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Resumo  

O estágio curricular é o culminar de 5 anos de formação teórica e, permite o contacto direto 

com o meio profissional. No entanto, este estágio de 6 meses é muito mais que aplicar os 

conceitos adquiridos, uma vez que, nos permite desenvolver capacidades, relacionadas com a 

interação humana, enaltecendo a nossa formação enquanto profissionais de saúde e seres 

humanos. Este último é, a meu ver, de extrema importância, pois todos os dias temos contacto 

com pessoas, todas diferentes, sendo nossa obrigação ouvir e nunca julgar. Cabe, a cada um 

de nós, futuros farmacêuticos, pôr em prática todos os conhecimentos adquiridos, adaptarmo-

nos a situações desconhecidas e continuarmos a ser um exemplo de confiança, como todos os 

farmacêuticos de Portugal. 

O presente relatório referente ao estágio realizado na Farmácia da Prelada entre julho e 

outubro de 2018 encontra-se dividido em duas partes, sendo que a primeira contempla todas as 

atividades desenvolvidas na farmácia e a segunda revela os projetos desenvolvidos nesses 4 

meses. 

A primeira parte relata as competências e ensinamentos desenvolvidos em relação ao 

funcionamento interno da farmácia como no contacto com os utentes, sempre aliados à 

aprendizagem sobre o enquadramento legal, organização e gestão da farmácia, dispensa de 

medicamentos sujeitos a receita médica e não sujeitos a receita médica, entre outros. 

Por sua vez, a segunda parte descreve os projetos com base científica realizados para a 

comunidade que a Farmácia da Prelada envolve. O primeiro é referente ao uso e abuso de anti-

inflamatórios, visto que era estes medicamentos eram muitas vezes solicitados na farmácia sem 

recurso a receita médica. O segundo projeto refere-se à gripe tratando-se de um problema 

sazonal de saúde pública, que todos os anos afeta muitos portugueses e, também muitos 

cidadãos a nível mundial.  
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas no âmbito 
do estágio 

1. Introdução 
O farmacêutico é responsável pela transmissão e esclarecimento de informações relevantes 

para a saúde dos utentes, desde contraindicações, interações medicamentosas e reações 

adversas. Além disso, cabe ao farmacêutico promover a adoção de um estilo de vida saudável e 

realizar um aconselhamento personalizado em casos de automedicação. Estas atividades são 

algumas das competências que permitem concretizar um impacto na saúde publica da 

população. 

O estágio em Farmácia Comunitária (FC) permite a aplicação de conhecimentos adquiridos 

durante o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, permitindo o meu crescimento 

enquanto futura profissional farmacêutica. Na tabela 1, pode ser observado um cronograma 

sobre as atividades que realizei durante o meu estágio. 

 

Atividades desenvolvidas 
1 a 15 

de 
julho 

15 a 31 
de 

julho 

1 a 31 
de 

agosto 

1 a 30 
de 

setemb
ro 

1 a 31 
de 

outubro 

Integração na equipa de 
trabalho 

  
   

Determinação de parâmetros 
bioquímicos e fisiológicos 

     

Processos de receção, 
organização e armazenamento 

de encomendas 

     

Acompanhamento no 
atendimento ao balcão e 

funcionamento do sistema 
informático 

 
    

Atendimento ao balcão com 
supervisão 

 
 

   

Atendimento ao balcão sem 
supervisão 

 
    

Realização de encomendas  
    

 

2. Organização da Farmácia da Prelada 

 Enquadramento legislativo para o setor de Farmácias 

No âmbito do quadro global e de enquadramento do setor farmacêutico, o Decreto-Lei (DL) 

nº 75/2016, de 8 de novembro, estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina [1]. 

O exercício da atividade farmacêutica deve reger-se pelo Código Deontológico da Ordem 

dos Farmacêuticos (OF), de onde merecem destaque os direitos e deveres gerais do 

farmacêutico para com o utente. Além disso, o farmacêutico, no que diz respeito à FC, deve 

seguir o Manual Referente às Boas Práticas de Farmacêuticas para a FC. Este documento 

encontra-se em constante mudança, de acordo com as necessidades da sociedade e 
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recomendações de instituições nacionais e internacionais, o que sugere a revisão anual deste 

documento. 

 

 Localização, enquadramento e horário de funcionamento  

A Farmácia da Prelada (FP) está localizada na Rua Central de Francos na freguesia de 

Ramalde, na cidade do Porto. Situa-se numa zona residencial, perto do Bairro de Francos e 

Ramalde, sendo uma farmácia, maioritariamente, frequentada por indivíduos idosos, fazendo 

com que exista um acompanhamento farmacoterapêutico e uma monitorização completa desses 

doentes.  

Próximo desta podemos encontrar o Hospital da Prelada e o Centro de Saúde do Carvalhido 

favorecendo o acesso rápido à medicação prescrita. Ainda, podemos encontrar uma Clínica de 

Medicina Dentária (Grupo Amo.clinics®), o que me permitiu dispensar uma certa quantidade de 

antibióticos profiláticos e, um Laboratório Médico (Dr. Carlos Torres - Unilabs®), que promove a 

ida de muitos utentes à farmácia, depois de receber os resultados dos exames, para lhes ser 

explicado o seu significado, assim como para serem aconselhados e/ou alertados. 

O horário de funcionamento da farmácia de segunda a sexta feira é das 9h até às 20h e aos 

sábados, domingos e feriados a farmácia encontra-se aberta das 9h às 13h. Ao longo do meu 

estágio tive a oportunidade de realizar domingos e feriados e, dois horários diferentes, das 9h às 

16h30h e das 12h às 19h, o que me permitiu estar em contacto com todo o tipo de utentes, desde 

idosos, adultos ativos, adolescentes e crianças. 

 

 Recursos humanos 

Na FP, os recursos humanos consistem na existência de um proprietário, a diretora técnica, 

uma farmacêutica substituta, dois farmacêuticos adjuntos, dois técnicos de farmácia, uma 

escriturária e uma funcionária da limpeza. Por sua vez, todos se encontram devidamente 

identificados, apresentando um cartão com o nome e o título profissional. 

 

 Espaço físico e equipamentos 

2.4.1. Espaço exterior 

A farmácia encontra-se instalada no rés-do-chão de um edifício habitacional, não existindo 

obstáculos ao seu acesso e, como se encontra numa zona residencial é possível encontrar vários 

lugares de estacionamento o que facilita o acesso à farmácia a todos os potenciais utentes. É 

possível observar a inscrição “Farmácia da Prelada”, num placar branco e uma cruz verde que 

está devidamente iluminada durante as noites de serviço permanente [Anexo I]. Além disso, é 

possível observar montras apelativas e regularmente modificadas que acompanham as épocas 

sazonais, promoções e/ou novidades.  

Por último, junto à entrada encontra-se uma caixa multibanco, cujo abastecimento de 

dinheiro é feito no interior da farmácia. Devido a esta proximidade, muitos utentes idosos pedem 
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ajuda para levantar dinheiro ou pagar certas contas, demonstrando plena confiança nos 

profissionais de saúde presentes na farmácia. 

 

2.4.2. Espaço interior 

De acordo com o artigo nº29 do DL nº75/2016, as farmácias devem dispor de instalações 

adequadas que consigam garantir a segurança e viabilidade dos medicamentos e a 

acessibilidade e privacidade dos utentes. Desta maneira, em todas as farmácias, é obrigatória a 

existência de uma sala de atendimento ao público, armazém, laboratório e instalações sanitárias 

[1]. 

A FP encontra-se dividida em dois andares, apresentando todos os diferentes espaços 

físicos necessários para o correto e legal funcionamento da mesma. 

A sala de atendimento ao público [Anexo II] é composta por um pequeno local de espera, 

com cadeiras, possuindo ar condicionado o que cria todas as condições necessárias para os 

utentes aguardarem pela sua vez. Podem-se observar diferentes expositores, constituídos por 

produtos de Dermofarmácia e Cosmética, produtos infantis, medicamentos veterinários e outros 

produtos de venda livre. Esta área apresenta 4 balcões de atendimento, cada um devidamente 

informatizado, com leitores óticos de código de barras e um terminal de multibanco, sendo que 

todos apresentam o espaço necessário para assegurar a privacidade do utente e garantir a 

comunicação com o farmacêutico. Junto aos balcões de atendimento, existe um local com uma 

mesa de apoio, onde se realizam a medição dos parâmetros bioquímicos (glicemia, colesterol e 

triglicerídeos) e, também um aparelho que permite a medição do peso, altura, pressão arterial 

(PA) e índice corporal de gordura. Atrás dos balcões de atendimento, encontram-se expositores 

com produtos de venda livre que são alterados de acordo com a época sazonal permitindo aos 

utentes conhecer as hipóteses que a farmácia apresenta. Neste caso, como o meu período de 

estágio envolveu os meses de verão e de início de outono, tive a oportunidade de alterar os 

expositores de, por exemplo, protetores solares para produtos utilizados para tratar a tosse, 

congestão e outros sintomas relacionados com a gripe. Ainda podemos observar uma secção 

onde os medicamentos estão organizados e armazenados, de acordo com a forma farmacêutica 

e por ordem alfabética, num sistema de gavetas deslizantes. 

A área técnica de informática [Anexo III] está equipada com dois computadores, telefones 

e material de contabilidade. Nesta área ocorre a receção, verificação e devolução de 

encomendas e onde se arquiva todos os documentos referentes à gestão da farmácia. Nesta 

zona estão também armazenados os injetáveis, supositórios e produtos de diagnóstico da 

Diabetes Mellitus (DM). Em armários próprios estão armazenados os excedentes dos injetáveis, 

gotas orais, nasais, oftálmicas e auriculares e das formas farmacêuticas semissólidas (pomadas, 

géis e cremes). No armazém [Anexo IV] encontram-se outros excedentes, sempre organizados 

por ordem alfabética e, também um frigorifico onde são armazenados os produtos de frio como, 

por exemplo, as insulinas. Ainda neste piso, existe uma copa, instalações sanitárias e um 

laboratório de manipulados. No piso superior encontramos um escritório e um local de 

armazenamento destinado a produtos de elevado volume.  
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O gabinete de atendimento personalizado [Anexo V] é uma sala isolada das restantes 

divisões, que visa garantir a privacidade e confidencialidade dos utentes e, também é utilizada 

para a administração de injetáveis e consultas quinzenais de nutrição. 

Os psicotrópicos e estupefacientes, com exceção das benzodiazepinas, são armazenados 

num local não identificado, de maneira a que apenas os funcionários da farmácia saibam da sua 

localização. 

 

 Fontes de informação científica 

Segundo o artigo nº12 do Código Deontológico da OF, os farmacêuticos devem manter 

atualizadas as suas competências técnicas e científicas, de modo a desempenhar, corretamente, 

as suas obrigações profissionais [2]. Desta maneira, a FP, para além de possuir um software 

informático que disponibiliza informação científica do medicamento, também apresenta uma 

biblioteca organizada e em contínua atualização, onde podemos destacar a presença do 

Prontuário Terapêutico (PT), a Farmacopeia Portuguesa (FP) e o Formulário Galénico Português 

(FGP). Na base da pesquisa de informação a nível do medicamento, encontram-se as 

plataformas digitais como o Infomed, que disponibiliza o Resumo das Características do 

Medicamento (RCM) e o Folheto informativo, onde podemos encontrar todas as informações que 

permitem ao farmacêutico a sua contínua atualização, melhorando a segurança, eficácia e 

qualidade na dispensa do medicamento ao utente. 

 

3. Gestão em farmácia comunitária 

Uma boa gestão de uma farmácia comunitária, passa por uma correta e eficaz gestão de 

stocks, uma vez que, é um ponto fulcral quer a nível económico, quer a nível da satisfação dos 

utentes. Para isso, é necessário que a gestão racional e atualização dos stocks seja realizada 

de acordo com o consumo médio e rotatividade dos produtos, condições de pagamento, previsão 

de falhas, descontos comerciais, bónus, lucro, entre outros. Assim, é importante caracterizar a 

farmácia, relativamente aos seus utentes, às suas necessidades, aos seus hábitos e às suas 

expectativas, de modo a proceder a um aprovisionamento rentável e adequado. 

 

 Sistema informático 

O sistema informático utilizado na FP é o SPharma®, desenvolvido pela SoftReis, sendo 

que se trata de um sistema bastante intuitivo e simples, possibilitando a redução do erro humano. 

Na secção atendimento ao público, é possível aceder ao RCM e observar possíveis interações 

medicamentosas, permitindo que a dispensa do medicamento seja realizada de forma mais 

cuidadosa. Por sua vez, cada funcionário da FP possui um código de acesso o que permite uma 

maior rastreabilidade das atividades diárias. 

Inicialmente contactei com a seção “Receção de Encomendas”, de maneira a aprender 

quais os passos a realizar para efetuar este procedimento. No que diz respeito ao atendimento 

ao público, a possibilidade de aceder ao RCM, como referi anteriormente, ajudou-me no 
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momento do aconselhamento terapêutico. Por outro lado, este programa permite a consulta do 

histórico de cada utente, com ficha de cliente, o que me possibilitava saber a medicação que o 

utente costumava utilizar, diminuindo assim o tempo de atendimento a doentes cronicamente 

polimedicados. 

 

 Fornecedores  

 A seleção de fornecedores, por cada farmácia, depende de um conjunto de fatores como 

as condições comerciais, as ofertas apresentadas, o número de entregas diárias, o sistema de 

devoluções, entre outros. Desta forma, os distribuidores maioritários da FP são a Cooprofar® e a 

Empifarma®. No entanto, quando algum produto não se encontra disponível nestes dois 

distribuidores, a encomenda é realizada à Alliance Healthcare® e, por último, à OCP Portugal®. 

Próximo da zona de receção de encomendas, podemos encontrar uma lista para consulta, de 

contactos e horários de entrega de cada um dos distribuidores, permitindo aos funcionários, em 

casos de encomendas urgentes, escolher um fornecedor que permita a dispensa ao utente no 

menor tempo possível. Por vezes, é mais rentável realizar uma compra direta aos fabricantes, 

uma vez que, estes oferecem, por vezes, condições de compra mais vantajosas, ofertas ao 

cliente, campanhas sazonais, entre outros. 

 

 Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos  

Como foi mencionado anteriormente, a aquisição de medicamentos e produtos 

farmacêuticos é uma prática que deve ser gerida racionalmente, de modo a suprir as 

necessidades dos utentes. Todos os produtos e medicamentos existentes na farmácia 

apresentam uma ficha informática, onde está presente toda a informação científica e onde se 

pode observar os seus movimentos, ou seja, as suas vendas mensais, o que fornece informações 

importantes acerca da rotatividade do produto. Os produtos que apresentam menor rotatividade 

devem estar associados a um modelo de compras designado por “Entrada por Saída”, enquanto 

que aqueles que apresentam uma maior rotatividade estão associados a um modelo de compras 

designado por “Quantidade Fixa”.  Por conseguinte, cada produto apresenta um stock ideal, ou 

seja, um mínimo e um máximo a ter na farmácia e à medida que são realizadas as vendas, o 

stock do produto vai diminuindo até chegar ao mínimo (ponto de encomenda). O sistema 

informático possibilita uma atualização imediata do stock existente, permitindo que, duas vezes 

por dia, seja gerado, automaticamente, uma proposta de encomenda tendo em conta o stock 

ideal. Esta proposta é analisada pela pessoa encarregue de efetuar a encomenda, selecionando 

os fornecedores referidos anteriormente e, posteriormente é enviada via modem. No caso de 

pedidos urgentes ou de existir necessidade de produtos que não foram inseridos nas 

encomendas diárias, realizam-se encomendas instantâneas via telefónica, utilizando o próprio 

site (através da área de cliente) ou via gadget (software específico de um determinado 

distribuidor, que permite consultar a disponibilidade dos produtos e realizar encomendas). Estas 

encomendas devem ser registadas num documento próprio, onde se anota o pedido realizado, 

o dia e a hora, a hora a que está prevista a chegada e a rubrica do funcionário que fez a 
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encomenda, de maneira a impedir que existam duas encomendas do mesmo produto, uma vez 

que, quando um produto é vendido sem existir em stock, o sistema informático alerta da 

necessidade da sua encomenda e a pessoa encarregue de analisar a proposta de encomenda, 

deve estar ciente do que fora encomendado a priori. 

Para além destas encomendas diárias, são realizadas encomendas diretas a laboratórios 

via e-mail, telefone ou presencialmente, com o delegado respetivo, quando se pretende adquirir 

grandes volumes de produto, quando existe rutura de stocks por parte dos armazenistas ou 

quando são oferecidas melhores condições comerciais. 

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar diversas encomendas instantâneas de 

maneira a satisfazer as necessidades dos utentes. A maioria dessas encomendas referiam-se a 

medicamentos genéricos de laboratórios que não existiam na FP. Isto ocorreu, uma vez que, 

uma farmácia próxima encerrou durante o verão, o que proporcionou o crescimento de utentes 

frequentadores da FP, levando assim à criação de novas fichas de produto e, consequente, 

alteração do stock ideal da farmácia.  

 

 Receção e conferência de encomendas 

Na receção de encomendas devemos verificar se todos os produtos rececionados se 

encontram em perfeitas condições e se existem produtos que requerem condições especiais de 

conservação como, por exemplo, os produtos de frio que devem ser armazenados no frigorifico 

o mais célere possível, após entrega da encomenda. Todas as encomendas devem ser 

acompanhadas da respetiva fatura [Anexo VI] e do seu duplicado, onde se pode observar a 

identificação do fornecedor e do destinatário, o número da fatura, a data, os produtos 

encomendados com o Código Nacional Português (CNP) respetivo, com a quantidade pedida e 

enviada, o preço de venda à farmácia (PVF), o preço de venda ao público (PVP), quando 

aplicável, e o valor total da encomenda. Em primeiro lugar, é importante confirmar o destinatário 

da encomenda, visto que durante o meu estágio deparei-me com situações em que faturas e 

produtos eram destinados a outros locais, muitas vezes ao Hospital da Prelada. A fatura original 

é utilizada para proceder à entrada da encomenda e, posteriormente, arquivada. O próximo 

passo consiste na confirmação da encomenda e inserção dos produtos o sistema informático, na 

secção “Receção de Encomendas”. Nessa secção podemos observar as encomendas 

pendentes de cada distribuidor e, de seguida, se a encomenda recebida corresponder à 

encomenda pendente, selecionamos “Importar encomenda”. Após abertura da mesma, procede-

se à entrada dos produtos tendo em atenção se a quantidade faturada é igual à rececionada, os 

prazos de validade, o PVP, PVF e margem de comercialização. No caso de produtos de venda 

livre, como, por exemplo dermocosmética, a margem é definida pela farmácia e o PVP é 

etiquetado na embalagem. Por sua vez, os produtos que não apresentam um código externo 

próprio devem ser etiquetados com um código definido. Por último, de maneira a finalizar a 

receção da encomenda, coloca-se o número da fatura e a data e, confirma-se o valor total das 

encomendas, sendo que o funcionário que rececionar a encomenda deve rubricar a fatura 

original e colocar na respetiva capa de armazenamento. A receção de psicotrópicos e 
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estupefacientes é realizada da mesma forma, no entanto são acompanhados de uma requisição 

em duplicado [Anexo VII] apresentando a identificação do estupefaciente, a quantidade do 

produto pedida e o nº de requisição.  Por sua vez, as encomendas instantâneas não se 

encontram registadas no sistema informático, logo é necessário chamá-las individualmente na 

mesma seção, nunca esquecendo os pontos referidos acima. 

A receção e conferência de encomendas foi das primeiras tarefas que realizei, permitindo 

ter um primeiro contacto com os medicamentos, permitindo-me aprender os nomes comerciais e 

a forma como se apresentavam. Além disso, permitiu-me compreender a modo de interação com 

os fornecedores e, consequentemente a gestão económica de uma farmácia. 

 

 Armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos  

Após a receção de encomendas, os produtos devem ser armazenados em locais com 

condições de temperatura, humidade e iluminação apropriadas. Para controlar estes parâmetros, 

a FP dispõe de um sistema de medição e registo de temperatura para assegurar que as 

condições estão a ser seguidas. 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) encontram-se arrumados nas gavetas 

deslizantes, fora de alcance dos utentes e, organizados por ordem alfabética e forma 

farmacêutica, como já foi mencionado. Por sua vez, os medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNRSM) encontram-se em prateleiras e expositores, maioritariamente, na sala de 

atendimento ao público. Todos os produtos estão arrumados de acordo com a regra First Expired, 

First Out (FEFO), ou seja, os produtos com um prazo de validade mais curto devem ser os 

primeiros a ser vendidos. 

Durante as primeiras semanas do estágio curricular a arrumação dos medicamentos foi a 

minha principal tarefa, o que me permitiu conhecer o método de armazenamento da FP. 

Consequentemente, quando iniciei o atendimento ao público, esta familiarização permitiu-me ser 

mais rápida na dispensa do medicamento. 

 

 Devoluções 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos podem ser devolvidos ao fornecedor 

(laboratório ou distribuidora) quando exista alguma irregularidade, como, por exemplo, a 

existência de produtos danificados, produtos recebidos numa quantidade superior à que foi 

encomendada, PVP marcado não é o aplicado, produtos com o prazo de validade próximo de 

expirar ou até produtos ou lotes retirados do mercado cuja recolha é solicitada pelo INFARMED.  

