% (29,2% nos homens e 

40,0% nas mulheres) 

Obesidade na faixa etária dos 

18-64 anos 
21,6% 39,1% 

Obesidade na faixa etária dos 

65-84 anos 
39,2% 37,5% 
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Tabela 3 - Prevalências de diabetes e “pré-diabetes” Portugal em 2015 e na população do rastreio 

 
Prevalência em Portugal em 

2015 

Prevalência na população do 

rastreio 

Diabetes na população com 

idades entre os 20-79 anos 

13,3% (15,9% no homem e 

10,9% na mulheres) 

Diagnosticada: 13,0% (17,4% 

nos homens e 11,1% nas 

mulheres) 

Diabetes na população com 

idades entre os 20-39 anos 
2% 4,8% 

Diabetes na população com 

idades entre os 40-59 anos 
12,7% 10,5% 

Diabetes na população com 

idades entre os 60-79 anos 
27,0% 26,7% 

“Pré-diabetes” 

27,45% (10,4% de anomalia da 

glucose em jejum, 14,3% 

tolerância diminuída à glucose e 

2,7% presença de ambos) 

29,1% (13,3 % de anomalia da 

glucose em jejum, 15,78% 

tolerância diminuída à glucose e 

1,95% presença de ambos 

 

Tabela 4 - Prevalências de diabetes e “pré-diabetes” Portugal em 2015 e na população do rastreio 

 
Prevalência em Portugal em 

2015 

Prevalência na população do 

rastreio 

Hipertensão arterial 
36%(39,6% nos homens e 2,7% 

nas mulheres) 

15,5% (19,2% nos homens e 

13,8% nas mulheres) 

Hipertensão arterial na faixa 

etária dos 25-34 anos 
5,7% 10,0% 

Hipertensão arterial na faixa 

etária dos 35-44 anos 
17,0% 0% 

Hipertensão arterial na faixa 

etária dos 45-54 anos 
35,8% 15,4% 

Hipertensão arterial na faixa 

etária dos 55-64 anos 
58,4% 17,6% 

Hipertensão arterial na faixa 

etária dos 65-74 anos 
71,3% 11,1% 
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Anexo VI - Avaliação do conhecimento dos parâmetros descritos no panfleto . 

 

 

 

  

Sim 
12%

Não 
88%
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Anexo VII - Lista de fármacos fotossensibilizantes adaptada de Bioderma ®: catálogo 

Photoderm  2018.  

CLASSE FÁRMACO 

ANTIBIÓTICOS Tetraciclinas (doxiciclina e tetraciclina) 

Quinolonas e fluoroquinolonas (ciprofloxacina 

ofloxacina levofloxacina) 

Sulfonamidas 

ANTIMALÁRICO Hidroxicloroquina 

ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTERÓIDES Ibuprofeno 

Cetoprofeno 

Diclofenac 

Naproxeno 

Piroxicam 

Celecoxib 

DIURÉTICOS Furosemida 

Hidroclorotiazida 

clorotiazida 

IECAS Enalapril 

ANTIARRITMICOS Diltiazem 

Amiodorona 

RETINÓIDES Isotretinoina 

Tretinoina 

HIPOGLICIMIANTES Glibenclamida 

Glimepirida 

ANTIDISLIPIDEMICOS Fenofibrato 

NEUROLÉTICOS Flufenazina 

ANTIEPILÉTICOS E 

ANTICONVULSIVANTES 

Carmabazepina 

ANTI-HISTAMÍNICOS Defenidramina 

Dimentideno 

Prometazina 

CITOTÓXICOS Fluorouracilo 

Metrotrexato 

Ciclofosfamida 

ANSIOLÍTICOS Alprazolam 

Clorodiazepóxido 

ANTIDEPRESSIVOS TRÍCICLICOS Amitriptilina 
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Anexo VIII - Fotografias tiradas nas sessões de sensibilização sobre Proteção Solar .  
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Anexo IX - Apresentação sobre a Proteção Solar.  
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Anexo X - Lembrança oferecida às crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI - Carta da Farmácia dirigida aos pais .  
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Anexo XII - Apresentação “Ostomias –  A farmácia mais perto de si”  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo XIII -Relatório da formação  

Ação de Formação Formador Data Duração 

 ”Ostomias- A farmácia mais perto 

de si 

Lina Lindo 

 
10 Julho 2018 20 Minutos 

 

Objetivos Destinatários N.º Participantes 

 

 Formação sobre conceitos sobre ostomias importantes a dominar pelos 

colaboradores da farmácia 

 

Colaboradores da farmácia 6 em 6 (100%) 

 

Avaliação dos formandos 

 Fraco Médio Bom Muito Bom Excelente 

Interesse na prática profissional   16,7 16,7 66,7 

Conteúdo ação correspondeu aos 

objetivos previstos 

    100 

Adequação da metodologia    33,3 66,7 

Apresentação oral    33,3 66,7 

Classifique em termos gerais a 

ação de formação. 

   33,3 66,7 

Outras observações: 

 A observação dos materiais “ao vivo” teria sido uma mais-valia. 
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RESUMO  

O estágio no HDES, E.P.E teve uma duração de um mês e meio. Durante esse período percorri 

todas as áreas da Farmácia Hospitalar: Gestão de Medicamentos e outros Produtos Farmacêuticos, 

Distribuição Tradicional, Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, Distribuição em Regime de 

Ambulatório e Farmacotecnia. Tomei conhecimento das várias áreas relacionadas com a segurança do 

doente, participei em visitas clinicas à Unidade de Cuidados Paliativos e conheci o fundamento de algumas 

comissões bem como dos Ensaios Clínicos.  

A dinâmica de funcionamento das várias áreas e as atividades desenvolvidas durante o tempo 

passado em cada uma delas estão descritas ao longo deste relatório. Em anexo apresento os trabalhos 

elaborados durante o estágio nomeadamente, o trabalho sobre Anticoagulantes e Antiagregantes 

plaquetários e a apresentação do artigo no Journal Club na Unidade de Cuidados Paliativos. 

Ao longo do estágio respondi a todas as atividades propostas com a maior dedicação e sentido de 

responsabilidade.  

A realização deste estágio permitiu-me aprender com algum pormenor o que era a Farmácia 

Hospitalar e desenvolver novas competências principalmente no âmbito da comunicação e interação com 

utentes e profissionais de saúde.  
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INTRODUÇÃO  

A minha experiência prática começou no Hospital do Divino Espirito Santo, com o estágio final do 

Curso do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. 

Estagiei durante um mês e meio, no período compreendido entre o dia 15 de Janeiro e 28 de Fevereiro, 

nos Serviços Farmacêuticos do Hospital do Divino Espirito Santo, passando por todas as áreas inerentes. O 

plano de atividades encontra-se no anexo I.  

De forma a abranger todos os temas associados a Farmácia Hospitalar também conheci as instalações 

das Análises Clinicas do Hospital para assim conhecer minimamente o que se faz no âmbito da 

Farmacocinética, área esta que atualmente já não pertence aos Serviços Farmacêuticos. Ficou somente por 

conhecer a preparação de Nutrição Parentérica uma vez que esta não é preparada pelos Serviços 

Farmacêuticos, estes apenas fazem a dispensa das bolsas que se encontram já comercializadas. Uma 

eventual suplementação das mesmas é feita nos serviços clínicos pelos enfermeiros.  

Sendo já habitual proporem aos alunos do estágio o desenvolvimento de um tema, elaborei e 

apresentei um trabalho sobre os Anticoagulantes e Antiagregantes Plaquetários. Esta proposta veio no 

seguimento das dificuldades que têm sentido durante as visitas clinicas no serviço de Ortopedia, 

principalmente no que diz respeito aos momentos em que se deve fazer a interrupção e retoma desses 

medicamentos quando os utentes medicados são submetidos a cirurgias. Para auxiliar os Farmacêuticos 

nestas questões, elaborei um guia de bolso (anexo II).  

Ainda no âmbito do meu estágio neste local, aceitei o desafio que me lançaram durante uma 

reunião da Unidade de Cuidados Paliativos e participei no Journal Club dos Cuidados Paliativos, 

apresentando um artigo sobre as complicações orais, muito debatidas nesta Unidade, intitulado 

“Associations between oral complications and days to death in palliative care pacientes” e assisti a uma 

formação em serviço sobre a doença de Machado Joseph na mesma Unidade. 

As apresentações dos trabalhos aqui referidos estão presentes nos anexos III e IV e a avaliação do 

segundo trabalho encontra-se no anexo V.  

  

2. DEFINIÇÃO, COMPETÊNCIAS E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS  

 

2.1. Hospital do divino espírito santo, entidade pública empresarial  

O Hospital do Divino Espírito Santo, entidade pública empresarial (HDES, E.P.E.) localiza-se na 

ilha de São Miguel, concelho de Ponta Delgada. Desde 1999 que está localizado nas instalações atuais mas, 

só em 2007 mudou o seu regime jurídico para entidade pública empresarial.1 

O complexo hospitalar do HDES, E.P.E., possui cinco corpos subdivididos em vários blocos com 

áreas e alturas variáveis implantadas em 3 plataformas adaptadas ao declive do terreno. 

 

2.2. Serviços Farmacêuticos: competências e funções  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) são o serviço hospitalar responsável por assegurar a terapêutica 

medicamentosa aos doentes bem como a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. 

À semelhança do que é previsto no Decreto-lei 44/204, os SF do HDES colaboram funcional e 

cientificamente com o hospital e funcionam em ligação com os serviços clínicos e de enfermagem.3 
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Nas suas funções incluem-se a seleção, aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos 

e outros produtos Farmacêuticos (PF); preparação de medicamentos estéreis e não estéreis, promoção ou 

apoio na investigação, nomeadamente no âmbito dos ensaios clínicos; integração em comissões, 

implementação da Farmácia Clínica, Farmacovigilância e Reconciliação Terapêutica; colaboração na 

elaboração de protocolos terapêuticos e prestação de informação sobre os medicamentos. 2,3 

 

2.3. Serviços Farmacêuticos: localização, horário de funcionamento e organização do 

espaço físico 

A farmácia do hospital localiza-se se no piso 2 do bloco norte do edifício e possui facilidade de 

acesso quer para doentes quer para receção de encomendas. A Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC) 

e o armazém dos soros estão localizados noutras zonas. As instalações da UPC estão localizadas no Hospital 

Dia de Oncologia (piso 3), facilitando a comunicação com os médicos prescritores dos citostáticos e os 

enfermeiros que fazem a sua administração e, o armazém de soros situa-se no piso 1 do bloco norte do 

HDES, E.P.E. 

