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Resumo 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas possibilita aos estudantes 

adquirirem todas as competências necessárias, a nível teórico e prático, para que se 

possam tornar farmacêuticos de excelência. No último semestre deste curso os estudantes 

iniciam um período de estágio, que lhes vai possibilitar colocar em prática todos os 

conhecimentos teóricos adquiridos e aprenderem com outros profissionais de saúde em 

farmácia comunitária a prestar um serviço de qualidade.  

No presente relatório encontram-se descritas todas as atividades que foram 

desenvolvidas neste período de estágio na Farmácia da Celestial Ordem da Santíssima 

Trindade com uma duração de três meses. Para o efeito, procedeu-se à divisão do mesmo 

em duas partes distintas. 

A primeira parte encontra-se destinada à explicação das atividades por mim 

desenvolvidas durante este período, entre elas a receção de encomendas, dispensação de 

medicamentos e prestação de serviços de saúde. 

A segunda parte deste relatório destina-se aos projetos que tive a oportunidade de 

desenvolver, tendo em consideração as necessidades dos utentes e da equipa de 

farmacêuticos para o devido efeito. Estes projetos foram realizados tendo por base dois 

temas principais: Medicamentos Genéricos e Suplementos alimentares para melhoria da 

função urinária.     
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Parte 1- Atividades desenvolvidas no estágio 

1. Introdução 

Há seculos atrás, em Portugal, o papel do farmacêutico destinava-se à preparação 

oficinal de medicamentos. Hoje em dia, este papel centra-se no cidadão, sendo muitas 

vezes o responsável por evitar idas desnecessárias a outros serviços de saúde, perante 

casos menores, através do aconselhamento de medidas não farmacológicas e 

farmacológicas, como a dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica ou de 

venda exclusiva em farmácia [1]. 

No último semestre do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, os 

estudantes passam por um período de estágio de 6 meses. Estes meses de estágio vão 

permitir aos estudantes colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante 5 anos de 

curso, adquirir experiência em diversas áreas com outros profissionais de saúde e 

desenvolver competências para que se possam tornar excelentes farmacêuticos. 

Para a realização do presente estágio em farmácia comunitária, optei pela Farmácia 

da Trindade (FT) sob a orientação da Dra. Emília Moreira. Durante os 3 meses de estágio, 

tive a oportunidade de desempenhar diversas atividades relacionadas com a atividade 

farmacêutica, as quais se encontram descritas na Tabela 1.  

Tabela 1: Atividades desenvolvidas durante o estágio na Farmácia da Trindade 

 Maio Junho Julho Agosto 

Receção e Verificação de 

Encomendas 

    

Armazenamento e 

Reposição de Stock 

    

Controlo de Prazos de 

Validade 

    

Prestação de Serviços 

Farmacêuticos 

    

Atendimento e Dispensação 

de Medicamentos 

    

Projeto – I 

Medicamentos Genéricos 

    

Projeto ll – Suplementos 

alimentares para melhoria da 

função urinária 
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2. Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade  

2.1 Localização geográfica e horário de funcionamento 

A FT localiza-se na rua dos Heróis e Mártires de Angola, nº108, no centro histórico 

da cidade do Porto. A sua localização é privilegiada pelo facto de se encontrar próxima da 

estação de metro da Trindade, de diversas paragens de autocarro e ainda de uma praça 

de táxis. Além das facilidades de acesso através dos diversos meios de transporte, possui 

ainda em seu redor diversas empresas, hotéis, estabelecimentos comercias e clínicas de 

medicina dentária e podologia, o que permite que esta farmácia receba uma grande 

variedade de utentes todos os dias. Para além de clientes habituais, a farmácia é visitada 

por muitos turistas e utentes que veem a FT como um estabelecimento de referência para 

diversos dispositivos médicos para o tratamento de lesões da pele e materiais de ostomia.  

O facto da FT se encontrar tão próxima de diversos pontos de referência na cidade 

do Porto permitiu-me contactar com muitos turistas e, com isso, adquirir e colocar em 

prática os meus conhecimentos linguísticos. Além de turistas, a farmácia era visitada 

diariamente por pessoas das mais diversas faixas etárias e poderes económicos, 

permitindo incrementar a versatilidade do atendimento e aconselhamento farmacêutico.  

 A FT encontra-se aberta ao público de segunda a sexta feira, entre as 8h30 e as 

19h30 e aos sábados entre as 9h e 13h. Estes horários podem ser alargados quando a 

farmácia se encontra em serviço noturno. O cumprimento destes horários é feito através 

do trabalho por turnos por parte da equipa, sendo esses turnos rotativos. 

Durante o estágio na FT o meu horário foi, habitualmente, das 10h às 18h com 

pausa de almoço entre as 12h30 e 13h30. Com este horário foi possível contactar com 

diferentes tipos de utentes, mediante as horas a que estes se dirigiam à farmácia. 

2.2 Espaço físico 

As instalações da FT, tal como seria previsto, cumprem os requisitos descritos no 

Decreto-Lei nº307/2007, de 31 de agosto [2]. O acesso à farmácia é feito através de uma 

pequena rampa, presente na entrada da mesma, através de uma porta de vidro. Esta 

pequena rampa permite a facilidade de acesso por parte de pessoas de mobilidade 

condicionada.  

No seu exterior encontra-se presente, nas duas fachadas da farmácia, a 

identificação do estabelecimento, feita através de um letreiro a verde com a inscrição 

“Farmácia da Trindade”, acompanhando-se de uma cruz luminosa que se encontra ligada 

enquanto a farmácia se encontra em funcionamento. Além desta cruz luminosa servir de 

referência para que os utentes possam saber se a farmácia se encontra em serviço, 
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também transmite informação sobre o horário de funcionamento. Na entrada encontra-se 

ainda informação sobre o horário de funcionamento, o nome da diretora técnica e um 

quadro com referência das farmácias de serviço no município. Nesta zona, está ainda 

presente um postigo, que permite a comunicação com o exterior quando a farmácia se 

encontra em serviço noturno, permitindo que a dispensa de medicamentos e outros 

produtos seja feita de forma segura. As duas fachadas possuem três montras que permitem 

que se faça a divulgação, de forma estratégica, de diversos produtos que se encontram à 

venda na farmácia, variando consoante a época do ano.  

No que diz respeito ao interior do estabelecimento, a Farmácia da Trindade, 

cumprindo os requisitos descritos pelas Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), oferece um 

ambiente tranquilo, fazendo-se acompanhar por iluminação, limpeza e ventilação 

controladas [3]. O espaço interior da FT encontra-se organizado da seguinte forma: 

Área de atendimento: a FT da Trindade possui 4 balcões de atendimento 

individualizados, localizados em patamares diferentes. Três dos quatro balcões encontram-

se num patamar superior, onde o acesso se faz através de pequenas escadas. O quarto 

balcão localiza-se num patamar inferior, onde é possível realizar atendimento a pessoas 

com mobilidade reduzida, pessoas acompanhadas com crianças e a utentes que procuram 

aconselhamento em relação a produtos de dermocosmética e puericultura (Anexo l). Cada 

um dos balcões de atendimento faz-se acompanhar do respetivo computador e software 

adequado, uma impressora de faturas e um leitor ótico de código de barras. Atrás do 

balcão, estão expostos diversos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), 

onde apenas os profissionais da FT têm acesso.  

Gabinete de atendimento privado: tal como descrito pelas BPF, as farmácias 

deverão possuir uma sala de atendimento que permita ao utente uma maior comodidade e 

privacidade no diálogo com o farmacêutico [3]. Na FT, esta sala destina-se à medição de 

parâmetros bioquímicos, de pressão arterial, realização de pequenos curativos e de 

formações com delegados de informação médica (Anexo ll).  

Armazém: neste local, os medicamentos e outros produtos de saúde encontram-

se organizados em prateleiras por ordem alfabética e tendo o cuidado ainda de os 

organizar por prazo de validade, segundo a regra First Expired, First Out. Aqui existe uma 

zona de receção de encomendas, um armário destinado ao acondicionamento de 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes e um frigorífico, destinado a armazenar 

medicamentos que necessitam de serem conservados a temperaturas entre os 2 e 8ºC 

(Anexo lll).    
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Área de Receção e verificação de encomendas: este local é equipado com um 

computador com software adequado, um leitor ótico de código de barras, uma impressora 

de etiquetas com os respetivos códigos de barras e uma impressora. Aqui procede-se à 

realização da receção e verificação de encomendas, seguindo-se o acondicionamento dos 

produtos em local próprio (Anexo IV). 

Laboratório: neste local procede-se à preparação de produtos manipulados e à 

monitorização dos valores de temperatura e humidade dos diversos locais da farmácia 

obtidos por sensores, cujo registo é feito informaticamente (Anexo V).   

Restantes áreas: as instalações da FT são ainda compostas por um gabinete da 

DT, onde se realizam reuniões com delegados de ação médica, uma pequena sala 

destinada à realização de rastreios e provador de dispositivos médicos, como cintas, e 

instalações sanitárias.     

2.3 Recursos humanos 

A equipa da FT é composta por duas farmacêuticas, Dra. Emília Moreira (Diretora 

Técnica) e Dra. Susana Lima (farmacêutica adjunta), duas técnicas de farmácia (D. Fátima 

Lopes e Joana Nogueira), uma funcionária administrativa (D. Antonieta Peixoto) e uma 

funcionária auxiliar (D. Cristina Carvalho). 

2.4 Serviços prestados 

Na FT são prestados diversos serviços farmacêuticos, nomeadamente a 

determinação de parâmetros bioquímicos, como os valores de glicemia, colesterol total e 

triglicerídeos e parâmetros fisiológicos como a medição da pressão arterial (PA). O custo 

destes serviços encontra-se descrito à entrada, num quadro bem visível. Estas 

determinações realizam-se em sala própria, permitindo toda a comodidade ao utente. Os 

registos dos valores destes parâmetros são realizados em boletins próprios e entregues ao 

utente para que se possa fazer um seguimento do mesmo.  

Durante o período de estágio tive a oportunidade de realizar várias medições destes 

parâmetros e prestar aconselhamento aos utentes acerca dos valores obtidos e do que 

poderiam alterar nos seus hábitos para obtenção de melhores resultados.   

2.5 Biblioteca e fontes de informação 

O farmacêutico, de forma a poder exercer da melhor forma a sua profissão, deve 

procurar manter-se atualizado e ter livre acesso a fontes de informação que o permitam 

prestar um melhor aconselhamento aos utentes. Para tal, tal como se encontra definido 

pelas BPF, a farmácia deve possuir uma biblioteca que se encontre continuamente 
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organizada e atualizada para que, durante o processo de cedência de medicamentos, o 

farmacêutico possa ter acesso físico ou eletrónico a informações sobre os mesmos [3]. 

Desta forma, na FT existe um conjunto de manuais, entre os quais a Farmacopeia 

Portuguesa, Prontuário Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico e Formulário Galénico 

Português.     

2.6 Sistema informático 

Tal como 90% das farmácias em farmácias em Portugal, a FT utiliza o 

Sifarma2000®, software desenvolvido pela Glintt [4]. Este software apresenta-se como uma 

ferramenta de gestão e atendimento das farmácias comunitárias, permitindo não só uma 

gestão de stocks e encomendas, como um acesso rápido a informação científica dos 

produtos que se estão a aconselhar. Com o Sifarma2000®, várias operações podem ser 

realizadas, entre elas a consulta, gestão de stock e envio de encomendas aos fornecedores 

e receção das mesmas, definição de um stock mínimo e máximo em cada produto 

consoante a saída que este possa ter, controlo dos prazos de validade e gestão de lotes 

de receituário. Ao nível do atendimento, o Sifarma2000® destaca-se por permitir um acesso 

rápido a informação científica acerca do medicamento que se está a dispensar como a 

composição, posologia, indicações terapêuticas, interações medicamentosas, efeitos 

adversos e contraindicações.  

3. Gestão da farmácia 

3.1 Gestão de stock 

A gestão de stock é de extrema importância para o equilíbrio financeiro de uma 

farmácia. O stock que uma farmácia possui deve suprir as necessidades dos utentes, 

evitando uma rutura de stock, e deve procurar não ter em armazém produtos com poucas 

vendas. Uma gestão eficiente de stock contribui para a fidelização dos clientes, enquanto 

que as ruturas de stock podem motivar a insatisfação dos mesmos e uma maior dificuldade 

num futuro regresso à farmácia. Já um excesso de stock implica um congelamento de 

capital, pois levou a um investimento em produto que não está a ter retorno através de 

vendas e a ocupação de espaço útil para outros produtos com maior procura.  O 

Sifarma2000® é uma ferramenta fundamental no controlo e gestão de stock. Neste software 

é possível, na ficha de cada produto, a definição de um stock mínimo de forma a que, 

sempre que este valor seja atingido, o produto seja remetido para uma proposta de 

encomenda que depois será analisada pelo farmacêutico. A gestão do stock deve então 

ser assegurada analisando-se a procura do produto, campanhas que eventualmente 

possam existir em determinada altura e a época do ano em que nos encontramos.  



6 
 

O sistema informático revela-se ainda extremamente útil em situações de 

atendimento, permitindo rapidamente informação acerca do stock existente e se o produto 

alguma vez foi vendido na farmácia. No entanto, é sempre importante confirmar se 

efetivamente o stock se encontra correto e, em caso de erro, fazer uma anotação para 

posterior correção do mesmo.  

3.2 Realização de encomendas 

Na FT, a encomenda de medicamentos e de outros produtos de saúde é realizada 

através de distribuidores grossistas e a laboratórios.  

As encomendas feitas a distribuidores/armazenistas são realizadas tendo em conta 

determinados fatores como as condições financeiras oferecidas e qualidade do serviço. A 

FT trabalha com dois principais distribuidores grossistas, a OCP e Alliance Healthcare. 

As encomendas a estes distribuidores são efetuadas duas vezes por dia, ao final 

de manhã e ao final da tarde, conseguindo-se assim garantir que há reposição dos 

produtos em falta. Para a realização das encomendas, o Sifarma2000® permite que se gere 

uma proposta de encomenda assim que os produtos atinjam o stock mínimo pré-

estabelecido. Esta proposta de encomenda é posteriormente analisada por um 

farmacêutico que faz o ajuste das unidades ou produtos a encomendar, tendo em conta o 

histórico de compras e vendas dos mesmos. Além das encomendas diárias, o software 

permite a realização de encomendas instantâneas durante o atendimento, através da 

opção encomenda instantânea e selecionar o armazenista a quem se pretende fazer a 

encomenda. Mediante a disponibilidade do produto, são decretados 3 tipos de sinais. Um 

sinal verde, que indica que o produto se encontra disponível no fornecedor e ainda a 

informação de quando será prevista a sua entrega, um sinal azul que indica que o produto 

está disponível no armazenista, mas apenas pode ser entregue num período de 3 a 5 dias 

ou um sinal vermelho que indica que o armazenista não tem disponível o produto 

pretendido. As encomendas podem ainda serem realizadas via telefónica, principalmente 

quando o produto em questão não é habitual na farmácia ou quando existem falhas no seu 

fornecimento.    

Além de encomendas feitas a distribuidores, a FT também realiza encomendas 

diretamente a laboratórios. Estas são habitualmente realizadas quando estão em causa 

produtos dermocosméticos, ostomia, tratamento de feridas, como materiais de penso e 

produtos de cicatrização das mesmas e suplementos alimentares. Como na FT também se 

comercializam produtos manipulados, é necessário proceder à encomenda de matérias 

primas e materiais de embalagem a distribuidores especializados. 
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Ao longo do estágio tive a oportunidade de observar a elaboração de encomendas 

diárias por parte dos farmacêuticos da equipa e de compreender os critérios seguidos para 

estabelecer quais os produtos e unidades a encomendar. Durante o atendimento tive a 

oportunidade de realizar por diversas vezes encomendas instantâneas.   

3.3 Receção e verificação de encomendas 

A receção e verificação de encomendas é um processo que deve ser realizado com 

a maior celeridade e rigor possível, para que os produtos deem entrada rapidamente no 

sistema e fiquem disponíveis para venda ao público.  

As encomendas chegam habitualmente em caixas de cartão ou em contentores de 

plástico, juntamente com uma guia de remessa ou uma fatura em duplicado. No caso de 

serem recebidos na encomenda produtos que necessitam de ser conservados a 

temperaturas mais baixas, estes devem ser os primeiros a serem rececionados de forma 

a serem acondicionados em local próprio o mais rapidamente possível. Para o processo 

de receção de encomendas, é utilizada a opção “Receção de Encomendas” disponibilizada 

pelo Sifarma2000®. Nesta secção, cabe ao profissional selecionar a encomenda que está 

a rececionar de entre as encomendas que foram realizadas pela farmácia. Durante este 

processo é importante prestar atenção a vários detalhes, tais como se os produtos 

recebidos correspondem aos que constam na fatura e aos que foram encomendados pela 

farmácia, se o produto enviado corresponde ao produto pedido ou se houve um eventual 

erro no envio. Caso se encontre alguma destas inconformidades, torna-se necessário 

proceder a uma reclamação junto do fornecedor. Caso tudo esteja em conformidade, 

procede-se à normal receção da encomenda. Durante este processo, torna-se necessário 

introduzir o número de referência da encomenda e o respetivo valor da fatura e inicia-se a 

leitura ótica do CNP cada um dos produtos recebidos pela ordem que consta na fatura. 

Mediante a introdução de cada um dos produtos, é necessário atualizar o número de 

unidades recebidas e atualizar os respetivos prazos de validade, caso o produto recebido 

tenha uma validade inferior em relação aos que ainda se encontram em stock ou então 

caso o stock desse produto seja igual a zero. Além dos prazos de validade, é também 

fundamental atualizar, caso necessário, o Preço de Venda ao Público (PVP) e o Preço de 

Venda à Farmácia (PVF) no sistema, consoante o que é apresentado na fatura. No final da 

receção da mesma, verifica-se se o valor obtido após receção de todos os produtos 

corresponde ao que está indicado na fatura e inserido no sistema no início de todo este 

processo. De seguida, para os produtos que não têm PVP marcado, torna-se necessário 

proceder à impressão de etiquetas com os preços dos mesmos. Os preços destes produtos 

são calculados mediante o valor do PVF, o imposto de valor acrescentado (IVA) e a 
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margem da farmácia. Quando finalizado o processo, é emitido um documento de “Entrega 

da Encomenda” que é impresso no verso do duplicado da fatura, sendo arquivado 

juntamente com a fatura original (Anexo VI). 