A devolução é realizada na seção “Resumo de Devoluções” do Spharm®, sendo emitida uma 

nota de devolução em triplicado, que apresenta a identificação da farmácia e do produto, o motivo 

de devolução, a data e o nome do fornecedor [Anexo VIII]. O original e duplicado são 

devidamente assinados e carimbados pelo operador e são enviadas ao respetivo fornecedor, 

enquanto que o triplicado é arquivado numa capa para esse efeito. Se o pedido for aceite, o 

fornecedor pode enviar uma nota de crédito para futuras encomendas ou realizar troca do 

produto. Caso não seja aceite, o produto volta a fazer parte do stock da farmácia e, depois de 



Relatório de estágio em Farmácia Comunitária | 2017/2018 
   

Rafaela Ferreira 8 

 

analisado, volta a ser passível de ser vendido ou é contabilizado como perdido, sendo necessário 

realizar quebra de stock. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de realizar uma devolução, sendo que estas são, 

maioritariamente, realizadas pela escriturária. 

 

 Controlo dos prazos de validade 

Como foi mencionado na seção 3.4. Receção e conferência de encomendas, os prazos de 

validade de todos os medicamentos devem ser inseridos informaticamente. Isto é necessário 

para que seja possível realizar um controlo dos prazos de validade, de modo a assegurar a 

dispensa correta do medicamento ao utente. Desta forma, na FP, o controlo dos prazos de 

validade, é uma atividade realizada mensalmente sendo que, a partir do SPharma® imprime-se 

uma lista detalhada dos produtos cujo prazo de validade expira nos 6 meses seguintes. Todos 

os produtos que apresentem apenas um mês de validade, deve-se tentar proceder à sua 

devolução, enquanto que produtos que apresentem entre 2 e 6 meses de validade podem ser 

mantidos em stock ou devolvidos, consoante a respetiva evolução de vendas. Por sua vez, é 

importante realçar, que os prazos de validade de produtos de uso veterinário e produtos do 

protocolo DM, como tiras e lancetas, são inseridos como se os prazos terminassem 6 meses 

antes do prazo real. Assim, a sua tentativa de devolução é realizada nestes termos.  

Durante o início do estágio curricular realizei, uma vez, o controlo dos prazos de validade 

procedendo, consequentemente, à sua verificação física. Mais uma vez, isto permitiu-me 

conhecer o local de armazenamento de outros medicamentos, permitindo elevar o meu 

conhecimento acerca da organização da farmácia. 

 

4. Dispensa de medicamentos e aconselhamento farmacêutico  

Segundo o Manual de Boas Práticas para FC, a dispensa de medicamentos é “o ato 

profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, cede medicamentos ou 

substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou em regime de 

automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável 

para o correto uso dos medicamentos. Na cedência de medicamentos o farmacêutico avalia a 

medicação dispensada, com o objetivo de identificar e resolver problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM), protegendo o doente de possíveis resultados negativos associados à 

medicação” [4]. Assim, podemos considerar que a dispensa de medicamentos e outros produtos 

de saúde é a principal atividade realizada numa FC. Contudo, esta dispensa de medicamentos 

engloba, para além do simples ato de entrega, o aconselhamento farmacêutico. 

Os medicamentos podem ser divididos em dois grandes grupos: MSRM que, como o próprio 

nome indica, necessitam de uma prescrição médica para a sua dispensa, e os MSNRM. 

Durante as duas primeiras semanas de estágio iniciei a observação de atendimentos ao 

público, adquirindo conhecimentos sobre o método de funcionamento do sistema informático na 

seção de atendimento ao público, mais especificamente, os passos e procedimentos desde a 

validação de uma receita até finalização de uma venda. Foi no final da terceira semana de estágio 
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que iniciei o atendimento ao público, sempre com algum profissional de saúde próximo de mim 

para me ajudar. Fui evoluindo de forma gradual, ganhando autonomia no que toca ao uso do 

sistema informático e dispensa de medicamentos, sendo que, a meu ver, foi no relacionamento 

com os utentes que fiz diferença. Desde o início tive extrema facilidade nesse aspeto, mostrando 

sempre boa disposição e vontade de conversar. É no balcão, perto dos utentes e dos seus 

problemas que se adquire autonomia, experiência e conhecimento, permitindo-nos crescer tanto 

a nível profissional, como pessoal. 

 

 Medicamentos sujeitos a receita médica 

Segundo o artigo 114º do DL nº 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos sujeitos a 

receita médica são medicamentos que podem constituir, direta ou indiretamente, um risco 

quando, caso não exista vigilância, são utilizados para o fim a que se destinam ou sejam 

utilizados, em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele que se destinam [4]. 

 

4.1.1. Prescrição médica e modelos de receitas médicas 

A prescrição de medicamentos inclui, obrigatoriamente, a Denominação Comum 

Internacional (DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a 

posologia [5]. Em Portugal é, principalmente, utilizada a receita eletrónica desmaterializada, 

contudo ainda são utilizadas as receitas materializadas e as receitas manuais. Contudo, 

apenas se deve recorrer às receitas materializadas quando o sistema informático está offline e, 

em casos excecionais, às receitas manuais. A desmaterialização da receita permitiu agilizar o 

processo de dispensa, sendo que esta “Receita sem papel” é constituída pelo código de acesso 

e dispensa, que permite aceder à prescrição e validar a dispensa e o código direito de opção, a 

utilizar apenas pelo utente no momento da dispensa, quando exerce o direito de opção por linha 

de prescrição. 

Por sua vez, o utente pode receber uma receita sob a forma de guia de tratamento [Anexo 

IX], em suporte de papel, apresentando os respetivos códigos para poder ser dispensada.  

 

4.1.1.1. Receção e validação de prescrições médicas 

Como foi mencionado acima, as receitas são, maioritariamente, realizadas via eletrónica e 

devem apresentar os medicamentos descritos por DCI. No entanto, segundo as normas relativas 

à dispensa de medicamentos, a prescrição pode, excecionalmente, incluir a denominação 

comercial do medicamento ou indicação do nome do titular da Autorização de Introdução ao 

Mercado (AIM), caso não exista medicamento genérico, medicamentos que apenas podem ser 

prescritos para determinadas indicações terapêuticas ou quando existe justificação técnica 

quanto à impossibilidade de troca de medicamento. No que diz respeito à apresentação de 

justificação técnica, existem três tipos de exceções que têm de constar na receita: a “Exceção a) 

do n.º 3 do art. 6.º”, que se refere a medicação com margem ou índice terapêutico estreito; a 

“Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º”, quando se trata de uma intolerância ou reação adversa prévia, 

que deve ser reportada ao INFARMED e, por último a “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º”, quando o 
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tratamento tem de ser superior a 28 dias [5]. É importante referir que no caso da exceção a) e b) 

o farmacêutico só pode dispensar o medicamento apresentando na receita médica, enquanto 

que na opção c) o utente pode exercer direito de opção por um medicamento do mesmo grupo 

homogéneo (GH), ou seja, com a mesma DCI, forma farmacêutica, dosagem, desde que o preço 

seja igual ou inferior ao prescrito [6]. 

No que diz respeito à validade da prescrição, as receitas eletrónicas materializadas podem 

apresentar uma validade até 30 dias consecutivos após a sua prescrição [Anexo X] ou podem 

ser renováveis [Anexo XI] desde que apresentem medicamentos destinados a tratamentos de 

longa duração, tendo validade de 6 meses, sendo emitidas até 3 vias. 

Como foi supramencionado, a prescrição manual só pode ser realizada excecionalmente e 

nos casos previstos no artigo 8.º da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho [6]. Desta forma, no 

canto superior direito da receita manual, o médico prescritor deve assinalar a exceção legal 

aplicável: falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou até 40 

receitas/mês [Anexo XII]. Estas receitas, de maneira a serem validadas, não podem apresentar 

rasuras ou estar prescritas a lápis ou com canetas diferentes, o número de embalagens deve 

constar em número cardinal e por extenso, deve conter a vinheta do médico prescritor, data de 

emissão e assinatura, vinheta do local de prescrição ou carimbo/inscrição manual no caso de 

consultórios privados. Caso a receita manual não distinga as dimensões das embalagens, o 

farmacêutico é obrigado a dispensar a embalagem de menor dimensão.  

No caso da receita eletrónica materializada ou manual, cada receita pode conter até quatro 

medicamentos ou produtos de saúde, sendo que, de maneira nenhuma, podem ser prescritas 

mais de duas embalagens por medicamento ou produto, com um total máximo de quatro 

embalagens, exceto se os medicamentos forem de embalagem unitária. Por sua vez, numa 

receita eletrónica desmaterializada cada linha corresponde a um medicamento ou produto e o 

número máximo de embalagens corresponde a duas, sendo que a validade é de 1 mês. Contudo, 

caso se trate de um medicamento para tratamento prolongado, cada linha de prescrição pode 

apresentar mais de duas embalagens, com uma validade de 6 meses. 

Por último, é importante referir que de forma a validar a receita eletrónica, o farmacêutico 

deve confirmar todas as regras supramencionadas e, para além disso, os seguintes elementos: 

número de receita, identificação do prescritor, dados do utente (tendo em atenção o regime de 

comparticipação), identificação do medicamento, posologia e duração do tratamento, número de 

embalagens e data da prescrição. Assim, a dispensa do medicamento será feita de acordo com 

todas as considerações legais e todas as recomendações [7]. 

Durante o período de estágio tive a oportunidade de contactar com todo o tipo de receitas, 

sendo que a principal dificuldade sentida estava relacionada com as receitas manuais. No 

entanto e, apesar de não serem tão habituais, consegui atender muitos utentes que 

apresentavam este tipo de receitas, o que me permitiu ganhar total autonomia no que toca à 

dispensa de medicamentos com estas receitas. Por outro lado, também tive a oportunidade de 

contactar com receitas específicas de subsistemas privados, como a Fidelidade® e a Multicare®. 
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4.1.2. Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são substâncias que atuam 

diretamente no Sistema Nervoso Central (SNC), podendo atuar como depressores ou 

estimulantes. Devido ao seu mecanismo de ação, apresentam alguns riscos, podendo induzir 

dependência física e psíquica e, por essa mesma razão, são substâncias que estão associadas 

a tráfico e consumo ilegal. Por tudo isto, estão sujeitos a um controlo especial e rigoroso, 

seguindo a legislação imposta pelo DL nº 15/93, de 22 de janeiro [8]. 

Desta forma, no ato de dispensa, independentemente do tipo de prescrição, o 

profissional de saúde deve proceder ao registo dos seguintes elementos: identificação do doente 

ou adquirente (nome, data de nascimento, nº e data do bilhete de identidade ou carta de 

condução), número da prescrição, data da dispensa, nome da farmácia, número e nome do 

médico prescritor. Relativamente a receitas manuais ou receitas materializadas, o utente ou 

adquirente, deve assinar no verso da receita e, no caso de não souber ou puder assinar, o 

farmacêutico menciona na receita. Esta informação deve ser arquivada na farmácia durante, pelo 

menos, 3 anos.  

 

4.1.3. Medicamentos genéricos e preços de referência 

 Segundo o DL nº176/2016, de 30 de agosto, um genérico é um “medicamento com a 

mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido demonstrada 

por estudos de biodisponibilidade” [4]. 

A comparticipação do Estado tem como base um sistema de preços de referência, sendo 

que para cada GH é determinado um preço de referência que corresponde à média dos cinco 

PVP mais baixos existentes no mercado. Por sua vez, as farmácias devem ter em stock, no 

mínimo 3 medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de 

entre os que correspondem aos 5 preços mais baixos referidos anteriormente. Assim, a 

comparticipação do estado, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação, é aplicada 

nesse preço de referência. Trimestralmente, são revistos os preços dos medicamentos, podendo 

levar à alteração da sua comparticipação [9]. 

Durante o estágio curricular sempre tive o cuidado de questionar os utentes se preferiam 

medicamentos genéricos ou de marca. Muitas das vezes era questionada sobre se existia 

alguma diferença na qualidade dos genéricos, pois o que incomodava os utentes era o facto de 

o preço apresentado ser menor. Assim, tentava esclarecer os utentes do porquê de o preço ser 

menor, apesar de a qualidade ser a mesma, usando, sempre, linguagem apropriada e simplista.   

 

4.1.4. Sistemas de comparticipação e subsistemas de saúde 

A atual legislação prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de 

um regime geral e de um regime especial. No regime geral de comparticipação, o Estado paga 

uma percentagem de PVP dos medicamentos, consoante a sua classificação 

farmacoterapêutica, de acordo com os seguintes escalões: Escalão A – 90%, onde estão 
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presentes medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas, antineoplásicos e 

imunomoduladores; Escalão B – 69%, onde se incluem os anti-infeciosos, medicamentos que 

atuam no SNC e no aparelho cardiovascular; Escalão C – 37%, referente a medicamentos que 

atuem no aparelho locomotor e medicação antialérgica e, por último, o Escalão D – 15% onde 

se incluem novos medicamentos. O regime especial de comparticipação aplica-se a 

beneficiários ou utentes com determinadas patologias. No caso dos beneficiários, como por 

exemplo, os pensionistas, existe um acréscimo de percentagem nos diferentes escalões 

mencionados acima. No escalão A existe um acréscimo de 5% e 15% nos restantes escalões. 

Por outro lado, existe a comparticipação especial para utentes com determinadas patologias, 

como, por exemplo, Doença de Alzheimer, Artrite Reumatoide e Psoríase, sendo esta lista 

definida por despacho do membro do Governo responsável pela área da Saúde.  Nestes casos, 

o médico prescritor deve mencionar na receita o diploma respetivo, que só pode ser aplicado 

pelo médico de especialidade [10]. 

No que diz respeito a produtos destinados ao autocontrolo da DM (agulhas, seringas, 

lancetas e tiras-teste) existe um protoloco específico de comparticipação. Segundo a Portaria 

nº222/2014, de 4 de novembro, as tiras-teste são comparticipadas em 85% do PVP e as agulhas, 

seringas e lancetas são comparticipadas em 100% [11]. 

Além da comparticipação pelo SNS, existem diversos subsistemas de saúde, privados ou 

públicos, que comparticipam financeiramente um conjunto de cidadãos. Os subsistemas de 

saúde privados com quem eu mais contactei durante o meu período de estágio foram os 

seguintes: SAMS (Serviços de Assistência Médico-Social – Sindicato dos Bancários) e SÃVIDA 

(Medicina Apoiada AS-EDP). Por sua vez, os utentes podem também beneficiar de seguros de 

saúde, como a Multicare® e Medicare®. No ato de dispensa, os utentes devem apresentar o 

cartão de beneficiário para a complementaridade da comparticipação poder ser efetuada. Os 

utentes mais habituais apresentavam na ficha de cliente o número do respetivo subsistema, logo 

o cartão de beneficiário, nestes casos, não era necessário.  

  

4.1.5. Conferência de receitas e faturação  

Após a dispensa, todas as receitas são organizadas consoante o organismo de 

comparticipação sendo divididas em lotes, constituídos por um número máximo de 30 receitas. 

Na FP, a escriturária é responsável por conferir as receitas, de forma a verificar possíveis erros 

de dispensa como, por exemplo, validade expirada, dispensa de medicamentos com dosagem 

diferente, forma farmacêutica e/ou quantidade diferente da prescrita, entidade de 

comparticipação errada, entre outros.  

O fecho do receituário é efetuado mensalmente e, enviado até ao dia 10 do mês seguinte, 

para o Centro de Conferência de Faturas (CCF), juntamente com as receitas médicas dos 

diferentes lotes e respetivo verbete de identificação e para o conjunto de lotes de SNS emite-se 

uma relação resumo-lotes e fatura mensal [12]. Os verbetes de identificação devem ser 

carimbados e assinados e devem conter o nome e código da farmácia, mês e ano da respetiva 

fatura, o tipo sequencial do lote, importância total do lote correspondente ao PVP, importância 
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total paga pelos utentes e a importância total dos lotes a pagar pelo Estado. Por sua vez, a 

relação resumo-lotes deve conter os seguintes elementos: nome e código da farmácia, mês e 

ano da respetiva fatura, dados informativos discriminados por lotes e transcritos dos respetivos 

verbetes de identificação. É este processo que permite que a farmácia receba o valor 

correspondente às comparticipações dos medicamentos. 

 

 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

A dispensa de MNRSM é um ato de extrema importância praticado pelo farmacêutico. Estes 

medicamentos têm como objetivo tratar situações de menor gravidade, que não necessitem 

deslocação ao médico. Apesar de a qualidade, segurança e eficácia estar garantida é, necessária 

a sua utilização consciente, pelo que a intervenção do farmacêutico neste ponto é essencial. 

Desde 15 de setembro de 2005 é possível encontrar MNRSM fora das farmácias, em locais 

devidamente autorizados pelo INFARMED e que cumpram os requisitos legais e regulamentares 

[13]. No entanto, a farmácia é muitas vezes o primeiro local que os utentes procuram na 

resolução destes problemas, pela confiança depositada nos conhecimentos do profissional de 

saúde. Por sua vez, cabe ao farmacêutico identificar casos de maior gravidade que necessitem 

de intervenção médica e, desta maneira, aconselhar o utente a marcar uma consulta ou então 

dirigir-se o mais rapidamente à urgência do hospital mais próximo.  

 

4.2.1. Produtos de Dermofarmácia e Cosmética 

 Um produto cosmético refere-se a qualquer mistura ou substância destinada a estar em 

contato com as partes externas do corpo como, unhas, epiderme, lábios ou com os dentes e 

mucosas bucais, tendo como finalidade perfumar, limpar, modificar o aspeto, proteger, entre 

outros [14]. 

Cada vez mais, a população se preocupa com cuidados de beleza, levando assim a um 

crescimento da procura deste tipo de produtos. Por sua vez, as farmácias acompanham as 

tendências nacionais, apostando assim em determinadas marcas e produtos que lhes traga 

benefício económico. 

Na FP podemos encontrar uma variedade de produtos de Dermofarmácia e Cosmética, 

estando expostas na área publica de atendimento, com o objetivo de serem visualizadas pelos 

utentes. São exemplo de marcas a Avéne®, Neutrogena®, Klorane®, Ducray® e Vichy®.  

O meu período de estágio correspondeu à época balnear e, por isso, consegui dispensar os 

mais variados cremes de proteção solar e, também, produtos de cuidado diário. Apesar de não 

ter participado em nenhuma formação nesta área, procurava sempre adquirir informação 

recorrendo à página da respetiva marca ou questionando os meus colegas de maneira a 

dispensar o produto mais adequado a cada utente. Desta forma, posso afirmar que foi uma das 

principais dificuldades, dado que não frequentei as unidades curriculares de Cosmetologia e 

Dermofarmácia e Cosmética, o que aliado à não participação em formações, influenciou os meus 

conhecimentos nesta temática. 
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4.2.2. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário estão sob a alçada da Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV). Um medicamento veterinário é “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” [15]. 

Na FP os produtos mais solicitados correspondiam a antiparasitários externos e internos 

destinados a animais de estimação: cães e gatos. Cabe ao farmacêutico questionar o utente 

sobre o peso, idade e porte do animal de maneira a aconselhar o produto mais adequado. Como 

exemplo de alguns produtos temos os antiparasitários externos, Advantage® e Flevox®, e o 

antiparasitário interno, o Drontal®. 

Durante o meu estágio senti uma lacuna muito grande no que toca a conhecimentos sobre 

medicamentos veterinários, uma vez que, durante o Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas não tive contacto com este tipo de medicamentos e, não tive oportunidade de 

colmatar essa falha com formações específicas.  

 

4.2.3. Suplementos alimentares 

Atualmente, devido ao estilo de vida da população, é cada vez mais difícil realizar uma dieta 

equilibrada e variada que forneça todos os nutrientes necessários, nas quantidades 

recomendadas. Assim, muitos utentes optam por complementar a alimentação com o consumo 

de suplementos alimentares. Em todos os suplementos alimentares, a quantidade de nutrientes 

deve estar nitidamente expressa no rótulo, sob forma numérica, com respetiva comparação à 

dose diária recomendada [16]. 

Cabe ao farmacêutico garantir que os suplementos alimentares estão a ser utilizados de 

maneira correta, de maneira a prevenir qualquer efeito adverso. 

Durante o período de estágio tive a possibilidade de aconselhar diversos suplementos, 

sendo que a maioria dos utentes procurava suplementos direcionados para a redução do 

cansaço e fadiga, como o MagnesiumB6® e o Sargenor®. Em todos os aconselhamentos, 

procurava saber se os utentes tomavam alguma medicação que pudesse interferir com o 

suplemento requisitado. 

 

4.2.4. Produtos de alimentação especial 

Os produtos para alimentação especial são designados como “géneros alimentícios que, 

devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente 

dos alimentos de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e 

comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo” [17]. 

Estes produtos são destinados a pessoas com necessidades nutricionais especificas, como 

por exemplo, lactentes que não são amamentados, um paciente em convalescença após uma 
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intervenção cirúrgica ou um paciente que apresente patologias como doença hereditária do 

metabolismo.  

Na FP os produtos mais solicitados eram as papas Nutriben®, indicada para lactentes e o 

Fortimel® indicado para idosos que não conseguem alcançar as suas necessidades nutricionais 

com a dieta habitual. 