Os SF do HDES, E.P.E. funcionam de segunda a sexta-feira das 8:00 às 20h, em regime de jornada 

contínua. Após as 20h dos dias úteis (e até às 8h do dia seguinte) e aos sábados, domingos e feriados, um 

Farmacêutico fica em regime de prevenção para dar resposta às necessidades do hospital.  

No que respeita à organização interna da farmácia, esta encontra-se distribuída em vários espaços 

físicos consoante as diferentes áreas.  

Receção:  

 Sala de espera  

 Zona de atendimento 

Gestão 

 Gabinete onde se realiza a seleção, aquisição de medicamentos e outros produtos Farmacêuticos 

 Zona de receção, conferência, triagem e armazenamento 

 Gabinete administrativo 

Distribuição 

 Sala da Distribuição tradicional (DT) 

 Sala da Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

 Ambulatório (com dois gabinetes e uma pequena zona de espera) 

 Unidade de Venda ao Público  

 Armazenamento 

- Armazém A  

É a zona de armazenamento das formas farmacêuticas de pequeno volume: comprimidos, cápsulas, cremes 

e pomadas, colírios, soluções orais e ampolas de pequeno volume e é onde se encontra o cofre de 

psicotrópicos e estupefacientes 

- Armazém B  

É a zona de armazenamento de produtos Farmacêuticos de grande volume: injetáveis de grande volume, 

alimentação entérica e parentérica, material de penso, desinfetantes e outros. 

- Armazém C 
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É onde se encontram armazenados os produtos citotóxicos. Está distribuído pelo armazém B e pela UPC.  

 - Armazém E 

É um cofre onde se encontram armazenados todos os Estupefacientes e Psicotrópicos. Está incorporado no 

armazém A. 

 - Armazém F 

É composto por 5 frigoríficos localizados no armazém B e 3 frigoríficos localizados na zona do ambulatório 

- Armazém I 

É a zona de armazenamento de produtos inflamáveis.  

- Armazém S 

É a zona de armazenamento dos soros. 

Farmacotecnia 

 UPC 

 Laboratório de preparação de medicamentos não estéreis 

 Sala de reembalagem 

Outros 

 Sala de reuniões e arquivo de bibliografia 

 Gabinete do chefe de serviço 

 Sala de resíduos 

 Instalações sanitárias 

 Vestuário/cacifos 

 Copa 

  

2.4. Serviços Farmacêuticos: Recursos humanos 

No período em que decorreu o estágio a equipa dos SF era composta por 19 Farmacêuticos, 10 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) e 22 Assistentes Técnicos e Operacionais.  

2.5. Sistema informático  

Glintt Health Care System é a designação do sistema informático utilizado pelos SF do HDES, 

E.P.E. Este sistema facilita toda a logística do medicamento desde a receção até à sua distribuição.  

 

3. GESTÃO DOS MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

Um correto funcionamento dos SF implica necessariamente uma boa gestão dos medicamentos e 

outros PF. Só assim é que se consegue garantir que ficam satisfeitas todas as necessidades dos doentes e 

serviços do hospital a esse nível.  

A gestão dos medicamentos e PF engloba várias etapas: 1- seleção 2- aquisição, 3- receção e 

conferência, 4- armazenamento e 5- controlo dos prazos de validade. 

Nesta área, tomei conhecimento das várias etapas, pesquisei informação sobre a utilização e doses 

de 2 medicamentos que começaram a ser muitos usados no HDES, E.P.E, (Tetracosactido e Protirrelina) e 

assisti a pedidos de compra. Visualizei pedidos de importação, assisti à receção da metadona e participei 

no armazenamento de alguns produtos. 

3.1. Seleção  
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A seleção dos medicamentos é feita obrigatoriamente por um Farmacêutico Hospitalar (FH) a 

partir do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM). A comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), baseada em critérios fármaco-económicos e na possibilidade de melhoria da qualidade 

de vida do doente, pode selecionar fármacos que não estejam presentes no FHNM para atender a 

necessidades terapêuticas específicas de determinados doentes. Quando isso acontece, os fármacos em 

questão passam a constar de uma adenda ao FHNM. 2 

Os produtos de importação dizem respeito a medicamentos que não possuem autorização de 

introdução no mercado (AIM) em Portugal ou estão em rutura de stock. Para estes produtos, depois de 

autorizados pela CFT, é necessária uma Autorização de Utilização Especial (AUE) pela Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED). A Autorização de Utilização especial é 

pedida para um ano e abrange uma determinada quantidade. Quando este tipo de medicamentos é importado 

de países fora da Europa pedem-se os certificados de Boas Práticas de Fabrico. 

Depois de selecionados os produtos, segue-se a sua aquisição.  

Para que os doentes tenham acesso a medicamentos de boa qualidade e a baixo custo, o FH tem 

de ter estes aspetos em consideração aquando da escolha do fármaco. Outros aspetos a ter em conta são as 

condições de conservação, estabilidade e características de apresentação que o tornem mais vantajoso 

aquando da individualização de doses.  

A gestão dos stocks é feita informaticamente no sistema da Glintt. Este sistema calcula 

automaticamente os stocks (mínimo, máximo e de segurança), Pontos de Segurança (PS), Pontos de 

Encomenda (PE), e quantidades a encomendar (QE). Todos estes parâmetros são atualizados com uma 

frequência de aproximadamente 2 meses. Isto está tudo informatizado no caso dos armazéns ditos 

avançados (Armazéns C, E, F, I e S) nos restantes (armazéns A e B), é necessário recorrer ao modelo manual 

em suporte de papel onde estão registadas as entradas e saídas do produto.2 

O Ponto de encomenda (PE) é a quantidade mínima de produto que deverá existir em stock e que 

depende da média mensal dos últimos 6 meses de consumo, da rotatividade do produto, do prazo de 

aprovisionamento previsto e do stock de segurança. Dada a localização geográfica, no HDES, o Ponto de 

Encomenda garante uma quantidade para pelo menos 40 dias, para atenuar possíveis atrasos na receção dos 

produtos.  

A quantidade a encomendar (QE) é a quantidade que se deve encomendar tendo por base o 

consumo mensal dos últimos 6 meses e a classe e calcula-se da seguinte forma: QE=média mensal do 

consumo dos últimos 6 meses × y, y é a quantidade necessária encomendar de acordo com a classificação 

ABC (tabela 1). 

Tabela 4 - Quantidade de produto a encomendar de acordo com a classificação ABC. 

Classes Y 

A Quantidade para um mês 

B Quantidade para um mês e meio 

C Quantidade para 2 meses 

 

Os produtos classificados de A na classificação ABC embora possam representar um pequeno 

número de produtos, representam os produtos de maior valor económico, os classificados como classe C 
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representam menor valor económico mas maior quantidade. Os produtos da classe B possuem valores 

intermédios em termos monetários e de quantidade. 

O stock de produtos de uso esporádico e/ou de baixo consumo garante quantidade para iniciar o 

tratamento de 1 ou 2 pacientes. Esta quantidade é estudada a partir do Resumo de Características do 

Medicamento (RCM). 

Os pedidos de compra são feitos diariamente para todos os produtos que já atingiram o Ponto de 

Encomenda. 

 

3.2. Aquisição 

A aquisição de medicamentos cujo montante anual seja igual ou inferior a 75 000€ pode ser feita 

por ajuste direto no entanto, quando o montante anual é superior a esse valor, a sua aquisição faz-se por 

intermédio de concurso público, elaborado pela Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde 

dos Açores, S.A (Saudaçor). Os ajustes diretos efetuam-se também nos casos de aquisição de produtos de 

importação e em algumas situações de urgência. Neste último caso, quando os fornecedores não conseguem 

responder ao pedido, fazem-se pedidos de empréstimo, primeiro, aos Hospitais da Região e depois aos 

Hospitais do território Continental 

Para elaborar o pedido de compra, quando o produto não faz parte de nenhum concurso público 

de aprovisionamento, ou seja, não possui nenhuma Portaria, este é escolhido no catálogo de Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) através do seu número de Código Hospitalar Nacional do 

Medicamento. Se for necessário um ajuste direto, a aquisição processa-se de forma diferente. 

No caso de se tratar de produtos concursados ou presentes no catálogo, o FH faz o pedido de 

compra e posto isto, os serviços administrativos emitem a nota de encomenda que é assinada apenas pela 

diretora de serviço ou pela diretora de serviço e um membro da administração consoante o valor seja até 

15 000€ ou superior, respetivamente.  

Se se tratar de um ajuste direto, é preciso negociar primeiro com o fornecedor para depois então 

ser emitida a nota de encomenda.  

Depois de assinada a nota de encomenda esta é enviada para os fornecedores por fax, correio 

eletrónico ou em papel se os fornecedores forem da ilha. A nota de encomenda é guardada até que cheguem 

os produtos. Nessa altura procede-se à sua receção e conferência. 

 

3.3. Receção e conferência  

Na receção de encomendas dá-se prioridade primeiro aos medicamentos do frio, depois aos 

estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas, seguindo-se os citotóxicos e por fim os restantes 

medicamentos.  

A receção e conferência são responsabilidade de um assistente técnico. O assistente técnico 

confere o tipo de produtos e as suas quantidades; verifica se o que está na guia de remessa é o mesmo que 

está na nota de encomenda; confere, regista e arquiva todos os certificados de análise e certificados de 

aprovação, no caso dos Hemoderivados; dá entrada dos produtos, e envia os produtos para armazenamento.2 

3.4. Armazenamento  
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O armazenamento dos produtos respeita as suas condições de conservação. As condições 

ambientais garantem proteção da luz solar direta, uma temperatura máxima de 25ºC e humidade relativa 

inferior a 60%.  