No caso de a encomenda ter sido realizada através de chamada telefónica, os 

produtos estão descritos numa fatura distinta e, para a receção dos mesmos, torna-se 

necessário criar uma encomenda no separador “Gestão de Encomendas” do 

Sifarma2000®, seguida da respetiva receção, tal como anteriormente descrito.     

Por último, na receção de benzodiazepinas, medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, estando estes medicamentos sujeitos a um controlo apertado, têm de se 

fazer acompanhar de um documento de requisição específico em duplicado, que necessita 

de assinatura e carimbo por parte do farmacêutico responsável (Anexo Vll). O documento 

original, tal como previsto pelo Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, mantém-

se na posse da farmácia, sendo o duplicado entregue ao fornecedor, devendo-se conservar 

estes documentos por um período de três anos [5]. 

A receção e verificação de encomendas foi das primeiras tarefas que me foram 

atribuídas durante o estágio. Tive a oportunidade de acompanhar o processo realizado 

pelos profissionais da equipa e, posteriormente, ser eu mesma a realizá-lo. 

3.4 Armazenamento 

Terminada a receção e verificação das encomendas, torna-se necessário 

armazenar os produtos em local próprio e de forma a que o acesso aos mesmos seja rápido 

e eficaz. Na FT, os produtos destinados a conservação em temperatura controlada entre 

os 2ºC e os 8ºC, como vacinas, insulinas, anéis vaginais, ficam armazenados em frigorífico 

próprio e os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes em armário fechado. Os 

restantes produtos seguem para a zona de atendimento onde podem ser armazenados em 

armários com gavetas deslizantes localizados atrás dos balcões de atendimento. Aqui 

existem divisões quando se trata de soluções orais e xaropes, elixires, ampolas bebíveis, 

carteiras, pós e granulados e produtos para uso externo. O critério de organização é a 

ordem alfabética, dosagem e unidades por embalagem e, durante a reposição de stock, 

garante-se que o produto com o menor prazo de validade é o primeiro a ser vendido, 

seguindo-se a metodologia First Expired First Out. No entanto, nem todos os produtos são 

acondicionados nestes armários. Na FT existem expostos diversos MNSRM em prateleiras 

que apenas a equipa tem acesso. Nestas estão também suplementos alimentares, 

medicamentos homeopáticos, medicamentos à base de plantas e medicamentos para uso 

externo. Na zona oposta, existem expostos produtos em prateleiras protegidas com portas 

deslizantes em vidro diversos produtos de cosmética, suplementos alimentares e produtos 
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de puericultura, aos quais o cliente já tem acesso. Ao contrário dos produtos armazenados 

em gavetas deslizantes, os produtos expostos não se encontram armazenados por ordem 

alfabética, mas sim por marca e categoria, estando num mesmo local produtos destinados, 

por exemplo, à perda de peso, ao tratamento e prevenção de picadas de inseto, 

suplementos utilizados em infeções urinárias, suplementos destinados à melhoria do 

conforto intestinal, produtos destinados ao tratamento de dores musculares e contusões. 

Tão importante como a forma em que os produtos estão organizados, são as 

condições a que os mesmos estão sujeitos. Tal como definido pelas BPF, os produtos 

devem ser armazenados a temperaturas inferiores a 25ºC e a uma humidade a 60% [3]. O 

controlo destes parâmetros é feito de forma rigorosa pela FT, estando a sua monitorização 

e registo a cargo de um sistema informático conectado aos respetivos sensores distribuídos 

pelas diversas áreas da farmácia. Os registos de temperatura e humidade são 

posteriormente impressos e arquivados em local próprio.       

 O armazenamento de produtos foi das primeiras tarefas que me foi atribuída e que 

realizei durante todo o estágio. Esta atividade permitiu-me compreender melhor de que 

forma a farmácia se encontrava organizada e, mais tarde, facilitar a rapidez no 

aconselhamento e dispensação de produtos por já ter conhecimento de que forma estes 

se encontravam organizados. 

3.5 Controlo dos prazos de validade 

O controlo dos prazos de validade é um processo fundamental para que a 

segurança e qualidade dos medicamentos e produtos esteja garantida aquando da 

dispensa ao utente. O controlo destes prazos é feito no momento da receção da 

encomenda e no início de cada mês, onde são verificados manualmente os produtos que 

constam na lista emitida pelo Sifarma2000® daqueles em que a validade expira nos 

próximos dois meses. Os produtos são posteriormente separados e faz-se a devolução ao 

fornecedor, apresentando-se como motivo de devolução a aproximação do final da 

validade.  

Além de permitir a recolha dos produtos cujo fim da validade se aproxima, este 

processo é também fundamental para corrigir stock que eventualmente possa estar 

incorreto ou para atualizar os prazos de validade que não foram corretamente inseridos 

aquando da receção de encomendas. No final deste processo, todas estas informações 

são inseridas no software.  

Durante o período de estágio, tive a oportunidade de verificar a validade os produtos 

que constavam na lista e proceder à sua respetiva separação.  
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3.6 Gestão de devoluções 

Em determinadas situações pode ser necessário proceder à devolução de produtos, 

que se pode dever a fatores como expiração do prazo de validade, embalagem danificada, 

erro no pedido, produto não encomendado, produto retirado mediante ordem do 

INFARMED, entre outros. Para a que a devolução possa ser realizada, os produtos devem 

fazer-se acompanhar da respetiva nota de devolução. Para a sua obtenção, recorre-se ao 

Sifarma2000® e, no separador “Gestão de Devoluções” gera-se uma “Nota de Devolução” 

em que se deve selecionar a entidade a quem se dirige a devolução, data e hora, o motivo 

da devolução, seguindo-se a designação dos produtos a devolver e as respetivas 

quantidades. No final emitem-se três vias que devem ser carimbadas e assinadas pelo 

farmacêutico. O documento original e duplicado são enviados juntamente com o produto, 

permanecendo o triplicado arquivado na farmácia (Anexo Vlll).  

No caso de a devolução ser aceite pelo armazenista, este pode emitir uma nota de 

crédito ou então efetuar a troca direta do produto. Caso a devolução seja recusada, o 

produto regressa à farmácia.   

Neste estágio pude acompanhar a realização do processo de devolução e conferir 

os respetivos documentos emitidos. 

4. Dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde  

A dispensa de medicamentos é caracterizada pela cedência de medicamentos ou 

outros produtos de saúde por parte do farmacêutico aos utentes, mediante prescrição 

médica, aconselhamento farmacêutico ou em casos de automedicação. No entanto, o 

papel do farmacêutico é muito mais do que um profissional que apenas dispensa produtos. 

O farmacêutico, no exercício das suas funções, deve procurar assegurar a correta 

toma/utilização de medicamentos/produtos por parte dos utentes, prestar 

aconselhamentos acerca da posologia, cuidados e possíveis efeitos secundários, 

garantindo que o utente dispõe da informação necessária para que a utilização dos 

produtos seja realizada de forma segura. 

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

 Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) encontram-se definidos no 

Estatuto do Medicamento, como medicamentos que cumprem uma das seguintes 

condições: possam constituir um risco direto ou indireto para a saúde do doente, mesmo 

quando utilizados pelo fim a que se destinam, mas sem vigilância médica; possam 
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constituir um risco direto ou indireto para a saúde do doente quando estes são utilizados 

com frequência e em doses diferentes do fim a que se destinam; tenham na sua 

constituição substâncias que provoquem efeitos secundários que são indispensáveis de 

serem aprofundados; medicamentos cuja administração se faça por via parentérica [6] 

   4.1.1 Prescrição médica 

Para que a validação da receita seja bem sucedida, o farmacêutico deve verificar a 

existência de alguns dados, entre os quais o número e data de validade da receita, a 

identificação do utente, a entidade que será responsável pela comparticipação (SNS ou 

outra entidade) e o número de beneficiário, o medico prescritor, o local de emissão, a 

identificação do medicamento pela Designação Comum Internacional (DCI) e/ou nome 

comercial, posologia, dosagem, forma farmacêutica, unidades por embalagem e a 

assinatura do médico prescritor [7].     

Apesar dos avanços neste sentido, ainda não foi possível a total desmaterialização 

da prescrição médica. Assim, ainda coexistem vários tipos de prescrição: a prescrição 

eletrónica materializada, a prescrição eletrónica desmaterializada e a prescrição manual 

[7]. 

A prescrição eletrónica desmaterializada, ou também designada de Receita Sem 

Papel (RSP) é um tipo de prescrição que apenas é acessível utilizando software próprio. 

Este tipo de receita é enviado habitualmente por mensagem de texto ou por e-mail para o 

utente, podendo ser também fornecida, em papel, uma guia de tratamento, permitindo 

assim um maior controlo e gestão ao utente dos medicamentos que pretende adquirir no 

imediato ou optar por adquiri-los mais tarde (Anexo IX). Nesta prescrição são apresentados 

os dados da receita, como o número da mesma, o código de dispensa e o código de opção. 

Este tipo de prescrição pode ter uma validade até seis meses após a data de emissão e 

um máximo de 6 embalagens no caso de os medicamentos estarem destinados a 

tratamentos de longa duração. Pode também apenas ter uma validade de 60 dias desde a 

data de emissão e um máximo de 2 embalagens em caso de tratamentos curtos ou de 

média duração [7].  

A prescrição eletrónica materializada corresponde a receitas informáticas 

impressas pelo médico prescritor, onde consta o número de receita, código de dispensa e 

código de opção. Este tipo de receitas pode ser renovável, no caso de tratamentos de longa 

duração, sendo emitidas 3 vias, podendo então atingir os seis meses de validade. Salvo 

esta exceção, a prescrição tem uma validade de 30 dias, podendo serem prescritos até 4 

medicamentos distintos, num total de 4 embalagens por receita (Anexo X). Por receita 

podem ser prescritas no máximo duas embalagens por medicamento [7].  
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As receitas eletrónicas, hoje em dia, são o tipo de prescrições que mais surgem no 

atendimento. Neste tipo de prescrições, os medicamentos são mencionados através da 

DCI, ou seja, pela designação da substância ativa do mesmo. Habitualmente, o utente pode 

optar por um medicamento genérico (MG) ou um medicamento de referência (MR), a não 

ser que o médico opte por ativar alguma das exceções existentes. A exceção a) destina-

se a medicamentos com um índice terapêutico estreito, não havendo outra opção a não 

ser dispensar o medicamento descrito pelo médico, seja ele MG ou MR. A exceção b) é 

ativada quando existe uma reação adversa prévia na utilização de determinado 

medicamento com a mesma substância ativa, já se encontrando reportada pelo 

INFARMED. Aqui, o farmacêutico também se encontra obrigado a dispensar o 

medicamento que se encontra prescrito pelo médico. A exceção c) destina-se a 

tratamentos com uma duração superior a 28 dias, sendo esta a única exceção que o 

farmacêutico pode contornar e dispensar um medicamento à escolha do utente, podendo 

este ser um medicamento de marca ou genérico. 

Após a introdução deste tipo de receitas no Sifarma2000®, uma lista de 

medicamentos correspondentes à DCI surge. Após a escolha dos laboratórios de cada um 

destes medicamentos, no caso de não existirem exceções ativas, segue-se uma 

verificação dos produtos a dispensar através da leitura ótica dos CNP de cada um deles. 

Este processo revela-se de extrema importância, pois garante-se que o medicamento 

dispensado é exatamente o que se encontra prescrito. Caso o medicamento que se esteja 

a dispensar não corresponda aos que estão descritos na prescrição, o sistema emite um 

alerta ao farmacêutico, sendo então possível corrigir o erro. Terminada a verificação, o 

processo continua finalizando-se o atendimento.  

As prescrições médicas manuais podem ser também utilizadas, estando previstas 

pela Portaria nº224/2015, de 27 julho, quatro tipos de exceções para a sua prescrição: 

falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou prescrição até 

40 receitas por mês, devendo uma destas exceções estar assinalada. Na receita deve 

ainda constar a identificação do utente e entidade que fará a comparticipação, a vinheta do 

médico prescritor, local de prescrição caso aplicável e a respetiva data de emissão. Caso 

o utente seja beneficiado por um regime de comparticipação especial, este deve 

apresentar-se devidamente identificado pelas letras R no caso de se tratar de pensionista 

ou pela letra O, caso o utente pertença a um regime especial com menção ao diploma 

legal. Neste tipo de receitas não podem constar qualquer tipo de rasuras, diferentes 

caligrafias e não podem ser utilizadas canetas diferentes (Anexo Xl). A duração deste tipo 

de receitas restringe-se a 30 dias deste a data da emissão, podendo ser prescritos até 
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quatro produtos diferentes, num limite de quatro embalagens, não podendo ultrapassar as 

duas embalagens por linha [7,8]. 

4.1.2 Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estão sujeitos a um estreito 

controlo, devido à capacidade que estes têm de causar dependência e poderem ser 

utilizados para fins que não são os que se destinam. Os medicamentos que constituem 

este grupo encontram-se contemplados no Decreto-Lei nº15/93, de 22 de janeiro e no 

Decreto Regulamentar nº61/94, de 12 de outubro [9,10]. 

A dispensa destes medicamentos é efetuada mediante a apresentação de uma 

prescrição médica válida e, após a introdução da mesma no sistema informático, surge de 

imediato, a vermelho, a sigla PSI, indicando tratar-se de um medicamento psicotrópico. O 

Sifarma2000® não permite que se avance no processo de dispensa sem que antes estejam 

preenchidos os dados obrigatórios do utente e do adquirente. Para que este processo 

possa ser realizado, torna-se necessária a apresentação do documento de identificação e 

o preenchimento do nome e endereço do utente e respetivos número de identificação e 

idade e nome do médico prescritor. Após a dispensa é emitido um documento comprovativo 

da dispensa de psicotrópicos em duplicado que é arquivado em pasta própria (Anexo Xll).  

No caso de a prescrição ser efetuada por intermédio de receita eletrónica 

materializada ou manual torna-se necessário efetuar uma cópia da receita que deverá ser 

arquivada pela farmácia durante 3 anos. A farmácia terá de, posteriormente, enviar até ao 

dia 8 do mês seguinte, a listagem de todas as receitas deste tipo que foram dispensadas, 

bem como a listagem de todos os medicamentos psicotrópicos dispensados.  

4.1.3 Sistema de preço de referência 

Tal como referido anteriormente, a prescrição médica faz-se habitualmente por DCI, 

a não ser que o médico prescritor opte por ativar alguma das três exceções acima 

mencionadas. Com isto, aquando da dispensa da medicação, o farmacêutico deve informar 

o utente de que dispõe de vários medicamentos que pertencem ao mesmo grupo 

homogéneo, ou seja, têm a mesma substância ativa, dosagem, forma farmacêutica e 

apresentação. Dentro deste grupo homogéneo, podem existir medicamentos que possam 

ou não serem comparticipados pelo SNS, devendo-se alertar o utente para esta 

possibilidade. Cada grupo possui um preço de referência, isto é, um valor máximo de 

comparticipação. Este valor é calculado tendo por base a média dos cinco PVP mais baixos 

existentes no mercado nessa altura. Cabe à farmácia garantir em stock pelo três dos cinco 
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produtos com o preço mais baixo dentro do mesmo grupo homogéneo, o que faz com que 

o utente tenha o direito de optar por qualquer um destes medicamentos [11,12].   

4.1.4 Regime de comparticipação  

Atualmente existem diversas entidades que podem comparticipar uma 

percentagem do valor dos medicamentos. As comparticipações têm como objetivo garantir 

que todos os cidadãos tenham acesso a medicação, independentemente das suas 

condições económicas.  

O SNS é habitualmente a entidade que efetua a comparticipação dos 

medicamentos. No regime geral de comparticipação estão estabelecidos quatro escalões, 

cuja percentagem de PVP que o estado paga difere consoante o grupo farmacoterapêutico. 

Assim, medicamentos que pertençam ao escalão A têm 90% de comparticipação, 

passando a 69%, 37% e 15% para os escalões B, C e D, respetivamente. Os 

medicamentos que pertencem a cada escalão estão descritos pela Portaria n.º 195-D/2015, 

de 30 de junho [13].    

No Regime Especial de Comparticipação há um acréscimo da percentagem de 

comparticipação de 5% no escalão A e de 15% nos restantes escalões.  Em patologias 

como artrite reumatoide, dor oncológica, lúpus, psoríase, entre outras, existe também uma 

comparticipação especial, sempre que o médico prescritor mencione na receita o despacho 

correspondente. Neste regime especial, existe ainda espaço para o protocolo da diabetes, 

ostomia e incontinência/retenção urinária. No primeiro, encontra-se estabelecida uma 

comparticipação de 85% do PVP de tiras de teste e de 100% em lancetas, seringas e 

agulhas. No caso de ostomizados e incontinentes, existe uma comparticipação de 100% 

do PVP por parte do SNS.   

 Para além da comparticipação feita pelo SNS, os utentes podem ainda beneficiar 

de um acréscimo da percentagem de comparticipação, caso pertençam a algum 

subsistema de saúde. Assim, é realizada uma dupla comparticipação mediante a 

apresentação de um cartão válido do subsistema de saúde em que se insere, podendo 

estes pertencerem à Caixa Geral de Depósitos, EDP-SAVIDA, Serviço de Assistência 

Médico-Social dos Sindicatos Bancários (SAMS), entre outros. 