 

4.2.5. Dispositivos médicos 

O dispositivo médico é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a 

ser utilizado especificamente para fins de diagnostico ou terapêutico e que seja necessário para 

o bom funcionamento do dispositivo médico [18]. Estes são destinados ao diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença ou lesão; ao controlo da conceção 

e ao estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico. 

Dentro das diversas categorias de dispositivos médicos, aqueles que apresentaram maior 

procura, durante o meu período de estágio, foram as compressas esterilizadas, material de 

penso, testes de gravidez, frascos de colheita, ligaduras, entre outros. Muitas vezes, certos 

utentes pediam dispositivos médicos que não se encontravam em stock, como meias de 

compressão, joelheiras, canadianas, entre outros. Nestes casos, era necessário ligar a uma loja 

de ortopedia, encomendar o artigo e, posteriormente, um profissional de saúde deslocava-se à 

ortopedia para ir buscar o produto e entregar ao utente. Esta prática demonstra, mais uma vez, 

a preocupação dos profissionais de saúde para com os seus utentes. 

 

4.2.6. Medicamentos homeopáticos 

Segundo o DL nº167/2006, de 30 de agosto, um “medicamento obtido a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico 

descrito na Farmacopeia Europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial 

num Estado membro, e que pode conter vários princípios” [4]. 

A AIM destes medicamentos pode ser realizada de duas formas: por um processo de registo 

simplificado para medicamentos homeopáticos sem indicação terapêutica na rotulagem, e sob 

forma farmacêutica e dosagem que não apresentem riscos para o utente ou por um processo 

idêntico aos restantes medicamentos de uso humano, com indicações terapêuticas, com 

apresentação suscetível de apresentar riscos para o paciente e que devem obedecer a ensaios 

tóxico-farmacológicos. 

Nos atendimentos ao publico que realizei durante os 4 meses de estágio, não me recordo 

de ter dispensado um medicamento homeopático e, por esse mesmo motivo, não tive o contacto 

com aconselhamentos que devem ser realizados nesta situação. 

 

4.2.7. Medicamentos e produtos manipulados 

Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal, preparado 

e dispensado sob a responsabilidade do farmacêutico. Distinguem-se dois tipos de manipulados: 
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preparado oficinal, preparado segundo as indicações compendiais de uma farmacopeia ou de 

um formulário e fórmula magistral, quando são preparados segundo uma receita médica que 

especifica o doente a quem o medicamento se destina [19]. O cálculo do PVP destes 

medicamentos realiza-se, segundo a fórmula: [valor dos honorários de preparação + valor das 

matérias primas + valor dos materiais] x 1,3 + IVA (6%). Além disso, é necessário elaborar um 

rótulo e ficha de preparação para cada manipulado preparado [20]. 

A FP produz um leque restrito de medicamentos manipulados, sendo que durante o meu 

estágio não tive a oportunidade de preparar qualquer manipulado. Por vezes, existem 

manipulados, como, por exemplo, o Trimetoprim a 1% cuja preparação se traduz pouco rentável 

para a farmácia e, por isso, é preferível encomendar a um fornecedor. 

 

4.2.8. Intervenção farmacêutica e aconselhamento 

A profissão farmacêutica vai mais além que a mera dispensa de medicamentos. A 

intervenção farmacêutica passa pelo aconselhamento e pelo fornecimento de várias informações 

que tenham como objetivo melhorar a qualidade de vida do utente. A farmácia é, geralmente, o 

primeiro local que os utentes procuram para a resolução dos seus problemas, pois depositam a 

sua total confiança nos conhecimentos e experiência dos profissionais de saúde e, além disso, 

os utentes sentem-se ouvidos e compreendidos. 

Desta forma, é de extrema importância que os profissionais de saúde estejam 

preparados para informar, aconselhar e, principalmente, ouvir os utentes e, por conseguinte, 

dispensar o MNSRM mais indicado para cada situação. 

 

4.2.8.1. Indicação terapêutica 

A indicação terapêutica tem como objetivo recomendar um MNSRM a um utente, 

conhecendo todos os sinais e sintomas e, se necessário, toda a medicação que o utente está a 

realizar no momento, de maneira a diminuir a possibilidade de interações medicamentosas. Para 

além disso, é importante dar a conhecer ao utente as medidas não farmacológicas que 

complementem o tratamento farmacológico indicado.  

Esta foi a tarefa mais desafiante que realizei durante o estágio. Ao atender os utentes 

procurava obter todas as informações relativamente ao problema em questão, como sintomas e 

sinais, problemas de saúde relevantes e se já tinha utilizado alguma medicação para resolver o 

problema. Depois de adquirir toda a informação, selecionava o medicamento mais adequado 

para o caso e informava o doente da posologia e duração do tratamento. No início procurava 

confirmar, junto dos restantes profissionais de saúde, se a minha escolha era a mais correta, 

uma vez que, ainda não me encontrava familiarizada com todos os produtos disponíveis na 

farmácia. Os casos mais habituais com que me deparei foram afeções oftálmicas, principalmente 

secura ocular, diarreia e obstipação, dor de garganta, tosse seca e com expetoração. 

Existiram vários casos particulares no que toca à dispensa de MNSRM. Um que me 

despertou certa preocupação, pelo facto de não ter acontecido apenas uma vez, foi o caso de 

um utente do sexo masculino, por volta dos 50 anos, que se deslocou à farmácia solicitando 
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“algo para a gripe”. Questionei-o de modo a perceber os sintomas, sendo que o utente referiu 

que tinha “o nariz entupido” e uma “dor de cabeça que o incomodava”. Após analisar a situação 

aconselhei a toma de Sinutab II®, 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Ao terminar a venda, o utente 

pede para levar uma “caixa de Ben-u-ron®”, pois tinha receio que pudesse “ter febre daqui a 

umas horas”. Prontamente, expliquei que não poderia tomar Ben-u-ron® conjuntamente com o 

Sinutab®, visto que, estes apresentam a mesma substância ativa: o paracetamol. Apesar de ser 

uma dispensa relativamente fácil, é necessário realizar um aconselhamento completo, mesmo 

que o utente não apresente questões. Este é um caso recorrente e que, se não esclarecido, pode 

dar origem a problemas de toxicidade hepática provocadas pela sobredosagem de paracetamol. 

Outro caso que me despertou especial atenção e que era frequente, estava relacionado com a 

problemática da dermatite por contacto. A maior parte dos utentes com esta problemática 

manuseavam, diariamente, produtos de limpeza ou produtos de cosmética, apresentando 

vermelhidão, descamação e comichão na região afetada. A primeira vez que tive contacto com 

este tipo de lesões e, depois de questionar o utente se sentia prurido, a intensidade do mesmo, 

tal como a duração dos sintomas, procedi ao aconselhamento de um creme com corticosteroide 

e anti-histamínico, o Dexaval A®, recomendando que aplicasse 2 vezes por dia. Para confirmar 

o meu aconselhamento, chamei a um profissional disponível, de modo a não induzir informação 

errada ao doente. Desta forma, nos aconselhamentos posteriores pude reconhecer os sintomas 

característicos da dermatite por contacto e, assim realizar o melhor aconselhamento, sem nunca 

deixar de questionar os utentes sobre todos os sintomas e restantes aspetos relevantes. 

 

4.2.8.2. Automedicação   

Nestas situações cabe ao farmacêutico avaliar o caso do utente e as suas necessidades, 

podendo ser necessário orientá-lo para a descontinuação do medicamento. O farmacêutico é, 

também, responsável por sensibilizar o utente para o uso racional do medicamento, indicando-

lhe os eventuais problemas que podem advir de uma automedicação incorreta. 

Durante o meu estágio observei alguns pedidos de antibióticos para o tratamento da gripe, 

constipação e dor de garganta. Nestes casos, o meu objetivo era educar o doente sobre a 

diferença entre uma infeção bacteriana e uma infeção vírica, alertando-o que a toma de 

antibiótico não iria ajudar. Assim, recomendava a toma de um antipirético no caso da existência 

de febre e/ou um descongestionante nasal com anti-histamínico. Reparei também no uso 

descontrolado e prologando de anti-inflamatórios e, nesses casos tentava esclarecer o utente 

que a sua utilização deve ser limitada. 

 

5. Serviços prestados na Farmácia 

Para além da dispensa e aconselhamento farmacêutico compete à farmácia e a todos os 

profissionais de saúde que nela trabalham promover a saúde, educação e bem-estar de todos 

os indivíduos da comunidade. Assim, a FP presta uma enorme variedade de serviços, entre eles 

a determinação de parâmetros biológicos e fisiológicos, a realização de dispensadores 

semanais, administração de injetáveis, consultas de nutrição, entre outros. 
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 Determinação de parâmetros biológicos e fisiológicos  

A medição dos parâmetros biológicos e fisiológicos tem como objetivo a monitorização de 

determinadas patologias e, por sua vez, pode constituir uma ferramenta para o diagnóstico 

dessas mesmas patologias. Enquanto espaço de saúde, a FP oferece a realização destes 

serviços e, consequente aconselhamento, sendo uma mais-valia para melhorar a qualidade de 

vida e bem-estar dos seus utentes.  

 

5.1.1. Peso, altura e índice de massa corporal (IMC) 

Em Portugal, cerca de 60% dos portugueses têm obesidade ou vivem em risco de 

desenvolveram essa condição [21]. A obesidade é classificada de acordo com o IMC, que é 

calculada dividindo o peso (em kg) pela altura elevada ao quadrado (em metros) e segundo a 

OMS, o excesso de peso corresponde a um IMC entre 25 e 30 e a obesidade surge quando o 

IMC é igual ou superior a 30. 

Na FP, estes valores são medidos numa máquina automática, tratando-se de um método 

bastante rápido e que, raramente, necessita de acompanhamento por parte do farmacêutico. 

 

5.1.2. Pressão arterial 

A taxa de prevalência da Hipertensão Arterial (HTA) em Portugal situa-se nos 26,9%, sendo 

mais elevado no sexo feminino do que no masculino. Nos idosos a partir dos 65 anos existe uma 

elevada prevalência desta patologia [22]. Por conseguinte, os utentes que habitualmente 

frequentam a FP são utentes idosos e, a maior parte deles apresenta esta patologia. Por sua 

vez, a monitorização da pressão arterial (PA) nestes doentes deve ser diária, de modo a evitar 

consequentes problemas relacionados com a hipertensão elevada, como problemas 

cardiovasculares. 

Na FP existe um aparelho automático que mede a pressão arterial e as pulsações por minuto 

do utente no pulso esquerdo. No entanto, os utentes necessitam de permanecer em pé enquanto 

a PA é medida, o que pode causar algum desconforto, principalmente, nos utentes que 

apresentam patologias musculares e ósseas. Para estes casos e, para quem preferir, a FP possui 

um aparelho portátil. 

A medição da PA foi o primeiro procedimento que realizei durante o meu estágio curricular. 

Muitos utentes deslocavam-se à farmácia para monitorizar a PA e quando tal acontecia, 

dialogava com o utente para perceber se necessitava de descansar primeiro, uma vez que, é 

aconselhado descansar 15 minutos antes da medição, de modo a normalizar a pulsação. Alguns 

minutos depois, ia ao encontro do utente para perceber se estava pronto para realizar a medição. 

Imediatamente antes da medição, ajudava o utente a colocar o pulso na posição correta, 

alertando que não se podia mexer ou falar durante a medição. Após a medição comunicava ao 

utente o valor e, procurava informar-me sobre os valores das medições anteriores, se era habitual 

monitorizar a PA ou se tomava medicação. Dependendo do resultado e da informação obtida 
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sobre o utente, direcionava o aconselhamento mais adequado, usando um discurso simples e 

claro, nunca utilizando alarmismos. A meu ver, no final, é sempre importante relembrar as 

medidas não farmacológicos que o utente deve adotar para melhorar o controlo da PA. 

 

5.1.3. Glicémia 

O Relatório Anual do Observatório Nacional de Diabetes revela que a prevalência, em 2014, 

desta patologia na população portuguesa, com idade compreendida entre os 20 e 79 anos, foi 

de 13,1%, sendo que 5,8% da população não é diagnosticada [23]. A determinação da glicemia 

é essencial para o controlo e diagnóstico da DM, sendo que para efetuar a correta avaliação e 

com valores reprodutíveis é necessário que o utente se encontre em jejum. 

Na FP o diagnóstico e controlo da DM é realizado numa zona delineada na área de 

atendimento ao público e, antes de iniciar a medição o farmacêutico deve verificar se o local se 

encontra limpo e esterilizado. Para segurança do próprio farmacêutico, durante o processo, 

deverão ser utilizadas luvas, algodão e um produto desinfetante. Antes de realizar a punção 

capilar, utilizando para o efeito, uma lanceta descartável, desinfeta-se o dedo do utente, 

normalmente, com álcool etílico a 70º, coloca-se a tira no aparelho de medição. No final, a lanceta 

e as tiras são rejeitadas num contentor próprio. 

Ao longo do estágio procedi à determinação da glicemia várias vezes e, apesar de maior 

parte dos utentes serem diabéticos diagnosticados, procurava informar sobre os tratamentos não 

farmacológicos que podem ser realizados, como a alimentação equilibrada e o exercício físico, 

de modo a diminuir casos de hiperglicemia e hipoglicemia e a prevenir patologias associados ao 

descontrolo da diabetes, como o pé diabético.  

 

5.1.4. Colesterol total e triglicerídeos  

A monitorização do perfil lipídico é de extrema importância, uma vez que, a dislipidemia é 

um dos mais importantes fatores de risco da aterosclerose, a principal causa de morte nos países 

desenvolvidos, incluindo Portugal [24]. 

Para o resultado ser o mais fiável possível é necessário que o utente se encontre em jejum 

de 12h, o que raramente acontecia. Apesar de ser uma medição mais rara que a glicemia, tive a 

oportunidade de realizar este controlo várias vezes, sendo que a principal dificuldade sentida foi 

na punção capilar, uma vez que, para estes casos é necessária uma gota de sangue de elevado 

volume.  

 

 Dispensadores semanais 

A FP disponibiliza um serviço de preparação de dispositivos de dispensação semanal de 

medicamentos. Estes dispensadores consistem num sistema de acondicionamento de vários 

medicamentos, em compartimentos individualizados e selados, corresponde às diferentes tomas 

diárias – jejum, pequeno-almoço, almoço, jantar e deitar. Este serviço tem como público-alvo 

doentes polimedicados e tem como objetivo diminuir os erros relacionados com a administração 

de medicamentos. 
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 Consultas de nutrição 

A FP dispõe de consultas de nutrição, quinzenais, realizadas por um profissional 

credenciado, sendo que estas consultas estão sujeitas a marcação prévia. Por sua vez, como é 

necessário um ambiente privado, estas consultas são realizadas na sala de atendimento 

personalizado. 

 

 Administração de injetáveis 

A administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e de outros 

medicamentos injetáveis (via SC ou IM) é um dos serviços de promoção de saúde prestado nas 

farmácias a nível nacional [25]. Os injetáveis são, obrigatoriamente, administrados por 

farmacêuticos que apresentem formação complementar específica, ou seja, um curso de 

injetáveis aliado a um curso de suporte básico de vida. 

Na FP, praticamente todos os profissionais de saúde são, legalmente, capazes de prestar 

este serviço.  

 

 Recolha de medicamentos – VALORMED 

A FP em conjunto com a VALORMED promove a recolha de medicamentos fora de prazo 

ou medicamentos que o utente já não utiliza. Os medicamentos são colocados numa embalagem 

que apresenta um código de barras único. Quando completa, a embalagem é selada e o código 

de barras é inserido no sistema informático, na secção “VALORMED” e, por fim, a documentação 

obtida é assinada pelo operador que realizou o registo.  

Parte II – Projetos desenvolvidos ligados à prática 
profissional 

Projeto 1: Uso e abuso de Anti-inflamatórios não esteroides 

1. Contextualização do tema 

Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) correspondem à classe de medicamentos mais 

frequentemente prescrita para tratar a dor e inflamação. Em adição ao seu efeito anti-

inflamatório, os AINEs apresentam propriedades analgésicas e antipiréticas. O efeito 

farmacológico deste grupo terapêutico depende da dose e do tempo de duração da toma, sendo 

que se usados durante muito tempo são capazes de aumentar a morbilidade, especialmente no 

caso de idosos polimedicados. Isto deve-se à possibilidade de interação com outros fármacos, o 

que pode potenciar problemas a nível gastrointestinal e renal. Atualmente, a prevalência do uso 

de AINEs em pacientes com mais de 65 anos é maior que 96%. Este valor pode ser explicado 

pelo envelhecimento da população, relacionado com o aumento da esperança média de vida e, 

também, devido à maior facilidade de acesso a medicamentos [26]. 

De acordo com dados divulgados, em 2007, pela Sociedade Portuguesa de 

Gastrenterologia, mais de 800 mil portugueses tomavam, pelo menos, um anti-inflamatório todos 

os dias. Estes números, apesar de antigos, traduzem uma problemática que devia ser mais 
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investigada. É importante educar os utentes no sentido de que existem outras possibilidades 

para o controlo da dor, como fisioterapia e/ou analgésicos e que a toma crónica de anti-

inflamatórios deve ser evitada [27]. 

2. Introdução teórica 

2.1. Fisiopatologia 

A atividade analgésica, anti-inflamatória e antipirética dos anti-inflamatórios deve-se à 

inibição da biossíntese de prostaglandinas (PGs). As PGs são sintetizadas através do ácido 

araquidónico (AA), um ácido gordo insaturado que está presente nas membranas celulares como 

um éster fosfolipídico e que vai ser hidrolisado pela fosfolipase A2 [28].  O AA é um substrato 

comum a duas enzimas: cicloxigenase (COX) e lipo-oxigenase (LOX). Estas enzimas são 

responsáveis por converter o AA numa enorme quantidade de ácidos gordos polinsaturados 

denominados eicosanóides. Pela via COX são sintetizadas as PGs e tromboxanos e pela via 

LOX são sintetizados leucotrienos, lipoxinas e outras moléculas. Por sua vez, a enzima COX 

apresenta duas isoformas: a COX-1, denominada de constitutiva, ou seja, é expressa de forma 

constante, sendo responsável pela síntese de PGs com diversas funções fisiológicas, como a 

proteção renal e gastrointestinal, agregação plaquetária, produção de muco e diferenciação de 

macrófagos. A COX-2 é considerada uma enzima indutiva, visto que é sintetizada devido à 

presença de substâncias pró-inflamatórias, que são libertadas após a existência de uma lesão 

celular [29]. As duas isoformas da enzima COX vão catalisar a formação de uma PG 

intermediária, PGH2. Esta PG é o precursor da formação de outras PGs, como a PGE2, a PD2, 

PGF2α, prostaciclina (PGI2) e tromboxano A2 (TXA2). As ações destas prostaglandinas são 

mediadas pela sua ligação ao respetivo recetor [30]. No esquema presente no Anexo XIII está 

representada a cascata inflamatória e as funções fisiológicas de cada prostaglandina. 

De uma maneira geral, os AINEs inibem a síntese de PGs e tromboxanos ao ligarem-se, de 

forma competitiva às duas isoformas da enzima COX. No entanto, nem todos os AINEs inibem 

de igual forma a mesma isoforma e alguns têm tendência para inibir apenas uma e, por isso, são 

agrupados em dois grandes grupos: os tradicionais, que apresentam diversos graus de 

seletividade, e os inibidores seletivos da COX-2. Dentro dos tradicionais temos os inibidores 

inespecíficos: o ibuprofeno, o naproxeno, o piroxicam, a indometacina e o ácido acetilsalicílico 

(AAS) em doses altas e, os inibidores preferenciais da COX-2: a nimesulida, meloxicam, etodolac 

e diclofenac. Apesar destes fármacos serem efetivos a reduzir a inflamação, algesia e pirexia, 

estão associados a graves efeitos secundários gastrointestinais. Assim, nos últimos 20 anos, 

surgiu a necessidade de melhorar o perfil de segurança dos AINEs, diminuindo estes efeitos 

adversos e, com esse objetivo, foram desenvolvidas moléculas que apresentam inibição seletiva 

para a COX-2, sendo designadas de COXIBs: celecoxib, etoricoxib, entre outros [31]. 

Por outro lado, o AAS, ou Aspirina®, em baixas doses (<300mg), é o único inibidor seletivo 

da COX-1. É um dos fármacos mais prescritos a nível mundial, pois trata-se de um agente 

utilizado na profilaxia cardiovascular, uma vez que, o AAS tem atividade antiagregante 

plaquetária por inibir, irreversivelmente, o TXA2, um forte promotor da agregação plaquetária 

[32]. Apesar de ter, também, atividade anti-inflamatória e analgésica, o AAS é maioritariamente 
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usado para prevenir os eventos cardiovasculares, sendo que a toma diária deste, em baixas 

doses, previne 10 a 20 eventos isquémicos fatais e não fatais em cada 1000 pacientes. No 

entanto, não podemos descartar a existência de riscos associados a esta toma diária como, as 

complicações hemorrágicas a nível gastrointestinal. Contudo, para a maioria dos pacientes de 

alto risco, a menos que o paciente apresente uma maior suscetibilidade para complicações 

hemorrágicas devido à idade avançada, história de hemorragia gastrointestinal ou tratamento 

concomitante com AINEs ou fármacos anticoagulantes, o benefício do uso desta medicação 

supera o risco [33]. 