São feitos registos e controlos de temperatura e humidade todas as manhãs e no início das tardes. 

Os produtos são arrumados de acordo com a forma farmacêutica e produtos com a mesma forma 

farmacêutica, são ordenados por ordem alfabética da denominação comum internacional (DCI) e por 

dosagem. 

 

3.5. Controlo de prazos de validade  

O bom controlo dos prazos de validade permite reduzir os desperdícios por falta de validade e por 

isso é extremamente importante. Esse controlo começa durante o armazenamento. Os produtos são 

armazenados tendo em conta o seu prazo de validade. Os primeiros a entrar são os primeiros a sair e os 

primeiros a expirar o prazo são os primeiros a ser utilizados. A entrada de produtos com prazo de validade 

inferior a 6 meses implica um formulário de excepção e só são aceites nos casos em que : o consumo mensal 

o justifique; o laboratório não possui naquele momento produto com maior prazo de validade e não há 

similar equivalente; há compromisso de possibilidade de troca; o produto é imprescindível.  

Mensalmente é tirada uma listagem dos produtos que expiram a validade nos 3 meses 

subsequentes. Estes produtos são retirados das prateleiras e no local onde se encontrava o produto deixa-se 

um papel com a indicação “Produto a acabar a validade”. Os mesmos permanecem em quarentena numa 

zona própria e tenta-se utilizar em tempo útil esses produtos. É feito o pedido de devolução das caixas 

intactas ao fornecedor e só quando o prazo expira é que os produtos são devolvidos. Os fornecedores 

aceitam o pedido ou procedem à troca por produtos de maior validade ou fazem notas de crédito. As caixas 

abertas e os produtos não aceites pelo fornecedor são abatidas do sistema e vão para os resíduos do grupo 

IV.  

Ainda no âmbito da gestão dos produtos, no 1º fim-de-semana do ano é realizado um inventário 

de todos os produtos que tem como objetivo a contagem e avaliação física das existências, verificando a 

conformidade ou não conformidade com as existências obtidas a nível informático, nos diversos armazéns. 

 

4. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

Dentro da distribuição é necessário distinguir a distribuição a doentes em regime de internamento: 

Sistema de DT (Sistema de Distribuição de stocks por níveis e dispensa de medicamentos sujeitos a 

legislação restritiva) e Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária e distribuição a doentes 

em regime de ambulatório interno e externo no caso particular do HDES, E.P.E. 

 

4.1. Distribuição tradicional  

A minha passagem por esta área iniciou-se com a leitura dos procedimentos e de alguns grupos do 

FHNM: Grupo 4-Sangue, Grupo 11- nutrição, Grupo 12- Corretivos da Volémia e das alterações 

eletrolíticas. Grupo 19- Meios de Diagnóstico e Grupo 20- Material de Penso, Hemostáticos Locais, Gases 

Medicinais e outros Produtos. O restante tempo foi ocupado a observar a rotina da DT, a visitar a zona de 

armazenamento de produtos de nutrição, material de diagnóstico e material de penso.  
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É pelo sistema de DT que se repõe o stock dos medicamentos nos serviços clínicos e não clínicos, 

satisfaz-se as necessidades urgentes dos mesmos serviços e se cede os medicamentos Estupefacientes e 

Psicotrópicos, Benzodiazepinas, Álcool, Metadona, Hemoderivadose material de penso. É também por este 

sistema que são distribuídos os injetáveis de grande volume, desinfetantes, antissépticos, medicamentos 

multidose e todos os produtos necessários para os Serviços de Urgência, Consulta Externa e Obstetrícia. 

  O FH no âmbito deste sistema de distribuição realiza diversas funções: recebe e valida qualitativa 

e quantitativamente as requisições; envia o pedido para processamento e quando este já está preparado, 

confere-o. 

 Stock dos serviços 

Os serviços possuem stock que permita realizar as alterações terapêuticas que surjam ao longo do dia 

e nos períodos em que a farmácia funcione em regime de prevenção.  

A reposição do stock dos serviços implica uma requisição periódica de produtos pré definidos e o 

pedido pode ser feito 1 ou 2 vezes na semana consoante as características do serviço.  

O stock dos serviços é definido e revisto periodicamente pelos SF em conjunto com o enfermeiro chefe 

tendo por base a análise do regime de consumos, a aplicação do método de análise ABC de consumos e 

tendo em consideração as especificidades e especialidades do serviço envolvido. O stock dos carros e malas 

de urgência é definido pela Comissão de Reanimação. 

O Bloco de Partos e Neonatologia são serviços com elevada rotação de utentes e número restrito de 

especialidades farmacêuticas por isso a forma de reposição de stocks é distinta- reposição de stocks por 

níveis. A reposição de stocks por níveis consiste na reposição dos produtos retirados dos módulos de gavetas 

que os serviços possuem. Esta tarefa é realizada por assistentes técnicos ou operacionais e conferida por 

um TDT.  

 Requisição dos produtos 

Os produtos são requisitados informaticamente através do sistema informático da Glintt ou 

excecionalmente em papel -Modelo 31 A da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM). 

As requisições individualizadas (Hemoderivados, análogos da eritropoietina humana e material de 

penso) têm de identificar o doente e o serviço. A requisição dos análogos de eritropoietina humana requer 

uma justificação para a sua utilização. 

A requisição do material de penso implica um impresso próprio (modelo 2816) à excepção dos 

seguintes serviços: Bloco operatório, Consulta Externa Polivalente, Unidade de Cuidados Intensivos e 

Serviço de Urgência cuja prescrição no modelo 2816 está dispensada peça Comissão Coordenadora de 

Material de Penso.  

A requisição de antibióticos e medicamentos não incluídos no FHNM ou na adenda também deve vir 

identificada com o nome completo do doente e/ou número do processo do hospital. Nestes casos, o FH 

analisa a prescrição e justificação para proceder à sua validação.  

Os Estupefacientes, Psicotrópicos e Hemoderivados podem ser requisitados informaticamente ou em 

papel e devem vir acompanhados anexo x e modelo 1804 da INCM, respetivamente.  

 Aviamento do pedido 

Depois do pedido ser validado pelo FH segue para preparação.  
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As Benzodiazepinas, Estupefacientes e Psicotrópicos, injetáveis de grande volume e álcool possuem 

um circuito interno diferenciado de preparação.  

Estando o pedido preparado, é conferido pelo FH ou TDT. Conferir o pedido implica verificar: a 

conformidade entre a requisição e os produtos preparados; as condições de conservação; as condições de 

transporte, no caso dos citotóxicos; o acondicionamento primário e secundário. 

O acondicionamento primário de todos os medicamentos deve conter a denominação comum 

internacional, dosagem, validade e lote. O acondicionamento secundário consiste em sacos ou caixas onde 

deve constar o serviço e data da cedência para reposição do stock ou, no caso de requisições para um doente 

em específico, a identificação do doente (nome e número de processo) e o serviço. Deve constar ainda a 

indicação “Medicamento do frio” se for caso disso.  

Os pedidos são, na sua maioria, levantados no balcão da DT dos SF por colaboradores dos respetivos 

serviços que rubricam e registam o seu número mecanográfico na folha do pedido. Constituem exceções a 

este procedimento os medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos, citotóxicos, reposição por níveis e 

injetáveis de grande volume. Nestes casos são os Assistentes Operacionais dos SF que transportam os 

produtos até aos serviços e recolhem as assinaturas.  

Depois dos produtos serem aviados, o Farmacêutico atualiza o stock dos mesmos.  

 

4.1.1. Circuito de distribuição de Metadona  

O HDES, E.P.E. funciona apenas como armazém da Metadona e por isso o seu circuito no hospital 

é diferente.  

A Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural Dos Açores (ARRISCA) 

comunica com os SF. Estes, por sua vez, fazem o pedido para 1 mês à Direção Regional de Saúde e esta fá-

lo ao Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD). A metadona é 

produzida pelo Laboratório Militar e enviada para os SF do HDES, E.P.E. A receção pelos SF faz-se da 

mesma forma que os restantes medicamentos e PF. A metadona é armazenada e a ARRISCA vem buscar 

semanalmente determinadas quantidades. 

Quando um utente da ARRISCA está internado no HDES, E.P.E., esta associação vem trazer as 

respetivas doses aos SF do HDES, E.P.E., o Farmacêutico certifica-se que existe uma prescrição interna e 

depois encaminha a metadona para o serviço através da DT.  

 

4.1.2. Circuito de distribuição de estupefacientes e psicotrópicos  

Os Estupefacientes e Psicotrópicos exigem um regime de distribuição especial para um melhor 

controlo do mercado lícito destes produtos. Várias são as medidas tomadas para controlar o seu circuito 

dentro do hospital. Em primeiro lugar para que seja possível a sua cedência, a prescrição que pode ser 

informatizada ou manual, deve fazer-se acompanhar do anexo X da INCM (anexo VI). O FH verifica os 

requisitos da receita: identificação do utente, serviço, quantidades e doses prescritas, atribui um número 

sequencial ao anexo X, faz o registo no anexo IV da INCM, envia o pedido para o armazém para ser 

preparado e confere os produtos preparados verificando a correspondência qualitativa e quantitativa entre 

o que foi pedido e o que foi preparado e as condições de conservação.4 
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O transporte de Estupefacientes e Psicotrópicos é feito por um assistente operacional dos SF, como 

já foi referido. Quando os Estupefacientes e Psicotrópicos são entregues no serviço, o enfermeiro confere 

e assina o anexo X. O duplicado desse anexo fica com o enfermeiro e o original é arquivado nos SF.  

Para devolver este tipo de produtos é necessário um impresso de devolução e o anexo X. O FH 

confere as quantidades a devolver, corrige o stock desses medicamentos e arquiva o impresso de devolução 

anexado ao anexo X. 