4.1.5 Conferência e verificação de receituário  

Apesar de grande parte das prescrições médicas já serem desmaterializadas, por 

vezes ainda surgem no atendimento utentes com receitas materializadas. Inicialmente, no 

caso de receitas manuais, deve verificar-se se tudo está devidamente preenchido, tal como 

descrito em 4.1.1 Prescrição médica. Aquando do fecho do receituário, procede-se à 
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organização das receitas em lotes, sendo cada lote composto por 30 receitas, de acordo 

com a entidade a que pertencem, podendo ser 1, a que corresponde o SNS, 48 no caso 

dos pensionistas, entre outras. Todas as receitas devem ser conferidas pelo menos duas 

vezes, de forma a verificar se a dispensa foi correta, se, no caso de serem apresentadas 

exceções, estas foram selecionadas e se estão corretamente datadas, assinadas e 

carimbadas. Quando o lote já se encontra completo, é impresso um verbete de 

identificação do mesmo e, no final do mês, são emitidos o resumo dos lotes e “Relação 

Resumo de Lotes” para cada sistema de comparticipação. No caso do SNS ser da entidade 

que realiza a comparticipação, estes documentos são enviados para o Centro de 

Conferência de Faturas (CCF) até ao dia 5 de cada mês. Caso a comparticipação seja feita 

por outros subsistemas de saúde, a faturação e todos os documentos necessários são 

enviados para a Associação Nacional das Farmácias (ANF) que posteriormente encaminha 

essa faturação para as entidades correspondentes.  

 4.2 Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os MNSRM são aqueles que não cumprem nenhuma das condições mencionadas 

em 4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), sendo, geralmente, não 

comparticipados. A dispensa deste tipo de medicamentos pode ser feita através de um 

regime de automedicação ou por aconselhamento farmacêutico. 

Num regime de automedicação, o tratamento da condição de saúde é feito por 

iniciativa do utente, que geralmente se dirige à farmácia e solicita um medicamento 

específico. Nestes casos, o farmacêutico assume um papel preponderante no que diz 

respeito ao uso racional do medicamento. Aqui, o profissional deve questionar o utente que 

sintomas tem experienciado, a duração dos mesmos e se já recorreu a outro tipo de 

medicação de forma a solucionar o problema. Com a obtenção das respostas a estas 

questões, o farmacêutico pode aconselhar o uso ou não do medicamento solicitado ou 

apresentar uma alternativa mais adequada ao problema em questão.   

No caso do utente se dirigir a uma farmácia com um conjunto de sintomas em busca 

de algum produto que o possa ajudar, o farmacêutico deve procurar colocar questões sobre 

o problema em causa e aconselhar medidas farmacológicas e não farmacológicas que 

possam ajudar na sua resolução. Cabe ao farmacêutico alertar para o correto uso do 

produto, eventuais efeitos adversos da sua utilização e sinais de alerta a que deve estar 

atento. 

Em qualquer um dos casos, é de extrema importância alertar o utente que se não 

notar melhorias na sintomatologia, deverá procurar ajuda médica.  
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O aconselhamento farmacêutico de produtos não sujeitos a receita médica foi o 

maior desafio neste estágio. No início do mesmo, tive a oportunidade de assistir a 

atendimentos efetuados por membros da equipa da FT e adquirir conhecimentos sobre os 

casos que mais surgem ao balcão, que perguntas se deveriam colocar ao utente, que 

produtos seriam mais adequados a cada uma das situações e a forma de utilização dos 

mesmos. Quando comecei a realizar atendimentos ao balcão, fui confrontada por diversas 

vezes com situações de rash cutâneo, queimaduras, infeções urinárias, desconforto 

intestinal, sintomas de gripe e constipação, alergias, entre outros casos. Durante as 

primeiras semanas, fui partilhando ideias sobre os produtos que deveria aconselhar com 

os farmacêuticos da equipa até me tornar autónoma na dispensa dos mesmos.  

4.3 Medicamentos e produtos manipulados  

Entende-se por um medicamento manipulado qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal que seja preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico. As fórmulas magistrais correspondem a qualquer medicamento que seja 

preparado em farmácia de oficina ou em serviços farmacêuticos hospitalares mediante a 

apresentação de prescrição médica. Já o preparado oficinal diz respeito a medicamentos 

preparados segundo indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, 

em farmácias de oficina ou em serviços farmacêuticos hospitalares [14]. Apesar de existir 

um enorme leque de opções no mercado e o uso de produtos e medicamentos 

manipulados estar a diminuir significativamente, este tipo de produtos continuam a ser 

prescritos em casos em que a dosagem que se deseja não se encontra no mercado, as 

substâncias ativas não existam em associação no mercado, entre outros. A FT possui um 

laboratório perfeitamente equipado, cumprindo todos os requisitos descritos pelas BPF. 

Aqui, existe um computador com software adequado para a gestão de manipulados, onde 

se encontram as diversas fichas de preparação de manipulados, rótulos, PVP (calculado 

conforme descrito na Portaria nº769/2004, de 1 de julho) e prazo de validade [15]. Assim, 

quando surge um produto que seja necessário preparar, procura-se neste arquivo a 

existência de uma ficha de preparação e, caso não exista nenhuma correspondente, 

procede-se à criação da mesma. Posteriormente, na “Ficha de registo de manipulados”, 

introduz-se a data, prazo de validade, número do lote (que consiste num número 

sequencial, iniciando-se pelo ano de preparação, por exemplo 2018/23), dados do utente 

e do médico prescritor. Após preenchimento desta ficha e de selecionar a embalagem que 

irá acondicionar o produto, é impressa a ficha de preparação onde ainda constam as 

matérias primas necessárias e o procedimento de preparação de acordo com o Formulário 

Galénico Português (Anexo Xlll).  
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No final da preparação, realizam-se os testes de controlo de qualidade e, caso se 

cumpram todos os requisitos, procede-se ao acondicionamento do produto em embalagem 

própria e rotulagem da mesma, podendo-se destacar algumas precauções no uso do 

produto (”Agitar antes de usar”, etc). Um exemplar do rótulo é colocado juntamente com a 

ficha de preparação, que é assinada e datada pelo farmacêutico responsável e arquivada 

em local próprio.     

Durante o estágio tive a oportunidade de auxiliar a Dra. Emília Moreira na 

preparação de diversos manipulados. Esta atividade permitiu-me colocar em prática todos 

os conhecimentos que fui adquirindo, nomeadamente nas unidades curriculares de 

Tecnologia Farmacêutica e a adquirir novas competências. 

4.4 Outros produtos de saúde 

4.4.1 Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são de extrema importância para a 

manutenção do bem-estar animal e na proteção da saúde pública. São assim definidos em 

Decreto-Lei n.º 314/2009, de 28 de outubro, como “toda a substância, ou associação de 

substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no 

animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas.” [16] 

Na FT, o stock deste tipo de produtos é relativamente pequeno, estando obviamente 

correlacionado com a procura que estes possuem. Ainda assim, os produtos mais 

dispensados são antiparasitários internos e externos, produtos de limpeza, como 

shampoos, e pilulas anticoncecionais.  

Durante o estágio, pude efetuar aconselhamento de alguns destes produtos, 

embora considere que a formação e preparação dos estudantes em relação a produtos 

veterinários seja praticamente inexistente. Os produtos com maior procura foram 

maioritariamente de desparasitação externa, o que se justifica com a época do ano em que 

este estágio foi realizado.  

4.4.2 Medicamentos e produtos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos são desenvolvidos a partir de quantidades 

mínimas de substâncias ativas, obtidas através de diluições e dinamizações sucessivas 

[17]. 
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Na FT existe um separador totalmente dedicado a este tipo de produtos, 

pertencentes aos laboratórios Boiron®. Daqui destacam-se produtos como Arnigel®, muito 

aconselhado em casos de pequenas feridas e contusões em crianças, Camilia®, 

Homeovox®, Oscillococcinum®, entre outros. 

4.4.3 Produtos cosméticos e de higiene corporal e de puericultura 

Entende-se por produto cosmético e de higiene corporal (PCHC) qualquer 

substância ou preparação com o objetivo de ser aplicada em diversas partes superficiais 

do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos), ou nos dentes e  mucosas bucais cuja finalidade seja limpar, perfumar, modificar 

o seu aspeto e ou proteger ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores 

corporais [18].  

A FT possui uma vasta gama de PCHC como desodorizantes, cremes hidratantes, 

antirrugas, produtos de limpeza de corpo, rosto, produtos com proteção solar, champôs, 

entre outros. Estes produtos cosméticos encontram-se, na sua maioria, expostos em 

vitrinas de vidro e organizados de acordo com a sua marca. A FT possui diversas marcas 

de produtos cosméticos, como a Bioderma®, Eucerin®, Heliocare®, Avène®, SVR®, La 

Roche Posay®, Uriage®, entre outras.    

Relativamente a artigos de puericultura, a FT possui um vasto leque de biberões, 

tetinas, chupetas, fraldas descartáveis, brinquedos, produtos de higiene e de cuidado da 

pele do bebé. Aqui, destacam-se diversas marcas como a Chicco®, Aveeno®, Avent®, 

Mustela®, entre outras.  

 

    4.4.4 Suplementos alimentares e produtos de alimentação especial e 

fitofarmacêuticos 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e/ou suplementar um regime alimentar normal, não servindo como 

substitutos de uma alimentação variada [19] 

A FT possui uma vasta gama de suplementos alimentares e produtos 

fitofarmacêuticos destinados ao cansaço físico e mental (Magnesona®, Cerebrum®, etc), à 

melhoria do conforto urinário (Lactoflora® Uro, Spasmurin®, Cystiregul®, Cis-control®, etc) e 

intestinal (Lactolevur®, UL 250®, etc), fortalecimento de unhas e cabelo (Cistitone®, 

Ecophane®, etc), reforço do sistema imunitário (Win Fit®, Centrum®, etc), ossos e 
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articulações (Structomax®, etc) e produtos fitofarmacêuticos destinados à indução do sono 

(Valdispert®) . 

No caso de produtos de alimentação especial, a FT destaca-se por possuir uma 

vasta gama de produtos destinados a casos de perda acentuada de peso, disfagia, 

doenças metabólicas, podendo esta alimentação ser parcial ou exclusiva. Aqui salientam-

se produtos como Fortimel® Extra, Fortimel® Energy, Fortimel® Powder, Cubitan®, 

Fresubin®, Resource® Água Gelificada e várias papas e leites da marca Nutribén®.    

4.4.5 Dispositivos médicos 

De acordo com o INFARMED, os dispositivos médicos destinam-se a serem usados 

para fins comuns aos medicamentos, mas sem possuir ações farmacológicas, metabólicas 

ou imunológicas como estes últimos. Assim, estes devem ser apenas capazes de prevenir, 

diagnosticar ou tratar uma determinada doença [20].  

A FT apresenta uma grande variedade de dispositivos médicos, destacando-se 

materiais de penso (por exemplo Allevyn Adhesive®, Allevyn Non-Adhesive®, Allevyn 

Sacrum®, Allevyn Gentle Border®, Aquacel®, Aquacel® Ag, Hydrosorb®, Askina® Gel, entre 

muitos outros), materiais de ostomia (por exemplo Convatec®, Coloplast® e Hollister®), 

sacos e coletores de urina, algálias, sondas vesicais, retais e de aspiração, fraldas e 

pensos higiénicos, material ortopédico (por exemplo suporte de braço e colares cervicais), 

meias elásticas e descanso e ainda seringas, sistemas de soro e agulhas de diversos 

calibres.  

4.5 VALORMED e recolha de radiografias 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem como objetivo proceder 

a uma eliminação e tratamento seguros de embalagens e medicamentos fora de uso, 

contando com a colaboração de diversas entidades da indústria farmacêutica, 

distribuidores e farmácias [21]. Assim, na FT, os utentes podem proceder à entrega de 

medicamentos fora de uso e embalagens vazias que posteriormente serão colocados num 

contentor próprio e identificado com “VALORMED”. O conteúdo será posteriormente 

recolhido por distribuidores, seguindo-se o tratamento e eliminação dos resíduos. Aqui, 

também é possível a entrega de radiografias para posterior eliminação. 

5. Sistema de reservas de medicamentos e produtos de saúde 

       Na FT é possível efetuar reservas de produtos/ medicamentos pessoalmente, por 

chamada telefónica ou através de e-mail. Fazendo cumprir o novo Regulamento de 

Proteção de Dados, a FT resolveu implementar um sistema de reservas que envolve 3 
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blocos. No primeiro bloco colocam-se os dados do utente (nome e contacto telefónico) e o 

produto a reservar, caso não esteja disponível no momento na farmácia. No segundo bloco 

colocam-se as reservas não pagas e é atribuído um código (por exemplo A14) e no terceiro 

bloco as reservas pagas, onde é atribuído apenas um número. Os dados pessoais ficam 

apenas registados nestes blocos, colocando-se no produto apenas o código 

correspondente.     

6. Formações  

De acordo com o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, os 

profissionais desta área devem procurar manter-se atualizados com vista a adquirirem 

novos conhecimentos e melhorarem as suas capacidades técnicas [22]. Assim, durante o 

estágio, foi-me possível realizar várias formações, como apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2: Formações realizadas ao longo do estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formações Data Local Duração 

DuxPharma®: 

Novos Produtos- 

Intivag®, Hyalotim® 

e Hyalufil® 

26 de junho FT 45 minutos 

Nailner® 11 de julho FT 30 minutos 

Escovilhões TePe®, 16 de julho FT 20 minutos 

Gama de produtos 

Halibut® 
24 de julho FT 45 minutos 

Octiset® 6 de agosto FT 45 minutos 
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Parte 2- Projetos desenvolvidos no estágio 

1. Projeto l- Medicamentos genéricos 

1.1. Enquadramento 

Em Portugal, desde 1990, com o Decreto-Lei 81/90, de 12 de março, que existe 

legislação a regular a produção, autorização de introdução no mercado (AIM), distribuição, 

preço e comparticipação de medicamentos genéricos. No entanto, até 2000, as quotas de 

mercado para estes medicamentos eram praticamente residuais. Desde esse ano, foram 

aprovados diversos decretos-lei com o objetivo de simplificar a introdução de 

medicamentos genéricos no mercado atual e facilitar a sua comercialização [23].    

Com a implementação de diversos diplomas legais, verificou-se um aumento nos 

pedidos de autorização e comparticipação dos MG e no número de indústrias 

farmacêuticas ligadas à produção e comercialização dos mesmos [23].  

 Foram diversas as medidas implementadas que levaram a que, atualmente, exista 

um crescimento sustentado e progressivo da quota de mercado de MG, entre as quais o 

Programa Integrado de Promoção de Genéricos, ter-se tornado obrigatório a prescrição 

médica através de DCI, permitindo ao utente optar por um medicamento de referência (MR) 

ou um medicamento genérico (MG), a simplificação de obtenção de AIM e campanhas de 

informação que permitiram aumentar a confiança do público e instruir os profissionais de 

saúde em relação aos medicamentos genéricos [23].  

1.2.  Desenvolvimento de um novo medicamento 

Antes de serem comercializados MG, é necessário existir no mercado 

medicamentos que vão lhes vão servir de referência, designados por medicamentos de 

referência (MR) ou, mais popularmente conhecidos, por medicamentos de marca.  

Os MR passam por diversas etapas antes iniciarem a sua comercialização.  Este 

processo centra-se maioritariamente nas fases investigação e desenvolvimento, ensaios 

clínicos e obtenção de AIM (figura 1). 

Na fase de descoberta e investigação, milhares de compostos podem ser potenciais 

candidatos para o desenvolvimento de um novo tratamento. No entanto, após os testes 

iniciais, apenas um número limitado de compostos será promissor e poderá avançar para 

mais estudos. Uma vez selecionados os compostos candidatos, segue-se a fase de 

desenvolvimento, onde os investigadores centram os seus esforços de forma a reunir 

informações sobre a forma de como estes são absorvidos, distribuídos, metabolizados e 

excretados, os seus mecanismos de ação e potenciais benefícios para o tratamento de 

patologias. Devem ainda procurar saber qual a melhor dosagem a ser usada, a melhor 
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forma dos fármacos serem administrados, isto é, a via de administração a ser utlizada, os 

efeitos adversos inerentes ao seu uso e potencial toxicidade, como os fármacos irão afetar 

pessoas de diferentes raças, géneros e etnias, a interação destes com outros fármacos e 

tratamentos e, por último, a sua eficácia comparativamente a fármacos similares. Após esta 

fase, seguem-se os ensaios pré-clínicos. Estes estudos, habitualmente, realizam-se in vitro 

e/ou in vivo e não se estendem por muito tempo. No entanto, devem ser capazes de 

fornecer informação detalhada acerca da dosagem e nível de toxicidade exibido pelo 

fármaco e se este reúne as condições necessárias para avançar para estudos em 

humanos. Ultrapassada esta fase, seguem-se os ensaios em humanos, sendo estes 

compostos por quatro fases: 

• Fase l: na primeira fase dos ensaios clínicos são testados entre 20 a 100 

indivíduos, podendo estes serem indivíduos saudáveis ou possuírem a 

doença/condição para a qual o fármaco esteja a ser testado. No caso do fármaco 

se destinar, por exemplo, a pacientes com cancro, nesta fase, já se iniciam testes 

em indivíduos portadores da doença. Os estudos realizados na fase l são 

monitorizados meticulosamente e permitem aos investigadores obterem 

informações de como o fármaco interage com o corpo humano, ajustarem os 

esquemas de dosagem baseados em estudos animais e, assim, conseguirem 

determinar qual a dosagem que o organismo consegue tolerar e quais os seus 

principais efeitos secundários. Com o avançar dos estudos nesta fase é possível 

ainda obter informação sobre a eficácia do fármaco, determinar a melhor forma de 

administração com o objetivo de limitar os riscos e maximizar os seus possíveis 

benefícios. Estes estudos prolongam-se por vários meses e aproximadamente 

70% dos fármacos testados avançam para a fase ll.  