Os AINEs podem também ser divididos de acordo com o seu grupo químico [34]. Esta divisão 

pode ser observada no Anexo XIV. 

 

2.2. Efeitos secundários 

A probabilidade de ocorrência de efeitos secundários e a sua prevalência continua a ser uma 

das principais preocupações da comunidade científica. Por sua vez, o uso de anti-inflamatórios 

continua a aumentar, mais especificamente na população idosa, dado que muitas das condições 

de dor crónica estão associadas à idade. Além disso, a toxicidade é agravada com a toma 

concomitante de outros fármacos, recorrente em idosos polimedicados e, também, à 

automedicação. 

A título de exemplo, os AINEs são, geralmente, a principal causa de admissão hospitalar, 

por parte da população mais idosa. Um estudo realizado em Itália permitiu concluir que a 

admissão hospitalar por parte dos idosos, com mais de 65 anos, era devida aos efeitos 

secundários provocados pelos AINEs (23,5%), seguido da varfarina (20,6%) e, em terceiro, da 

aspirina em baixas doses (13,7%) [35]. 

Com base no estudo dos efeitos adversos deste grupo farmacoterapêutico foram 

considerados vários riscos, sendo os mais importantes os seguintes: risco gastrointestinal, renal, 

hepático e cardiovascular. 

 

a) Efeitos gastrointestinais 

A toxicidade no trato gastrointestinal superior (estômago e duodeno) é o efeito adverso mais 

frequentemente relacionado com o uso de AINEs. A COX 1 está expressa na mucosa gástrica e 

é responsável pela produção de PGs citoprotetoras, cujo mecanismo de ação consiste na 

estimulação da síntese e secreção de muco e bicarbonato, na inibição da secreção de ácido, na 

promoção da proliferação epitelial e no aumento do fluxo sanguíneo no local [36]. 

Os AINES inibem a COX 1 presente na mucosa o que leva a vários efeitos secundários, que 

podem ser considerados leves como, por exemplo, desconforto abdominal, diarreia, refluxo 

ácido, ou seja, sem danos visíveis em exames de endoscopia, ou podem ser considerados mais 

graves, como úlceras pépticas, hemorragias gastrointestinais e perfurações. O uso deste grupo 

terapêutico aumenta em 4x o risco de desenvolver graves problemas gastrointestinais, sendo 

este risco dependente da dose. No entanto, este risco desaparece, completamente, dois meses 

após a retirada da medicação. Por sua vez, os indivíduos de idade avançada e cuja história de 
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dano gastrointestinal esteja presente, apresentam um risco absoluto no desenvolvimento destas 

graves complicações. Apesar disto, existe alguma variabilidade entre AINEs, no que toca ao risco 

de existência de complicações gastrointestinais. Uma meta-análise de 28 estudos 

observacionais realizada em 2012 permitiu dividir os AINEs em quatro grupos, tendo em conta o 

risco relativo para provocar esse tipo de complicações: os de baixo risco, celecoxib, aceclofenac 

e ibuprofeno; os de risco intermediário, diclofenac, meloxicam e cetoprofeno; os de médio-alto 

risco, tenoxicam, naproxeno e indometacina; e por fim, os de elevado risco: piroxicam e cetorolac. 

Como foi supramencionado, os inibidores seletivos da COX-2 apresentam baixo risco de 

provocar complicações a este nível, pois a proteção gastrointestinal é levada a cabo, 

maioritariamente, pelas PGs sintetizadas através da COX-1. Dentro dos fármacos que promovem 

este risco aqueles que apresentem um elevado tempo de semivida e formulações de libertação 

prolongada estão associados a um aumento do risco de sangramento a nível do trato 

gastrointestinal superior, devido à maior exposição deste órgão ao medicamento [35]. 

Além dos riscos que se referem ao perfil farmacodinâmico dos fármacos deste grupo 

terapêutico, existem também os fatores pré-existentes, inerentes a cada indivíduo, que 

aumentam o risco de dano gastrointestinal como, por exemplo, a idade avançada (>65anos), 

historial de ulceras pépticas, historial de sangramento trato gastrointestinal superior, infeção 

concomitante por Helicobater pylori, consumo de álcool e tabaco e outras co-morbilidades 

associadas (cardíaca, diabetes, insuficiência renal ou hepática, hipertensão) [28]. 

Ainda que a maior parte dos efeitos secundários ocorram a nível do trato gastrointestinal 

superior, os AINEs também têm sido associados à ocorrência de danos a nível do trato 

gastrointestinal inferior (intestino delgado e colón). Apesar de o mecanismo pelo qual isto 

acontece não estar caracterizado, acredita-se que a irritação do trato gastrointestinal inferior está 

relacionada com a circulação entero-hepática dos metabolitos dos AINEs [37]. 

Em Portugal, foi realizado um estudo que associou a hemorragia digestiva alta ao consumo 

de AINEs e AAS, sendo que as admissões hospitalares relacionadas com esta associação 

representaram 20% do total de internamentos por esta condição. Neste estudo também se 

concluiu que existe uma baixa adesão à toma diária e concomitante de inibidores da bomba de 

protões. Assim, é reforçada a necessidade de educar os doentes de que se deve realizar a 

proteção gástrica através da toma deste grupo terapêutico [38]. 

De maneira a prevenir estas complicações, a DGS apresenta recomendações sobre o uso 

de AINEs em indivíduos com problemas gastrointestinais e cardiovasculares. Estas 

recomendações estão explicadas e podem ser observadas mais abaixo, na tabela 1. 

 

b) Efeitos cardiovasculares 

Como foi mencionado na secção 2.1. Fisiopatologia, os problemas gastrointestinais 

associados ao consumo de anti-inflamatórios promoveram o rápido desenvolvimento de 

medicamentos seletivos para a COX-2. No entanto, o mecanismo fisiopatológico derivado da 

inibição da COX-2 não era totalmente conhecido. Assim, o risco cardiovascular relacionado com 

a utilização de AINEs foi, inicialmente, descrito devido à inibição seletiva da COX-2 e à 
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consequente supressão da PGI2. Esta PG é um potente vasodilatador e inibidor da agregação 

plaquetária e permite equilibrar os efeitos produzidos pelo TXA2. Ao inibir a produção desta PG, 

ocorre um desvio no balanço pró-trombótico/antitrombótico, em favor da produção de TXA2, o 

que promove a agregação plaquetária e a vasoconstrição. Estes dois efeitos podem provocar 

graves eventos cardiovasculares, como, por exemplo, acidente vascular cerebral (AVC) e enfarte 

agudo do miocárdio (EAM) [39].  

No entanto, isto não acontece com a Aspirina® em baixas doses, uma vez que, como foi 

supramencionado, este AINE inibe seletivamente e irreversivelmente a COX-1, permitindo a 

inibição do TXA2, o que possibilita a proteção cardiovascular. Por sua vez, os AINEs que inibem, 

reversivelmente a COX-1, não produzem uma inibição constante da agregação plaquetária, dado 

que, esta inibição depende se a ligação é parcial e da duração de ação. Por exemplo, o 

naproxeno e o ibuprofeno são inibidores não seletivos, inibindo de igual modo a COX-1 e a COX-

2, não causando efeitos secundários graves a nível cardiovascular. O mesmo já não podemos 

afirmar do diclofenac, visto que, se trata de um inibidor muito mais potente que o naproxeno e 

ibuprofeno e, apesar de ter sido desenvolvido muito antes da descoberta dos COXIBs, este anti-

inflamatório é tão seletivo para a COX-2 como, por exemplo, o celecoxib. Uma meta-análise que 

abordou as diferenças no risco cardiovascular entre os AINEs tradicionais e os COXIBs, permitiu 

corroborar que o risco de eventos cardiovasculares graves (EAM não fatal e AVC não fatal), 

quando comparado com o grupo controlo, era elevado nos COXIBs e no diclofenac. O naproxeno 

não foi associado à ocorrência de eventos cardiovasculares, enquanto que o ibuprofeno, 

aumentou a possibilidade de eventos coronários mais graves. Esta diferença acontece, pois o 

ibuprofeno apresenta uma duração de ação menor, tendo de ser administrado 3 a 4 vezes por 

dia o que leva a uma inibição instável da COX-1 e, consequentemente, a uma inibição volúvel 

da agregação plaquetária; enquanto que o naproxeno fornece uma inibição estável da COX-1, 

pois a duração de ação é superior [40]. 

Para além do que foi dito anteriormente, duas meta-análises no início dos anos 90 

permitiram concluir que os AINEs tradicionais (não seletivos) também são capazes de levar a um 

aumento da pressão arterial, mais especificamente, a um aumento de 5mmHg. No entanto, este 

impacto é dependente da utilização de anti-hipertensivos: diuréticos, β-bloqueadores e inibidores 

da enzima de conversão da angiotensina (iECA), podendo levar ao aumento do risco 

cardiovascular [41]. 

Assim, de maneira a prevenir tanto as complicações gastrointestinais, como as 

complicações cardiovasculares, os prescritores devem seguir a norma da DGS, no que toca ao 

uso de anti-inflamatórios em adultos. Como foi referido anteriormente, na tabela abaixo podemos 

observar, de maneira resumida, as guidelines para a seleção de um anti-inflamatório em grupos 

com diferentes restrições [42]. 

  



Relatório de estágio em Farmácia Comunitária | 2017/2018 
   

Rafaela Ferreira 25 

 

 
          Tabela 1 - Normas DGS- Utilização de anti-inflamatórios sistémicos em adultos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Efeitos renais 

As PGs sintetizadas através das enzimas COX são, também, responsáveis pela manutenção 

da homeostasia renal. De uma maneira geral, a COX-1 é responsável pela regulação da taxa de 

filtração glomerular (TFG) e, a COX-2 é importante na manutenção dos efeitos diuréticos e 

natriuréticos. As PGs mais importantes para função renal são a PGE2 e a PGI2 e, vão modular a 

produção de renina e o fluxo sanguíneo renal através da vasodilatação, enquanto que o TXA2, 

que também é sintetizado a partir das células mesangiais do rim, modula a vasoconstrição [43]. 

O efeito vasodilatador das PGs ocorre a nível da arteríola aferente, sendo este efeito amplificado 

pela angiotensina II, visto que provoca vasoconstrição a nível da arteríola eferente, permitindo a 

autorregulação da perfusão glomerular, o que se traduz numa TFG e fluxo sanguíneo renal 

normal. A inibição da síntese das PGs provoca a redução da pressão de perfusão glomerular, 

resultando numa diminuição do fluxo sanguíneo renal e uma diminuição da TFG e, 

consequentemente um aumento da retenção de sódio que está conectado ao aumento da 

pressão arterial e formação de edemas. 

Os efeitos secundários a nível renal são, geralmente, raros, ocorrendo apenas em 1 a 5% 

da população. Estes efeitos secundários, em pessoas saudáveis, apresentam-se na forma de 

desequilíbrio hidroelectrolitico podendo levar à formação de edemas subclínicos. No entanto, 

doentes com hipertensão, insuficiência renal, insuficiência cardíaca e aterosclerose são 

dependentes das PGs vasodilatadoras para que exista autorregulação a nível renal [44]. Assim, 

estes doentes são mais vulneráveis, sendo que o uso deste grupo farmacoterapêutico está 

associado a um aumento de risco entre 1,3 e 4, para o desenvolvimento de insuficiência renal 

aguda (IRA). Apesar disto, a maioria dos casos de IRA induzidos pelo uso de AINEs é resolvido 

após a descontinuação da toma [45]. Os medicamentos associados a um maior risco são a 

indometacina e o cetorolac. Por sua vez, os COXIBs, o meloxicam e o diclofenac apresentam 

risco moderado [46]. 
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prevenção 
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Risco de GI baixo 
Anti-inflamatório 

clássico 
Naproxeno 
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introdução do AINE 

1º Opção: AINE 

clássico associado a 

gastro-proteção 

Ou 

2ºOpção: inibidor 

seletivo para COX 2 

Deve ser evitado 

qualquer AINE 
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d) Efeitos hepáticos 

A metabolização destes fármacos pode levar à formação de intermediários reativos que, por 

sua vez, podem danificar estruturas celulares.  

Os efeitos adversos hepáticos associados ao consumo de AINEs são muito raros. Em, 

apenas, 1% dos pacientes que utilizam estes medicamentos, se verificou um aumento das 

enzimas hepáticas em 15%. Por sua vez, os pacientes, raramente, apresentam sintomas e a 

descontinuação da medicação permite a normalização dos valores das transaminases. Os AINEs 

que estão associados a este tipo de efeitos secundários são o diclofenac, nimesulida e sulindac 

[47]. No que diz respeito ao diclofenac, estudos permitiram concluir que os efeitos hepatotóxicos 

relacionados com o seu uso são, apesar de raros, muito graves. Durante os três primeiros anos 

de comercialização, 180 casos de toxicidade hepática foram reportados à Food and Drug 

Administration (FDA) [48]. A nimesulida foi, em 2002, retirada do mercado na Finlândia e 

Espanha por estar associada a casos graves de hepatotoxicidade e, em 2007, depois de terem 

sido relatados casos de insuficiência hepática fulminante, foi retirado do mercado na Irlanda. Isto 

levou a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) a rever a segurança da nimesulida, 

delineando, consequentemente, restrições ao seu uso.  Entre 2011 e 2012, em Portugal, a 

dispensa da nimesulida diminuiu 75% a nível das farmácias e 62,8% a nível hospitalar, devido a 

alterações no RCM e Folheto Informativo e, também devido à retirada do mercado de 

embalagens com mais de 30 comprimidos [49]. 

 

2.3. Interações medicamentosas 

As interações entre medicamentos representam um risco crescente a nível de saúde pública, 

devido ao envelhecimento da população e, consequente, aumento no número de medicação por 

paciente. Estima-se que, na Europa, as reações adversas a medicamentos provoquem entre 2,5 

e 8,4 milhões de admissões hospitalares, sendo que entre 16,6% e 59,1% devem-se a interações 

medicamentosas. 

Os AINEs diminuem a ação farmacológica dos anti-hipertensivos, existindo preocupação, 

que o uso concomitante destas duas classes aumente o risco de lesão renal aguda. Um estudo 

caso-controlo, em que todos os indivíduos tomavam anti-hipertensivos permitiu concluir que o 

risco de contrair uma lesão renal aguda não aumentava, significativamente, com o uso 

concomitante de AINEs. Contudo, observou-se um risco significativo quando era utilizada uma 

terapêutica tripla: um diurético com um iECA ou com um antagonista dos recetores da 

angiotensina II (ARA) e um AINE. Como já foi referido anteriormente, as PGs renais e a 

angiotensina II são responsáveis pela manutenção da homeostasia renal. Em doentes de alto 

risco, que tenham redução da perfusão renal, e que estejam sujeitos a terapêutica tripla o sistema 

renina-angiotensina não é suficiente para compensar a vasoconstrição provocada pela inibição 

das PGs, aumentando, assim, o risco de lesão renal aguda. Além disso, os antagonistas da 

aldosterona, estão associados a um risco elevado de hemorragia gastrointestinal, risco esse, que 

aumenta com o uso concomitante de AINEs. Um estudo revelou que a indometacina e o 

flurbiprofeno interagem com os β-bloqueadores, atenuando, também, os seus efeitos anti-
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hipertensivos. A relevância clínica destes estudos permanece pouco clara, no entanto, um estudo 

revelou que o aumento da hipertensão causada pela toma de COXIBs contribui para a ocorrência 

de eventos cardiovasculares. Por esta razão, é importante que pacientes hipertensos que 

necessitem de diuréticos, ARA ou iECA, evitem o uso crónico de AINEs e, ainda mais importante, 

que sejam seguidos pelo médico, de forma a evitar lesões a nível cardiovascular e renal.  

Outra interação medicamentosa bem conhecida refere-se à interação com antitrombóticos, 

como a Aspirina® e a varfarina. A coadministração de Aspirina® em baixas doses com outros 

AINEs provoca uma diminuição dos seus efeitos cardioprotetores, pois, estes, ao ligarem-se 

reversivelmente à COX 1, bloqueiam a ligação da Aspirina® a essa isoforma, diminuindo a sua 

ação antiagregante plaquetária. Esta preocupação é maior em doentes com risco cardiovascular 

e que tomam AAS em baixas doses diariamente, para prevenir eventos trombóticos. Em relação 

à interação com outros anticoagulantes, como a varfarina, sugere-se que a coadministração 

aumenta o risco de hemorragia gastrointestinal devido, à inibição do TXA2 e à consequente 

destabilização da função normal das plaquetas. Esta hipótese foi demonstrada num estudo 

coorte realizado na Dinamarca, que determinou que o uso concomitante de anticoagulantes e 

AINEs aumenta o risco de hemorragia gastrointestinal em 8 vezes. Além disso, existe outro 

mecanismo pelo qual ocorre um aumento do risco de hemorragia gastrointestinal envolvendo a 

varfarina. O metabolismo da sua forma ativa é realizado via CYP2C9 e, o ibuprofeno e outros 

AINEs são substratos desta enzima, logo o uso simultâneo destes medicamentos aumenta a sua 

atividade anticoagulante. Por outro lado, o aumento do risco de hemorragia gastrointestinal e 

aumento do risco do desenvolvimento de úlceras pépticas está, também, documentado devido à 

coadministração de AINEs e corticosteroides, uma vez que, ambas as classes inibem a produção 

de PGs citoprotetoras da mucosa gastrointestinal 

Um estudo coorte na Holanda e um estudo caso controlo no Reino Unido, determinaram que 

o uso concomitante de AINEs e inibidores seletivos da recaptação da serotonina (SSRI) 

aumentavam o risco de hemorragia e de dano do trato gastrointestinal. Existem vários 

mecanismos que podem corroborar esta interação, no entanto, o mais importante, prende-se 

com o facto de os SSRI levaram a uma depleção da serotonina nas plaquetas devido à inibição 

da sua recaptação, o que provoca um comprometimento da sua função hemostática resultando 

num aumento do risco de hemorragia.  

Em 2003, um estudo revelou que o uso simultâneo de inibidores seletivos da COX-2 e lítio, 

provocava um aumento da concentração plasmática deste último fármaco. Apesar do mecanismo 

pelo qual isto acontece não ser claro, pensa-se que certos AINEs são capazes de reduzir a 

excreção renal do lítio devido à inibição das PGs renais. Esta interação foi associada a variados 

efeitos secundários clínicos, como tremores, atargia, letargia, fraqueza, fala arrastada, entre 

outros [37,50,51]. 
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2.4. Dispensa e vendas de AINES em Portugal 

A partir de 2005, com a origem do DL nº 134/2005 de 16 de agosto, foi possível que os 

MNSRM fossem comercializados fora das farmácias, em locais previamente registados no 

INFARMED. Devido a esta acessibilidade as vendas deste grupo têm vindo a aumentar, com 

consequente aumento da automedicação, dado que deixa de existir um aconselhamento por 

parte do farmacêutico [52]. Em 2016, foram vendidos cerca de 40 milhões de embalagens de 

MNSRM, sendo que os derivados do ácido propiónico (ibuprofeno, naproxeno) representavam 

6% dessas vendas, estando em 5º lugar, atrás dos analgésicos e antipiréticos (25%), 

modificadores de motilidade intestinal (11%), adjuvantes da cicatrização (8%) e de aplicação 

tópica (8%). No que toca à divisão por substância ativa, é o paracetamol que apresenta a maior 

percentagem de embalagens vendidas (15%), seguido do ibuprofeno (6%), diclofenac (5%), 

clorofenamina+paracetamol (4%) e, por fim, flurbiprofeno (3%). Este número aumentou 

relativamente a 2011 e 2012, onde os derivados do ácido propiónico representavam 5% das 

vendas, sendo que os medicamentos mais vendidos, entre todas as classes terapêuticas eram 

o paracetamol (14,2%), o ibuprofeno (5,2%) e o diclofenac (3.8%) [53]. 

No que diz respeito à venda total de medicamentos, ainda em 2011, venderam-se cerca de 

7 milhões embalagens de AINEs, representando o sexto grupo com mais embalagens vendidas, 

atrás dos anti-hipertensores, psicofármacos, insulinas e diabéticos orais e antidislipidémicos [54]. 

Por sua vez, dados de 2017, referentes a todas as classes terapêuticas, os AINEs não estão 

presentes no top 10 dos medicamentos com maior utilização. No entanto, no que toca às 

substâncias ativas com maior utilização, o ácido acetilsalicílico encontra-se em 6º lugar, atrás da 

atorvastatina, metformina, paracetamol, sinvastatina e amoxicilina+ácido clavulânico [55]. 

Como foi referido, o aumento das vendas, com um consequente aumento da automedicação 

é um problema de saúde pública, pois pode levar a uma utilização inadequada destes 

medicamentos e, por conseguinte, o desenvolvimento de efeitos secundários subclínicos e 

clínicos que necessitam de cuidado profissional. Isto ocorre devido ao desconhecimento 

farmacoterapêutico por parte da população em geral, algo que podia ser evitado com uma 

simples deslocação à farmácia, onde os profissionais de saúde têm o discernimento de sugerir 

a medicação mais adequada para cada doente. 