4.1.3. Circuito de Distribuição de Medicamentos Derivados do Sangue ou Plasma 

Humano/Hemoderivados 

No que respeita aos medicamentos derivados do plasma (albumina, fatores de coagulação, 

imunoglobulinas de origem humana, cola de fibrina que contem fibrinogénio e trombina humanos), 

correntemente chamados de hemoderivados, é obrigatório o registo de todos os atos de requisição clínica, 

distribuição aos serviços e administração aos doentes.5 

A cedência de Hemoderivados é efetuada exclusiva e obrigatoriamente por um FH aquando da 

receção do modelo 1804 da INCM. O modelo 1804 é composto por duas vias, “via serviço” e via farmácia” 

(anexo VII).5 

O circuito deste tipo de medicamentos engloba 4 fases: fase A, fase B, fase C e fase D. 

  A Fase A diz respeito à prescrição e respetivo preenchimento dos quadros A e B do modelo 1804 

da INCM.  

A Fase B corresponde à validação da requisição e cedência da medicação. Para proceder à 

validação, o FH deve ter em conta o doente, a justificação clínica, a posologia e a duração do tratamento. 

O FH procede ao registo interno da cedência ao qual atribui um número de registo de distribuição sequencial 

no copiador de registo da saída de hemoderivados. É nesta fase que se procede ao preenchimento do quadro 

C do modelo 1804 da ICNM. Neste quadro regista-se o nome dos Hemoderivados e a dose, a quantidade, 

o lote, o fornecedor e o número do Certificado de Autorização de Utilização de Lotes - CAUL. Esse número 

é fornecido pelo INFARMED e diz respeito ao lote em específico. A folha com Lote e Certificado de 

Autorização de Utilização de Lotes - CAUL deve sempre acompanhar o produto e, apesar de estar sempre 

disponível online na página do INFARMED, estar presente em suporte de papel. Esta folha é fornecida ao 

doente juntamente com o produto.6 

A Fase C corresponde à confirmação da receção da medicação pelo serviço, mediante assinatura 

do enfermeiro responsável e devolução da “via farmácia” aos SF. 

A fase D diz respeito ao registo de administração pelo enfermeiro no quadro D do modelo. O 

duplicado da “via serviço” é arquivado no processo clínico do doente.  

  Os Hemoderivados não administrados são devolvidos aos SF juntamente com o impresso de 

devolução e modelo 1804 da ICNM. O Farmacêutico confere, data e assina. O original do impresso de 

devolução é anexado à “via serviço” e arquivado pelo serviço requisitante, o duplicado é anexado à “via 

farmácia” e arquivado pelos SF. 

A distribuição e registo do plasma fresco congelado inativado bem como o arquivo da “via 

farmácia” são efetuadas pelo serviço de Imuno-Hemoterapia.   
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4.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitári a  

O sistema de distribuição de medicação em sistema de dose diária unitária consiste na preparação 

individualizada da medicação do doente para 24h. À sexta-feira e nas vésperas de feriado são preparadas a 

medicação para o fim-de-semana e para o feriado, respetivamente porque nesses períodos os SF funcionam 

apenas em regime de prevenção. 

O sistema de distribuição em dose unitária permite aumentar a segurança no circuito do 

medicamento; conhecer o perfil farmacoterapêutico dos doentes; diminuir os riscos de interações; 

racionalizar melhor a terapêutica e os seus custos; diminuir o tempo gasto pelos enfermeiros na gestão de 

medicamentos e reduzir os desperdícios.2 

  A prescrição é validada pelo FH e só de depois é que é preparada a medicação.2 

Durante o tempo que estive nesta área pude acompanhar a participar na validação das prescrições 

e bem como calcular as unidades de ampolas a ceder. Assisti à preparação de módulos e à triagem dos 

medicamentos “devolvidos” nos mesmos.   

Para validar uma prescrição, o Farmacêutico tem de verificar a conformidade entre o medicamento 

prescrito, e: a via de administração; a dose/ toma e a frequência de administração; o horário definido para 

as tomas; o período de tempo desde o início do tratamento; o número de unidades a ceder; as duplicações 

do mesmo medicamento; as interações medicamentos. Cabe ainda ao Farmacêutico, no momento da 

validação, verificar se existe registo de reações adversas prévias aos medicamentos prescritos, se existe a 

justificação nos casos em que esta é obrigatória, nomeadamente na prescrição de determinados antibióticos. 

Nesse tipo de justificação deve constar se possível o diagnóstico e os resultados do antibiograma. Se isto 

ainda não for possível deve estar indicado a suspeita de diagnóstico e a informação de que aguarda os 

resultados do antibiograma. No caso dos antibióticos de reserva é obrigatória esta justificação e/ou o parecer 

favorável da Comissão de Antibióticos ou da CFT.  

Ainda durante a validação, o Farmacêutico seleciona os medicamentos que vão ser distribuídos 

via DT (medicamentos que fazem parte do stock dos serviços, injetáveis de grande volume, medicamentos 

multidose) e faz a programação do envio das tomas no caso de medicamentos multidose.  

Posto isto, o Farmacêutico emite o mapa de alteradas/serviço/doente e envia essa informação para 

o Kardex (equipamento automatizado de distribuição). 

Cada serviço tem os seus módulos de medicação. A cada gaveta dos módulos corresponde um 

doente. Essas gavetas são identificadas com o nome do utente, serviço e cama e estão divididas em 6 

compartimentos que correspondem às horas das tomas. Os módulos não vão para os serviços todos à mesma 

hora. Os serviços da manhã são: Cardiologia, Doenças Infeto Contagiosas, Cirurgia III, Neurocirurgia, Orto 

traumatologia, Pediatria e Psiquiatria. Os serviços da tarde são: Cirurgias I, II, IV, Medicinas I, II, III, IV,V, 

pneumologia Unidade de Cuidados Paliativos. Nos serviços da manhã, a emissão do mapa das alteradas é 

feita às 13:30h e os módulos são enviados até às 16h, sendo que a 1ª toma é às 16h e a última às 12h. Nos 

serviços da tarde a emissão das alteradas faz-se às 15:30 h e os módulos são enviados até às 17h, a primeira 

toma é feita às 18h. 

Após os módulos serem entregues aos serviços, o Farmacêutico faz a atualização dos stocks Se for 

necessária alguma medicação antes da saída dos módulos, se houver deterioração da medicação aquando 

da sua preparação ou administração ou se surgir alguma situação de urgência durante o regime de 
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prevenção, faz-se consumo ao doente. Nestes casos são os assistentes operacionais que vão levantar a 

medicação aos SF.  

Os Farmacêuticos no âmbito das suas funções no sistema de distribuição em dose unitária, também 

são responsáveis por prestar informação técnica aos profissionais de saúde sobre o modo de preparação, 

administração, armazenamento e utilização dos medicamentos e outros PF ou outras dúvidas que surjam 

sobre os mesmos.   

Quando os módulos regressam aos SF, a medicação presente nas gavetas é recolhida e organizada 

por forma farmacêutica, substância ativa e dosagem. Depois, procede-se à sua triagem e todas as unidades 

que estejam em condições são introduzidas de novo no stock e são arrumadas. 

 

4.3 Distribuição em Regime de Ambulatório  

O tempo passado nesta área permitiu-me conhecer toda a dinâmica de funcionamento. Comecei 

por ler os procedimentos internos bem como bibliografia que descrevia as várias patologias para as quais 

se dispensa medicação. Acompanhei muitas dispensas e participei na conferência de receituário. 

A distribuição em regime de ambulatório refere-se à cedência de medicamentos legislados para 

determinadas patologias crónicas e de outros medicamentos face a situações não asseguradas na farmácia 

comunitária como é o caso de medicamentos esgotados e a cedência gratuita de medicamentos a dadores 

de sangue.  

Hoje em dia é possível tratar, em regime de ambulatório, inúmeras doenças o que acarreta 

vantagens como a redução do número de internamentos e os custos associados, a redução das complicações 

associadas aos internamentos e a melhoria da qualidade de vida do doente, na medida em que este pode 

continuar o tratamento no seu ambiente familiar. As instalações do ambulatório interno permitem que o 

utente levante a medicação com toda a privacidade. Tendo em conta os valores do ano de 2017,o HDES, 

E.P.E. faz mensalmente uma média de 1017 dispensas a doentes em regime de ambulatório. Contudo, esta 

dispensa não pode ser feita por farmácias comunitárias devido à especificidade dos fármacos, elevado valor 

económico dos mesmos e o fato da comparticipação só ser a 100% quando a dispensa é feita a nível 

hospitalar.2 

O FH no âmbito deste tipo de distribuição cede gratuitamente os medicamentos legislados (anexo 

VIII) ou aprovados pelo Conselho de Administração (mediante o parecer da CFT) caso a caso, acede ao 

perfil farmacoterapêutico do doente e regista aí as cedências, assegura a adesão à terapêutica, esclarece 

dúvidas sobre os medicamentos prescritos com os médicos e enfermeiros, controla e vigia determinadas 

terapêuticas que acarretam efeitos secundários mais graves e presta informação ao doente no que diz 

respeito a posologia, efeito secundários mais relevantes, condições de armazenamento e forma de 

administração.  

A cedência é feita mensalmente mediante apresentação do documento de identificação do doente, 

sem a obrigatoriedade de ser o próprio a levantar a medicação. Essa cedência pode excecionalmente ser 

feita para períodos mais prolongados no caso, por exemplo, do doente ir viajar ou ter dificuldade em 

deslocar-se até ao hospital.  