• Fase ll: na segunda fase de ensaios, que pode ter uma duração de vários meses 

até dois anos, os investigadores testam o fármaco em pacientes que possuam a 

doença/condição para a qual o fármaco está em teste. Normalmente são testadas 

algumas centenas de pessoas e, nesta fase, o objetivo é recolher dados de 

segurança adicionais. Estes dados vão permitir desenvolver questões e métodos 

de pesquisa e projetar novos protocolos de pesquisa da fase lll. Aproximadamente 

33% dos fármacos seguem para a fase seguinte.  

• Fase lll: na terceira fase de ensaios são monitorizados voluntários que possuem a 

doença/condição e o objetivo é determinar se o fármaco oferece um tratamento 

benéfico para a população em estudo. Esta fase fornece a maioria dos dados de 

segurança, uma vez que, como é prolongada durante um longo período (de um a 

quatro anos), é possível demonstrar efeitos colaterais a longo prazo ou raros que 
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tenham passado despercebidos em fases anteriores. Aproximadamente 25~30% 

dos fármacos seguem para a próxima fase. 

• Fase IV: esta quarta fase surge após a aprovação do medicamento e início da sua 

comercialização. Aqui o fármaco será utilizado por milhares de pessoas com a 

doença/condição, o que permite obter detalhes adicionais sobre a segurança e 

eficácia do tratamento. Um dos grandes objetivos desta fase é detetar efeitos 

colaterais previamente desconhecidos e pode ser também definida como 

farmacovigilância [24].     

Nesta fase de ensaios clínicos o INFARMED inicia o seu processo de supervisão. 

Cabe a esta autoridade, juntamente com a Comissão de Ética para a Investigação Clínica 

(CEIC) verificar se estes estudos cumprem as boas práticas clínicas. Os aspetos científicos 

destes ensaios são levados a cabo pelo INFARMED, enquanto que os aspetos éticos dos 

mesmos são avaliados pela CEIC [25].   

Após as primeiras três fases de ensaios, o medicamento pode ser comercializado 

na União Europeia, mediante a aprovação por parte das autoridades reguladoras nacionais 

ou europeias. Para a obtenção da AIM têm de estar assegurados três requisitos 

fundamentais: qualidade, segurança e eficácia, fundamentada com documentação de 

suporte que será alvo de avaliação por parte das Autoridades de Saúde. Se todas estas 

condições forem cumpridas, o medicamento obtém a AIM. Se para a sua comercialização 

for necessária comparticipação por parte do SNS, compete ao INFARMED elaborar um 

documento em que justifica a mais-valia do medicamento em causa comparativamente aos 

tratamentos já existente, que posteriormente será alvo de decisão por parte do Ministério 

da Saúde [25].  

 

Figura 1: Etapas de desenvolvimento de um novo medicamento (adaptado de [24]) 
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1.2.1. Proteção das patentes 

Após obtenção da AIM, os MR beneficiam de uma proteção de propriedade 

intelectual e certificados complementares de proteção (CCP). Uma vez estes resultam, 

habitualmente, numa melhoria dos tratamentos já existentes, ou são medicamentos 

inovadores, estão associados a elevados investimentos por parte da indústria 

farmacêutica [26]. Assim, com esta proteção, a indústria é capaz de recuperar o 

investimento realizado na investigação e desenvolvimento do fármaco.    

O proprietário da AIM usufrui de exclusividade de dados e de mercado. A 

exclusividade de dados tem uma duração de 8 anos, desde o momento da aprovação 

da AIM, e tem por objetivo impedir que a AIM do MG utilize os dados dos ensaios pré-

clínicos e clínicos do MR. Já a exclusividade de mercado estende-se por um período 

de 10 anos, desde a aprovação do AIM do MR, e impede a entrada no mercado do MG 

correspondente. Desta forma, habitualmente, os MG genéricos iniciam a sua 

comercialização 10 anos após a autorização de comercialização do MR. Estes 10 anos 

de exclusividade de mercado do MR podem ser prolongados por mais um ano se, 

durante os primeiros 8 anos, o detentor da AIM adquirir uma autorização adicional para 

mais uma ou mais indicações terapêuticas relevantes que não estavam inicialmente 

previstas. A figura 2 demonstra a aplicação da “Fórmula 8+2+1” a todos os 

medicamentos de referência que entram no mercado [27].     

 

Figura 2: Diagrama representativo da Exclusividade de Dados e de Mercado 

dos MR (adaptado de [25]) 

Após cessar a proteção dos MR, os MG podem iniciar a sua comercialização, 

assim que a AIM seja aprovada e sejam estabelecidos preços e comparticipações [28]. 

A decisão de prosseguir para o desenvolvimento de um medicamento genérico 

deve basear-se em dados que indiquem o valor de mercado, juntamente com o 

conhecimento das datas de expiração das patentes, participação de mercado prevista, 

taxa de crescimento do produto, entre outros. A rentabilidade prevista do novo genérico 
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deverá ter em consideração o plano estratégico para o período de lançamento, 

nomeadamente avaliar certos fatores como o preço do genérico e os concorrentes 

existentes no mercado [29].   

Embora a proteção de propriedade intelectual tenha como objetivo promover a 

inovação e ajudar na disseminação do conhecimento, esta mesma proteção tem a 

contrapartida de inibir o acesso ao mercado dos MG. Existem casos de disputas sobre 

o status das patentes entre empresas de MG e de MR que são uma barreira para o 

desenvolvimento do mercado dos MG em diversos países, onde se inclui Portugal [28].  

Diversas empresas de MR tentam estender o período de proteção de 

propriedade intelectual através do desenvolvimento de novos medicamentos que 

resultaram em mudanças de características não essenciais patenteadas do 

medicamento original. Essas práticas denominadas de evergreening têm demonstrado 

atrasar o acesso ao mercado dos MG, originando a litígios judiciais devido a patentes 

secundárias duvidosas [28].   

1.3. Medicamentos genéricos 

1.3.1. Definição legal 

De acordo com o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, um MG é definido como 

"um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de 

referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados” [6]. 

Um MG, para obter uma AIM, tem de garantir o cumprimento do que se encontra 

legislado e garantir bioequivalência, analisada através de estudos de biodisponibilidade, 

em relação a um MR já existente. Além disso, só poderá iniciar a sua comercialização 

assim que cesse a exclusividade de mercado por parte do MR, tal como se encontra 

descrito em 1.2.1 Proteção das patentes.  

1.3.2. Estudos de bioequivalência  

Os estudos de biodisponibilidade ou bioequivalência são conduzidos de forma a 

demonstrar a equivalência entre o MG e o MR. Diferenças na composição entre o MG e o 

MR são permitidas, mas apenas no que diz respeito aos excipientes. No entanto, tem de 

ser demonstrado que essas diferenças de composição dos excipientes não influenciam a 

eficácia terapêutica e segurança ou como o fármaco é absorvido, distribuído, metabolizado 

e eliminado, isto é, a farmacocinética deverá manter-se aproximadamente a mesma. 

Importa realçar que para os estudos de bioequivalência só o produto de referência pode 

ser testado juntamente com o medicamento genérico que se pretende aprovar e nunca 
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outro medicamento genérico que já tenha sido aprovado, pois isso significava a aprovação 

da cópia de uma cópia [27].  

Os estudos de bioequivalência mais simples são normalmente aleatórios cruzados 

2x2, constituídos por cerca de 20 a 30 voluntários saudáveis. Tal como se pode observar 

na figura 3, os voluntários recebem um dos fármacos (por exemplo o MG) e posteriormente, 

após um longo período de wash out para garantir que não há resíduos de substância ativa 

presente no organismo do voluntário, é administrado outro fármaco (desta vez o MR). 

Várias amostras de sangue são retiradas ao longo dos estudos de forma a monitorizar a 

concentração da substância ativa ou metabolito ativo no plasma [27].      

 

Figura 3: Estudo de bioequivalência cruzado 2x2 (adaptado de [27]) 

Estudos mais complexos de biodisponibilidade podem ser realizados, efetuando-se 

um duplo crossover onde os voluntários recebem, por exemplo, o MG, de seguida o MR, 

voltando posteriormente a serem testados com o MG e finalizando novamente com o MR. 

O objetivo principal destes estudos destina-se a avaliar a variabilidade intra-individual dos 

fármacos e torna-se necessário quando se pretende adquirir uma AIM para medicamentos 

altamente variáveis, onde se verifica uma variância intra-individual do MR superior a 30% 

[27].  

Durante os estudos de bioequivalência, são avaliados vários parâmetros, entre os 

quais: 

• Área sob a curva (AUC): corresponde à área abaixo da curva de concentração 

plasmática ao longo do tempo, o que representa a extensão da exposição ao fármaco, 

ou seja, a extensão da absorção [27]. 
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• Concentração plasmática máxima da substância ativa (Cmáx): garante informação 

acerca das propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas e é fundamental na 

avaliação de efeitos adversos [27]. 

• Tempo necessário para atingir máxima concentração plasmática (Tmáx): este parâmetro 

permite tirar ilações acerta da velocidade de libertação da substância ativa da forma 

farmacêutica, bem como do nível de absorção no trato gastrointestinal [27]. 

 

1.3.2.1. Limites de aceitação 

  Os dados recolhidos durante os estudos de bioequivalência são submetidos a uma 

análise estatística utilizando um intervalo de confiança de 90%. Os limites de aceitação 

estabelecidos são válidos para toda a União Europeia, de acordo com a Guideline on the 

Investigation of Bioequivalence.  

• Para o parâmetro de AUC, com um intervalo de 90% de confiança, este valor 

deve estar presente num intervalo de aceitação de 0,80-1,25. Substâncias com 

um intervalo terapêutico estreito, como fármacos imunossupressores, devem 

estar presentes num intervalo de aceitação de 0,90-1,11. No entanto, a  

necessidade de reduzir estas margens de aceitação é analisada caso a caso pelo 

requerente e pelo Grupo de Trabalho de Farmacocinética da Agencia Europeia 

do Medicamento (PKWP) [27]. 

•  Para Cmáx, com um intervalo de confiança de 90%, o intervalo de aceitação, tal 

como acontece para a AUC, corresponde a 0,80-1,25. Tal como acima 

mencionado, este intervalo pode ser reduzido para 0,90-1,11 no caso de 

fármacos com intervalo terapêutico estreito. Em situações de fármacos com uma 

variabilidade intra-individual superior a 30%, o intervalo de aceitação pode ser 

alargado até a um máximo de 0,70-1,43, mantendo-se o intervalo de aceitação 

de 0,80-1,15 para a AUC. Este intervalo máximo só se considera aceitável no 

caso de a variabilidade intra-individual ser superior a 50% [27].  

O facto de os intervalos de aceitação se encontrarem entre 0,80 e 1,25 é, muitas 

vezes, incorretamente, considerado uma diferença na sua eficácia. Vários estudos 

relataram que a AUC e Cmáx dos MG diferem apenas entre 3-4% em média das do MR [27].  

Assim, uma vez que os MG contêm a mesma substância ativa que os MR e a sua 

bioequivalência tenha sido demonstrada em estudos apropriados, assume-se que o MG 

terá o mesmo comportamento que o medicamento que lhe serviu de referência, o que 

significa que terá a mesma segurança e eficácia que este [27].  
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1.4. Projetos 

Durante este período de estágio, pude verificar que, quando questionava os utentes 

se tinham preferência por um medicamento genérico ou de marca, existiam ainda muitas 

dúvidas e mitos acerca dos MG. Ao balcão foram levantadas várias questões sobre MG, 

nomeadamente se “faziam a mesma coisa”, o porquê de estes serem “tão baratos” e se o 

facto de serem mais baratos significa que “não são tão bons”.  

Tal como descrito anteriormente, desde 2000 que o mercado dos medicamentos 

genéricos em Portugal tem vindo a crescer, o que me levou a pensar que, 18 anos depois, 

este tema já estaria mais presente ou então melhor esclarecido no seio da população. O 

que pude verificar foi precisamente o oposto.  Assim, para este tema, procedi à elaboração 

de um folheto informativo e ainda à realização de um pequeno inquérito (Anexos XIV e XV). 

O folheto informativo foi desenvolvido com o objetivo de responder a algumas das 

dúvidas sobre os medicamentos genéricos e o que os distingue dos medicamentos de 

referência (designados também por medicamentos de marca). Aqui, procurei explicar as 

etapas que envolvem o desenvolvimento de um MR, as proteções legais a que este está 

sujeito e o valor a que este é comercializado. Por outro lado, procurei também esclarecer 

alguns mitos sobre os MG, nomeadamente o facto de estes serem comercializados a um 

valor mais baixo, e as exigências que estes têm de obedecer para que possam ser 

aprovados. O principal objetivo foi, então, demonstrar que os MG apenas são aprovados 

se mostrarem ser bioequivalentes em relação aos MR, o que se irá traduzir numa mesma 

eficácia e segurança.    

Outro problema que pude verificar durante o atendimento foi a dificuldade presente 

nos utentes em identificar um MG. Muitos dos utentes sabem identificar um medicamento 

genérico, ou por saberem que é definido pela sua substância ativa e já a conhecerem 

(muitos destes pediam especificamente ibuprofeno ou paracetamol ao invés das marcas 

comercialmente mais conhecidas), ou porque já estão familiarizados com alguns dos 

laboratórios deste ramo. No entanto, a maioria desconhece que todos os medicamentos 

genéricos devem estar identificados com a sigla MG e esta é a forma mais simples de os 

identificar. Este foi um dos pontos que pude explicar no folheto informativo.    

Os folhetos foram colocados estrategicamente nos balcões de atendimento de 

forma visível e que suscitassem a curiosidade do utente para a sua leitura. Pude verificar 

que muitos dos utentes procediam à sua leitura enquanto o farmacêutico efetuava o 

aviamento de prescrições médicas, enquanto outros levavam os folhetos para posterior 

análise. Durante o aconselhamento pude ainda esclarecer pessoalmente estas questões 

com o utente em causa, procurando instrui-lo e estabelecer uma relação de confiança com 
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o mesmo, o que muitas vezes conduzia a afirmações do tipo “se a doutora me garante que 

fazem a mesma coisa, vou optar por levar o genérico”. Posso, então, concluir que os 

folhetos informativos e os esclarecimentos pessoais contribuíram para desmistificar 

algumas questões em torno dos MG. 

Para além da elaboração de folhetos, procedi à realização de um pequeno inquérito 

sobre medicamentos genéricos, cujo objetivo passou por tentar compreender os 

conhecimentos que os utentes da Farmácia da Trindade possuíam sobre este tema, 

nomeadamente em relação à identificação de MG, que tipo de medicamento (genérico ou 

de marca) habitualmente escolhem e se consideram que um MG tem mesma eficácia que 

um MR.  

Neste inquérito, procurei fazer uma análise das respostas consoante a faixa etária 

dos inquiridos e tentar estabelecer um paralelismo em relação ao nível de escolaridade 

apresentado por cada intervalo de idades. 

Foram definidas quatro faixas etárias neste questionário: indivíduos menores de 18 

anos, entre 18 e 39 anos, entre 40 e 59 anos e pessoas maiores de 60 anos. A ideia passou 

por encontrar respostas que correspondessem a pessoas mais jovens e possivelmente 

mais instruídas, com maior acesso a fontes de informação e verificar a possibilidade de um 

contraste em relação a gerações mais avançadas. De seguida, foi colocada a questão do 

nível de escolaridade, estando definidos quatro níveis de ensino: ensino primário, básico, 

secundário e universitário. O objetivo é então relacionar cada faixa etária com o nível de 

escolaridade da mesma e tentar compreender se o nível de escolaridade e possivelmente 

uma maior instrução da população se poderia traduzir num maior conhecimento sobre o 

tema em estudo.  

Sobre este tema foram, então, colocadas cinco questões, de resposta múltipla, 

maioritariamente de “Sim” ou “Não”, pedindo-se uma justificação no caso de os inquiridos 

considerarem que os MG e os MR não sejam igualmente eficazes.  

Os inquéritos foram realizados durante o atendimento ao balcão na Farmácia da 

Trindade, o que implicava que estes fossem curtos e rápidos de serem respondidos. A 

análise das respostas foi realizada utilizando o Excel, através de representação gráfica. Os 

resultados encontram-se descritos no Anexo XVl. 

  No total foram inquiridas 72 pessoas, das quais 42% se encontrava na faixa etária 

18-39 anos (Grupo A), 37% entre os 40-59 anos (Grupo B) e 21% com idade superior a 60 

anos (Grupo C). Nenhum dos inquiridos tinha uma idade inferior a 18 anos. Dos inquiridos 

do Grupo A, 60% afirmam possuírem o nível universitário de escolaridade e 33% o ensino 
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secundário. Vemos estes valores baixarem quando, no Grupo B, 55% têm um nível 

universitário de escolaridade e 26% o ensino secundário e no Grupo C, estes valores 

baixam para 37% e 20% respetivamente. Verifica-se, assim, um aumento, conforme a faixa 

etária, de indivíduos com o ensino básico e primário de escolaridade.  

Analisando as respostas à primeira questão do inquérito “Sabe identificar um 

medicamento genérico?”, verificamos que 90% dos inquiridos do Grupo A responde “Sim”, 

baixando este valor para 78% e 73% nos grupos B e C, respetivamente.  

Na questão seguinte “Já comprou algum medicamento genérico” obtemos 100% de 

respostas positivas nos Grupos A e C e cerca de 93% no Grupo B.  

Na terceira questão “Quando o farmacêutico pergunta se prefere medicamento 

genérico ou de marca, o que habitualmente escolhe?”, 83% dos inquiridos do Grupo A 

selecionou Genéricos, seguindo-se uma diminuição drástica para 52% no Grupo B e um 

ligeiro aumento para 67% no Grupo C. Importa ainda realçar que cerca de 11% dos 

inquiridos do Grupo B defende que essa escolha depende do tipo de medicamento.  

Na penúltima questão “Faz ideia do motivo pelo qual os genéricos são mais 

baratos?”, 17% dos inquiridos do Grupo A afirma que “Não” e este valor aumenta para 33% 

e 47% nos Grupos B e C respetivamente.  