3. Intervenção na comunidade 

Durante os quatro meses de estágio deparei-me com uma incessante procura de AINEs, por 

parte das mais variadas faixas etárias. Esta procura devia-se, frequentemente, a problemas 

como, odontalgia, cefaleias, mialgias, artrose e artrite reumatoide. Apesar de a maior parte da 

medicação ser sujeita a receita médica, os utentes, geralmente, solicitavam-na sem 

apresentarem a receita médica respetiva. Além disso, notei uma banalização acerca dos perigos 

do uso crónico desta medicação, da maior parte dos utentes, quando realizava aconselhamento. 
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3.1. Métodos 

3.1.1 Questionário 

Devido aos motivos referidos acima, decidi elaborar um questionário [ANEXO XV] de forma 

a apurar os conhecimentos sobre os anti-inflamatórios e, por conseguinte, conhecer os hábitos 

dos utentes da FP no que toca à automedicação e motivos pelos quais isso ocorre. Este inquérito 

foi realizado apenas durante 15 dias, tendo apenas conseguido uma amostragem de 25 pessoas. 

Procurei avaliar o género, a faixa etária, as habilitações literárias, o hábito do uso de anti-

inflamatórios, as razões pelas quais usavam esta medicação, o número de tomas diárias, quais 

anti-inflamatórios é que costumavam tomar, as reações adversas sentidas, se tinham 

conhecimento dos efeitos secundários relacionados com o abuso desta medicação, se usavam 

protetores gástricos quando tomavam anti-inflamatórios, se recorriam à automedicação, se 

concordavam que estes medicamentos devem ser sujeitos a receita médica e, por fim, quando 

tinham duvidas a quem é que recorriam. 

 

3.1.2. Resultados 

Os resultados do inquérito encontram-se representados graficamente no Anexo XVI. De 

seguida, passo a comentar os resultados observados. 

 

Questão 1- Género: 

Este questionário foi, maioritariamente, respondido por indivíduos do sexo feminino, 

correspondendo a 68% (n=17) do total dos inquiridos. 

 

Questão 2 – Faixa etária: 

Dos 25 inquiridos, a faixa etária mais predominante foi entre os 41 e 50 anos, 

representando 36% (n=9). Em segundo lugar, temos a faixa etária entre os 51 e 60 anos, 

representando cerca de 20% (n=5), de seguida 16% dos inquiridos (n=4) tinham entre 31 e 40 

anos, e os utentes entre os 61 e 70 anos e com mais de 70 anos partilham a mesma 

percentagem, 12% (n=3). Por último, um utente inquirido tinha entre os 11 e 20 anos, 

correspondendo a uma percentagem de 4%. 

 

Questão 3 – Grau de habilitação literárias: 

Quanto ao grau de habilitação literárias, 36% (n=9) dos inquiridos eram licenciados, os 

utentes que tinham o ensino secundário e o 2º ciclo representaram a mesma percentagem, 24% 

(n=6) e, por fim, 16% (n=4) apresentavam o 1º ciclo 

 

Questão 4 – Costuma tomar anti-inflamatórios: 

Esta questão teve como objetivo perceber se os utentes inquiridos eram consumidores 

desta classe terapêutica, sendo que a maioria afirmou que usava anti-inflamatórios “às vezes”, 

especificando que só tomavam quando apresentavam algum tipo de dor. Este grupo representou 

58,3% (n=14) do total dos inquiridos. Por sua vez, 37,5% (n=9) afirmou que tomava anti-
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inflamatórios constantemente e, por fim, apenas um inquirido afirmou que não utilizava anti-

inflamatórios, correspondendo a 4,2% do total. 

 

Questão 5 – Costuma recorrer à automedicação: 

Em relação à questão número 5, 56% (n=14) dos inquiridos afirmou que costuma recorrer 

à automedicação no que diz respeito a esta classe terapêutica. Por sua vez, 28% (n=7) 

respondeu que apenas recorre à automedicação às vezes e 16% (n=4) assegurou que não 

realiza esta prática. 

 

Questão 6 – Razão(ões) pela(s) qual(ais) toma anti-inflamatórios? 

Depois de realizar a pergunta número 5, reconheci que era importante tentar perceber 

quais as razões do consumo de AINEs. Assim, as razões mais predominantes deste consumo 

são as cefaleias, que representam 58,3% (n=14) do total dos inquiridos, as odontalgias e dores 

de coluna partilham a mesma percentagem, representando 41,7% (n=10), as dores musculares 

estão em quarto lugar, representando cerca de 37% (n=9) dos inquiridos. Por sua vez, apenas 

8,3% (n=2) refere que utiliza anti-inflamatórios para a artrite reumatoide e, 12,5% (n=3) afirmou 

que utiliza esta classe quando tem febre. Outras razões apresentadas foram dor de garganta, 

dores de ouvidos e dores menstruais. 

 

Questão 7 – Quantos costuma tomar por dia? 

Esta questão teve como objetivo perceber se os inquiridos respeitavam a posologia de 

cada anti-inflamatório, ignorando o facto de ser automedicação ou medicação prescrita. Neste 

caso, 54,2% (n=13) afirmou que toma dois anti-inflamatórios por dia, 29,3% (n=7) assegurou que 

apenas tomava um por dia e, por fim, 16,7% (n=4) do total dos inquiridos afirmou que tomava 

três por dia. 

 

Questão 8 – Que anti-inflamatório(s) costuma tomar? 

No que diz respeito a esta questão, os resultados apontam que os medicamentos mais 

utilizados são o ibuprofeno 600mg e a nimesulida, correspondendo, simultaneamente, a 12 

utentes (50%) do total de inquiridos. De seguida, o terceiro medicamento mais consumido por 

esta amostragem é o diclofenac de aplicação tópica, sendo que corresponde a uma percentagem 

de 33,3% (n=8). De seguida, temos diclofenac de uso oral (comprimidos e cápsulas moles) que 

é consumido por 8 inquiridos, o que representa 33,3% do total. Imediatamente a seguir temos o 

ibuprofeno 400 mg que representa cerca de 29,2% do total (n=7). No fim da tabela, está presente 

o etofenamato em gel, creme ou loção (n=5 – 20,8%), o acido acetilsalicílico em doses baixas 

(n=4 – 16,7%) e o etoricoxib (n=2 – 8,3%). Dois inquiridos escolheram a opção “outros” e quando 

questionados sobre quais anti-inflamatórios consumiam, um deles afirmou que se tratava do 

ibuprofeno 200mg, enquanto que o outro individuo estava a realizar uma terapia com etodolac.  
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Questão 9 – Já sentiu alguma reação adversa? 

Dos 25 inquiridos, apenas 8% (n=2), afirmou que já sentiu alguma reação adversa 

relacionado com o consumo de anti-inflamatórios. Consequentemente, 92% (n=23), respondeu 

que nunca sentiu nenhuma reação adversa. 

 

Questão 10 – Se sim, qual(ais)? 

As reações adversas relatadas pelos dois indivíduos que responderam que sim à questão 

anterior foram náuseas/vómitos, dor abdominal e reação alérgica. Ambos os inquiridos afirmaram 

que sentiram estas reações adversas no início da toma da medicação e que devido a esta 

situação pediram aconselhamento junto dos profissionais de saúde. 

 

Questão 11 – Costuma tomar um protetor gástrico (omeprazol, pantoprazol, 

rabeprazol, esomeprazol) quando usa anti-inflamatório? 

Esta questão teve como objetivo entender se os utentes têm noção que o abuso de anti-

inflamatórios leva a efeitos secundários graves a nível do trato gastrointestinal, que podem ser 

atenuados se, concomitantemente, for utilizado um protetor gástrico. Desta forma, era necessário 

inquirir se os utentes tomavam o protetor gástrico aquando do uso de anti-inflamatórios. Os 

resultados indicam que apenas 16,7% (n=4) tomam protetor gástrico e, que 12,5% (n=3) só às 

vezes, sendo que a maior fatia, 70,8% (n=17), representa os indivíduos que não tomam qualquer 

protetor gástrico aquando da toma de anti-inflamatórios.  

 

Questão 12 – Conhece os efeitos secundários do uso abusivo desta medicação? 

Esta questão está relacionada com a anterior, no entanto o objetivo era ter noção do 

conhecimento que os utentes possuem sobre os problemas associados ao abuso dos AINEs. Os 

resultados indicam que 52% (n=13) tem conhecimento dos efeitos secundários. O contrário é 

representado por 48% (n=12). 

 

Questão 13 – Se sim, qual(ais)? 

De todos os efeitos secundários, a possibilidade de formação de uma úlcera péptica era a 

mais conhecida, visto que, cerca de 10 inquiridos (76,8%) assinalaram esta opção. O segundo 

efeito secundário mais conhecido era o dano da função renal, opção assinalada por 7 inquiridos 

(53,8%). De seguida temos a hemorragia gastrointestinal (30,8%), selecionada por 4 utentes e, 

por fim, selecionada, apenas, por um utente (7,7%) temos o agravamento da pressão arterial.  

 

Questão 14 – Devido à gravidade dos efeitos secundários concorda que todos 

estes medicamentos devem ser sujeitos a receita médica? 

Em relação a esta questão, 68% (n=17) responderam que não, ou seja, que estes 

medicamentos não deviam ser sujeitos a receita médica, sendo que 32% (n=8) responderam que 

deve continuar a ser necessário receita médica. Todos os utentes que responderam 

negativamente a esta questão, expunham a problemática de ser necessário ir ao centro de saúde 
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e marcar uma consulta, só para o médico lhes prescrever esse medicamento. Para todos seria 

mais fácil ir, simplesmente, à farmácia e adquirir o medicamento. 

 

Questão 15 – Qual é a posologia indicada para o ibuprofeno 400mg? 

O ibuprofeno 400mg é um medicamento de venda livre, que muitos utentes adquirem nas 

farmácias e, também, nas parafarmácias. Por esse motivo, esta questão tem como objetivo 

compreender se os utentes têm noção da posologia indicada para este medicamento. Do total 

dos inquiridos, 56% (n=14) afirma que a posologia é de 8 em 8 horas, enquanto que 40% (n=10) 

indica que não sabe responder a esta questão. Um dos inquiridos (4%) afirma que a posologia 

indicada é de 12 em 12 horas.    

 

Questão 16 – Quando tem dúvidas sobre se deve tomar anti-inflamatórios a quem 

é que recorre? 

Em relação à procura de informações sobre se devem ou não tomar anti-inflamatórios, 18 

inquiridos (72%) declararam que a primeira escolha é dirigirem-se à farmácia. Por sua vez, 6 

inquiridos afirmaram que se desloca, também, ao seu centro de saúde. Por último, oito inquiridos 

escolhem perguntar a amigos ou familiares se deve tomar ou não o anti-inflamatório. 

 

4. Conclusão 
A automedicação é, no geral, um tema preocupante e, apesar, de a nível da saúde pública 

a maior preocupação ser em relação ao consumo desmedido de antibióticos, existem certas 

classes medicamentosas, como os anti-inflamatórios que não podem deixar de ter especial 

atenção.  

Como referi acima, este estudo foi realizado com o objetivo de conhecer os hábitos, em 

relação ao uso de anti-inflamatórios, dos utentes da FP. No entanto, a amostragem obtida é muito 

reduzida, o que impede a formação de conclusões fiáveis e definitivas. Não obstante, é possível, 

a partir da observação dos resultados definir uma linha de crença e pensamento destes utentes. 

De tal forma, por meio dos dados obtidos podemos concluir que a taxa de automedicação dos 

AINEs é, relativamente, elevada, sendo que a maior parte desta automedicação é derivada de 

cefaleias, odontalgias, dores de coluna e dores musculares, sendo que para isso os anti-

inflamatórios preferidos pelos utentes foram o ibuprofeno de maior dosagem, a nimesulida e o 

diclofenac tópico. Isto corrobora o facto de o controlo da dor ser uma das principais preocupações 

a nível da população, visto que esta problemática, tanto crónica como aguda, tem um elevado 

impacto negativo na pessoa e, até nos familiares mais próximos. Por sua vez, a maior parte das 

pessoas inquiridas tinha noção que, em relação à maior parte dos anti-inflamatórios desta classe, 

a posologia indicada é de 12 em 12 horas, ou seja, dois comprimidos por dia. Estes 

medicamentos são responsáveis por reações adversas a nível gastrointestinal, no entanto, 

apenas dois utentes afirmaram que sentiram algum tipo de efeito adverso. Além disso, e ao 

contrário do que eu inicialmente acreditava, mais de metade dos utentes inquiridos afirmou 

conhecer os efeitos secundários provocados pelo abuso destes medicamentos, sendo que o 
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efeito mais frequentemente escolhido foi a úlcera péptica. No entanto, contrariando estes 

resultados, muitos indivíduos afirmaram que não devia ser necessário receita médica, sendo que 

a principal razão dessa escolha incide no facto de não valer a pena o gasto na marcação de uma 

consulta e deslocação ao centro de saúde. Assim, podemos concluir que apesar de mais de 

metade dos inquiridos conhecer os efeitos secundários, existe, com clareza, uma falta de 

informação sobre a sua gravidade e também uma falta de acompanhamento médico. No que 

toca ao ibuprofeno de 400mg, medicamento de venda livre, apenas 58% dos inquiridos conhecia 

a posologia. Apesar desta falta de informação poder ser colmatada com um farmacêutico, isto 

nem sempre acontece, pois, este medicamento está à venda, por exemplo, nos supermercados, 

onde não existe disponibilização de informação. Assim, o profissional de saúde tem um papel 

importante na orientação e prevenção da automedicação. No que diz respeito a esta questão, a 

maior parte dos inquiridos afirma que se desloca, em primeiro lugar, à farmácia e só quando é 

estritamente necessário é que se deslocam ao centro de saúde. Isto significa que a maior parte 

dos utentes deposita total confiança no farmacêutico e nos seus conhecimentos e, cabe aos 

farmacêuticos orientar e consciencializar os utentes de que este tipo de medicamentos deve ser 

utilizado com cautela pois pode agravar problemas já existentes ou causar novas patologias. 

 

Projeto 2: Gripe: Uma preocupação anual e Resistência a antibióticos 

1. Contextualização do tema  

O vírus da gripe, Influenza, é uma das principais preocupações a nível mundial, uma vez 

que, afeta um elevado número de indivíduos em cada ano. A epidemiologia dos vírus da gripe 

está relacionada com os padrões de temperatura cíclicos das regiões do Hemisfério Norte e 

Hemisfério Sul, onde as epidemias ocorrem, respetivamente entre janeiro e abril e entre os 

meses de maio e setembro. Ainda assim, a atividade deste vírus é detetável ao longo do ano 

[56]. A Organização Mundial de Saúde (OMS) relatou que no ano de 2017, a taxa de ataque 

deste vírus foi de 5 a 10% em adultos e de 20 a 30% em crianças e, que cerca de 650.000 de 

mortes são devidas a problemas respiratórios consequentes da infeção por este vírus. Por sua 

vez, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) afirma que a doença provocada pelo 

vírus da gripe resultou, desde 2010, entre 140.000 e 710.000 hospitalizações anuais [57]. Na 

Europa, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC), reportou que este vírus causou 

no início do ano de 2017, um excesso de mortes que coincidiu com a circulação do vírus influenza 

A (H3N2), tendo sido observado em pessoas com idade superior a 65 anos [58]. 

Em Portugal, segundo o relatório anual do Programa Nacional de Vigilância da Gripe, 

elaborado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, na época gripal 2016/2017, a gripe 

e a vaga de frio foram responsáveis por um excesso de 4.467 óbitos em relação ao esperado. 

Nesta época foi observada uma atividade gripal de intensidade moderada, sendo que o período 

epidémico decorreu entre inícios de dezembro e inícios de janeiro [59]. No ano passado, na 

época de 2017/2018, foi observada uma atividade gripal de intensidade baixa-moderada, tendo 

sido identificados 1.334 casos de gripe. Nesta época, a gripe foi responsável por um excesso de 

3.174 óbitos, valor que diminuiu em relação à época 2016/2017 [60].  Desta maneira, os dados 
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apresentados acima referem-se a um vírus da gripe que provoca epidemias anuais, tratando-se 

de um problema grave de saúde pública, que, no entanto, pode ser controlado. Contudo, o risco 

de surgirem pandemias mundiais, como a de 1918, conhecida como a "Gripe Espanhola” ou a 

de 2009, conhecida como “Gripe Suína”, continua a ser uma preocupação a nível mundial, sendo 

necessário a realização de estudos sobre o impacto desta doença e de como realizar a 

prevenção. Assim, todos os anos existe uma elevada preocupação da parte dos profissionais de 

saúde em educar sobre a necessidade de prevenção e tratamento, o que leva à criação de 

numerosos materiais de divulgação, como panfletos, anúncio televiso, entre outros. 

2. Introdução teórica  

2.1. O vírus da gripe 

O vírus Influenza é o agente etiológico da gripe, que ataca maioritariamente o trato 

respiratório superior – nariz, garganta e brônquios e, raramente, os pulmões. Este vírus não afeta 

só humanos, mas também outros vertebrados [61]. Pertence à família Orthomyxoviridae 

existindo, dentro desta família o tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, sendo os mais importantes, ou 

seja, aqueles que causam infeções sintomáticas, o tipo A e tipo B. O tipo C causa, geralmente, 

uma doença respiratória leve, enquanto que o tipo D afeta principalmente animais e nunca foi 

demonstrado que possa causar infeção nos seres humanos [62]. 

A divisão em subtipos está relacionada com as duas glicoproteínas presentes na superfície 

do vírus: a neuraminidase (NA) e hemaglutinina (HA) e até à data são conhecidos 18 tipos de 

HA (H1 – H16) e 11 tipos de NA (N1-N9). Na teoria, seria possível obter um elevado número de 

combinações entre as duas glicoproteínas; contudo, apenas, algumas combinações foram 

encontradas na Natureza e, por sua vez, apenas um número restrito tem capacidade para infetar 

o humano. Em relação ao vírus influenza tipo A apenas os subtipos H1N1, H2N2 e H3N2 são 

capazes de infetar os humanos [63]. Os vírus influenza do tipo B não se encontram divididos em 

subtipos, contudo existem duas linhagens deste vírus em circulação na população humana, a 

linhagem B/Yagamata e a linhagem B/Vitoria [64]. 

A infeção provocada por este vírus resulta numa imunidade natural mediada por anticorpos 

contra, em especial, a glicoproteína HA. Por sua vez, ocorre uma alternância de subtipos pois, 

as duas glicoproteínas HA e NA, vão acumular mutações pontuais que modificam o tipo de 

aminoácidos no genoma viral, resultando numa mudança gradual do vírus. Assim, estes novos 

subtipos conseguem escapar à imunidade adquirida pelo hospedeiro, existindo um 

favorecimento da sua transmissão. Este fenómeno conhecido como drift antigénico explica a 

existência das gripes sazonais e a necessidade de produção anual de vacinas antigripais. Por 

outro lado, pode ocorrer outro tipo de variação antigénica que se denomina por shift antigénico. 

Este mecanismo pode ocorrer de duas formas: (a) rearranjo de segmentos genéticos de vírus 

humanos e vírus zoonóticos ou (b) reaparecimento de uma estirpe “adormecida” num 

reservatório animal e, para o qual, população humana já não apresenta qualquer memória 

imunológica. Desta forma, estamos na presença de um vírus de transmissão rápida, com um 

nível de propagação elevado, num curto período, dando origem a uma pandemia [64,65] 
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A constatação de que os vírus do tipo Influenza A surgem de reservatórios zoonóticos 

traduziu-se numa preocupação mundial, caracterizada por oneworld-onehealth, demonstrando 

que tanto a nível de saúde pública, como a nível de saúde veterinária existe uma necessidade 

de controlo e prevenção para diminuir a carga da doença provocada por este vírus [64].  

  

2.1.1. Transmissão e período de contágio 

 O sucesso epidemiológico do vírus Influenza traduz-se na sua habilidade de se propagar, 

eficientemente, de pessoa para pessoa. Foram identificados três mecanismos de transmissão: 

por partículas finas (aerossóis), por gotículas e transmissão por contacto. Quando um indivíduo 

espirra ou tosse, liberta partículas finas e pequenas gotículas que conseguem permanecer no ar 

durante horas. Deste modo, essas partículas podem ser inaladas e, consequentemente, 

depositadas no trato respiratório superior ou inferior provocando a infeção. Por outro lado, pode 

existir transmissão direta a partir do contacto humano ou a partir de fómites contaminados [66]. 

No entanto, o sucesso desta transmissão e a sazonalidade desta doença apresenta duas 

hipóteses explicativas: (a) os comportamentos sociais, dado que nos meses de chuva e frio, a 

população tende a procurar espaços fechados, favorecendo a transmissão de gotículas e (b) a 

transmissão é favorecida em condições de temperaturas baixas e humidade elevada, uma vez 

que, afetam a estabilidade do vírus e, consequentemente, a sua sobrevivência. 

Em relação ao período de contágio, podemos afirmar que a maioria dos adultos saudáveis 

são capazes de libertar partículas infeciosas e contaminar outros desde um dia antes do início 

dos sintomas se desenvolverem, até cinco a sete dias depois. Por outro lado, crianças ou 

indivíduos com o sistema imunológico mais enfraquecidos podem transmitir o vírus por mais de 

sete dias [67]. 