A prescrição de medicamentos para dispensa em regime de ambulatório pelas farmácias 

hospitalares é obrigatoriamente realizada através de sistemas de prescrição eletrónica.7 
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A nível regional, o Decreto Legislativo Regional (nº20/2015, de 1 de agosto) que estabelece o 

Estatuto do Dador de Sangue no Serviço Regional de Saúde decreta a dispensa gratuita de medicamentos, 

pelos hospitais do SRS quando o centro prescritor da receita é o próprio hospital ou centros de saúde.8 

Para que o dador tenha o direito acima referido tem de apresentar uma declaração elaborada pelo 

serviço de Hematologia do hospital, onde estão descritas as dádivas que devem superiores a 10 e com 

espaçamento temporal entre elas inferior a 24 meses. Se porventura, o utente estiver impedido 

definitivamente, por razões clínicas ou por limite de idade, desde que tenha efetuado no mínimo 10 dádivas 

nos últimos 5 anos, não perde o direito à medicação gratuita.9 Atualmente vive-se a problemática das 

receitas desmaterializadas, pois o HDES, E.P.E. não possui no seu sistema capacidade de aceder à 

medicação nelas prescritas, o que leva à impossibilidade de cedência de medicamentos aos dadores de 

sangue.  

Quanto aos produtos dietéticos usados na fenilcetonúria estes são dispensados gratuitamente 

através do ambulatório interno, mas neste âmbito, os SF apenas servem de intermediários pois são os 

nutricionistas que procedem à encomenda e gestão dos produtos.  

As vacinas prescritas, essencialmente pelo serviço de Imuno-Alergologia, são dispensadas através 

deste tipo de distribuição.  

Como já foi referido, quando determinados medicamentos encontram-se esgotados nas farmácias 

comunitárias o utente mediante a apresentação de 3 carimbos de diferentes farmácias, pode obter esses 

produtos na farmácia hospitalar. No entanto, terá de ser feita uma avaliação da disponibilidade do 

medicamento no HDES, salvaguardando sempre a continuidade dos tratamentos dos doentes em 

internamento ou em ambulatório. O medicamento é vendido ao preço de custo e sem comparticipação.  

Todos os dias é feita a conferência do receituário e à quarta-feira faz-se informaticamente o pedido 

dos medicamentos ao armazém central através da Distribuição Tradicional. 

 

4.3.1. Unidade de Venda ao Público  

O HDES, E.P.E. possui uma Unidade de Venda ao Público que tem novas instalações desde 2012 

e rege-se pelo Decreto Legislativo Regional 5/2011/A  e por procedimentos criados internamente.9  

A Unidade de Venda ao Público tem por objetivo a venda em unidose dos medicamentos prescritos 

aos doentes no momento da alta de internamento ou alta do serviço de urgência do HDES, E.P.E. Esta 

forma de distribuição traz vantagens no que respeita ao preço dos medicamentos, acessibilidade e redução 

dos desperdícios - o utente compra apenas as unidades necessárias. No entanto, apenas estão disponíveis 

para venda os medicamentos que o hospital seleciona do FHNM e respetiva adenda. 

A validação da receita, tal como na Farmácia Comunitária, implica verificar vários aspetos: 1- 

local de prescrição, 2- identificação do médico prescritor com a indicação do nome profissional, 

especialidade médica, se aplicável, número de cédula profissional e contato telefónico, 3- nome e número 

do utente e sempre que aplicável, o número de beneficiário de subsistema, 4- a entidade financeira 

responsável, 5- regime especial de comparticipação de medicamentos, representados pelas siglas R e O, 6- 

a designação comum internacional do medicamento (DCI), 7- código do medicamento representado em 

dígitos, 8- dosagem, forma farmacêutica, frequência de administração, tempo de tratamento e número de 

unidades prescritas, 9- identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação, se 
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aplicável, 10- data de prescrição, 11- assinatura manuscrita ou digital do produto, 12- códigos de barras 

relativos ao número da receita, local de prescrição, nº de cédula profissional, nº de utente e sempre que 

aplicável de beneficiário e subsistema e código do medicamento. 

Uma receita que apresente simultaneamente medicamentos/produtos Farmacêuticos que o hospital 

possui e não possui pode ser aviada. Nesses casos, o FH risca as linhas dispensadas rubricando e 

identificando o seu número de carteira profissional e devolve a receita ao utente, ficando com uma cópia 

desta.  

O acondicionamento secundário dos medicamentos que são aviados por esta via contém o nome 

da substância ativa, a composição quantitativa, o prazo de validade, o nº de lote, a posologia ou guia de 

tratamento, a identificação da farmácia e do diretor dos SF e deve incluir a cópia do folheto informativo.  

Diariamente procede-se à correção do receituário do dia anterior de forma a corrigir algum erro 

que possa ter ocorrido durante a dispensa (por exemplo, dispensa de menor número de unidades) e à sua 

organização segundo lotes. No final do mês os lotes são enviados aos Serviços Financeiros do hospital.   

A Unidade de Venda ao Público possui um Kardex que dispensa automaticamente os 

medicamentos. A sua reposição do stock é feita por um Farmacêutico ou TDT.  

Nesta área dos SF, só permaneci um dia para perceber minimamente a dinâmica da área.  

 

5. FARMACOTECNIA  

A farmacotecnia diz respeito à manipulação de matérias-primas com a finalidade de obter 

determinada forma farmacêutica. Exemplo disso são as fórmulas pediátricas, as preparações asséticas e 

pesagens. Aqui se inclui também a reembalagem de doses unitárias sólidas.2  

 

5.1. Preparações farmacêuticas: Magistrais e Oficinais  

As preparações farmacêuticas preparadas nos SF podem ser feitas segundo uma receita que 

especifica o doente a quem o medicamento se destina - preparações magistrais, ou preparadas segundo as 

indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou de um Formulário - preparações oficinais.10 

Os TDT é que estão responsáveis por fazer essas preparações contudo, o FH é responsável por 

validar os cálculos, supervisionar os processos e, sempre que necessário, estudar a possibilidade de 

fracionamento ou pulverização dos medicamentos, consultando para tal o RCM ou entrando em contato 

com os próprios laboratórios. O FH, quando em regime de prevenção tem à sua responsabilidade tudo o 

que diz respeito a esta área.  

O processo inicia-se com a prescrição médica que é validada pelo FH. Para validar a prescrição 

são tidos em conta todos os aspetos já referidos na validação de receitas na Dose Unitária, e ainda a 

confirmação da existência de matérias-primas e equipamento necessários à preparação do manipulado. 

Validada a receita, o FH preenche o pedido de preparação de medicamentos manipulados e entrega-o ao 

TDT. No decorrer do estágio pude verificar todas estas etapas. 

A preparação das formas farmacêuticas é executada de acordo com o Guia para o Bom Fabrico de 

Medicamentos.  

No laboratório, encontram-se vários dossiês com fichas de preparação pré preenchidas dos 

manipulados mais prescritos. No caso de tratar-se de um manipulado que já possui ficha, o TDT apenas 
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completa o preenchimento da ficha com o nome do utente, serviço, quantidade a preparar, origem, lote e 

prazo de validade das matérias-primas, quantidades pesadas e rotulagem.  

Depois de preparado o manipulado, o FH verifica a conformidade do mesmo verificando as suas 

características organoléticas e o TDT rotula a preparação. 

Quanto ao prazo de validade a atribuir aos manipulados, este varia consoante o tipo de preparação. 

(anexo IX).  

O único manipulado que vi preparar foi a mistura de Decubal® com Diprosone®. Durante esta 

preparação colaborei nas várias etapas acima descritas.  

 

5.3. Reembalagem de comprimidos  

Em alguns casos na distribuição de medicamentos pelos SF, é necessário individualizar e/ou 

fracionar comprimidos e reembalá-los 

Estes medicamentos reembalados devem estar devidamente identificados com o nome da 

substância ativa, dose, lote e prazo de validade. 

O prazo de validade que o HDES, EPE atribui após reembalagem de comprimidos fracionados é 

3 meses e de comprimidos inteiros é 6 meses.  

Para que se garanta a rastreabilidade dos comprimidos reembalados, procede-se ao seu registo. 

Nesse registo consta: nome da substância ativa, nome comercial ou detentor da AIM, dosagem, lote de 

origem, validade de origem, lote de reacondicionamento, prazo de validade após reacondicionamento, 

número de unidades reacondicionadas e assinatura de quem o fez. 2 

 

5.4.Preparações estéreis  

Uma preparação estéril é uma preparação isenta de organismos vivos. O seu fabrico deve ser feito 

em áreas limpas onde a entrada de pessoal e materiais seja realizada através de antecâmaras. O ar dessas 

áreas é filtrado por filtros HEPA e a manipulação requer cuidados especiais de forma a minimizar a 

contaminação do produto por microorganismos e pirogénios ou do ambiente por substâncias tóxicas.2 

A UPC é essencialmente constituída por uma sala de trabalho, uma sala de equipamento de 

proteção individual, uma antecâmara, uma sala limpa e um transfer. 

A sala de trabalho, a sala de equipamento e a antecâmara possuem pressão positiva, a sala limpa 

tem pressão negativa. A pressão positiva impede a entrada de ar exterior e contaminação das salas, a pressão 

negativa impede a saída do ar e contaminação do ambiente exterior. 

Na sala limpa encontram-se duas câmaras de fluxo laminar vertical que permitem a proteção do 

operador e impedem a contaminação da preparação. A sua classe é II tipo B2, isto significa que o ar é 

filtrado antes de entrar e antes de ser lançado para o ambiente. 

A limpeza das câmaras é feita diariamente com álcool e semanalmente com hipoclorito. Para se 

efetuar o controlo microbiológico do ambiente são colocadas placas de crescimento microbiano 

semanalmente no espaço e na câmara de fluxo laminar vertical.  

A ordem de manipulação na UPC é a preparação de anticorpos monoclonais em âmbito não 

oncológico, segue-se a manipulação de fármacos com capacidade carcinogénica como é o caso do 

ganciclovir, depois são preparados os fármacos citotóxicos para âmbito não oncológico, por exemplo o 
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metrotexato no uso da artrite reumatóide e por fim manipula-se os fármacos citotóxicos e anticorpos 

monoclonais usados em quimioterapia.  

 

5.4.1 Preparações extemporâneas estéreis  

O fabrico de preparações extemporâneas estéreis é realizado nas instalações da unidade de 

preparação de citostáticos. Embora as áreas de preparação de medicação citotóxica e não citotóxica não 

estejam fisicamente separadas, essa separação é feita temporalmente.  