Na última questão “Considera que os medicamentos de marca e genéricos são 

igualmente eficazes?”, 93% dos inquiridos do Grupo A considera que “Sim”, enquanto este 

valor baixa consideravelmente para 63% e 67% para os Grupos B e C, respetivamente.     

 Com base nestes valores, torna-se possível tirar algumas conclusões, embora não 

seja possível fazer uma análise muito alargada, pois trata-se de uma pequena amostra da 

população.   

Verifica-se que os inquiridos são maioritariamente jovens e com um nível de 

escolaridade avançado o que, aliado a uma maior facilidade na procura e obtenção de 

informação, pode ajudar a justificar o maior nível de conhecimento que estes possam ter 

em relação a este tema. Muitos destes indivíduos já chegam ao balcão de atendimento 

informados pelo “Dr. Google”, o que demonstra um aumento da procura de informação na 

internet, que pode ser positivo em temas como os medicamentos genéricos, mas não tão 

positivos quando se considera que se pode obter um diagnóstico tão fidedigno nestas 

fontes de informação como com profissionais de saúde habilitados para o efeito. Estes 

factos podem ajudar a justificar o facto de grande maioria dos inquiridos saber identificar 

um MG e considerar que os MG e MR são igualmente eficazes, o que explica que 83% 
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destes optem por comprar um MG ao invés do MR e apenas uma pequena percentagem 

não saber o motivo pelo qual os MG possuírem um preço inferior a um MR.  

Uma grande diferença de resultados verifica-se quando analisamos o grupo B. 

Observa-se uma grande desconfiança nesta faixa etária em relação aos MG, o que se fica 

demonstrado quando apenas 52% dos inquiridos opta por adquirir MG ao invés de MR, 

37% considera que MG e MR não são igualmente eficazes mesmo quando 33% não faz 

ideia do porquê destes serem mais baratos, o que leva a concluir que muitos destes 

inquiridos podem não saber como surge um MG. Os resultados do Grupo C acabam por 

ser semelhantes aos do grupo B, com pequenas diferenças que podem justificadas pela 

menor instrução desta faixa etária.  

Na última questão foi pedida uma justificação quando os inquiridos considerassem 

que o MG e o MR não eram igualmente eficazes. Algumas das respostas obtidas para os 

grupos B e C foram as seguintes: “Dizem que os de marca são melhores”, “Não têm a 

mesma quantidade de princípios ativos”, “Não faz o mesmo efeito”, “Diferenças no preço e 

fabricante”, “Os resultados não são os mesmos”, “Diferença no tempo de ação quando 

tomei antibiótico genérico”, “O médico recomenda o de marca”, “Os de marca são 

melhores”. Estes resultados acabaram por não se revelarem surpreendentes, uma vez que 

muitas das questões acerca dos MG, levantadas no atendimento, eram efetuadas por 

utentes nestas faixas etárias. Considero, assim, que existe ainda muito trabalho a ser 

desenvolvido na desmitificação do processo de criação de MG e um maior envolvimento 

dos profissionais de saúde, nomeadamente médicos e farmacêuticos, no esclarecimento 

de dúvidas acerca deste tema. 
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2. Projeto ll- Suplementos alimentares para melhoria da função urinária 

2.1. Enquadramento 

As infeções urinárias são infeções na uretra, bexiga, ureteres ou nos rins que 

comprometem o trato urinário. A bactéria E.coli é o agente etiológico maioritário 

responsável por infeções do trato urinário (ITU), mas outras bactérias, fungos e parasitas 

também podem provocar este tipo de infeções. As mulheres têm um maior risco de contrair 

ITU em comparação com os homens, o que pode estar relacionado com a sua anatomia 

[30]. 

Os agentes antibacterianos são os principais tratamentos aconselhados em casos 

de ITU. No entanto, os efeitos secundários e a resistência a estes medicamentos levam à 

procura de alternativas, que podem surgir como forma complementar de tratamento, ou 

como uma forma de alívio dos sintomas e evitar o uso destes agentes, nomeadamente 

suplementos alimentares adequados [30].     

2.2. Infeções do trato urinário (ITU) 

As ITU são maioritariamente provocadas por infeções bacterianas que afetam o 

trato urinário. Quando as bactérias da área retal penetram no trato urinário através da uretra 

e atingem a bexiga, multiplicando-se, uma infeção pode ocorrer. Quando a infeção está 

limitada à uretra, é denominada uretrite. Se a infeção bacteriana afetar a bexiga e verificar-

se multiplicação bacteriana, esta designa-se por cistite. Se esta patologia não for tratada, 

a proliferação pode-se estender pelos ureteres e atingir o rim, levando a uma pielonefrite 

[30].       

   A grande maioria das ITU acabam por não serem complicadas e não evoluem 

para casos mais graves. No entanto, no caso destas infeções afetarem grávidas com 

diversas patologias médicas crónicas, como insuficiência renal, doentes com obstrução 

das vias urinárias ou litíase podem levar ao desenvolvimento ITU mais complicadas [31].  

As ITU recorrentes são assim classificadas quando estas infeções surgem após 

resolução da bacteriúria e sintomas de uma ITU anterior. Este termo é aplicado quando 

surge uma nova infeção com um intervalo inferior a 6 meses da anterior ou quando se 

verificam 3 ou mais infeções em menos de um ano [32]. As infeções recorrentes podem 

ainda ser classificadas como recidivas ou reinfeções. As recidivas surgem quando o agente 

etiológico da segunda infeção é o mesmo que provocou a primeira, dentro das duas 

semanas após o tratamento. As reinfeções surgem mais de duas semanas após o 

tratamento da primeira infeção ter terminado. Estas podem ser provocadas pelo mesmo 

agente etiológico ou por outro diferente [33].  
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As ITU podem ainda serem classificadas como resistentes. Neste caso, a 

bacteriúria não é eliminada durante os 7 ou 14 dias de tratamento com antibióticos [33]. 

Entende-se por bacteriúria a existência de um número superiores a 105 unidades 

formadoras de colónias por mililitro de urina recolhida em duas micções sucessivas [32]. 

2.2.1. Etiologia 

Escherichia coli e Staphylococcus saprophyticus correspondem ao agente 

etiológico de cerca de 80% das ITU não complicadas, particularmente em mulheres com 

idade inferior a 50 anos [31].  

A E.coli é uma bactéria Gram-negativa comensal da zona distal do colon e, dada a 

proximidade da uretra em relação ao ânus, isto faz com que se torne fácil a disseminação 

bacteriana no trato urinário. Cerca de 80% das bactérias E.coli uropatogénicas (UPEC) 

expressam fimbrias P que realizam ancoragem com os glicolípidos existentes nas 

membranas das células uroepiteliais, localizadas principalmente no rim. Desta forma, as 

fimbrias P estão frequentemente associadas a casos de pielonefrite aguda. Outro 

importante fator de virulência são as fimbrias do tipo l. Estas fimbrias constituem um 

mecanismo muito importante para a adesão bacteriana ao epitélio urinário, sendo 

compostas por várias subunidades, das quais se destaca a proteína de adesão FimH. Esta 

proteína desempenha um papel muito importante no mecanismo patogénico da E.coli, 

mediando tanto a invasão celular por parte desta, como a adesão a glicoproteínas que 

contêm manose na sua composição. Após a invasão, a E.coli é protegida por vesiculas 

dentro das células infetadas, das quais não pode ser retirada. A FimH tem ainda um papel 

importante na modulação da apoptose, constituindo um fator extremamente poderoso na 

invasão e virulência das estirpes. Assim, quando a FimH não se encontra presente, o 

epitélio urinário é, normalmente, capaz de eliminar as colónias de E.coli [34,35].      

S. saprophyticus é um patogénico comum em ITU em mulheres mais jovens. Sabe-

se que estes microrganismos colonizam a região retal e, devido à proximidade anatómica, 

isso torna-os agentes patogénicos em infeções urinárias [31].  

Além de infeções bacterianas, tem-se verificado um aumento de ITU provocadas 

por fungos, particularmente causadas por Candida spp e, em casos mais raros, por 

Aspergillus spp e Cryptococcus neoformans. A maioria das ITU provocadas por Candida 

spp estão associadas ao uso prolongado de dispositivos urinários, como sondas foley, o 

que acaba por ser propicio à propagação fúngica. Também se tem verificado que doentes 

diabéticos são particularmente propensos a infeções urinárias provocadas por fungos 

[36,37].  
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2.2.2. Fatores de risco 

Existem diversos fatores de risco modificáveis ou não modificáveis, que podem 

estar associados ao aumento de ITU em mulheres pré-menopausa.    

Como previamente referido, fatores anatómicos têm um papel importante no 

desenvolvimento de ITU em mulheres. O facto de a uretra ter um comprimento reduzido e 

a sua proximidade da região retal torna o género feminino mais propenso a este tipo de 

infeções, sendo a contaminação fecal-uretral a explicação mais provável para infeções 

urinárias provocadas por bactérias entéricas [38].   

Uma alteração da flora vaginal também está associada a um aumento do número 

de ITU. Os lactobacilos são as bactérias dominantes na região vaginal, possuindo 

propriedades antimicrobianas que regulam a microbiota urogenital, por manterem o pH 

vaginal ácido, e através da produção de peróxido de hidrogénio. Quando existe uma 

completa recuperação de uma ITU ou uma recorrência, verifica-se uma mudança na flora 

local, predominando microrganismos uropatogénicos ao invés de lactobacilos [39,40].   

O grupo sanguíneo pode também constituir um fator de risco. Mulheres com um 

grupo sanguíneo não secretor de Lewis, por exemplo, apresentam maiores taxas de ITU, 

devido a um aumento da aderência das bactérias às células epiteliais das vias urinárias 

[41].    

A utilização de contracetivos, como espermicidas, preservativos com espermicidas, 

contracetivos orais e relações sexuais, parecem ser fatores modificáveis que aumentam o 

risco de a mulher contrair uma infeção urinária. Os espermicidas são responsáveis pela 

alteração da flora vaginal normal, levando a um aumento da colonização da região por 

parte de bactérias como a E.coli, aumentando assim o risco de ITU. Verificou-se ainda que 

mulheres mais ativas sexualmente tinham maior probabilidade de contrair uma infeção 

urinária, comparativamente a mulheres menos ativas. Isto deve-se sobretudo ao 

traumatismo das vias urinárias inferiores, como a uretra, e à introdução de bactérias neste 

canal por fatores mecânicos [42].       

Em mulheres pós-menopausa, os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de ITU envolvem atrofia vaginal, algaliação, esvaziamento completo da 

bexiga, incontinência, entre outros. A diminuição dos níveis de estrogénio que decorre 

nesta fase e a consequente atrofia vaginal mostram incrementar o risco de a mulher contrair 

uma infeção urinária. Verificou-se também uma alteração da flora vaginal destas mulheres, 

tendo-se apurado que as colonizações por lactobacilos se encontravam diminuídas e, 



35 
 

consequentemente, um aumento da colonização de E.coli, em comparação com mulheres 

pré menopausa, estando estas, então, mais predispostas a contraírem ITU [42,43,44].  

A diabetes é outra das condições correlacionada com o desenvolvimento de 

bacteriúria assintomática e ITU recorrentes. A neuropatia envolvendo o trato urinário pode 

ser um potencial mecanismo para o aumento do risco de ITU em diabéticos, podendo 

resultar em micção disfuncional e retenção urinária [45]. 

A gravidez está associada à bacteriúria assintomática entre 4% a 7%dos casos e à 

pielonefrite em 0,5%-2%. Vários estudos demonstraram que a pielonefrite é mais comum 

na segunda metade da gestação, o que leva a pensar que isto pode resultar do aumento 

da compressão mecânica pelo útero em crescimento. Histórico de ITU recorrentes, 

diabetes e presença de anormalidades anatómicas do trato urinário aumentam as 

probabilidades de desenvolver uma ITU durante a gravidez. Durante este período, o 

desenvolvimento de ITU está correlacionado com a estase da urina nos ureteres, o que 

acaba por prejudicar o esvaziamento da bexiga, com o aumento do volume residual de 

urina e aumento do pH urinário [46, 47, 48].  

2.2.3. Sintomatologia 

Os sintomas mais comuns numa ITU incluem: 

• Urgência miccional, geralmente em pequenas quantidades 

• Disúria (ardor durante a micção) 

• Hematúria (presença de sangue na urina)   

• Urina turva 

• Dor abdominal 

• Dor pélvica 

• Dores nas costas (pode indicar infeção a nível renal) 

• Febre (normalmente em infeções renais) [30] 

 

2.2.4. Tratamento farmacológico 

O trimetoprim/sulfametoxazol (TMP-SMX), 160mg/800mg duas vezes por dia ao 

longo de 3 dias, tem sido uma das principais formas de tratamento para ITU não 

complicadas. No entanto, tem-se verificado nos últimos anos uma resistência crescente ao 

TMP-SMX e, ainda que seja usado como primeira linha em ITU não complicadas em 

algumas regiões, não é indicado na terapêutica empírica em casos de taxas de resistência 

locais superiores a 20%. Por este motivo o uso de TMP-SMX tem sido limitado [49].   
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O tratamento com nitrofurantoína, 100mg duas vezes por dia ao longo de 5 dias 

tem sido um tratamento adotado com uma eficácia semelhante ao TMP-SMX, mas sem 

significativa resistência bacteriana. Ainda assim, o tratamento de primeira linha é realizado 

com fosfomicina 3g em dose única, apesar de ser menos efetiva que o TMP-SMX ou a 

nitrofurantoína.   Na tabela 3 encontram-se descritas as principais escolhas de antibióticos 

e as suas respetivas eficácias [49]. 

Tabela 3: Principais antibióticos escolhidos para o tratamento de ITU [49] 

Antibiótico Dose Frequência 
Duração do 

tratamento 

Eficácia clínica 

estimada 

Trimetoprim-

Sulfametoxazol 
160 mg/ 800 mg 2x por dia 3 dias 93 

Nitrofurantoína 100 mg 2x por dia 5-7 dias 93 

Fosfomicina 3 g Dose única 1 dia 91 

Betalactâmicos 
Varia com o 

fármaco 

Varia com o 

fármaco 
3-5 dias 89 

Fluoroquinolonas 
Varia com o 

fármaco 

Varia com o 

fármaco 
3 dias 90 

 

O papel do farmacêutico quanto ao tratamento farmacológico destaca-se sobretudo 

no encaminhamento de possíveis casos de ITU para diagnostico e consulta médica e no 

aconselhamento aquando do aviamento de prescrições. Durante a dispensa de 

medicamentos, neste caso antibióticos, torna-se importante alertar o utente da importância 

de cumprir rigorosamente o tratamento, fazendo a sua toma sempre no mesmo horário e 

não fazer a sua interrupção, podendo aumentar o risco de resistências.    

2.2.5. Tratamento não farmacológico 

Devido ao aumento da resistência a antibióticos, várias estratégias profiláticas 

alternativas ou adicionais têm sido exploradas. A investigação e desenvolvimento de 

suplementação dietética com constituintes naturais, como o cranberry, vitamina C, urze, 

uva-ursina e lactobacilos, tem estado muito em voga e são cada vez mais os utentes que 

procuram este tipo de soluções [50].  

São vários os suplementos que existem no mercado para a melhoria do conforto 

urinário e coadjuvantes de um tratamento antibacteriano, sendo um dos pontos em comum 

o uso de constituintes ricos em proantocianidinas. Na tabela 4 estão representados alguns 

dos constituintes mais usados em suplementação para melhoria do conforto urinário e as 

suas respetivas ações e modo de atuação. 
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Tabela 4: Constituintes utilizados em suplementos e sua função e modo de atuação 

Componente Função e modo de atuação 

Cranberry 

A presença de proantocianidinas na sua constituição faz com que estas sejam 

capazes de inibir a ligação das fimbrias presentes nas bactérias uropatogénicas 

às células do trato urinário, impedindo a adesão e colonização bacteriana [51].  

D-manose 

Atua como um inibidor competitivo da adesão bacteriana, causando saturação 

das adesinas bacterianas, prevenindo assim a adesão destes microrganismos às 

paredes do trato urinário [52]. 

Urze 
O extrato aquoso de urze demonstrou, in vitro, capacidade de inibição do 

crescimento bacteriano [53]. 

Cerejeira 

Ácidos fenólicos e flavonoides presentes no extrato de cerejeira demonstraram 

capacidade de destabilização da parede e membrana celulares bacterianas, o 

que justifica a sua atividade antibacteriana. É ainda usada devido à sua 

capacidade depurativa e anti-inflamatória [54]. 

Barbas de milho 
Potencial diurético e inibidor da adesão bacteriana às paredes do trato urinário, 

demonstrada em ensaios in vitro [55]. 

Uva-ursina 

Apresenta grandes concentrações de hidroquinonas e taninos que são 

responsáveis pela sua ação antissética. O seu composto maioritário, arbutina, 

origina hidroquinona que, em situações de urina alcalina, é responsável pela ação 

antibacteriana [56,57] 

Lactobacillus 

Interferem com a aderência, crescimento e colonização de bactérias 

uropatogénicas. Ajudam a repor a flora vaginal e na prevenção de novas infeções 

urinárias [58]. 

Vitamina C 

Acidifica a urina e possui ação bacteriostática. Provoca a redução dos nitritos 

urinários a espécies reativas de nitrogénio, levando a uma diminuição da 

colonização bacteriana a nível do trato urinário [59]. 

Orthosiphon 

aristatus 
Demonstrou aumento do volume urinário e da excreção de Na+, K+ e Cl- [60] 

Pilosela Demonstrou aumento da diurese [61] 

Pés de Cereja 
Demonstrou aumento do volume de urina, o que demonstra a sua capacidade 

diurética [62] 

Hibiscus 

Compostos fenólicos presentes demonstraram atividade antimicrobiana, que se 

pode dever à privação de ferro por parte das bactérias ou ligações de hidrogénio 

destes compostos a enzimas vitais para estes microrganismos. Demonstrou 

ainda capacidade de inibir a capacidade destes organismos formarem biofilmes 

[63] 
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Vitamina D 
Apresenta atividade anti-inflamatória através da regulação da produção de 

citocinas pró inflamatórias e inibir a proliferação de células pró-inflamatórias [64] 

  

Torna-se importante alertar que este tipo de suplementos pode não resolver os 

sintomas de uma ITU e o agente patogénico pode permanecer nas vias urinarias. Desta 

forma, cabe ao farmacêutico alertar o utente que, caso não se verifiquem melhorias e os 

sintomas persistirem ou agravarem-se, este deve procurar ajuda com o seu médico, para 

que lhe possa ser aconselhado o tratamento farmacológico adequado.   