 

2.2.2 Sintomatologia e Complicações 

Dependendo das características do hospedeiro e do vírus, a apresentação clínica do vírus 

da gripe pode variar desde assintomática até doença fulminante. Os sintomas, geralmente, 

aparecem repentinamente e os mais frequentes incluem a febre, dor de cabeça, arrepios, mialgia, 

mal-estar. Por sua vez, também se desenvolvem sintomas respiratórios como tosse seca, 

garganta irritada e secreção nasal. Quando presente, a febre é o sintoma mais preocupante, 

visto que, a temperatura pode chegar aos 41ºC nas primeiras 24h de infeção e podem manter-

se durante 3 dias. As crianças carecem de maior preocupação, visto que podem apresentar 

temperaturas mais altas e também sintomas gastrointestinais, como vómitos e diarreia, podendo 

originar desidratação [68]. 

As principais e mais sérias complicações provocadas pelo vírus Influenza referem-se às 

complicações a nível pulmonar, que podem ser divididas em quatro categorias: (1) pneumonia 

primária vírica; (2) pneumonia secundária bacteriana; (3) pneumonia provocada por patógenos 

pouco comuns ou em hospedeiros imunodeprimidos e (4) exacerbação de doenças pulmonares 

crónicas. A pandemia de 1959 permitiu concluir cientificamente que a infeção por vírus Influenza 

pode causar pneumonia vírica, uma vez que, 18% dos indivíduos admitidos nos hospitais 
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apresentavam sintomas como pieira e estertores, característicos deste tipo de infeção. Por sua 

vez, a infeção pelo vírus H5N1 indicou a presença de dispneia severa e desconforto respiratório. 

Análises mais específicas, como radiografias, apontaram a presença de infiltrados intersticiais e 

a contagem completa das células do sangue mostraram leucopenia e trombocitopenia, sem 

infeção bacteriana associada [69]. A pneumonia secundária bacteriana foi, inicialmente, descrita 

durante a pandemia de 1918, associada a uma elevada taxa de mortalidade, representando mais 

de 90% das 50 milhões de mortes causadas. As bactérias patogénicas mais comuns são 

Streptococcus pneumoniae e Staphylococcus aureus, enquanto que as infeções provocadas por 

Streptococcus pyogenes e a Haemophillus influenzae são mais raras. Esta descoberta sustentou 

a ideia de que a infeção viral causa comprometimento da mucosa e da depuração ciliar, dado 

que, estas bactérias são, normalmente, não patogénicas. Os mecanismos envolvidos na pós-

infeção bacteriana ainda não são totalmente conhecidos, no entanto acredita-se que este 

sinergismo advém o aumento da ligação e invasão das bactérias, como implícito acima, o 

aumento da replicação viral e a modificação da resposta inflamatória do hospedeiro. A 

pneumonia provocada por patógenos incomuns apresenta reduzida gravidade, sendo que os 

patógenos reportados são Aspergillus sp., Chlamydia pneumoniae e Legionella pneumophila. 

Por último, o vírus Influenza é capaz de exacerbar as doenças crónicas respiratórias a 25%, 

contudo o mecanismo inerente ainda não é completamente conhecido, porém acredita-se que 

esteja relacionado com a produção de mediadores inflamatórios [70]. 

As complicações neurológicas são uma realidade, apesar de raras. As convulsões ocorrem 

em dois terços dos pacientes hospitalizados com complicações neurológicas, sendo mais 

frequentes em crianças entre os 5 meses de idade e 6 anos. Estas convulsões são derivadas da 

febre alta, sem invasão direta no SNC. A segunda complicação neurológica mais comum é a 

encefalopatia que pode incluir, ou não, inflamação do SNC. A maioria dos relatos desta 

complicação advém de estudos realizados no Japão, onde foram identificados 148 casos de 

encefalopatia durante a influenza sazonal de 1999, em que os sinais clínicos primários 

observados foram a perda de consciência e sonolência, existindo outras características 

associadas como convulsões, alucinações e comportamentos anormais. Do total de 148 

pacientes, 46 faleceram e 41 apresentaram incapacidade a longo prazo. Apesar de ser uma 

complicação pouco recorrente em Portugal e nos restantes países da Europa é necessário a 

realização de estudos de modo prevenir e melhorar tratamentos já existentes [71]. 

 

2.2.3 Tratamento 

Os pacientes que não estão incluídos nos grupos de risco são aconselhados a repousar e a 

ficar em casa de maneira a diminuir a probabilidade de contaminação de outros indivíduos. 

Assim, a OMS considera que o tratamento deve ser focado em aliviar os sintomas derivados da 

infeção, como a febre, dado que, o vírus Influenza provoca uma doença autolimitada [72]. 

Todavia, os grupos de risco que apresentem uma doença clínica grave ou progressiva, associada 

à suspeita ou confirmação de infeção pelo vírus devem começar, o mais rápido possível, a terapia 

com antivíricos. Atualmente, existem 5 antivíricos contra o vírus Influenza, contudo a FDA 
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recomenda a utilização dos inibidores da NA – oseltamivir (via oral), zanamivir (inalação) e 

peramivir (intravenoso). Os inibidores da proteína M2, a amantadina e rimantadina, não são 

recomendadas, visto que, os vírus circulantes do tipo Influenza A apresentam uma elevada taxa 

de resistência e, são completamente ineficazes contra o tipo B e C. Esta elevada taxa de 

resistência está relacionada com o mecanismo de ação que consiste na inibição da proteína viral 

M2, estabilizando a proteína na sua conformação inativa, impedindo a acidificação do 

endossoma do vírus e, consequentemente, prevenindo que o vírus liberte, para o núcleo da 

célula, o RNA virulento. Como, esta proteína tende a sofrer mutações, torna-se resistente a estes 

fármacos, o que levou à sua descontinuação enquanto primeira linha de tratamento. 

Por sua vez, o mecanismo de ação dos inibidores da NA consiste na inibição da clivagem 

do vírus do ácido siálico e, como consequência, impede o virião de fundir com a membrana 

celular da célula hospedeira, prevenindo a disseminação de partículas virais. Estes fármacos 

são, atualmente, os únicos recomendados, sendo o oseltamivir o fármaco utilizado como primeira 

linha de tratamento devido à sua elevada biodisponibilidade oral. No entanto, ainda existem 

estudos controversos que questionam a eficácia deste fármaco. Uma meta-análise em 2014 

revelou um benefício mínimo na diminuição da duração dos sintomas em adultos, de 7 dias para 

6,3 dias e na redução de sintomas em crianças sem nenhuma condição associada. Do mesmo 

modo, este tratamento não demonstrou qualquer benefício em crianças com doenças 

respiratórias crónicas, como a asma. Contudo, estudos observacionais demonstram que o 

oseltamivir reduz a mortalidade associada a esta infeção e, por isso, as guidelines existentes 

indicam que deve ser receitado o mais rápido possível, até 48h depois do início dos sintomas e 

deve ser mantido por um período de 5 dias, de modo a maximizar o seu efeito. Para estirpes 

resistentes ao oseltamivir ou para indivíduos com fraca absorção a nível intestinal, é 

recomendado o tratamento com zanamivir [73]. 

De modo a melhorar os resultados clínicos e a abrandar a emergência da descoberta de 

novos fármacos devido ao aparecimento de resistências, surgiu a combinação de terapias 

antivirais. Um estudo de 541 participantes permitiu comparar a combinação do oseltamivir e do 

zanamivir com o tratamento em monoterapia, no entanto os resultados permitiram confirmar que 

a monoterapia é mais efetiva que a terapia combinada. Apesar dos esforços realizados nesta 

matéria, a escassez de resultados que acrescentem valor terapêutico é uma realidade. É 

obrigatório apostar na investigação de terapias de combinação e também na produção de novos 

antivíricos com diferentes mecanismos de ação, de modo a contrariar o grave problema atual de 

saúde pública, as resistências [74]. 

 

2.2.4. Prevenção 

Uma das principais formas de prevenção consiste na educação do indivíduo sobre hábitos 

básicos de higiene, como não espirrar para as mãos, lavar as mãos antes das refeições, evitar 

tocar com as mãos no nariz e olhos, já que estes hábitos impedem a disseminação das partículas 

virais. Assim como, quando um indivíduo é infetado com o vírus Influenza deve evitar o contacto 

com outros, permanecendo em casa até à finalização do período de contágio. 
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Todavia, podemos afirmar que a principal forma de prevenção é a vacinação anual, que 

deve ser realizada, principalmente, pelos grupos de risco. Estes grupos de risco referem-se a 

indivíduos que apresentam maior probabilidade de desenvolver complicações resultantes da 

infeção pelo vírus Influenza. Assim, os idosos com mais de 65 anos, todos os indivíduos, com 

mais de 6 meses de idade e com doenças crónicas, como asma, DM, cirrose hepática, doença 

arterial coronária, entre outros, e as grávidas, devem ser vacinados anualmente [75]. 

Atualmente, são usados dois tipos de vacinas contra o vírus Influenza: vacinas intranasais 

vivas atenuadas (LAIV) e vacinas parentais inativadas (IIV).  As vacinas vivas atenuadas, como 

o próprio nome indica, baseiam-se na existência de estirpes atenuadas do vírus do tipo A e B 

sensíveis à temperatura e adaptáveis ao frio, o que restringe a sua replicação ao trato respiratório 

superior, uma vez que, o trato respiratório inferior apresenta temperaturas mais elevadas. Podem 

ser trivalentes – H1N1, H3N2 e uma linhagem do vírus B – ou quadrivalentes – H1N1, H3N2 e 

as duas linhagens do vírus tipo B [76]. Na Europa, apenas a vacina quadrivalente, Fluenz Tetra® 

é comercializada, uma vez que, a vacina trivalente (Fluenz®) foi retirada do mercado [77]. Estas 

vacinas, apesar de apresentarem elevada segurança, podem provocar efeitos adversos como 

congestão nasal e garganta irritada, sendo que esses sintomas, acompanhados com febre baixa, 

foram observados em crianças com menos de 8 anos, nos 7 dias seguintes da toma da primeira 

dose da vacina. Contudo, considerando todos os estudos realizados em crianças nenhum 

sintoma era considerado um sintoma comum da administração da vacina. Num estudo 

randomizado, realizado por um período de 2 anos e conduzido em 1314 crianças entre os 72 

meses e os 15 anos, foi possível observar que a eficácia da vacina contra a estirpe H3N2 foi de 

95% e contra o vírus do tipo B foi de 91%. Por sua vez, o uso desta vacina não é recomendado 

em indivíduos com idade superior a 49 anos e inferior a 2 anos, grávidas e indivíduos com o 

sistema imunitário comprometido [78]. As IVV são produzidas a partir da propagação do vírus 

em ovos de galinha embrionados, sendo posteriormente inativado com formaldeído ou β-

propiolactona e, por essa razão, podem conter traços de proteínas do ovo, logo não deve ser 

administrada em indivíduos que apresentam hipersensibilidade anafilática a este alimento. O 

mecanismo imunológico desta vacina consiste na produção de anticorpos que têm como alvo a 

glicoproteína HA, conseguindo neutralizar o vírus ao impedir a sua ligação ao acido siálico e 

consequente entrada na célula hospedeira. No entanto, como foi explicado na seção 2.1. O vírus 

da gripe, os vírus Influenza são alvos de constantes variações antigénicas, que lhes permitem 

escapar aos anticorpos criados contra a estirpe mais antiga, sendo, por isso, necessário formular 

uma vacina contra a estirpe circulante na comunidade, em cada época sazonal gripal. A par das 

vacinas atenuadas, estas também apresentam elevada segurança, apresentando efeitos 

adversos leves como reações alérgicas, sensibilidade e dor, porém podem também ocorrer 

reações de hipersensibilidade imediata, como urticária, pieira e angioedema. Uma meta-análise 

de 8 estudos em adultos saudáveis – 18 a 64 anos- entre 2004 e 2008, revelou que a eficácia 

desta vacina contra o vírus Influenza foi de 59% [79,80]. Na época gripal de 2015/2016, foi 

introduzida pela primeira vez no Japão, uma vacina quadrivalente, tendo sido realizado um 

estudo sobre a sua eficácia. Todos os pacientes admitidos ao hospital da cidade de Yokohama 
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que apresentavam sintomas característicos do vírus Influenza eram sujeitos a um teste rápido 

de diagnóstico, permitindo a separação em dois grupos: casos positivos e a quem tinha sido 

administrada a vacina há mais de 14 dias, eram considerados os casos e os restantes indivíduos, 

o placebo. Assim, a eficácia da vacinação neste grupo de pacientes foi de 49.1% que, por sua 

vez, é comparável à estimativa relatada por outros países como os Estados Unidos da América, 

41% [81]. Outro estudo, realizado na época gripal de 2016/2017, desta vez realizado apenas em 

crianças, divididas em três grupos de acordo com a faixa etária: 0 aos 4 anos, 5 aos 9 anos e 10 

aos 15 anos, revelou que a eficácia da vacina quadrivalente era de 30,2% [82]. 

Na época gripal de 2018/2019, em Portugal, e de acordo com as recomendações da OMS, 

as vacinas comercializadas são a Influvac® – vacina trivalente que apresenta duas estirpes virais 

da influenza tipo A, H1N1 e H3N2 e uma estirpe viral da linhagem Victoria do vírus influenza tipo 

B, e a vacina quadrivalente – Vaxigrip® – que para além das estirpes referidas, apresenta 

também a estirpe viral da linhagem Yagamata do tipo B do vírus Influenza [83]. 

Apesar de todos os esforços feitos por parte dos profissionais de saúde, a gripe sazonal 

continua a possuir um enorme efeito na saúde pública e o potencial efeito devastador que uma 

pandemia pode ter a nível mundial, sugere a necessidade do desenvolvimento de novas 

gerações de vacinas e, ainda mais importante, a pesquisa e tentativa de formulação de uma 

vacina “universal”. No entanto, o objetivo atual é diminuir a incidência sazonal do vírus da gripe, 

recorrendo à vacinação anual de, principalmente, todos os grupos de risco e, para além disso, 

educar os indivíduos sobre regras básicas de prevenção. 

 

2.3. Gripe versus constipação 

Tanto a gripe como a constipação são doenças que provocam infeções víricas respiratórias, 

no entanto a constipação é provocada por outro vírus, o Rhinovírus. Como os sintomas são muito 

parecidos, a população leiga tem dificuldade em distinguir as diferenças, ainda que, geralmente, 

a constipação apresente sintomas menos intensos que a gripe. Uma característica importante 

que vale a pena mencionar é o facto de na constipação a febre ser baixa, assim como, os 

sintomas não se iniciarem abruptamente como na gripe. É importante conhecer as diferenças 

entre elas e procurar ajuda de um profissional de saúde, se necessário, de modo a evitar 

complicações severas [84]. 

 

2.4. Uso de antibióticos 

Como é de conhecimento geral, a resistência a antibióticos é uma grave ameaça para a 

saúde pública, podendo elevar os custos em saúde em mais de 20 biliões em dólares e, também 

provocar perda de produtividade nas indústrias agrícolas [85]. 

De acordo com o CDC, 30 a 50% de todos os antibióticos prescritos, são desnecessários, 

sendo que esta prescrição negligente, associada à automedicação e à rejeição recorrente de 

advertências contra o seu uso excessivo resultam nesta problemática. Para além disso, as 

bactérias resistências a antibióticos disseminam-se, principalmente, em ambiente hospitalar 

infetando indivíduos doentes podendo causar um elevado número de mortes [86]. 
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No Eurobarómetro de 2009 sobre resistência a antibióticos pode-se concluir que, apenas, 

36% da população europeia sabia que os vírus não podem ser tratados com antibióticos. 

Contudo, no relatório mais recentemente realizado, em 2016, esta percentagem aumentou para 

43%. Neste mesmo relatório, os indivíduos foram questionados se os antibióticos eram capazes 

de tratar doenças como a gripe e a constipação, sendo que em 2009, 46% responderam 

corretamente e em 2016 a percentagem foi de 56%. No entanto, neste tópico pode-se observar 

que Portugal está abaixo da média, uma vez que, em 2016, apenas 38% respondeu 

corretamente. A partir deste relatório, pode-se concluir que 84% dos indivíduos questionados 

estão conscientes que o uso desnecessário de antibióticos diminui a sua eficácia [87,88]. 

Desta maneira, é necessário apostar na divulgação de modo a educar a população, sendo 

que os profissionais de saúde apresentam um papel vital nesta temática. 

3. Intervenção na comunidade 

O estágio curricular que realizei incluiu o mês de outubro, onde a preocupação sobre a 

chegada do Inverno e do tempo frio é uma realidade tanto para os utentes, como para os 

profissionais de saúde. Apesar de todo o material de divulgação oferecido pelas várias indústrias 

farmacêuticas, pareceu-me pertinente alertar a comunidade para o flagelo anual, que é o vírus 

da gripe.  

 

3.1. Métodos 

3.1.1. Panfleto 

De modo a informar os utentes que frequentam a FP decidi elaborar um panfleto, para 

eliminar todas as dúvidas que possam existir sobre o assunto. Assim, o panfleto [Anexo XVII] 

incluiu os sintomas, o período de contágio, os grupos de risco, a importância da vacinação anual 

e outras maneiras de prevenção, as principais diferenças entre a constipação e a gripe, o erro 

de adquirir antibióticos e alguns mitos. Este método tem como objetivo atingir utentes entre os 

30 e 80 anos, uma vez que, é a faixa etária com mais frequentadores na FP. 

 

3.1.2. Apresentação na Escola Básica dos Castelos 

As crianças, apesar de não serem um grupo de risco, são muito afetadas por esta doença. 

A proximidade nas escolas e a despreocupação em relação a certas regras básicas de higiene 

promove a transmissão de doenças contagiosas entre crianças. Assim, achei pertinente realizar 

uma apresentação powerpoint [Anexo XVIII] sobre os conceitos básicos da gripe a alunos do 3º 

e 4º ano da Escola Básica dos Castelos [Anexo XIX], de modo a incutir ensinamentos e 

comportamentos a crianças que vão também falar entre si e com os familiares mais próximos 

sobre o que aprenderam, levando assim a um ciclo de transmissão de informação. 

4. Conclusão 

A gripe é e continuará a ser umas das principais preocupações a nível mundial, dado que, 

apresenta uma elevada carga de morbilidade e mortalidade, principalmente, por provocar 

infeções associadas em doentes com doenças crónicas. Desta maneira, apesar da numerosa 
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existência de materiais de divulgação, nunca é demais incutir ensinamentos à população, de 

modo a prevenir a contração deste vírus.  

Com este projeto consegui envolver duas importantes faixas etárias: indivíduos com 

doenças crónicas que habitualmente frequentam a farmácia e crianças capazes de absorver 

ensinamentos que guardarão para si e transmitirão aos familiares próximos, como pais e avós.  

Vários estudos comprovam que as vacinas apresentam um histórico de eficácia e segurança 

moderados, sendo que a vacinação anual continuará a ser a principal medida de prevenção e 

redução da morbilidade do vírus Influenza, durante largos anos. No entanto, o impacto negativo 

na saúde pública provocada por este vírus e o potencial efeito global provocado por uma 

pandemia sugere uma necessidade urgente de uma nova geração de vacinas mais eficazes. 

Para isso acontecer é necessário a criação de parcerias ativas entre indústria e governo, de 

modo a acelerar a investigação reduzindo barreiras regulamentares. Enquanto isso, é importante 

o contínuo apoio à vacinação anual, fomentando, perto do público-alvo, a sua administração. No 

que diz respeito ao uso desmedido de antibióticos é importante delinear estratégias de modo a 

reduzir a demanda de antibióticos e, também de modo a criar mais campanhas de sensibilização 

Cabe ao farmacêutico, como primeira linha de procura de informação, instruir os utentes, de 

maneira a promover a saúde pública da sua comunidade e, consequentemente, a da população 

portuguesa. 

Considerações finais 

O objetivo do estágio curricular é aumentar os conhecimentos científicos apreendidos 

durante os 5 anos de curso e, criar um impacto positivo na saúde dos utentes da comunidade. 

Com esta experiência conseguimos aprender o verdadeiro significado da profissão farmacêutica 

e, também, a importância de estabelecer uma relação de confiança com o utente.  

Durante a realização do questionário sobre o uso de AINEs tive a oportunidade de conversar 

com os utentes, sobre os seus hábitos e conhecimentos, tendo como objetivo não só a obtenção 

de resultados, mas também a realização de aconselhamentos sobre a posologia e efeitos 

adversos provocados por estes medicamentos. Este projeto impulsionou-me a querer saber mais 

sobre este tema, uma vez que, o abuso de certas classes terapêuticas é um assunto que deve 

estar esclarecido no seio dos profissionais de saúde, para que se consigam identificar e resolver 

estes problemas. 

Relativamente à realização do panfleto pude verificar a elevada adesão dos utentes 

frequentadores da FP, pois todos procuravam resposta às dúvidas referentes ao vírus da gripe. 

Por sua vez, ao efetuar uma campanha de sensibilização na escola, pude contactar com os mais 

novos, algo que sempre foi a minha área de interesse. Pude compreender a real influência que 

um profissional de saúde pode ter nos seus conhecimentos e nas suas maneiras de agir. 