Durante o tempo que permaneci nesta área observei a preparação da alfaglucosidase alfa 

(Myosyme®), a preparação de injeções intravítreas de Bevacizumab e Ranibizumab e a preparação de 

colírios de Ciclosporina.  

 

5.4.2. Preparação de citotóxicos  

  A preparação de citotóxicos no HDES, E.P.E., rege-se pelo Manual de Preparação de Citotóxicos 

e por procedimentos internos, documentos estes lidos durante o estágio.  

Durante o período de tempo que estive nesta área acompanhei todo o processo de preparação dos 

citotóxicos, inclusive a manipulação dentro da sala limpa o que implicou equipar-me com o equipamento 

de proteção individual (máscara, touca, luvas de nitrilo, bata, óculos e pantalonas), participei no 

preenchimento de rótulos, na preparação de tabuleiros, e no cálculo de doses e de velocidades de perfusão.  

  O processo de preparação de citotóxicos inicia-se pela interpretação e validação da prescrição 

médica, o que implica a identificação dos protocolos prescritos e verificação da concordância entre o 

esquema prescrito e: o histórico terapêutico; o estadio da doença; a performance do doente e as aprovações 

da CFT; a dose prescrita; as soluções e volumes de diluição; o tempo de perfusão e a ordem de 

administração.  

A prescrição é eletrónica para a maioria dos serviços, mas nos casos da pediatria, hematologia 

oncológica e urologia, as prescrições ainda são em formato de papel. Nesses casos, faz-se a programação 

com 3 dias de antecedência dos doentes previstos e elabora-se o mapa de produção na mesma altura.  

Depois da validação da prescrição segue-se a elaboração (no caso das prescrições em papel) e/ou 

validação do mapa de produção e do rótulo. Posteriormente, prepara-se o tabuleiro com o mapa de 

produção, os rótulos, os fármacos, as soluções de constituição e diluição. Este conjunto é borrifado com 

álcool e transferido para o interior da sala limpa através de um transfer. O restante material necessário à 

manipulação (seringas, cyto-cets, spikes, agulhas e tampas) são escolhidas pelo manipulador ou de acordo 

com o fármaco a manipular.  

Dentro da sala limpa o TDT (ou na sua ausência o FH) manipula os fármacos e o FH valida os 

seus procedimentos. Assim que terminada a manipulação, o FH confere as características organoléticas da 

preparação e envia-a para a sala de trabalho onde o outro FH rotula e acondiciona devidamente as 

preparações antes de as fornecer aos enfermeiros.   

Os processos de produção e libertação são desta forma validados duplamente.   

Para além das preparações estéreis e citotóxicas, também se faz a dispensa mensal de quimioterapia 

oral nesta Unidade.  
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No final do dia, o FH faz os consumos aos serviços e semanalmente elabora o pedido dos 

citostáticos e do material e equipamento necessário.   

No âmbito desta área o FH também é responsável por atualizar as fontes de informação dos 

medicamentos e por responder a questões feitas pela equipa de oncologia.  

 

6. FARMACOCINÉTICA 

O doseamento de fármacos bem como a monitorização terapêutica não é feito pelos SF, mas pelo 

laboratório central do HDES, E.P.E., instalação que visitei durante o estágio.  

O hospital não possui nenhum sistema informático com capacidade para tratar os resultados 

obtidos em laboratório no entanto, sempre que necessário ajusta as doses às necessidades do doente, através 

da recolha de informação do perfil farmacocinético do medicamento e do processo clinico do doente.  

 

7. QUALIDADE  

Segundo o Manual de Farmácia Hospitalar “Qualidade em saúde é o conjunto de propriedades e 

qualidades de um serviço de saúde, que confere a aptidão para satisfazer adequadamente as necessidades 

implícitas e explícitas dos doentes.”2 

O HDES, E.P.E, é acreditado pela Caspe Healthcare Knowlegde Systeme (CHKS). A acreditação 

permitiu melhorar a organização, cultura e os serviços prestados aos utentes e à comunidade e responder às 

expectativas dos colaboradores possibilitando melhores condições de trabalho.1 

Um sistema de Garantia da Qualidade tem como base, a existência de procedimentos padronizados. 

Durante o meu estágio presenciei a reformulação de procedimentos e preparação para a renovação da 

acreditação. A leitura dos procedimentos foi sempre a primeira tarefa quando entrava numa nova área dos 

SF.  

 

8. SEGURANÇA DO DOENTE  

Qualquer que seja o tipo de circuito do medicamento, o objetivo é sempre o mesmo: garantir a 

qualidade, segurança e eficácia do medicamento. Garantidos esses aspetos, fica assegurada a segurança do 

doente.  

No âmbito da segurança do doente distinguem-se 4 áreas: Farmácia Clínica, Reconciliação 

Terapêutica, Farmacovigilância e Monitorização e Gestão do Erro com o Medicamento.  

 

8.1. Farmácia Clínica  

No HDES, E.P.E. a execução desta área farmacêutica, não abrange, como era pretendido, todos os 

serviços devido, essencialmente, à falta de recursos humanos. Atualmente existem 3 Farmacêuticos que 

fazem visita clínica a 3 serviços: Unidade de Cuidados Intensivos, Unidade de Cuidados Paliativos e 

Ortopedia. Idealmente, deveria haver um FH por serviço de internamento ou por 60 camas. 2  

A Farmácia Clinica consiste na incorporação de um Farmacêutico na equipa clínica para 

acompanhar diretamente o doente nos serviços, prestando apoio contínuo ao doente e à restante equipa. 2 

Mais concretamente, o FH analisa a terapêutica do doente e sugere ajustes de forma a melhorar o efeito 

desejado, evitar interações e atenuar reações adversas. 
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No que respeita a esta área participei em 2 visitas clinicas à Unidade de Cuidados Paliativos, 

participando na pesquisa de interações planta-medicamento e medicamento-medicamento e de reações 

adversas, bem como sugerindo alterações ao perfil farmacoterapêutico de forma a atenuar uma determinada 

reação adversa.  

 

8.2.Reconciliação Terapêutica  

O estágio, por intermédio de uma conversa sobre o tema, possibilitou-me a compreensão do 

conceito de Reconciliação Terapêutica e conhecer as dificuldades de implementação do mesmo no HDES, 

E.P.E. 

Fazer a reconciliação da medicação permite manter atualizada a lista da medicação de cada doente 

e das reações adversas e alergias a medicamentos. Assim, é possível evitar discrepâncias entre medicação 

habitual do doente e a medicação instituída em cada momento de transição de cuidados. A transição de 

cuidados quer dentro da mesma instituição quer entre instituições diferentes, aumenta o risco de incidentes 

relacionados com a medicação porque a passagem de informação sobre o doente e a sua medicação é 

geralmente deficiente. 11 

O FH assume aqui um papel de grande relevância, tentando melhorar a coerência da terapêutica e 

reduzindo os riscos associados às transições dentro e entre instituições prestadoras de cuidados de saúde. 

No HDES, E.P.E. embora o processo de Reconciliação Terapêutica já tenha sido completamente pensado 

e delineado, ainda não foi posto em prática.   

 

8.3. Farmacovigilância  

Segundo aquilo que me foi transmitido durante uma sessão explicativa sobre o tema, a 

Farmacovigilância tem como objetivo fundamental informar sobre as reações adversas que ocorram com o 

uso de medicamentos. 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992 e é da responsabilidade do 

INFARMED. No ano 2000 foi criada a Unidade de Farmacovigilância dos Açores que visava a deteção e 

notificação das reações adversas a medicamentos, por parte de dois Farmacêuticos e um médico. Essa 

unidade entretanto foi desativada e o sistema de Farmacovigilância, ficou à semelhança de Portugal 

Continental, à responsabilidade do INFARMED. Até à altura do estágio esta unidade permanecia 

desativada, mas entretanto já foi aberta.12  

No estágio foi-me explicado, pela fundadora da Unidade de Farmacologia dos Açores, atualmente 

a exercer funções nos SF do HDES, E.P.E. o modo de funcionamento da unidade.  

 

8.4.Monitorização e gestão do erro com medicamentos  

Durante o estágio tomei conhecimento sobre o programa de Monitorização e Gestão do erro com 

medicamentos, através de uma sessão explicativa com o Farmacêutico responsável pela área. 

Todos os Farmacêuticos dos SF colaboram neste programa ao identificarem e caracterizarem o 

erro. O erro pode ocorrer a qualquer nível do circuito de distribuição e dispensa do medicamento. Pode 

ocorrer um erro por exemplo ao nível da prescrição, pode haver um erro na dose, na forma farmacêutica, 

durante a preparação ou durante a técnica de administração. Todos estes erros e muitos outros devem ser 
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corretamente notificados por meio de uma Notificação do Risco. Com a Notificação do Risco pretende-

se identificar e notificar à Gestão do Risco, do HDES E.P.E., situações de risco clínico e não clínico de 

acordo com o procedimento em vigor. 

Ao longo da sessão sobre o tema apercebi-me da necessidade de incutir a todos os colaboradores 

dos SF: Farmacêuticos, TDT, assistentes operacionais e técnicos e restantes, a importância da Notificação 

do Risco. Só notificando é que é possível aperfeiçoar procedimentos e melhorar a segurança do utente. 

 

9. ENSAIOS CLÍNICOS 

“Ensaio clinico é qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a 

verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a analisar a absorção, distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais 

medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia.”13 

O HDES, E.P.E. possui uma Unidade de Ensaios Clínicos que está sob a responsabilidade de um 

Farmacêutico com formação para tal. Os procedimentos realizados pelo Farmacêutico no âmbito dos 

ensaios clínicos implicam rececionar os produtos; reportar a receção de forma online ou via telefónica 

dependendo do protocolo do ensaio, armazenar os produtos; dispensar os produtos com base na prescrição 

médica em formulário específico do ensaio ou no formulário criado pela Unidade de Ensaios Clínicos e 

proceder ao seu registo nos formulários do ensaio; monitorizar os prazos de validade trimestralmente; 

monitorizar a temperatura da Unidade de Ensaios Clínicos e dos frigoríficos lá presentes; participar em 

reuniões de implementação e desenvolvimento de novos ensaios clínicos e apoiar as visitas de 

monitorização ao centro.   