2.2.6. Prevenção 

Mudanças no estilo de vida podem ser bastante úteis na prevenção de algumas 

ITU. Tal como anteriormente referido, as mudanças hormonais que afetam a mulher após 

a menopausa podem constituir um fator de risco para o desenvolvimento de ITU. Deste 

modo, as mulheres nesta fase podem optar por utilizar cremes constituídos por estrogénio 

para aplicação na área vaginal que podem ajudar a reduzir o risco de infeção. Outras 

medidas de prevenção que podem ser adotadas por todas as mulheres estendem-se 

sobretudo aos hábitos de higiene. Deve procurar evitar-se tomar banho de imersão e dar 

preferência a duche, evitar o uso de roupa muito apertada e optar por roupa interior de 

algodão. Além disto, é aconselhado beber água com frequência e evitar bebidas que 

possam irritar a bexiga, como o café e bebidas alcoólicas [30].      

2.3. Projetos 

Durante este período de estágio foram vários os casos de pessoas, 

maioritariamente mulheres, que se dirigiram à FT em busca de algum produto que lhes 

pudesse ajudar a resolver ou atenuar os sintomas de uma infeção urinária. Isto, de certa 

forma, acabou por se revelar surpreendente para mim, pois tinha a perceção de que em 

casos de ITU, os utentes optassem por se dirigirem de imediato ao médico e, assim, 

receberem o tratamento adequado e posteriormente a deslocação à farmácia para 

aviamento da prescrição e o respetivo aconselhamento. Assim, eram vários os utentes que 

procuravam uma alternativa a antibióticos que lhes pudesse auxiliar na resolução dos 

casos de ITU ou apenas algo que melhorasse o conforto urinário enquanto aguardavam 

por consulta médica.  

A FT possui uma gama variada de suplementos destinados a melhorar o conforto 

urinário, como o Cis-Control Expert®, Spasmurin®, Lactoflora® URO, Cystirégul® Flash 

5D e Cystéregul® Plus. A principal dificuldade que tive durante o aconselhamento em 

casos de ITU foi, precisamente, escolher o suplemento mais adequado para a situação em 
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causa. Pude verificar que na equipa não existia um critério muito bem definido acerca 

destes suplementos, o que acabou por me dificultar ainda mais a eleição de um produto. 

Pude ainda constatar que na equipa existiam algumas lacunas em relação às funções de 

cada constituinte dos suplementos comercializados na FT e se essa constituição, de 

alguma forma, poderia influenciar o aconselhamento. Por este motivo, o projeto neste tema 

passou por elaborar pequenos cartões informativos e ainda uma tabela complementar 

(Anexos XVII e XVIII), como a tabela 3, com descrição mais detalhada de cada constituinte 

dos suplementos para melhoria da função urinária. 

Nos cartões informativos procurei utilizar uma linguagem simples e concisa de 

forma a que a sua consulta possa ser rápida e esclarecedora para o farmacêutico que 

esteja a efetuar um aconselhamento. Deste modo, comecei por definir o modo de ação de 

cada constituinte e de que forma este melhora a função urinária, seguindo-se o modo de 

utilização do produto. Esta informação encontra-se definida na parte frontal do cartão. No 

verso apresentei a constituição quantitativa de cada elemento do suplemento, fazendo 

ainda sugestões de aconselhamento, com base na constituição de cada produto, e, por 

fim, apresentar algumas contraindicações ao seu uso. Uma vez que mulheres grávidas e 

pessoas com problemas renais constituem alguns dos grupos de risco para desenvolverem 

ITU, seria importante realçar os casos em que o suplemento não deve ser aconselhado. 

Estes cartões encontram-se posicionados junto dos produtos, o que permite uma consulta 

imediata da informação presente nos mesmos. 

As tabelas informativas servem apenas como informação complementar, mais 

detalhada, aos cartões elaborados. Ambos foram apresentados a toda a equipa, que 

considerou a informação útil e necessária para melhorar o aconselhamento farmacêutico. 

Assim, o principal objetivo deste projeto em preencher lacunas existentes em 

relação aos suplementos utilizados em infeções urinárias foi conseguido.      
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Conclusão 

 Este estágio na Farmácia da Trindade apresentou-se como uma pequena etapa no 

longo percurso de 5 anos no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. É nesta fase 

que temos oportunidade de colocar em prática todos os conhecimentos que fomos 

adquirindo e realizar a transição de meros estudantes para profissionais de saúde. Posso 

afirmar que este foi um dos maiores desafios.  

No início deste estágio deparei-me com algumas dificuldades em comunicar com 

os utentes e qual seria a melhor abordagem a fazer. A equipa da Farmácia da Trindade 

revelou-se fundamental para que pudesse ultrapassar todas estas dificuldades. A ajuda 

que me foi prestada, os conselhos e ensinamentos foram fundamentais para que pudesse 

terminar o estágio e ter a confiança de que sou uma melhor profissional do que aquela que 

o começou.  

Após estes 3 meses, sinto-me confiante e autónoma o suficiente para realizar todas 

as funções inerentes a um farmacêutico e preparada para os desafios que se avizinham.    
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Resumo 

 No final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, os alunos iniciam um 

período de estágio profissionalizante. A Universidade do Porto possibilita a estes 

estudantes a realização do estágio noutros países, através do programa Erasmus + 

Estágio. Assim, tive a oportunidade de realizar o estágio em farmácia hospitalar no Hospital 

Clínic em Barcelona, Espanha. 

 No presente relatório procuro descrever as atividades que fui desenvolvendo ao 

longo destes três meses de estágio, assim como demonstrar o funcionamento dos 

diferentes departamentos dos serviços farmacêuticos deste hospital. 

 No departamento de farmacocinética saliento a elaboração de supositórios de 

imiquimod a 5%, produto este que, em Barcelona, apenas é produzido nesta unidade 

hospitalar e que tive oportunidade de formular por diversas ocasiões. 
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1. Introdução 

O período de estágio em farmácia hospitalar (FH) foi realizado através do programa 

de mobilidade Erasmus + Estágios, estando este período inserido nos 6 meses de estágio 

obrigatórios no último semestre do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.  Para 

este estágio escolhi como destino Barcelona, tendo sido colocada no Hospital Clínic (HC). 

Fundado em 1906, o Hospital Clínic (HC) pertence à Rede de Hospitais de Utilidade 

Pública da Catalunha (XHUP). É um hospital universitário localizado no centro da cidade 

de Barcelona. É um dos principais hospitais da cidade e um dos mais conceituados do 

país, cobrindo praticamente todas as especialidades médicas e cirúrgicas e com 

capacidade de desenvolver atividades na área da assistência, investigação e ensino [1]. 

O HC é composto por 7 pisos, divididos em diferentes especialidades. O 

departamento de FH encontra-se no piso 0, estando dividido entre farmácia ambulatória, 

onde apenas se faz a dispensa dos medicamentos aos doentes, e outra secção composta 

pela área de distribuição, departamentos de nutrição parenteral, farmacotécnica e 

preparação de produtos citotóxicos, oncologia e ensaios clínicos. 

Este estágio em FH teve uma duração de 3 meses e iniciou-se a 5 de fevereiro e 

finalizou-se a 4 de maio, encontrando-se organizado conforme demonstra a figura 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seg Ter Qua Qui Sex 

   1 2 

5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

26 27 28   

Seg Ter Qua Qui Sex 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30     

F
e
v

e
re

ir
o

 

M
a

rç
o

 

A
b

ri
l 

M
a

io
 

Seg Ter Qua Qui Sex 

   1 2 

5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 

 

Seg Ter Qua Qui Sex 

 1 2 3 4 

     

     

     

     

 

Figura 1: Atividades desenvolvidas durante o estágio em farmácia hospitalar. 
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2. Objetivo do estágio 

O principal objetivo deste estágio passou por compreender e executar as tarefas 

diárias de um farmacêutico em regime de farmácia hospitalar. Em Espanha, um 

farmacêutico que pretenda trabalhar neste regime, necessita de especializar-se em 

farmácia hospitalar, estando sujeito a um período de 4 anos de residência, sob supervisão 

de um farmacêutico hospitalar já creditado. Desta forma, com esta especialização, os 

farmacêuticos neste país encontram-se preparados para dar resposta nas mais diversas 

áreas que necessitem de intervenção farmacêutica. Foi com base nas diversas áreas de 

intervenção do farmacêutico residente que os meus períodos de permanência nas várias 

unidades foram determinados. Assim, tal como demonstrado na figura 1, este estágio 

envolveu a passagem pelo departamento de farmacotécnica, nutrição parenteral, farmácia 

ambulatória, UCI-PK (unidade de cuidados intensivos-farmacocinética), farmácia 

oncológica e distribuição. Nestes departamentos tive o acompanhamento de diversos 

profissionais como farmacêuticos responsáveis, farmacêuticos residentes e técnicos de 

farmácia.   

3. Serviços farmacêuticos do Hospital Clínic  

3.1. Departamento de farmacotécnica 

O departamento de farmacotécnica foi o primeiro pelo qual tive oportunidade de 

passar e onde permaneci mais tempo. Este departamento era ocupado maioritariamente 

por técnicos de farmácia, com a coordenação de um farmacêutico responsável. Aqui 

procedia-se à elaboração de vários produtos manipulados que poderiam servir o HC, o 

Hospital de Dermatologia, a Maternidade e ainda produtos manipulados destinados à 

farmácia ambulatória. 

Este departamento era constituído por diversas divisões: 

• Uma sala geral dotada de um computador onde se procedia ao registo diário dos 

vários lotes de produtos produzidos aqui. Outro computador onde constavam as 

fichas de preparação dos diversos manipulados e ainda permitia a elaboração das 

etiquetas para os mesmos. Duas impressoras de etiquetas de diferentes tamanhos, 

balanças analíticas e semi-analíticas, encapsulador, armários para 

armazenamento de produtos manipulados e ainda uma janela de comunicação em 

vidro com o exterior para troca de produtos.  

• Uma sala de lavagem de material 

• Uma sala destinada à preparação de bolsas de PCA, medição de pH e 

armazenamento de material de laboratório 
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• Uma sala destinada à preparação dos produtos manipulados, com uma hotte, três 

agitadores magnéticos, banho de água, um autoclave para esterilização de 

material e produtos e um agitador de pás. Nos armários existiam vários materiais 

para a preparação dos produtos, como almofarizes, cápsulas, jarros metálicos, 

entre outros.   

• Um local de armazém de matérias primas e materiais de embalagem 

Estes eram os locais principais do departamento e onde se desenrolou grande parte 

das atividades que fui desenvolvendo durante a permanência neste serviço. 

O departamento possuía ainda várias salas que se destinavam à preparação de 

produtos estéreis, equipadas com materiais adequados, com diversas câmaras de fluxo 

laminar. Nestas salas procedia-se à preparação de injetáveis, colírios e preparações de 

nutrições parenterais para crianças e adultos. Na zona estéril existia ainda uma sala própria 

equipada com um robot de dois braços, destinada à produção de citotóxicos de forma mais 

rápida e com menores erros associados.    

3.1.1. Atividades desenvolvidas no departamento de farmacotécnica 

Inicialmente, neste estágio, tive a oportunidade de observar e auxiliar os técnicos 

de farmácia na execução das mais diversas tarefas. Mais tarde, conforme fui adquirindo 

mais experiência, executei de forma autónoma essas mesmas tarefas. 

As tarefas diárias eram definidas logo no início da manhã, mediante o stock 

disponível ou encomendas que pudessem ter sido realizadas, tal como acontecia com o 

Hospital de Dermatologia e a Maternidade. Todas as manhãs tinha a função de verificar os 

stocks dos principais produtos a serem dispensados e dos produtos que o departamento 

de farmacotécnica era obrigado a possuir. Os produtos que seriam alvo de preparação 

eram registados numa folha de Excel, onde se colocava a data de preparação, nome do 

utente, o número de lote, a designação do produto, número de embalagens preparadas e 

o nível de dificuldade.  

Neste departamento estavam definidos três níveis de dificuldade de preparação. O 

nível 1 incluía produtos de rápida preparação, cuja formulação ocupava menos de 1h. 

Deste modo, neste nível encontravam-se alguns cremes, como O/W-3 e soluções de 

aplicação cutânea, como a água de Goulard.  O nível 2 incluía produtos cuja preparação 

demorava entre 2 a 3h, como algumas pastas e cápsulas. O nível 3 correspondia a 

preparações que demoravam mais de 3h a serem realizadas, como o caso de colírios, géis 

e supositórios.  
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Após a definição dos produtos a serem realizados, cabia ao técnico do 

departamento fazer a divisão de tarefas entre os diferentes funcionários. De seguida, 

procedia-se à impressão das respetivas fichas de preparação dos produtos e aos cálculos 

das quantidades de cada um dos componentes. Posteriormente, procedia-se à pesagem 

dos mesmos, e à passagem para a sala de preparação. Após a preparação dos produtos, 

efetuava-se a sua embalagem e colocação da fita correspondente. Neste laboratório, 

utilizava-se uma fita adesiva de cor que selava o local de abertura da embalagem. Esta fita 

era de diferente cor, consoante o ano em que o produto foi manufaturado. Desta forma, o 

técnico sabia no imediato se se tratava de um produto do ano anterior ou do mesmo ano. 

Tendo em conta que este período de estágio se iniciou em fevereiro, ainda existiam alguns 

produtos do ano anterior, pelo que esta informação era imprescindível.  

No final, recorria-se ao software adequado para a impressão de etiquetas, onde 

constavam dados como o nome do manipulado, constituintes e respetiva quantidade, data 

de produção, data de validade, número de lote, entre outros. Os produtos eram rotulados 

e um exemplar da etiqueta era anexado à ficha de preparação que posteriormente seria 

alvo de verificação por parte do farmacêutico responsável do departamento de 

farmacotécnica.  

 A quantidade de produtos manipulados fabricada neste departamento foi 

surpreendente para mim. Os principais motivos que levavam à produção de diversos 

produtos manipulados em ambiente hospitalar deviam-se essencialmente ao facto das 

opções disponíveis no mercado não serem as mais favoráveis para o paciente, as doses 

disponíveis não serem as mais adequadas, o produto deixou de ser comercializado, a 

forma farmacêutica pretendida não existe no mercado.  

No decurso deste estágio, tive a oportunidade de realizar os mais diversos 

manipulados. Inicialmente, eram-me atribuídos produtos de níveis de dificuldade mais 

baixos. Com o avançar do estágio e com a experiência que fui adquirindo, já tive a 

oportunidade de participar na elaboração de produtos manipulados mais exigentes. Iniciei 

com formulações de fácil preparação, como creme O/W-3, água de Burow, VAS-4, pasta 

de água, água de Goulard, até avançar para preparações mais complicadas como as 

bolsas de PCA de ropivacaína e fentanil e os supositórios de imiquimod a 5%, aos quais 

faço particular destaque. As fichas de preparação destes produtos manipulados 

encontram-se nos anexos I-Vll. 
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3.1.1.1. Supositórios de imiquimod a 5% 

O imiquimod é um composto de baixo peso molecular que atua como um 

modificador da resposta imune e induz as citocinas a combater o agente causador de 

lesões genitais, como o papiloma vírus humano (HPV). As citocinas estimulam a indução 

de células natural killer, que exibem uma ação citotóxica contra as células infetadas e 

carcinogénicas do HPV [2].   

O HPV é um vírus bastante comum, existindo mais de 120 tipos diferentes. Dentro 

deste grupo, cerca de 40 tipos são capazes de causar infeções nos órgãos genitais, 

incluindo vulva, vagina, colo do útero, pénis e ânus. A sua transmissão é facilmente 

conseguida por contacto sexual, podendo afetar tanto homens como mulheres. Isto torna 

o HPV um dos vírus mais comuns em infeções sexualmente transmissíveis (IST) [3]. 

O HPV divide-se ainda em grupos de alto e baixo risco, consoante o tipo de doença 

que pode causar. No primeiro grupo encontram-se os tipos 16 e 18, responsáveis por 75% 

das lesões mais graves, ou seja, as lesões que podem levar ao desenvolvimento de 

neoplasias. No grupo de baixo risco estão presentes os tipos 6 e 11, sendo estes os 

principais responsáveis por doenças benignas, como os condilomas e verrugas genitais 

[4].  

Quando sintomático, o vírus é capaz de se manifestar através do aparecimento de 

verrugas, que podem estar presentes, mas não serem visíveis por se encontrarem num 

local mais interno ou simplesmente por serem de pequenas dimensões.  

Nas mulheres, as verrugas podem aparecer em locais como a vulva, colo do útero, 

ânus, coxas e uretra, podendo aumentar o seu número e tamanho durante a gravidez [5]. 

As verrugas presentes no colo do útero podem ser diagnosticadas através da realização 

regular do teste de Papanicolau. Este teste consiste na recolha e análise de células 

esfoliadas da região cervical. É um teste rápido, não invasivo e relativamente barato. Estes 

testes são recomendados para o rastreio de mulheres acima dos 30 anos, ajudando a 

identificar alterações precoces das células do colo do útero, permitindo assim o seu 

tratamento e vigilância [6].  

As verrugas anogenitais, também conhecidas por condilomas, são responsáveis 

pelo aparecimento de pequenas lesões na forma de couve-flor ou por lesões mais planas. 