Após estes 4 meses, retiro um balanço extremamente positivo das experiências que adquiri 

e desafios que alcancei, afirmando, com confiança, que saio mais rica e preparada para o 

mercado de trabalho. 
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Anexos 

Anexo I – Espaço exterior da Farmácia da Prelada 

 

Anexo II – Sala de atendimento ao público  
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Anexo III – Área técnica de informática 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Armazém 
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Anexo V – Gabinete de atendimento personalizado  
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Anexo VI – Fatura de encomenda ao armazenista 
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Anexo VII – Requisição de benzodiazepinas, psicotrópicos e 
estupefacientes 
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Anexo VIII – Nota de devolução 
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Anexo IX – Guia de tratamento 
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Anexo X – Receita Médica com validade de 30 dias 
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Anexo XI – Receita médica renovável 
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Anexo XII – Receita Médica Manual 
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 Anexo XIII – Ações das prostaglandinas (adaptado de Anwar, A., Anwar, 
I. J., & Delafontaine, P. (2015). Elevation of cardiovascular risk by non-
steroidal anti-inflammatory drugs. Trends in cardiovascular medicine, 
25(8), 726-735.) 
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Anexo XIV – Classes de anti-inflamatórios não esteroides 
 

  
 

 
 

     Seletivos 

 
 

Não seletivos 

Derivados do Ácido 
Salicílico 

_ _ _ _ _ Ácido Acetilsalicílico 

Derivados do Ácido 
Propiónico 

 
_ _ _ _ _ 

Ibuprofeno 
Naproxeno 

Cetoprofeno 

Derivados do Indol e 
indeno 

 
Etodolac 

 
Indometacina 

Sulindac 

Derivados do Ácido 
Acético 

_ _ _ _ _ Diclofenac 

Derivados do Ácido 
Antranílico 

_ _ _ _ _ 
Ácido meclofenâmico 

Ácido mefenâmico 

Oxicam Meloxicam 
Piroxicam 
Tenoxicam 

Não Acídicos _ _ _ _ _ Nabumetona 

Furanonas di- aril 
substituídas 

Rofecoxib _ _ _ _ _ 

Sulfonamidas Celecoxib _ _ _ _ _ 

Metilssulfonas Etoricoxib _ _ _ _ _ 

Sulfonanilidas Nimesulida _ _ _ _ _ 

Grupo 

terapêutico 

Seletividade 

COX-2 
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Anexo XV – Inquérito sobre o uso de anti-inflamatórios 
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Anexo XVI – Analise gráfica dos inquéritos realizados sobre o uso de anti-
inflamatórios não esteroides 
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Anexo XVII – Panfleto sobre o vírus da gripe 
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Anexo XVIII – Apresentação em power point sobre o vírus da gripe 
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VIDEO – O ESPIRRO – 

TRANSMISSÃO DA GRIPE 
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Anexo XIX – Apresentação na biblioteca da Escola Básica dos Castelos 
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Resumo 

A formação académica de um profissional em Ciências Farmacêuticas requer a 

realização de um estágio curricular, podendo este ser efetuado apenas em Farmácia 

Comunitária. No entanto, existe a possibilidade de realizar um período de estágio em 

Farmácia Hospitalar, que apresenta os mesmos objetivos que o estágio em Farmácia 

Comunitária: colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo dos 

cinco anos de estudos.  

O farmacêutico hospitalar, para além de ser especialista no medicamento, 

apresenta também conhecimentos mais específicos de ambiente hospitalar. Desta 

maneira, esta experiência permite dar a conhecer ao estagiário os diversos setores da 

farmácia hospitalar, a organização e gestão dos serviços farmacêuticos e todos os 

processos que permitem garantir a qualidade, eficácia e segurança na dispensa do 

medicamento ao doente. 

No presente relatório estão descritas todas as atividades desempenhadas e áreas 

de intervenção do farmacêutico hospitalar responsável pelos serviços farmacêuticos do 

Hospital Privado da Trofa. Para além disso, encontram-se descritas todas as 

competências que eu adquiri ao longo dos dois meses de estágio. 
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1. Grupo Trofa Saúde [1] 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) é, atualmente, uma referência a nível nacional na área 

da saúde, tendo sido fundado o seu primeiro hospital, Hospital Privado da Trofa (HPT), 

a 8 de março de 1999. 

Atualmente serve uma população superior a 2,5 milhões de habitantes, com maior 

destaque para o norte de Portugal, possuindo uma vasta rede de unidades hospitalares. 

Para além do Hospital Privado da Trofa (HPT), existem mais cinco unidades 

hospitalares, entre as quais, o Hospital Privado de Alfena-Valongo (HPAV), o Hospital 

Privado de Gaia (HPG), o Hospital Privado de Boa Nova (HPBN), Hospital Privado de 

Braga (HPB) e o Hospital Privado de Braga Centro (HPBC). O GTS apresenta, também, 

na sua constituição três hospitais de dia – Hospital de Dia de Famalicão (HDF), o 

Hospital de Dia da Maia (HDM) e o Hospital de Dia de São João da Madeira (HDSJM).  

O GTS apresenta-se como uma rede em expansão, sendo que no ano corrente irá 

inaugurar o Hospital Privado de Vila Real e o Hospital Privado de Guimarães. Para além 

disso, está prevista para o ano de 2019 a abertura do Hospital Privado de Barcelos e 

para o ano de 2020 a abertura de um hospital no Porto.  

No HPT estão disponíveis os serviços de analises clínicas, anatomia patológica, 

bloco de partos, bloco operatório, consulta externa programada, exames 

complementares de diagnóstico, fisioterapia, internamento com 55 quartos e 112 

camas, unidade de cuidados intermédios, unidade integrada e de convalescença e um 

serviço de urgência em funcionamento permanente 24 horas por dia, todos os dias da 

semana.  

1.1. Organização e gestão dos Serviços do GTS 

Cada uma das unidades hospitalares pertencentes ao GTS possui um Conselho de 

Administração e um Diretor Clínico, sendo assim unidades dotadas de alguma 

autonomia. No entanto, existem também serviços partilhados como a organização da 

Gestão Hospitalar e Associação Complementar de empresas (ACE), como entidade 

prestadora de serviços às diferentes unidades.  
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Figura 1- Organograma do GTS 

 

2. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) referem-se a um conjunto de 

atividades que tem como objetivo permitir o acesso a um medicamento eficaz, seguro e 

com qualidade e garantir que o doente tenha acesso à melhor e mais eficaz terapêutica 

para si. A direção está a cargo de um farmacêutico hospitalar, cuja atividade 

compreende a validação de prescrições, a promoção de formações, a organização de 

estudos científicos, a farmacovigilância, colaborando com outros profissionais de saúde 

de modo a aperfeiçoar o dinamismo entre os variados serviços presentes no hospital. 

Esta colaboração é fundamental para que exista uma gestão racional da medicação, 

sendo o objetivo final alcançar a máxima efetividade e eficiência dos tratamentos dos 

doentes. 

Os SFH possuem autonomia técnica e científica, estando, no entanto, sujeitos à 

orientação dos Órgãos Administrativos do Hospital.  

2.1. Serviços Farmacêuticos do GTS 

Os SFH do GTS são constituídos por seis Farmacêuticos Diretores Técnicos, 

distribuídos por cada unidade hospitalar (HPB, GPT, HPAV, HPBN, HPBC, HPG). Por 

sua vez, os Hospitais de Dia (HDF, HDM, HDSH) estão sob gestão do farmacêutico da 

unidade hospitalar mais próxima, pois não possuem SFH locais. 

A coordenação dos SFH do GTS está sob a alçada da Dr.ª Patrícia Moura, 

especialista em Farmácia Hospitalar, que se encontra no Armazém Central, localizado 

no HPAV. Este armazém funciona como um armazém de distribuição e receção de todos 

os produtos farmacêuticos referentes a todas as unidades hospitalares do GTS e, 

também é utilizado para a distribuição de medicamentos manipulados e citotóxicos. 

Grupo Trofa Saúde

Hospital Privado da Trofa

Hospital Privado de Alfena

Hospital Privado de Braga

Hospital Privado de Braga 
Centro

Hospital Privado de Boa 
Nova

Hospital Privado de Gaia

Associação Complementar 
de Empresas (ACE)

GHT - Gestão Hospitalar
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Cada SFH do GTS possui um plano operacional diário adaptado a cada hospital, 

onde se encontram as atividades a ser realizadas de manhã e de tarde, a cada dia da 

semana. Isto acontece, uma vez que, cada hospital apresenta diferentes serviços e 

diferentes necessidades em cada um. 

Os farmacêuticos das diferentes unidades hospitalares encontram-se em constante 

contacto entre si e com a farmacêutica coordenadora, partilhando conhecimentos e 

ideias de forma a otimizar todos os processos e tarefas de cada hospital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Organograma da Organização 
da Gestão dos SFH do GTS 

 

2.2. Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado da Trofa 

Os SFH do HPT funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, num espaço 

físico localizado no piso -1 constituído apenas por uma divisória, composta por uma 

zona de receção de encomendas, zona de satisfação de pedidos, zona de preparação 

da dose unitária, armazém e gabinete. Este espaço físico encontra-se descrito ao 

pormenor no Anexo I. A partir de meados de julho de 2018 os SFH do HPT foram 

alterados para o piso 2, sendo este local maior e estando dividido de maneira mais 

correta, o que permite otimizar os serviços realizados na farmácia. 

No caso de surgir alguma necessidade fora do horário estipulado é possível, para o 

enfermeiro, auxiliar ou técnico, deslocar-se à farmácia com uma chave suplente que 

está localizada na receção do hospital e, levantar o respetivo medicamento ou produto 

farmacêutico, preenchendo um impresso próprio para o efeito [Anexo II], afixado junto à 

porta da farmácia. Neste documento deve ser identificado o medicamento por 

Denominação Comum Internacional (DCI), a quantidade retirada, o profissional que o 

retirou, com rubrica e número mecanográfico, o doente em que foi utilizada, data e hora. 

Quando este impresso se encontra totalmente preenchido é arquivado numa pasta.  

Coordenadora dos SFH do 
GTS

Drª Patrícia Moura

DT dos SFH do HPT
Dr. Ricardo Carvalho

Hospital de Dia de 
Famalicão

DT dos SFH do HPAV

DT dos SFH do HPB

DT dos SFH do HPBC

DT dos SFH do HPBN
Hospital de Dia da 

Maia

DT dos SFH do HPG
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Como foi mencionado acima, na seção 2.1. Serviços Farmacêuticos do GTS, cada 

hospital apresenta o seu plano operacional, estando o do HPT descrito ao pormenor no 

Anexo III. 

2.2.1 Sistema Informático 

Atualmente, é imprescindível, em qualquer empresa, um sistema informático que 

consiga conectar todos os serviços de forma eficiente. Para isso, no GTS, em todas as 

unidades hospitalares os principais sistemas informáticos utilizados são o CPC/HS, o 

PHC e a Intranet. 

O sistema mais utilizado pelos serviços farmacêuticos é o CPC/HS, desenvolvido 

pela Glintt Healthcare Solutions. Este serviço tem como finalidade gerir as quantidades 

físicas de medicamentos/produtos farmacêuticos em todos os serviços de cada hospital 

do grupo, satisfazer e rececionar pedidos de serviços, transferir medicamentos/produtos 

farmacêuticos para o Armazém Central e outros hospitais de grupo, validar prescrições 

dos doentes e, ao mesmo tempo aceder ao histórico clínico de cada um.  

O PHC é utilizado para efeitos de faturação, sendo utilizado, principalmente, para 

emissão de guias de transporte quando os produtos farmacêuticos são transferidos 

entre os diferentes hospitais e/ou entre o Armazém Central. O programa estabelece 

automaticamente um portal de comunicação com a Autoridade Tributária. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de aprender como trabalhar com este 

sistema informático e de pôr em prática esses conhecimentos, o que me permitiu chegar 

ao final dos dois meses e ter autonomia suficiente para lidar com o programa sem a 

presença do Dr. Ricardo. 

 

3. Gestão de medicamentos e produtos farmacêuticos [2] 

O Farmacêutico Hospitalar (FH) é responsável pela gestão dos produtos 

farmacêuticos e medicamentos de forma a assegurar a correta dispensa ao doente. A 

gestão de medicamentos e produtos farmacêuticos (MPF) apresenta várias fases, 

começando na seleção, aquisição e armazenamento, passando pela distribuição e 

acabando na administração ao doente. 

3.1. Seleção de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A seleção de medicamentos disponíveis para o GTS é feita a partir de um formulário 

próprio de cada hospital, que tem por base o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM), sendo este formulário realizado pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), da qual fazem parte alguns profissionais de saúde do GTS. Este é 
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revisto a cada três meses para avaliar a necessidade de alterações no formulário, como 

a adição ou retirada de um MPF, tendo em conta as necessidades dos utentes. 

3.2. Aquisição de produtos 

De forma a rentabilizar as compras e a obter melhores preços junto dos laboratórios 

fornecedores, a aquisição de medicamentos para todo o GTS é centralizada no 

Armazém Central. Anualmente, no mês de janeiro, realiza-se a escolha dos laboratórios 

fornecedores, sendo, estes sujeitos a concurso, à semelhança do que acontece nos 

hospitais públicos. São selecionados aqueles que oferecem melhores condições 

económicas e de credibilidade, sendo, portanto, a encomenda de cada produto efetuada 

a um laboratório específico, exceto se o produto estiver esgotado ou ocorrer outra 

circunstância especial. 

No início de cada semana, o farmacêutico responsável de cada unidade hospitalar 

faz um pedido, baseado em stocks pré-definidos adequados para garantir as 

necessidades dos utentes, ao Armazém Central, através do CPC/HS. Cabe à 

Coordenadora dos SF do GTS no Armazém Central juntar todos os pedidos num só e 

encaminhar este via Intranet para o Departamento de Compras do GTS. Posteriormente, 

o pedido é reencaminhado para os laboratórios fornecedores, num prazo de 24 horas. 

3.2.1. Aquisição de Produtos Extra-Formulário 

Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos existentes no HPT fazem parte 

do Formulário Hospitalar Interno do GTS. No entanto, quando um médico prescreve um 

medicamento que não faça parte desse formulário, é necessário preencher o impresso 

“Justificação de Receituário de Medicamentos” (Anexo IV). Posteriormente, este 

impresso é avaliado pelos serviços farmacêuticos e caso seja aceite, esses mesmos 

medicamentos são inseridos na Adenda do formulário hospitalar. 

3.2.2. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

O processo de aquisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos possui 

algumas particularidades, uma vez que, estes medicamentos são considerados 

medicamentos de alto risco para o desenvolvimento de dependências. Assim, é 

necessário realizar um controlo rígido referente à entrada destes medicamentos, 

preenchendo para esse efeito o Anexo VII, segundo a Portaria nº 981/98 de 8 de junho 

[Anexo V]. Este anexo deve ser carimbado (original e duplicado), fotocopiado para 

arquivo até satisfação do pedido e, seguidamente, enviado para o Armazém Central. No 

momento da satisfação da encomenda, o Armazém Central arquiva o duplicado do 

Anexo VII e deve enviar o original de volta para a farmácia do HPT, onde é arquivado 

substituindo a fotocopia tirada inicialmente.  
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Este pedido é registado numa folha excel de controlo do stock dos estupefacientes, 

onde se coloca o respetivo código gerado no sistema informático CPC/HS, o DCI do 

estupefaciente e respetivo número que foi recebido e a assinatura do responsável pelos 

Serviços Farmacêuticos. O stock total de estupefacientes é verificado sempre que se 

retira ou coloca alguma unidade. 

3.2.3. Medicamentos com Autorização de Utilização Excecional 

Todos os medicamentos comercializados em Portugal necessitam de apresentar 

uma Autorização de Introdução ao Mercado (AIM), atribuída pela Autoridade Nacional 

do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED). No entanto, quando um hospital 

precisa de um medicamento que não tem AIM atribuído em Portugal, o INFARMED 

permite que sejam adquiridos medicamentos provenientes de outros países da União 

Europeia, sendo necessário para isso uma Autorização de Utilização Excecional (AUE) 

[3]. 

Este pedido ocorre, anualmente, no mês de setembro, através do preenchimento 

de um impresso específico pelo diretor clínico ou entidade equivalente, onde se coloca 

o motivo pela qual se requer a AUE, sendo necessário demonstrar a inexistência de 

alternativa viável no mercado nacional. [4] Para além disso, no impresso devem constar: 

o nome do medicamento, substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, quantidade, 

preço por unidade e outras informações relevantes [Anexo VI]. 

Caso o INFARMED autorize a AUE, esta tem validade de um ano e o requerente é 

informado através de um documento onde consta o número de unidades autorizadas 

[Anexo VII]. Toda a documentação deve ser arquivada por um período não inferior a 5 

anos e deverá ser facultada ao INFARMED sempre que solicitado.  

3.3. Receção de Encomendas 

Todos os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos destinados 

às unidades hospitalares do GTS são entregues no Armazém Central, localizado no 

HPAV, devem fazer-se acompanhar de uma Guia de Transporte e Guia de Remessa ou 

Fatura, sendo necessário aquando da receção a verificação manual dos MPS. O 

processo de receção de encomendas nos serviços do Armazém Central consiste na 

necessidade de introdução no sistema informático de prazos de validade, número de 

lote, preço e quantidade dos produtos recebidos. 

De seguida, satisfazem-se os pedidos de cada unidade hospitalar no CPC, sendo 

emitida uma guia de transporte. A satisfação destes pedidos permite que o stock seja 

automaticamente transferido para a respetiva unidade hospitalar. Os produtos e a 

respetiva guia são entregues em cada unidade hospitalar pelo departamento de logística 

e transporte, sendo rececionados pelo farmacêutico responsável que verifica se os 
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medicamentos estão de acordo com o descrito na guia de transporta, arquivando a guia 

numa capa para o esse efeito [Anexo VIII]. 

Certas encomendas volumosas, como soros e paracetamol intravenoso de 1000mL, 

não seguem este circuito de distribuição, sendo entregues em cada SFH pelo respetivo 

fornecedor. 

 3.4. Armazenamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

O Armazenamento de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos 

Médicos nos SFH do HPT fica a cargo do farmacêutico responsável de cada unidade 

hospitalar, tendo como principal objetivo garantir a qualidade, integridade e conservação 

dos mesmos. O armazenamento, quer geral quer especial, segue as orientações da 

regra FEFO (First Expired, First out), que consiste na dispensa de produtos com menor 

prazo de validade, permitindo uma distribuição mais eficaz e evitando a problemática de 

produtos com prazo de validade a expirar que, eventualmente, terão de ser devolvidos. 

3.4.1. Armazenamento geral 

No HPT, os MPF encontram-se organizados por ordem alfabética e por diversas 

zonas, em gavetas individuais e prateleiras, estando todos os medicamentos 

identificados com uma etiqueta que apresenta o DCI e a dosagem. Nos SFH do HPT, 

na área destinada às gavetas encontra-se a zona de injetáveis subdivida em ampolas 

de maior e menor dimensão; uma zona de comprimidos subdividas em comprimidos de 

baixa e elevada dosagem e uma zona com medicamentos de uso retal. Nas estantes 

podemos encontrar xaropes e soluções orais, anestésicos gerais, pomadas, colírios, 

produtos destinados a Medicina Dentárias, produtos de nutrição, desinfetantes, soros, 

material de penso, entre outros. 

Com o objetivo de diminuir os erros foi realizado um estudo e consequentemente foi 

criado um pictograma que alerta para os medicamentos com a mesma DCI, mas 

diferente dosagem, sendo destacados os medicamentos cuja embalagem é semelhante 

(“Look-alike, Sound-alike” – LASA) [Anexo IX]. 

3.4.2. Armazenamento Especial  

Existem medicamentos e produtos farmacêuticos que seguem outras 

especificações relativamente ao armazenamento. Neste grupo incluem-se os 

medicamentos de frio, os medicamentos fotossensíveis, os estupefacientes e 

psicotrópicos, os inflamáveis, os gases medicinais e o carro de emergência.  
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a) Medicamentos de frio 

Os medicamentos termolábeis devem ser armazenados no frigorifico com 

temperatura compreendida entre os 2 e os 8ºC, segundo as normas do INFARMED. A 

temperatura deve ser continuamente monitorizada por um termómetro eletrónico. À 

semelhança do que acontece nas estantes e gavetas, os medicamentos que se 

encontram dentro do frigorifico estão organizados segundo o DCI e dosagem. 

 

b) Medicamentos fotossensíveis  

Os medicamentos fotossensíveis devem ser mantidos ao abrigo da luz em 

embalagens apropriadas, existindo por vezes a necessidade de isolar a embalagem 

primária com papel de alumínio, colocando-se uma etiqueta no exterior com a devida 

identificação. 

 

c) Estupefacientes e psicotrópicos 

Os estupefacientes e psicotrópicos devem ser armazenados num cofre com 

fechadura de segurança, tendo em conta a necessidade de controlo apertado como 

mencionado acima. Mais uma vez, os medicamentos são armazenados por DCI e ordem 

alfabética. 

 

d) Gases medicinais 

Os gases medicinais devem ser armazenados numa sala apropriada, fora dos SFH. 

Estes produtos farmacêuticos são armazenados pelos técnicos de serviços de 

manutenção do HPT, que por sua vez, são também responsáveis por garantir a sua 

correta preservação.  

 

e) Inflamáveis 

Os inflamáveis devem ser armazenados num armário corta fogo encontrando-se 

devidamente separados em caixas plásticas individuais, de forma a reter os líquidos em 

caso de fuga. 

 

f) Carro de emergência  

Os carros de emergência constituem uma situação particular do armazenamento de 

medicamentos, pois contêm o material necessário a ser usado no caso de emergência, 

como estupefacientes, gazes, material para via aérea (laringoscopios, vias orofaríngeas, 

sonda de aspiração rígida, etc.), entre outros. Estes carros encontram-se selados e é 
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necessário preencher um formulário específico [Anexo X], sempre que é aberto e 

retirado um medicamento, produto farmacêutico ou dispositivo medico. Neste formulário 

é também registado quem abriu o carro e respetiva justificação.  