Na receção dos produtos, tal como pude verificar, é feita a verificação da integridade das 

embalagens; conferência da quantidade especificada na guia de remessa com a quantidade recebida; registo 

de lotes, prazos de validade e números de tratamento/kits e verificação das condições de conservação 

durante o trasnporte. Normalmente a encomenda faz se acompanhar de um datalogger que regista a 

temperatura desde o momento que saiu do armazém do fornecedor até à sua receção no hospital. A 

informação contida no datalogger é impressa e arquivada. Caso se verifique desvios de temperatura durante 

o transporte, o promotor é avisado de imediato e os produtos ficam de quarentena ate que seja tomada uma 

decisão relativamente a estes.      

Toda a dinâmica dos Ensaios Clínicos rege-se pela Lei 21/2014 de 16 de março e foi me explicada 

pelo responsável desta área durante o estágio. 

10. COMISSÕES TÉCNICAS E GRUPOS DE TRABALHO  

Os Farmacêuticos dos SF do HDES, E.P.E. participam em várias comissões técnicas: Comissão 

de Farmácia e Terapêutica; Comissão de Ética; Comissão de Controlo de Infeção e Higiene Hospitalar; 

Comissão de Coordenação de Material de Penso; Comissão Consultiva de Risco; Comissão de Catástrofe; 

Comissão de Alimentação e Nutrição; Comissão de Cultura; Comissão de resíduos bem como em grupos 

de trabalho: Grupo de Segurança do Medicamento; Grupo da Qualidade e PPCIRA e no Gabinete 

Coordenador de Investigação.  

10.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica  
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A CFT reúne-se semanalmente e é composta por 4 médicos das áreas de Medicina Interna, 

Pediatria e Cardiologia, 4 Farmacêuticos (a diretora de serviço e mais três farmacêuticos escolhidos por 

ela) e o presidente que é o diretor clínico ou um dos seus adjuntos.  

A CFT seleciona os medicamentos a usar no hospital através de critérios de qualidade, eficácia, 

segurança e valor económico e implementa regras, normas, procedimentos e protocolos de utilização de 

medicamentos e produtos Farmacêuticos aprovados pela comissão ou já existentes no hospital.  

A aprovação da CFT pode ser feita para o doente em especifico, pode resultar numa adenda para 

um serviço ou para serviços ou numa adenda para o hospital. Por exemplo, os usos off-labeI dos 

medicamentos, a utilização de medicamentos inovadores e que não fazem parte do FHNM, ou a cedência 

gratuita pelo ambulatório interno de medicamentos não legislados carecem de uma autorização pela CFT. 

A CFT também tem como função validar os pedidos de medicação feitos pelos médicos no portal da hepatite 

C e fazer os pedidos de autorização de utilização especial.  

 

10.2.Comissão de Ética  

A comissão de ética do HDES, E.P.E. é composta por 7 elementos (2 médicos, 1 enfermeiro, 1 

Farmacêutico, 1 padre, 1 jurista e 1 membro da ação social). Esta comissão reúne-se mensalmente e rege-

se pelos princípios éticos de autonomia, justiça, beneficência e não maleficência. 

Tem, entre outras, a função de aprovar a realização de ensaios no HDES, E.P.E., aprovar ensaios 

observacionais, autorizar o acesso a dados (para uso posterior por exemplo em teses, doutoramentos ou 

inquéritos), autorizar a realização de inquéritos, apoiar os utentes e profissionais de saúde na resolução de 

problemas de cariz ético. 

 

10.3.Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e das Resistências aos 

Antimicrobiano- PPCIRA 

O PPCIRA surgiu da necessidade de reduzir as taxas de infeção associadas aos cuidados de saúde, 

melhorar a prescrição de antibióticos e reduzir as taxas de resistência aos mesmos. Para implementar esses 

objetivos foram criados grupos de coordenação regional e local do PPCIRA, que vieram substituir os 

Grupos Coordenadores Regionais de Prevenção e Controlo de Infeção e as Comissões de Controlo de 

Infeção e as Comissões de Antibióticos, respetivamente.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. CONCLUSÃO  
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O estágio nos SF do Hospital do Divino Espírito Santo foi muito enriquecedor. Desde a leitura de 

procedimentos até à visualização da sua prática, tudo contribuiu para aumentar os conhecimentos sobre a 

forma de funcionamento de uma farmácia hospitalar.  

Até então o conhecimento que tinha sobre esta área farmacêutica, reduzia-se a um pequeno estágio 

extracurricular que tinha realizado, e que embora me tivesse dado algumas noções e me tivesse feito optar 

por incluir no meu estágio de final de curso a Farmácia Hospitalar, não permitiu conhecer como conheço 

agora esta área. No entanto, penso que se o período de estágio fosse maior, me possibilitaria a participação 

mais ativa nas várias funções desempenhadas nesta área. 

Durante o estágio pude melhorar várias competências nomeadamente a comunicação e interação 

com os utentes, colegas de serviço e outros profissionais de saúde. 

A transmissão do conhecimento científico é um aspeto muito importante no exercício da prática 

farmacêutica. A elaboração dos trabalhos incluiu precisamente esse aspeto chave. Com a realização dos 

mesmos pude obviamente aprender sobre as complicações orais nos doentes em cuidados paliativos e sobre 

vários aspetos da medicação anticoagulante e antiagregante plaquetária mas também, pude aprimorar a 

minha forma de comunicar em ambiente profissional, o que constituiu para mim uma experiência 

completamente nova.  

O Hospital do Divino Espírito Santo, embora de menores dimensões, apresenta as características 

de um hospital central pois possui quase todas as especialidades médicas, o que representa uma grande 

vantagem para um estagiário.   

Terminado o estágio, resta-me a enorme satisfação pela sua conclusão pois atingi todos os 

objetivos delineados. 
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13. ANEXOS 

Anexo I - Plano de atividades do estágio .  

Data Responsáveis Sumário 

15 de janeiro 
Dra. Ana Cristina 

Castanha 

 Apresentação dos Serviços Farmacêuticos e colaboradores 

 Leitura dos Manuais de Integração no hospital e nos serviços 

16 a 26 de 

janeiro 
Dra. Filipa Leite 

Distribuição em Regime de Ambulatório Interno 

 Leitura de procedimentos 

 Leitura de bibliografia sobre as patologias abrangidas pelo 

ambulatório interno 

 Acompanhamento da dispensa de medicamentos 

 Participação na conferência de receituário 

29 de janeiro 

a 2 de 

fevereiro 

Dr. Bruno Mendes 

Dra. Ana Catarina 

Rodrigues 

Dra. Ana Cristina 

Pimentel 

Dra. Nélia 

Coutinho 

Preparações estéreis- Unidade de Preparação de Citotóxicos 

 Leitura dos procedimentos relativos a preparações estéreis: 

preparação, condições físicas exigidas, limpeza, atuação em caso 

de derramamento de citotóxicos. 

 Acompanhamento de todo o processo de preparação de medicação 

estéril desde a validação da prescrição até à dispensa aos 

enfermeiros 

 Preenchimento de folhas farmacotécnicas e rótulos 

 Preparação do material a enviar para a sala limpa 

 Equipamento com o material de proteção individual e visita à sala 

limpa 

 

3 a 5, 21 a 23 

de fevereiro  

Dra. Ana Cristina 

Pimentel 

Distribuição em Regime de Dose Unitária  

 Leitura de procedimentos 

 Interpretação e validação da prescrição 

 Cálculo do número de unidades a ceder 

 Observação da preparação de algumas gavetas 

 Definição e objetivos do PPCIRA  

6 e 7 de 

fevereiro  
 Elaboração do trabalho de pesquisa 
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8 a 13 de 

fevereiro  

Dra. Sandy 

Verísimo 

 Distribuição Tradicional 

 Leitura de procedimentos incluindo os que dizem respeito à 

distribuição tradicional propriamente dita, aos hemoderivados, 

Estupefacientes e Psicotrópicose reposição de stock por níveis  

 Leitura de alguns grupos do FHNM 

 Acompanhamento do processo de validação da prescrição, 

preparação e confirmação dos pedidos 

 Observação do preenchimento dos anexos necessários nos casos de 

dispensa de hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos 

 Observação da atualização de stocks 

 Acompanhamento do processo de devolução de hemoderivados, 

estupefacientes e psicotrópicos 

 Discussão sobre alguns materiais de penso, meios de diagnóstico e 

produtos de nutrição entérica e parentérica 

 

14 de 

fevereiro 

Dra. Conceição 

Sobral 

Segurança do doente 

 Conceito de Farmácia Clínica, Farmacovigilância e Reconciliação 

Terapêutica 

 Noções sobre o erro com o medicamento  

 Sistema Nacional de Farmacovigilância e da Unidade de 

Farmacovigilância dos Açores 

 Medidas de atuação farmacêutica no âmbito da segurança do 

doente 

 Importância da Reconciliação Terapêutica  

15 de 

fevereiro  

Dra. Isabel 

Coutinho e Dra. 