Estas são tumores epidérmicos que resultam da proliferação de queratinócitos infetados 

com os tipos 6 e 11 de HPV, que estão associados a um baixo risco de transformação 

maligna. No entanto, é comum a infeção por vários tipos de HPV, tanto de baixo como de 

alto risco. O cancro anal e perianal geralmente desenvolve-se através de uma neoplasia 
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intraepitelial ou através de um condiloma anal crónico em 28% dos pacientes. A localização 

das lesões no canal anal apresenta uma elevada prevalência em pacientes homossexuais 

infetados pelo vírus de imunodeficiência adquirida (VIH) [7].   

O tratamento destas lesões inclui a excisão cirúrgica ou laser, destruição química, 

terapia imunológica com interferão ou imiquimod e crioterapia.  

O creme de imiquimod a 5% é um dos tratamentos de eleição para a redução das 

verrugas anogenitais provocadas pelo vírus do HPV. A posologia habitual consiste na 

aplicação do creme, na região afetada, três vezes por semana. No entanto, verificou-se 

que este tratamento se revelava insuficiente em regiões mais internas do canal anal, 

existindo também alguma intolerância dos doentes em relação ao creme, que poderia 

provocar irritação na região lesada [7]. Por este motivo, os médicos do HC reuniram-se 

com os farmacêuticos hospitalares de forma a encontrarem uma solução para estes 

problemas. A criação de supositórios de imiquimod a 5% (figura 2) a partir das saquetas 

do creme apresentou-se como a resposta para estes problemas. 

 

Figura 2: Supositórios de imiquimod a 5%  

Os supositórios eram concebidos através da mistura, em banho maria, de massa 

esteárica B e do creme imiquimod a 5%, até à obtenção de uma mistura homogénea. A 

formulação conjunta do creme com um excipiente lipófilo vai permitir uma libertação lenta 

do princípio ativo, minimizando-se a absorção sistémica e a possibilidade de ocorrência de 

efeitos adversos.  

Uma particularidade destes supositórios é a aplicação de um fio, criado a partir de 

uma gaze, que permitia aos doentes a remoção do supositório em caso de incómodo ou 

irritação. O tratamento com supositórios tinha como objetivo o tratamento de lesões mais 

internas e poderia ser feito juntamente com o creme de imiquimod a 5%, caso existissem 

lesões mais externas. 
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A obtenção dos supositórios de imiquimod a 5% era realizada através do serviço de 

farmácia ambulatória do HC. O doente teria de proceder à compra das saquetas de 

imiquimod a 5%, como presente na figura 3, e apresentar uma prescrição médica que 

indicasse a necessidade de se proceder à formulação dos supositórios. Os supositórios 

eram, então, formulados de forma gratuita pelo hospital. Habitualmente, a formulação de 

supositórios estava restrita a duas vezes por semana, podendo-se aumentar ou reduzir 

essa frequência consoante a procura.  

 

Figura 3: Embalagem de imiquimod a 5% saquetas adquirida pelo paciente 

Dados recolhidos pelo HC (Anexo Vlll) revelaram que os doentes que procuravam 

esta formulação eram habitualmente homens, entre os 40 e 50 anos, com lesões 

anogenitais internas e infetados por VIH. A posologia habitual foi de um supositório três 

vezes por semana durante três meses, sendo ajustado mediante a tolerância apresentada 

pelo doente. Os efeitos adversos descritos por estes foram maioritariamente leves, 

apresentando cefaleias e ardor local, mas nunca suficientes para provocarem a suspensão 

do tratamento. A efetividade deste foi avaliada ao fim de três meses e metade dos 

pacientes apresentava uma redução de 50% do tamanho das lesões. O facto de haver uma 

resposta incompleta ao tratamento poderia dever-se à presença do VIH, que pode inibe a 

resposta imunológica do imiquimod.  

Verificou-se, então, que os supositórios formulados a partir do creme de imiquimod 

a 5% apresentavam-se como uma boa alternativa para os pacientes que demonstravam 

uma alta taxa de recorrência do HPV no canal anal. A formulação dos supositórios é 

facilmente reprodutível e a sua administração foi bem tolerada pelos pacientes.  

 A formulação dos supositórios de imiquimod a 5% foi uma das tarefas que me foram 

atribuídas durante o estágio neste departamento. O facto desta formulação apenas se 
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realizar no HC e a sua designação ter partido de um entendimento entre os médicos e os 

farmacêuticos tornou este tema ainda mais interessante e digno de ser abordado.  

3.2. Departamento de nutrição parenteral 

Este departamento era constituído por cerca de 5 farmacêuticos, sendo um deles 

um farmacêutico residente, que tive a oportunidade de acompanhar. Os farmacêuticos 

preparavam as fichas das nutrições parenterais de cada paciente consoante a unidade em 

que estes doentes se encontravam. No meu caso, pude acompanhar os pacientes da 

unidade de gastroenterologia. As fichas eram preenchidas de forma manual e também no 

SAP, sistema informático do HC.  

3.2.1. Atividades desenvolvidas no departamento de nutrição parenteral 

Todas as manhãs, procedia à leitura do processo clínico de cada doente que me 

era atribuído. Através do SAP, os farmacêuticos tinham acesso a todas a análises e 

exames médicos realizados pelo paciente, a medicação que se encontrava a tomar, 

registos dos médicos e enfermeiros em relação a alterações no estado clínico, registo de 

dados como peso, altura, tensão arterial, número e quantidade de dejeções e micções e 

variações de temperatura. Todas essas informações revelaram-se fundamentais para a 

escolha da melhor nutrição parenteral a ser administrada a cada utente. Uma vez que este 

processo era realizado caso a caso, revelava-se demorado e requeria toda a atenção 

durante a sua realização.  

A nutrição parenteral (NP) passa a ser uma escolha quando o tubo digestivo não 

esteja funcional e não se apresente seguro, como em casos de obstrução, peritonites, 

vómitos refratários a tratamentos, pancreatites e síndrome do intestino curto. A nutrição 

enteral (NE) utiliza-se principalmente em casos de doentes desnutridos ou que não possam 

manter o estado de nutrição adequado por ingestão oral, em que tubo digestivo está a 

funcionar nas melhores condições. A grande vantagem da NE em relação à NP deve-se 

ao facto de os nutrientes poderem ser metabolizados no fígado, o que permite uma 

utilização mais eficaz dos mesmos [8]. A formulação de NP era uma tarefa atribuída ao 

farmacêutico, enquanto que as NE já estavam a cargo de nutricionistas. A escolha por uma 

NE ou NP estava a cargo dos médicos de cada serviço, podendo ser aconselhados também 

pelo farmacêutico, nomeadamente quando já não havia necessidade de continuar com 

uma NP. 

A NP pode ainda subdividir-se em central e periférica. A NP central é administrada 

através de uma veia de grande calibre, como a veia cava superior, próxima da aurícula 

direita. Está recomendada em casos em que o doente necessite de NP mais do que 14 
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dias. A NP periférica é recomendada em casos em que a necessidade de NP seja restrita 

a um período curto de tempo. Não é boa opção para pacientes com restrições hídricas, 

uma vez que necessita de administração de grandes volumes de soros de forma a obter-

se um aporte proteico similar à NP central. Deve-se ainda evitar este tipo de NP em casos 

de administração de soluções muito concentradas, sob o risco de causar tromboflebites [8].  

Após a escolha da NP pelo médico, cabe ao farmacêutico proceder à sua 

formulação depois de analisar todo o historial clínico do doente. Diariamente, procedia, 

juntamente com o farmacêutico residente, à elaboração de um resumo sobre os dados 

mais relevantes do historial do doente, nomeadamente as medicações habituais, história 

clínica, patologias associadas, valores dos parâmetros fisiológicos e valores das análises 

laboratoriais, particularmente os valores de glucose no sangue, fósforo, sódio, potássio, 

magnésio, zinco, cálcio, cloro, albumina, proteína C reativa, colesterol, triglicerídeos, entre 

outros. Estes valores vão permitir posteriormente a elaboração da NP mais adequada, 

procedendo-se a um ajuste das quantidades a administrar consoante a falta ou excesso 

destes elementos. Caso os valores se apresentem dentro de parâmetros normais, as 

quantidades são mantidas. O farmacêutico pode ainda proceder ao pedido de análises 

laboratoriais sempre que as que constam no registo do doente não sejam muito recentes. 

Habitualmente, cada doente realiza análises laboratoriais sanguíneas a estes parâmetros 

uma a duas vezes por semana. Este número pode ser alterado consoante a necessidade 

de ajustar a NP até à obtenção de valores analíticos dentro da normalidade.  

Durante a elaboração de formulações para NP deparei-me com diversas 

particularidades.  

Nas formulações de NP faziam parte diversos constituintes, como a glucose, 

aminoácidos e lípidos, valores que eram determinados consoante o IMC do paciente e, 

caso o paciente apresentasse valores de IMC fora dos intervalos considerados normais, os 

valores destes componentes seriam ajustados para valores de IMC normais. Com base 

nas análises analíticas determinava-se ainda a quantidade de eletrólitos na NP, como 

potássio, magnésio, fósforo, vitaminas e oligoelementos, como zinco, crómio, selénio, 

cobre e manganésio.   Estas preparações poderiam ainda serem enriquecidas com outros 

elementos, como por exemplo ácidos gordos ómega-3, que demonstraram terem um efeito 

cardioprotetor e anti-inflamatório, acompanhados de L-carnitina, um constituinte essencial 

para o transporte e metabolismo de ácidos gordos de cadeia longa. As vitaminas e 

oligoelementos viam a sua administração em dias intercalados.    

Quando encontrava doentes que estavam em diálise, era necessário formular NP 

com pouco volume, para que não se retire um grande volume do doente durante esse 
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processo. Outra particularidade nas NP destes doentes era a ausência de eletrólitos nas 

formulações, uma vez que estes valores eram repostos durante a diálise, podendo-se 

eventualmente ajustar-se os valores de fósforo.    

Em casos de doentes com infeções generalizadas, existiam valores de proteína C 

reativa muito elevados e, consequentemente, valores de albumina baixos. Uma vez que o 

cálcio circula ligado à albumina, se o valor desta proteína é baixo, o valor de cálcio também 

o será. Por este motivo, a determinação do cálcio a administrar numa NP deve ser realizada 

através do uso de uma fórmula que determina o cálcio corrigido para a albumina, o que 

nos permite obter os valores de cálcio livre, o que verdadeiramente exerce uma ação no 

organismo. Após a obtenção do valor de cálcio livre no plasma, pode-se determinar a 

necessidade de administrar ou não quantidades suplementares ao doente.    

A aprendizagem de estas e muitas outras particularidades para a formulação de NP 

foi fundamental para que pudesse realizar formulações adequadas a cada doente. No 

entanto, esta tarefa não se dava por terminada apenas com base em relatórios clínicos. 

Após a formulação das NP provisórias em papel, deslocava-me sempre, juntamente com 

o farmacêutico residente, ao local onde os pacientes estavam internados. Aqui, 

procurávamos conversar com os enfermeiros responsáveis pelos doentes e tentar obter 

informações sobre estes que pudessem não constar no seu historial clinico, como por 

exemplo, se iniciou ingestão de líquidos e/ou sólidos ou se tem alguma cirurgia programada 

para breve, uma vez que poderia ser necessário ajustar os valores dos constituintes a 

administrar nestes casos. No final, regressávamos ao departamento de NP e finalizávamos 

o processo. O registo da NP é feito no SAP e a encomenda das NP é feita a um laboratório 

especializado. É de realçar que a NP formulada apenas será administrada no dia seguinte. 

Caso seja necessária uma NP para o próprio dia, como em caso de doentes recém 

internados nestas unidades, a NP é preparada no HC por técnicos de farmácia 

especializados.     

3.3. Departamento de farmácia ambulatória 

O departamento de farmácia ambulatória tornou-se o terceiro departamento onde 

estive durante mais tempo durante este estágio. Esta zona do serviço de farmácia do HC 

destina-se sobretudo à dispensa de medicamentos que apenas podem ser dispensados a 

nível hospitalar. Esta área encontrava-se dividida em duas zonas distintas: 

• Zona de dispensa geral: nesta zona era feita a dispensa, por técnicos de farmácia, de 

medicamentos que se destinavam a fins que não fossem o tratamento de doentes 

infetados por VIH ou hepatite C. Aqui estavam presentes dois técnicos de farmácia, 

cada um com o seu computador e software adequados e a zona era aberta ao público, 



11 
 

isto é, existia comunicação direta entre o local de dispensa e a sala de espera dos 

doentes. Os doentes eram chamados através de um sistema de senhas. 

• Zona de dispensa restrita: nesta zona a dispensa de medicamentos era realizada por 

farmacêuticos e destinava-se à dispensa e aconselhamento de medicamentos 

destinados ao tratamento de infeções pelo VIH e vírus da hepatite C. Esta zona, ao 

contrário da zona de dispensa geral, era constituída por uma divisória de vidro fosco e 

uma porta que apenas se abria quando acionada por um farmacêutico. Os doentes 

eram chamados através de um sistema de senhas. Neste local existiam três postos de 

atendimento, cada um deles equipado com um computador e software adequado e 

ainda um sistema para comunicação com exterior e abertura da porta. Desta forma, a 

privacidade dos doentes era garantida. 

 

3.3.1.  Atividades desenvolvidas no departamento de farmácia ambulatória 

Tal como descrito anteriormente, o papel do farmacêutico neste departamento 

centrava-se, sobretudo, na dispensa e aconselhamento de medicamentos cujo uso seria 

mais controlado, como no caso de medicamentos destinados a tratamento da infeção por 

VIH e vírus da hepatite C. Neste estágio tive a oportunidade de acompanhar o farmacêutico 

na dispensa deste tipo de medicamentos e adquirir competências em relação à forma de 

aconselhar os utentes e alertar em caso de incumprimento da toma da medicação. 

Pude constatar que a grande maioria dos infetados eram doentes do sexo 

masculino e jovens. Verifiquei também a existência de muitos doentes estrangeiros, 

provenientes de países da américa latina, como Colômbia, Brasil e México. Durante uma 

das consultas, tive a oportunidade de conversar com um presidente de uma associação de 

combate à SIDA de Barcelona. Este partilhava com os farmacêuticos desta unidade a sua 

preocupação com o aumento dos casos de infeção por VIH na região da Catalunha, que 

pessoas cada vez mais jovens estavam a ser infetadas, apesar de todos os esforços feitos 

pela associação e pelos serviços de saúde para que este número pudesse diminuir. 

Confessava ainda que acreditava que o facto de os tratamentos para estes casos serem 

cada vez mais efetivos, apresentarem menos efeitos secundários e permitirem aos doentes 

uma vida perfeitamente normal estivesse a causar uma despreocupação em relação a este 

problema e à diminuição da toma de medidas de prevenção.  

A infeção pelo VIH é um dos tópicos principais quando se abordam infeções 

sexualmente transmissíveis. Atualmente, quase todos os jovens estão informados, quer na 

escola quer na internet, sobre a forma de como este vírus é transmitido, os problemas de 

saúde que estão associados e como a sua infeção pode ser prevenida. No entanto, tal 



12 
 

como descrito anteriormente, verifiquei que muitos dos doentes eram jovens e 

provavelmente já informados sobre os riscos que poderiam correr. Isto levanta sérias 

preocupações em relação ao que possa estar a falhar nestes casos e de que forma o 

sistema de saúde espanhol possa intervir. 

Os doentes infetados por VIH têm consultas médicas acompanhadas com análises 

analíticas a cada seis meses. A dispensa da medicação necessária é feita a cada três 

meses, sendo para isso fornecidas pelo médico duas receitas. Após a consulta médica, a 

maioria dos doentes dirige-se ao serviço de farmácia ambulatória, levantando a medicação 

prescrita para os primeiros três meses. Aconselha-se aos doentes a regressarem a este 

departamento quando apenas lhes restem comprimidos para cerca de uma semana de 

tratamento e, assim, possam fazer o levantamento da medicação para os restantes meses. 

Uma vez que as consultas médicas podem ser antecipadas ou adiadas, a medicação 

dispensada é ajustada consoante a data da consulta médica.  

Quando a dispensa se efetuava após a consulta médica, tinha-se por hábito 

perguntar se a visita tinha corrido bem, se os valores das análises sanguíneas estavam 

bons, isto é, com uma carga viral mínima e um valor de linfócitos T CD4 adequados e se 

tinham alterado hábitos alimentares ou iniciado algum tipo de medicação nova. A 

medicação utilizada no tratamento destas infeções apresenta muitas interações, 

nomeadamente com suplementos alimentares. A obtenção deste tipo de informação era, 

então, crucial para que se pudesse fazer o aconselhamento da toma da melhor forma 

possível. Para verificar interações entre medicamentos, os farmacêuticos utilizavam sites 

especializados como https://www.hiv-druginteractions.org/checker criado pela 

Universidade de Liverpool, permitindo um acesso rápido a possíveis interações e de que 

forma estas possam ser evitadas.   

 A cada visita ao serviço de farmácia ambulatória do HC, os doentes eram 

questionados acerca da quantidade de comprimidos que ainda lhes restava. Estas 

respostas permitiam ao farmacêutico saber se a adesão à terapêutica estaria a ser a mais 

adequada. Cada doente possuía um registo no sistema e neste constavam informações 

sobre a medicação que habitualmente faz, a data da última presença neste serviço, a data 

e quantidade de comprimidos dispensada e ainda algumas anotações feitas pelos 

farmacêuticos acerca do comportamento do doente (se se encontrava nervoso, 

preocupado, ansioso, abatido, animado, etc) e alterações que possam ter ocorrido, como 

mudanças de hábitos alimentares, hábitos de saúde, novas medicações. Com estes 

registos o farmacêutico ficava a conhecer um pouco melhor o doente mesmo antes de 

entrar em conversação com o mesmo.       
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 Com todas estas informações, era garantida uma dispensa dos medicamentos de 

forma segura. A contagem teórica dos comprimidos que o doente deveria ter, tal como 

descrito anteriormente, permitia ao farmacêutico saber se este estava a cumprir o 

tratamento. Pude verificar que alguns dos doentes ocultavam que não estavam a cumprir 

o tratamento da melhor forma, uma vez que não têm conhecimento de que o farmacêutico 

tem forma de saber se estes aderem ou não à terapêutica. Nestes casos, é aconselhado 

não entrar em confronto com o doente, mas sim realçar a importância de cumprir 

rigorosamente os tratamentos, relembrar que o objetivo é que possam ter uma boa 

qualidade de vida e que a carga viral e a capacidade de transmissão do vírus seja a menor 

possível e que uma toma incorreta da medicação poderia levar ao aparecimento de 

resistências, o que contraria todos os objetivos que se pretendem alcançar com o 

tratamento. 