Carolina 

Nascimento 

Gestão dos medicamentos e outros produtos Farmacêuticos 

 Conceito de stock mínimo, máximo e de segurança 

 Conceito de Ponto de Encomenda e Quantidade a Encomendar 

 Atualização dos parâmetros de gestão de stocks na ficha do produto 

 Conceito de produto de importação, ajuste direto, concursos 

públicos e catálogo SPMS 

 Observação de pedido de compra 

 

9,13, 16, 23  

de fevereiro 

Dra. Nélia 

Coutinho 

Unidade de Cuidados Paliativos 

 Apresentação da Unidade de Cuidados Paliativos e das suas 

missões 

 Participação nas reuniões de serviço no âmbito da Farmácia 

Clínica 

 Intervenção no Jornal Club do serviço 
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 Participação na formação em serviço sobre a doença de Machado 

Joseph 

 Pesquisa de interações planta-medicamento 

 Pesquisa de interações entre medicamentos 

 Pesquisa de reações adversas 

20 de 

fevereiro 
Dr. Bruno Mendes 

Ensaios Clínicos 

 Descrição da sala dos Ensaios Clínicos e do modo de 

funcionamento desta área 

 Observação do registo de dispensa de medicamentos experimentais 

 Acompanhamento do processo de receção de medicamentos 

experimentais  

Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 Constituição da comissão 

 Descrição das funções  

27 de 

fevereiro  

Dra. Manuela 

Resendes  

Comissão de ética 

 Constituição da Comissão 

 Princípios éticos 

 Funções e missões da Comissão   

Laboratório de Análises Clínicas 

 Visita ao laboratório 

 Conceito de Monitorização terapêutica e doseamento de fármacos  

 Observação da preparação da análise para doseamento de 

imunossupressores 

28 de 

fevereiro 
 

Preparação extemporâneas não estéreis 

 Visita ao laboratório 

 Acompanhamento de uma mistura de Decubal® e Diprosone® 

 Preenchimento da Ficha técnica e do Rótulo 

 Conceito de prazo de validade dos manipulados 

Unidade de Venda ao Público 

 Funcionamento da Unidade 

 Critérios de dispensa 

 Características do acondicionamento Secundário 

 Descrição do processo de conferência de receituário e reposição de 

stocks 

Apresentação do trabalho de pesquisa 
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Anexo II - Guia de bolso elaborado no âmbito do trabalho sobre anticoagulantes e 

antiagregantes plaquetários.  

 

Anexo III - Apresentação do trabalho Anticoagulantes e Antiagregantes Plaquetários 

em power point.
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Anexo IV - Apresentação do trabalho do Journal Club , em power point.  

 



 

52 

 

 



 

53 

 

Anexo V- Avaliação da apresentação no Journal Club  pelos participantes.
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Anexo VI - Anexo X da Impressa Nacional da Casa da Mo eda
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Anexo VII - “Via farmácia” e “via serviço” do Modelo 1804 da Impressa Nacional da 

Casa da Moeda 
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Anexo VIII - Patologias legisladas para cedência em Ambulatório Interno e respetiva medicação .  

Patologia/Doentes Fármacos 

 Artrite Reumatoide Etanercept (Enbrel ®) 

Adalimumab  (Humira ®) 

Anacinra (Kineret ®) 

Infliximab (Inflectera®, Remsima ®, Remicade ®) 

Ustecinumab (Stelara ®) 

Abatacept (Orencia ®) 

Certolizumab pegol (Cimzia ®) 

Secucinumab (Cosentryx ®) 

Ixecizumab (Taltz ®) 

 Espondolite Anquilosante 

 Artrite Psoriática 

 Artrite Idiopática Juvenil 

Poliarticular 

 Psoríase em placas 

 Fibrose Quística Lista de Medicamentos previamente acordada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 Doentes Insuficientes Crónicos e 

Transplantados Renais 

1. Aparelho cardiovascular-antihipertensores: 

a) Depressores da atividade adrenégica: Bloqueadores α (fenoxibenzamina), bloqueadores β (atenolol, bisoprolol, metoprolol, nadolol 

propanolol), bloqueadores α e β (carvedilol, labetalol), agonistas α2 centrais (clonidina, metildopa) 

b) Bloqueadores dos canis de cálcio: amlodipina, lercanidipina, nifedipina, verapamilo, diltiazem 

c) Inibidores da enzima de conversão: captopril, enalapril, lisinopril, ramipril 

2. Sangue-Antianémicos 

a) Ácido fólico 

b) Sulfato ferroso 

3. Aparelho digestivo-antiácidos 

a) Hidróxido de alumínio 

b) Fosfato de alumínio gel 

4. Hormonas- corticosteroides: 

a) Prednisolona 

5.Nutrição-vitaminas e sais minerais/aparelho locomotor-medicamentos que atuam no osso e no metabolismo do cálcio: 
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a) Complexo B 

b) Carbonato de Ca2+ 

c) Calcitriol 

d) Alfacacitriol 

e) Paricalcitol 

f) Cinacalcet 

6. correctivos da volémia e das alterações hidroeletrolíticas 

Carbonato de cálcio 

Resina permutadora de iões-fase cálcica 

Sevelâmero (Renvela ®) 

 Doentes Insuficientes Renais Medicamentos contendo ferro para admnistração intravenosa 

Epoetina alfa (Eprex®) 

Epoetina zeta (Neorecormon®) 

Dabepoetina alfa (Aranes®) 

Metoxipolietilenoglicol-epoetina beta (Mircera®) 

 Indivíduos afetados pelo VIH Abacavir (Ziagen®) 

Abacavir + Lamivudina (Kivexa®) 

Atazanavir (Reyataz®) 

Darunavir (Prezista®) 

Efavirenz( Stocrin®) 

Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir (Atripla®) 

Emtricitabina + Rilpivirina + Tenofovir (Eviplera®) 

Emtricitabina + Tenofovir (Truvada®) 

Etravirina (Intelece®) 

Fosamprenavir (Telzir®) 

Indinavir (Crixivan®) 

Lamivudina + Zidovudina (Combivir®) 
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Lopinavir + Ritonavir (Kaletra®) 

Nevirapina (Viramune®) 

Raltegravir (Isentress®) 

Ritonavir (Norvir®) 

Saquinavir Invirase®) 

Tenofovir (Viread®) 

Zidovudina (Retrovir®) 

 

 

 Deficiência da hormona de 

crescimento na criança 

 Síndrome de Turner 

 Perturbações do Crescimento 

 Síndrome de Prader-Willi 

 Terapêutica de substituição em 

adultos 

Somatropina (Genotropin®, Humatrope®, Norditropin simplexX®, Nutropinaq®, Zomacton®, Saizen®, Omnitrope®) 

 Esclerose Lateral Amiotrófica 

(ELA) 

Riluzol (Rilutek®, Riluzol Generis, Riluzol Teva) 

 Síndrome de Lennox-Gastaut Felbamato (Taloza®) 

 Paraplegias Espásticas 

Familiares e Ataxias Cerebelosas 

Hereditárias (Machado Joseph) 

Medicação: antiespástica, anti-depressiva, indutora do sono e vitamínica 

 

 Profilaxia da Rejeição Aguda de 

Transplante Renal Alogénico 

Ácido micofenólico (Myfortic®) 

Everolímus (Certican®) 

Micofeolato de mofetil (Cellcept®) 

Sirolímus (Rapamune®) 
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Tacrolímus (Prograf®, Advagraf®) 

 

 Profilaxia da Rejeição Aguda de 

Transplante Cardíaco Alogénico 

Micofeolato de mofetil (Cellcept®) 

Sirolímus (Rapamune®) 

Tacrolímus (Prograf®, Advagraf®) 

 

 Profilaxia da Rejeição Aguda de 

Transplante Hepático Alogénico 

Micofeolato de mofetil (Cellcept®) 

Sirolímus (Rapamune®) 

 

 Doentes com Hepatite C Peginterferão alfa-2ª (Pegasys®) 

Peginterferão alfa-2b (PegIntron®) 

Ribavirina (Rebetol® e Copegus®) 

Boceprevir (Victrelis®) 

Sofosbovir (Sovaldi®) 

Ledispasvir + Sofosbuvir (Harvoni®) 

 Esclerose Múltipla (EM) Acetato de glitirâmero (Copaxone®) 

Interferão beta-1ª (Avonex®, Rebif®) 

Interferão beta-1b (Betaferon®, Extavia®) 

Fumarato de dimetilo (Tecfidera®) 

Peginterferão beta-1 a (Plegridy®) 

Teriflunomida (Aubagio®) 

 Doentes Acromegálicos Lanreotida (Somatulina®) 

Ocreotido (Sandostatina®) 

Pegvisomate (Somavert®) - Tratamento de doentes que apresentam resposta inadequada À cirurgia e/ou radioterapia e nos quais um tratamento 

médico apropriado com análogos da somatostatina não normalizou as concentrações IGF1 ou não foi tolerado 

 Doença de Chron ativa grave ou 

com formação de fístulas 

Infliximab (Remicade®, Inflectera®, Remsina®) 

Adalimumab (Humira®) 
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Golimumab (Simponi®) - colite ulcerosa 

 Hiperfenilalinemia Sapropterina (Kuvan®) 

 Hemofilia Octocog alfa (Adate®, Helixtare®) 

Octanate 

Haemate P 

 Planeamento Familiar Dispositivo intra-uterino com levonorgestrel (Mirena®) 

Implante com levonorgestrel (Implanon®) 

Dispositivo intra-uterino com cobre (CU375 Standard®) 

 Cirurgia de Ambulatório Analgésicos (exceto estupefacientes e psicotrópicos) 

Anti-inflamatórios não esteroides 

Antieméticos 

Protetores da mucosa gástrica 

Inibidores da bomba de protões 
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Anexo IX - Prazos de validade a aplicar para  os vários tipos de preparações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de preparação Prazo de validade Exemplos 

Preparação liquida não 

aquosa ou sólida 

A substancia ativa é um produto 

industrializado e por isso o 

prazo de validade é igual a 25% 

do tempo que resta para expirar 

o prazo de validade, não 

ultrapassando os 6 meses 

Papéis de ácido bórico em pó 

Preparação líquida contendo 

água 

O prazo de validade é no 

máximo 14 dias. Deve ser 

conservado no frigorífico 

Tintura de iodo; suspensão de 

óxido de zinco 

Comprimidos fracionados O prazo de validade é 3 meses. Metades de bisoprolol 

Restantes preparações Prazo de validade deve 

corresponder à duração do 

tratamento não excedendo os 30 

dias 

Mistura de Diprosone® creme + 

Decubal® 



 

 

 

 