 Quando se tratava da primeira vez a ser dispensada a medicação para o tratamento 

da infeção por VIH, era explicado ao doente a forma correta de a tomar, entregando um 

folheto como o apresentado no anexo IX. Procurava-se ainda alertar estes doentes para 

alguns cuidados a ter durante o tratamento, potenciais efeitos adversos e ainda os 

sensibilizar para a importância da adesão terapêutica. Esta primeira dispensa era 

assustadora para muitos doentes, pois acabavam de saber que estavam infetados por este 

vírus. Deste modo, o papel do farmacêutico revelava-se crucial para tranquilizar o doente 

e explicar que, apesar do tratamento não eliminar por completo o vírus, era de extrema 

importância para que pudesse viver com uma boa qualidade de vida, não estar sujeito a 

infeções oportunistas e manter as suas defesas imunológicas nos valores desejados.   

 Neste período não fiz nenhuma dispensa de medicamentos de forma autónoma. 

Estive sempre acompanhada por farmacêuticos e farmacêuticos residentes que me 

ofereceram todos estes conselhos que se revelaram muito uteis não só no aconselhamento 

farmacêuticos a nível da farmácia ambulatória, mas também no aconselhamento em 

farmácia comunitária. Ainda assim, foi-me dada a oportunidade de questionar e aconselhar 

os utentes em várias ocasiões, o que me permitiu ter mais confiança e maior competência 

nesta função.  

 Além da dispensa de medicamentos, a farmácia ambulatória tinha ainda um papel 

determinante em adquirir e dispensar medicamentos destinados a doenças tropicais. 

Muitos destes medicamentos não se encontravam comercializados em Espanha, sendo 

por isso necessário proceder ao seu pedido a outros países. Para tal era necessário 

preencher um formulário, selecionando o medicamento que se pretendia requerer, em que 

quantidade, para o tratamento de que patologia e anexando um documento com a história 



14 
 

clínica devidamente assinado e carimbado pelo médico. Durante este estágio tive a 

oportunidade de fazer a requisição deste tipo de medicamentos por diversas ocasiões.    

3.4. Departamento de farmacocinética 

Este foi o departamento onde permaneci menos tempo durante este estágio. Aqui 

tive a oportunidade de acompanhar um farmacêutico residente na determinação da melhor 

posologia para um doente que se encontrava em tratamento com vancomicina. Pude ainda 

visitar várias unidades de cuidados intensivos e conversar com médicos e enfermeiros 

acerca dos tratamentos que estes doentes estavam a ser alvo e avaliar, com os respetivos 

médicos, se estavam a ser tomadas as melhores opções a nível de tratamento.    

Na farmacocinética realiza-se a avaliação de várias constantes, como a clearence, 

concentração em steady state e tempo de semivida do fármaco, de forma a determinar-se 

a posologia mais adequada a esse paciente. A principal preocupação é monitorizar 

fármacos com intervalo terapêutico estreito ou com relação dose- concentração plasmática 

muito variável, como acontece com a vancomicina, gentamicina e amicacina.    

3.4.1. Atividades desenvolvidas no departamento de farmacocinética 

Juntamente com o farmacêutico residente, procedi a diversas rondas pelas várias 

UCI do HC, procurando saber como se encontravam os pacientes e proceder ao registo de 

eventuais alterações no seu historial clínico. Também estive presente em casos de 

mudança de dose de administração/via de administração, aconselhamento aos médicos 

responsáveis quanto a possíveis interações que poderiam existir entre as diferentes 

medicações e se as doses administradas eram as mais indicadas.  

Um caso prático que tive a oportunidade de observar foi de um doente que se 

encontrava em tratamento prolongado com vancomicina. Sendo este um medicamento de 

estreito intervalo terapêutico, era alvo de monotorização por parte do farmacêutico. Neste 

paciente constou-se que a concentração em steady state e o tempo de semivida deste 

fármaco eram demasiado prolongados. Verificou-se que a semivida deste fármaco era de 

22h neste paciente, quando estavam a realizar a administração de 1g de vancomicina a 

cada 12h, o que poderia levar a uma acumulação deste fármaco no organismo e possível 

toxicidade. Após analise destes dados, verificou-se que o plano de administração não era 

o mais adequado, procedendo-se à alteração da posologia para 1g/24h.  

Estes estudos foram realizados através do doseamento sanguíneo do fármaco 

antes de administrar uma nova dose, determinando-se a concentração em vale. Estes 

dados, juntamente com dados acerca do paciente, como a idade, peso e altura foram 

inseridos no programa PKS, que utiliza modelos populacionais e, através do método 
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Bayesiano, faz uma recomendação acerca dos valores ideais para o paciente com base 

nas suas constantes.  

Assim, neste departamento, tive a oportunidade de aprofundar os meus 

conhecimentos em relação ao comportamento farmacocinético de diversos fármacos e ser 

capaz de fazer uma análise às sugestões realizadas pelo programa PKS acerca do ajuste 

da posologia a ser feito aos doentes. 

3.5. Departamento de oncologia 

Durante este estágio, este foi um dos departamentos onde estive por mais tempo. 

Este era constituído por 4 farmacêuticas, sendo duas destas farmacêuticas residentes e 

que acompanhei durante a maior parte do tempo. O meu trabalho neste departamento foi 

sobretudo observacional, mas ainda assim tive a oportunidade de ler e compreender 

diversas informações acerca do trabalho realizado neste departamento. 

Os doentes aqui analisados estavam internados na unidade de hematologia. Aqui 

o farmacêutico tinha o papel de validar todos os tratamentos que estes estariam a ser alvo, 

proceder à formulação de NP para doentes que necessitassem deste tipo de nutrição e 

ainda validar e reformular tratamentos de fármacos citotóxicos para o tratamento das mais 

diversas neoplasias. 

3.5.1. Atividades desenvolvidas no departamento de oncologia 

Todas as manhãs, juntamente com o farmacêutico residente, tinha a oportunidade 

de avaliar os historiais clínicos dos doentes da unidade de hematologia, a patologia que o 

levou a internamento nesta unidade e respetivo tratamento, a medicação habitual, 

alterações fisiológicas, como febre, exames clínicos a serem realizados entre outros dados. 

Estes dados eram organizados em forma de tabela, como a apresentada no anexo X. 

Após a elaboração das tabelas, eu e todos os farmacêuticos deste departamento 

deslocávamo-nos à ala de hematologia do HC e reuníamo-nos com os enfermeiros e 

médicos da unidade de forma a discutir a situação clínica de cada um dos pacientes. As 

informações partilhadas durante estas reuniões eram fundamentais para a posterior 

aprovação das medicações de cada doente e formulação de NP em caso de necessidade. 

As alterações de cada doente eram anotadas nas tabelas previamente elaboradas e, 

quando regressávamos novamente ao departamento de oncologia, procedíamos à 

validação dos tratamentos ou alteração dos mesmos. 

Durante a minha estadia tive a oportunidade de ler e adquirir vários conhecimentos 

em relação a diferentes neoplasias, como leucemia mieloide aguda, leucemia pró 
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mielocítica aguda, leucemia linfoblástica aguda, melanoma maligno, entre outras 

patologias. Pude compreender melhor as formas de diagnostico destas doenças, os 

principais sintomas e tratamentos de 1ª e 2ª linha. Esta leitura revelou-se fundamental para 

posteriormente compreender e auxiliar os farmacêuticos deste departamento na validação 

dos diferentes tratamentos e os critérios utilizados.  

Além dos tratamentos utilizados nestas patologias, também pude compreender 

melhor os tratamentos profiláticos que os doentes desta unidade estavam sujeitos, 

nomeadamente na prevenção da infeção por citomegalovírus, por fungos e outros tipos de 

vírus, como o herpes simplex, tratamento profilático de náuseas e vómitos e sobretudo o 

tratamento profilático da EICH (Enfermedad Injerto Contra Huésped).  

No final deste estágio, fui capaz de compreender o papel de cada fármaco que se 

encontrava prescrito a cada doente e perceber qual o tratamento mais adequado para cada 

um deles.    

3.6. Departamento de distribuição  

Este foi o segundo departamento onde estagiei por mais tempo e a última etapa 

deste estágio. O departamento de distribuição era composto por vários técnicos de 

farmácia, que trabalhavam por turnos. Encontravam-se cerca de dez profissionais a 

trabalhar simultaneamente de forma a garantir a distribuição dos medicamentos e produtos 

de saúde aos doentes e unidades hospitalares. Neste departamento encontravam-se 5 

armazéns com prateleiras rotativas, denominados Kardex®, à temperatura ambiente, um 

Kardex® destinado ao armazenamento de produtos que necessitem de armazenamento a 

temperaturas mais baixas e ainda um armazém geral. Nesta unidade estavam ainda 

presentes diversos carros com armários com gavetas, destinados à distribuição em 

unidoses dos medicamentos a cada paciente, consoante a sala e número da cama. Os 

carros encontravam-se sinalizados com o número da respetiva sala e as gavetas com o 

número da cama.  

Existia ainda uma secção para pedidos urgentes, onde um funcionário do hospital, 

fazendo-se acompanhar com uma prescrição válida, poderia fazer o levantamento de 

medicamentos urgentes que seriam distribuídos antes da hora habitual.  

3.6.1. Atividades desenvolvidas no departamento de distribuição 

Durante o período de estágio neste departamento estive sempre acompanhada por 

diversos técnicos, sendo capaz de auxiliar e desempenhar as tarefas executadas por estes 

profissionais.  
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A distribuição neste departamento encontrava-se dividida, essencialmente, em 

duas partes.  

A primeira parte correspondia à distribuição de medicamentos e produtos de saúde 

às diversas unidades do hospital. Para esta distribuição estavam destinados 3 dos 5 

Kardex® deste departamento e as quantidades dos medicamentos e produtos a serem 

repostos eram determinadas pelo sistema informático. Cada unidade do HC estava 

equipada por um sistema de fornecimento automatizado denominado Pyxis®. Aqui 

encontravam-se armazenados os mais diversos medicamentos, desde ácido 

acetilsalicílico, ibuprofeno, omeprazol até opióides como a morfina. Os medicamentos nos 

Pyxis® encontravam-se organizados por gavetas e cada gaveta estava dividida em vários 

compartimentos, cada um deles numerado e fazendo-se acompanhar de um código de 

barras correspondente. Cada compartimento e, consequentemente, cada medicamento ou 

produto possuíam um stock mínimo e máximo. Sempre que se realizava o levantamento 

de um destes por parte de um médico ou enfermeiro, o stock diminuía e quando se atingia 

o stock mínimo era emitido um alerta para o sistema informático no departamento de 

distribuição da FH para que se pudesse realizar a sua reposição. Sempre que se fazia a 

reposição de produtos era ainda necessário proceder à contagem de stock, para que se 

pudessem corrigir eventuais erros, e atualizar as datas de validade em caso de 

necessidade. Após a designação dos produtos a repor em cada Pyxis®, eram emitidas 

várias etiquetas que permitiam a identificação do produto e respetiva quantidade e a 

unidade hospitalar do Pyxis® a ser reposto. O sistema informático de stock dos Pyxis® 

encontrava-se diretamente conectado ao sistema informático do Kardex®, permitindo que 

as prateleiras destes sistemas de armazenamento se deslocassem consoante os produtos 

que fossem necessários repor. Desta forma, retirava-se dos Kardex® os medicamentos 

necessários, colocava-se em sacos descartáveis, fazendo-os acompanhar da etiqueta 

correspondente, para que não houvesse trocas de medicamentos entre os Pyxis® de 

diferentes alas do HC. Após a separação de todos os medicamentos e produtos a repor, 

estes eram transportados num carro próprio com gavetas e, chegando ao local, procedia-

se à inserção das credenciais no Pyxis® e selecionava a opção reposição de stock. 

Consoante o produto, o Pyxis® abria a gaveta correspondente e procedia-se à leitura ótica 

do compartimento correspondente ao produto a repor. Antes de repor as unidades fazia-

se a correção de stock caso houvesse erros e atualizava-se os prazos de validade. Este 

processo repetia-se até se completar a reposição de todos os produtos necessários. No 

caso de se proceder à reposição de fármacos opióides como a morfina, seria ainda 

necessário requisitar uma prescrição médica de um médico do serviço onde se localizava 

o Pyxis®. Estas requisições eram posteriormente arquivadas junto ao Pyxis® do 
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departamento de distribuição onde se fazia o armazenamento destes fármacos. Todo este 

processo de distribuição de medicamentos e produtos para os Pyxis® das diferentes alas 

hospitalares foi uma das primeiras tarefas que me foram atribuídas. 

A segunda parte correspondia à distribuição dos medicamentos, em unidoses, para 

os diferentes doentes das diferentes salas do HC. Tal como descrito anteriormente, esta 

distribuição era realizada em armários com gavetas onde estavam assinalados os números 

das camas de cada paciente. O carro que transportava estes armários encontrava-se 

numerado com a sala de cada ala do hospital. A distribuição era assegurada por 2 Kardex® 

principais, podendo ser necessário recorrer ao Kardex® que armazenava medicamentos 

conservados a temperaturas inferiores. As diferentes salas estavam divididas pelos dois 

Kardex®, mantendo-se sempre esta ordem. A divisão encontrava-se tabelada num placard 

entre estes dois sistemas de armazenamento. Antes de se proceder à distribuição, era 

necessário recorrer ao sistema informático e selecionar as salas que estariam prontas para 

iniciar este processo. Para que uma sala estivesse apta, era necessário que os médicos 

procedessem às respetivas prescrições médicas, às quais se seguia uma validação por 

parte dos farmacêuticos do HC. Só após esta validação é que estariam assegurados os 

diferentes medicamentos a serem distribuídos a cada paciente. Uma vez que este processo 

poderia ser demorado, iniciava-se a distribuição quando as validações se encontram acima 

de 80%, procedendo-se, mais tarde, às correções que fossem necessárias. Após a seleção 

das salas, realizava-se uma comunicação com o sistema informático do Kardex®, iniciando-

se, então, a distribuição dos diferentes medicamentos. Esta distribuição era sempre 

realizada por dois profissionais. Um deles recolhia dos tabuleiros das prateleiras do 

Kardex® os produtos correspondentes, indicados pelo ecrã deste sistema de 

armazenamento, e o segundo procedia à colocação desses produtos nas gavetas 

correspondentes. O técnico que fazia a recolha a partir do Kardex® informava sempre em 

voz alta as unidades a serem distribuídas e o número da cama correspondente. O segundo 

técnico tinha como objetivo verificar se as unidades recolhidas pelo primeiro correspondiam 

às apresentadas pelo ecrã do Kardex® e proceder à respetiva colocação na gaveta 

correspondente. Este processo era realizado maioritariamente até à hora de almoço, 

procedendo-se posteriormente à recolha dos carros de cada sala por parte dos técnicos do 

HC que se deslocam a este departamento. Ainda nesta segunda parte procedia-se à 

distribuição de produtos e medicamentos urgentes, que eram colocados em sacos próprios 

fazendo-se acompanhar da etiqueta correspondente, onde constava a sala e número da 

cama do doente, o seu nome e apelido, o medicamento requisitado e a respetiva 

quantidade. Estes pedidos eram colocados em gavetas próprias junto à janela de 

comunicação deste departamento com o exterior. Posteriormente deslocavam-se a este 
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local os designados “correios” que procediam à distribuição destes pedidos urgentes pelas 

diferentes salas do hospital. A distribuição de medicamentos em unidoses foi outra 

atividade que pude desenvolver durante o estágio neste departamento. Todas as tarefas 

realizadas foram sempre acompanhadas pelos diferentes técnicos de forma a diminuir os 

possíveis erros. Conforme fui realizando estas tarefas, mais rápida e eficiente me fui 

tornando, podendo realizá-las de forma mais célere e isentas de erros.    
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Conclusão 

O estágio no serviço de farmácia hospitalar no Hospital Clínic revelou-se um 

enorme desafio na minha vida profissional. Este estágio permitiu-me adquirir novos 

conhecimentos nas mais diversas áreas de intervenção que estão a cargo de um 

farmacêutico a nível hospitalar e colocar em práticas conhecimentos adquiridos durante o 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.  

Tive a oportunidade de proceder à formulação de diversos produtos manipulados, 

formular nutrições parenterais ajustadas às mais diversas situações e assistir e auxiliar no 

aconselhamento farmacêutico em farmácia ambulatória. Além destas atividades, pude 

ainda, por diversas vezes, aprender acerca das mais diversas patologias com médicos e 

enfermeiros deste hospital.  

Estes três meses de estágio foram de extrema importância e a sua forte 

componente teórica e prática permitiram-me desenvolver as minhas capacidades e 

conhecimentos, o que me tornou cada vez mais confiante no desempenho das mais 

diversas funções que me foram atribuídas.    
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Anexos 

Anexo l: Ficha de preparação do creme O/W-3 
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Anexo ll: Ficha de preparação de água de Burow 
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Anexo lll: Ficha de preparação de VAS-4 
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Anexo lV: Ficha de preparação de pasta de água 
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Anexo V: Ficha de preparação de água de Goulard 

 

 

 



27 
 

Anexo Vl: Ficha de preparação de bolsas de PCA de ropivacaína e fentanil 
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Anexo Vll: Ficha de preparação de supositórios de imiquimod a 5% 
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Anexo Vlll: Dados recolhidos pelo HC acerca dos supositórios de imiquimod a 5% 
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Anexo IX: Folheto informativo entregue aos pacientes 
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Anexo X: Tabelas descritivas da história clínica dos doentes da unidade de hematologia  
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