3.5  Controlo de medicamentos 

3.5.1. Controlo da temperatura e humidade da Farmácia 

Os SFH devem estar sujeitos ao controlo da temperatura e humidade, de forma a 

garantir a qualidade e as melhores condições de armazenamento dos medicamentos. A 

temperatura não deverá ultrapassar os 25ºC e a humidade deve estar abaixo dos 60% 

e, no caso do frigorifico, como foi referido anteriormente, a temperatura deve estar 

compreendida entre os 2 e os 8ºC.  

O controlo destes parâmetros é feito por sondas eletrónicas, sendo emitido um 

alarme direcionado aos Serviços de Manutenção, sempre que alguma medição 

ultrapasse as recomendações. Semanalmente, os serviços de Manutenção enviam um 

gráfico que representa as respetivas variações de temperatura e humidade [Anexo XI]. 

Todos os relatórios são arquivados na pasta “Registo de Temperatura e Humidade” 

estando sempre disponíveis para serem revistos, em caso de vistoria por parte do 

INFARMED. 

3.5.2. Controlo do prazo de validade 

O controlo dos prazos de validade (PV) dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos de todo os serviços do hospital é da responsabilidade dos SFH. Este 

controlo é de grande importância, uma vez que, a ultrapassagem do PV de um produto 

traz custos e perdas a nível monetário e a sua utilização errónea pode levar a 

consequências graves para o doente.        

 Sendo assim, no HPT estão definidos meses específicos para proceder ao controlo 

do PV, como se pode observar no Anexo XII. A lista de validades corresponde a uma 

folha excel onde são registados os medicamentos com PV a expirar no ano 

correspondente, onde consta a DCI, o PV, a quantidade e o local de armazenamento 

(serviço ou farmácia). Quando se encontram medicamentos com prazo de validade 

inferior a 3 meses, deve seguir-se o procedimento descrito no fluxograma presente no 

Anexo XIII. Os produtos deverão ser trocados por outros com maior validade e 

encaminhado para serviços onde sejam usados com mais frequência, tendo como 

objetivo o seu consumo antes de terminar o PV.  

Se para um determinado medicamento não existam PV superior em stock, este 

permanece no serviço clínico identificado com a etiqueta “Atenção prazo de validade a 
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expirar”. Se no mesmo compartimento existirem medicamentos com PV muito diferentes 

coloca-se uma etiqueta “Usar 1º” que especifica o medicamento com PV mais curto. 

Após o processo de verificação da existência dos medicamentos ou produtos 

farmacêuticos com PV mais curto é necessário atualizar a folha de excel, com a 

indicação “retirado” ou “gasto”, conforme os produtos que foram removidos, sendo 

devolvidos aos laboratórios fornecedores para troca ou descartados no contentor de lixo 

biológico, ou consumidos.  

 

 

 

 

 

4. Sistema de distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos é da responsabilidade 

dos SFH e revela-se como sendo uma função de elevada importância, uma vez que, é 

pretendido que o medicamento prescrito chegue ao doente certo, na dose certa e na 

altura certa. Para além disso este sistema tem como objetivo garantir o cumprimento da 

prescrição, reduzir os erros de administração, racionalizar o uso de medicamentos e 

monitorizar e garantir uma melhor adesão à terapêutica [2]. 

No HPT a distribuição de medicamentos pode ser dividida por distribuição clássica 

ou tradicional, distribuição individual em dose unitária (doentes em regime de 

internamento), distribuição a doentes em regime de ambulatório e distribuição de 

medicamentos sujeitos a controlo especial. Assim, a distribuição de medicamentos e 

produtos farmacêuticos é feita para os vários serviços das unidades hospitalares, como 

ao internamento, bloco operatório, urgência, bloco de partos, imagiologia, 

gastroenterologia, fisioterapia, consulta externa e, como já foi mencionado, 

semanalmente, ao HDF. 

4.1. Distribuição clássica ou tradicional 

A distribuição clássica ou tradicional tem por base a reposição de stocks por níveis, 

tendo sido, previamente, definido pelos SF em conjunto com o Enfermeiro Coordenador 

os stocks ideais, de acordo com as necessidades de cada serviço, diárias ou semanais. 

Esta reposição de stocks a nível semanal está descrita no Plano Operacional Semanal 

do HPT, sendo efetuada em dias específicos nos Serviços de Internamento, de Urgência 

e Bloco Operatório [Anexo III]. 

Figura 3 - Representação das etiquetas usadas no controlo dos PV 
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O FH é, então, responsável por gerar informaticamente um pedido semanal, que 

consiste em calcular a diferença entre o stock existente no serviço e o stock ideal, ou 

seja, tendo por base as faltas no respetivo serviço. O pedido é gerado no CPC/HS, na 

seção “Pedido com base em Níveis”. No caso do Internamento e Bloco Operatório é o 

próprio FH que repõe a medicação nos respetivos locais, enquanto que na Urgência a 

medicação é conferida e armazenada, nos respetivos locais, por um enfermeiro. No 

serviço de Internamento é, também, gerado o pedido de stock ideal de soros e é o 

próprio FH que os coloca no local respetivo.  

A distribuição clássica também engloba a Satisfação de Pedidos feitas pelos chefes 

de cada serviço via CPC/Hs, tendo por base as suas necessidades semanais. Estes 

pedidos são separados, colocados em caixas próprias na zona de satisfação de pedidos 

e, posteriormente, o pedido é satisfeito a nível informático fazendo a transferência do 

stock para o respetivo serviço. A última etapa deste processo consiste em informar o 

serviço em questão para que faça a recolha do material nas instalações dos SFH. 

Frequentemente é necessário fazer pedidos para doentes específicos, como, por 

exemplo, material de penso e pomadas/cremes e, nesse caso, o medicamento ou 

produto farmacêutico é debitado diretamente na conta informática do doente. Caso se 

trate de produtos pertencentes ao Formulário Hospitalar do GTS, mas que não existam 

em stock, os SF devem consultar pelo CHP/Hs, na seção, “Gestão de produtos – 

Manutenção – Produtos Farmacêuticos”, o stock do produto das restantes unidades 

hospitalares do GTS e solicitar um pedido à unidade que apresentar o produto em maior 

quantidade. No entanto, se esse o medicamento ou produto farmacêutico estiver 

ausente dos stocks de todas as unidades hospitalares do GTS, mas for comercializado 

em farmácias comunitárias, pode ser requerido à Farmácia Vivalva, com quem o HPT 

tem protocolo. Em relação ao último ponto apresentado, o medicamento mais solicitado 

à Farmácia Vivalva era o Sene (Pursennide®), uma vez que, a sua utilização era 

bastante recorrente. 

4.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) consiste na dispensa de 

medicamentos e produtos farmacêuticos em doses individualizadas a cada doente, para 

um período de 24 horas, 15h de um dia e as 15h do dia seguinte. No entanto, os SF 

encontram-se encerrados aos fins de semana e aos feriados e, para isso, é necessário 

realizar a DIDDU para 72h e 48h, respetivamente, indicando as malas com o dia para o 

qual se destinam. 

 A criação deste tipo de distribuição surge pela necessidade de aumentar a 

segurança a nível do circuito do medicamento, de reduzir o risco de interações, de 
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reduzir os desperdícios relacionados com a suspensão de certa medicação, de 

conhecer mais aprofundadamente o perfil farmacoterapêutico dos doentes e, de diminuir 

o tempo que os enfermeiros perdem com a gestão relacionada com a medicação [2]. 

Este procedimento inicia-se com validação da prescrição médica, realizada através 

do CPC. O FH tem acesso a informações sobre o doente como o nome, cama, número 

de processo, médico prescritor, data e hora da prescrição, historial terapêutico e tipo de 

dieta. Para além disso, contém informações sobre os fármacos prescritos e respetiva 

dosagem, forma farmacêutica, via de administração, duração do tratamento e a 

justificação clínica do médico prescritor, que é apenas necessária no caso de serem 

prescrito antibióticos. Assim, o FH tem de ter em consideração todas estas informações 

para poder validar a prescrição. No entanto, caso a prescrição possua alguma 

incongruência, o FH contacta o médico prescritor de modo a confirmar qualquer dúvida 

existente. 

O passo seguinte é gerar os mapas de distribuição em dose unitária, fazer o débito 

da medicação de cada doente e imprimir as etiquetas de identificação dos doentes, com 

o respetivo número de processo, o denominado GTS, serviço de internamento e cama 

de cada um. Estas etiquetas identificam as gavetas das malas de DIDDU 

correspondentes a cada doente [Anexo XIV]. Certos medicamentos, como a insulina, 

medicamentos de frio, soros, soluções orais e psicotrópicos/estupefacientes não são 

dispensados por este sistema de distribuição, sendo que nestas situações é selecionada 

a opção de dispensa tradicional, no momento em que se realiza a validação, para que 

seja feita a dispensa a partir dos stocks do serviço. 

Após finalizar a preparação das malas, é necessário realizar uma dupla verificação 

de toda a medicação que é efetuada, normalmente, pelo Enfermeiro do Internamento. 

No entanto, existe, no HPT, uma certa limitação de recursos humanos, o que leva a que 

esta verificação seja feita pelo estagiário presente e pelo FH. A entrega e recolha no dia 

posterior das malas fica, também, ao cargo do estagiário e FH. De seguida, é necessário 

comparar os medicamentos não administrados com os mapas de distribuição do dia 

anterior e do dia atual, de forma a detetar possíveis erros na administração de 

medicação. Essa medicação, que não foi administrada, é retirada da conta do doente, 

na secção “Correção/Estorno Saídas” do CPC/Hs. 

4.3. Distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório (DMDRA) 

surgiu da necessidade de haver um maior controlo e vigilância em determinadas 

terapêuticas devido à existência de efeitos secundários graves e da necessidade de 

assegurar a adesão à terapêutica. Para além disso, este tipo de distribuição oferece a 
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possibilidade aos doentes de continuar o tratamento ao nível do domicílio e reduz os 

riscos associados a um internamento, como, por exemplo, as infeções nosocomiais. Por 

todas estas razões, posso afirmar que a DMDRA assegura uma melhoria significativa 

na qualidade de vida dos doentes [2]. 

 No HPT, a DMDRA está essencialmente associada a doentes oncológicos e a 

diferentes serviços clínicos como a consulta externa e urgência. Para que o paciente 

possa levantar a medicação, o médico prescritor deverá contactar os SFH e entregar a 

identificação do doente e uma prescrição da medicação. Seguidamente, o doente é 

contactado para proceder ao levantamento da medicação, sendo o FH responsável por 

conceder toda a informação para o uso correto do medicamento. 

4.4. Gases medicinais 

Os gases medicinais (GM) são medicamentos usados para ventilar, oxigenar ou 

anestesiar um paciente. Existem também os gases medicinais que são considerados 

dispositivos médicos, como por exemplo, o hélio. Os gases usados no HPT são o 

protóxido de azoto, oxigénio, dióxido de azoto e ar medicinal e são armazenados em 

garrafas especiais de diferentes tamanhos, sendo que as garras de pequena dimensão, 

5L, são usadas para quando os doentes necessitam de ser transferidos. A sua 

distribuição é feita por um sistema fechado de canalização interna [5]. 

As encomendas, receção, controlo das garradas e devolução de garrafas vazias 

está sob a responsabilidade do serviço de manutenção, fazendo parte da 

responsabilidade deles o registo periódico do nível dos gases nos tanques de oxigénio. 

Estes devem, também, assegurar a rastreabilidade dos gases, com registo de lotes, 

datas de entrega e de início de utilização [Anexo XV]. 

4.5.  Distribuição de Medicamentos Controlados  

4.5.1.  Psicotrópicos e estupefacientes  

Os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP) são fármacos que podem 

causar dependência física e psíquica e, por isso, é necessário um controlo especial e 

rigoroso que impeça o seu uso irracional. Como já foi mencionado na secção 3.2.2. – 

Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, esta classe de medicamentos exige um 

circuito especial. 

Cada serviço clínico apresenta um stock pré-definido destes fármacos, estabelecido 

previamente entre os SFH e o Enfermeiro Coordenador. A administração de um 

estupefaciente a um doente, segundo a prescrição médica, necessita de ser registada 

num impresso, designado por Anexo X, modelo 1509 [Anexo XVI]. O documento em 

questão é constituído por um original e duplicado e é utilizado apenas para uma 
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substância ativa, que deve estar mencionada sobre a forma de DCI, forma farmacêutica 

e respetiva dosagem. Além disso, deve constar a identificação do serviço, a identificação 

do doente com nome e número de processo e, por fim, a quantidade administrada ao 

respetivo doente. O impresso deve ser, obrigatoriamente, assinado pelo enfermeiro que 

administrou o estupefaciente, colocando a respetiva data da administração. 

Quando o impresso se encontra totalmente preenchido ou é necessária a reposição 

do stock do serviço, o documento é assinado pelo diretor do serviço e entregue aos SF. 

O farmacêutico responsável verifica se o impresso está preenchido de forma correta e 

valida a quantidade administrada, registando no impresso, em algarismos e por extenso, 

essa mesma quantidade e, por fim, assina-o com assinatura legível, número 

mecanográfico e data. O documento original é guardado nos SFH, sendo o duplicado 

devolvido ao serviço que fez a administração. Por fim, o farmacêutico responsável 

preenche a folha excel de controlo de stock, mencionada na secção 3.2.2.- 

Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, e, de seguida, realiza a transferência 

informática de stock para o serviço correspondente de forma a repor o stock pré-definido 

e é impressa a guia de transporte em duplicado.  

O duplicado do Anexo X e uma das guias de transporte são arquivados no serviço 

clínico e o original e a outra guia de transporte são arquivados nos SFH, sendo que esta 

documentação deverá ser guardada por um período não inferior a 5 anos. 

4.5.2. Derivados do plasma humano 

Os medicamentos derivados do plasma humano ou hemoderivados são, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), “constituídos por proteínas plasmáticas de 

interesse terapêutico que não se podem sintetizar por métodos convencionais, pelo que 

são obtidos de plasma de dadores humanos sãos.” [6]. Esta categoria de medicamentos 

engloba a albumina, imunoglobulinas, complexo de protrombina, plasma humano 

inativado e fatores de coagulação (fator VII e fator IX). 

De acordo com o Despacho Conjunto nº 10286/2017, é essencial realizar a 

identificação e registo da respetiva utilização destes medicamentos, uma vez que, 

podem ser veículo de transmissão de doenças por via sanguínea. Deste modo a 

exigência de um circuito especial de distribuição advém da necessidade de relatar 

qualquer relação de causalidade entre a administração destes medicamentos e a 

deteção de doenças [7]. 

 Estes medicamentos, pela sua variabilidade enquanto produtos de origem 

biológica devem apresentar, para cada lote, um Certificado Oficial Europeu de 

Libertação de Lote (COELL) [8], reconhecido na União Europeia e no Espaço 

Económico Europeu. Em Portugal, o número CAUL identifica o Certificado de 
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Autorização de Lote de medicamentos derivados do sangue ou plasma humano (CAUL) 

[Anexo XVII], emitido pelo INFARMED [9]. Estes certificados garantem que o lote do 

hemoderivado em questão foi verificado e libertado após ser submetido ao processo 

oficial de libertação de lotes de medicamentos derivados do plasma humano. Para que 

este processo ocorra é necessária uma avaliação especifica da documentação relativa 

à produção de cada lote individual e ensaios laboratoriais específicos, de forma a 

despistar a contaminação destes com doenças transmissíveis [7]. 

No HPT, esta classe de medicamentos, é armazenada, exclusivamente nas 

instalações dos SFH, não existindo stocks nos serviços. Assim, a distribuição para os 

respetivos serviços é feita a nível da distribuição clássica e na DIDDU, com a 

particularidade de necessitar do preenchimento por parte do médico prescritor de um 

impresso próprio, o modelo nº1804 [Anexo XVIII]. Este impresso é constituído por duas 

vias, Via Farmácia (original) e Via Serviço (duplicado) e deve acompanhar o 

medicamento quando este é enviado para o serviço clínico. Neste documento o médico 

prescritor deverá preencher o impresso com a sua identificação, a identificação do 

doente, a medicação pretendida e o diagnóstico. Por sua vez, o farmacêutico dos SF é 

responsável pelo preenchimento com o nome, dose e quantidade do hemoderivado 

dispensado, número de lote, identificação do fabricante, número de certificado do 

INFARMED (CAUL) e numeração sequencial da requisição. No serviço requisitante, o 

Enfermeiro que administra o medicamento é o responsável por fazer o registo na Via 

Serviço (duplicado) que, de seguida, é arquivada no processo clínico do doente e, por 

sua vez, a Via Farmácia (original) é arquivada nos SFH. Estes registos devem ser 

arquivados durante pelo menos 5 anos. 

4.5.3. Sugamadex 

O Sugamadex (Bridion®) é um fármaco utilizado para reverter o bloqueio 

neuromuscular provocado pelo rocurónio ou pelo vecurónio [10]. Este fármaco 

apresenta valor terapêutico acrescentado, uma vez que, produz uma reversão mais 

rápida da anestesia e com menos risco (sem depressão cardiorrespiratória) quando 

comparado com a terapia tradicional com neostigmina e atropina. No entanto, como 

apresenta um custo de aquisição mais elevado, é necessário proceder a um controlo 

mais rigoroso da sua administração. Assim, este fármaco está incluído na seleção de 

medicamentos sujeitos a um circuito especial e, de forma, a controlar a sua utilização, 

foi introduzida uma folha de preenchimento obrigatório para justificar a sua 

administração [Anexo XIX]. 
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5. Farmacotecnia 

     5.1. Manipulação de preparações estéreis 

 5.1.1. Misturas para nutrição parentérica  

A nutrição parentérica consiste na administração, por via endovenosa, de micro e 

macronutrientes. Esta administração pode ser realizada por via central (através da veia 

subclávia ou jugular) ou por via periférica (através da veia da mão ou do antebraço) [11]. 

Nas unidades do GTS não é preparada nutrição parentérica, sendo, então, 

adquiridas bolsas comerciais tri-compartimentadas com soluções de aminoácidos, 

hidratos de carbono e lípidos. Estas necessitam de ser reconstituídas antes da 

administração, quebrando os separadores dos diferentes compartimentos e, assim 

obtém-se um produto com estabilidade de 24h. Estas bolsas podem ser de 

administração central (com maior aporte calórico e maior osmolaridade) e de 

administração periférica (com menor aporte calórico e menor osmolaridade). 

Habitualmente, é necessário adicionar, no momento da administração, oligoelementos 

e/ou vitaminas, sendo esta administração realizada num sistema em paralelo, em que é 

administrado um soro com os suplementos ao mesmo tempo que ocorre a nutrição 

parentérica. 

5.1.2.Citotóxicos  

A produção de citotóxicos, no GTS, é feita de acordo com a marcação dos ciclos 

oncológicos de cada doente, sendo precedida por uma prescrição médica que é 

validada por um farmacêutico hospitalar. No caso do GTS, as prescrições são 

duplamente validadas: pela farmacêutica coordenadora e pelo farmacêutico 

responsável pelo HPT.  

A preparação de produtos citotóxicos é realizada no armazém central, pela 

farmacêutica coordenadora, num local que deve ser constituído por três áreas distintas: 

a zona negra, onde se encontra todo o material necessário para a preparação dos 

citotóxicos; a antecâmara, onde se procede à lavagem e desinfeção das mãos (num 

lavatório com uma torneira acionada com o pé) e onde se encontra o material de 

proteção individual dos operadores (bata, luvas, óculos, toucas, cobre-sapatos e 

máscara bico-de-pato); a zona branca ou limpa,  sala com pressão negativa onde se 

encontra uma câmara de fluxo laminar vertical, classe II, tipo B e para fins preventivos, 

um kit de derramamento de citotóxicos. Uma vez que nas instalações do HPT não existe 

camara de fluxo laminar vertical, a preparação de todos os citostáticos é centralizada 

nas instalações do HPAV. [12] 
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Por fim, o manipulado deve ser identificado com um rótulo próprio e colocado num 

saco apropriado ao transporte de citotóxicos.  

5.2. Manipulação de preparações não estéreis 

As preparações não estéreis, para todos os hospitais do GTS, são produzidas no 

HPAV, onde se situa o Armazém Central, dependendo dos pedidos semanais de cada 

unidade. Estas preparações são, normalmente, destinadas aos serviços clínicos de 

Consulta Externa, Medicina Dentária e Fisioterapia. 

Semanalmente, às terças-feiras, é enviado ao Armazém Central, um pedido de 

manipulados. A sua preparação é feita na hotte de preparações não estéreis, por uma 

Técnica Responsável, com base num Manual Interno de Manipulados. Deve ser 

preenchida uma ficha de preparação e emissão do rótulo do manipulado que deve 

apresentar a composição qualitativa e quantitativa, lote, data de produção, PV, 

condições de conservação e instruções de utilização.  

5.3.  Etiquetagem e reembalagem 

Como foi mencionado na seção 4.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, 

todos os medicamentos devem ser distribuídos em dose unitária, estando devidamente 

identificados, de forma a assegurar um melhor seguimento da terapêutica farmacológica 

de cada doente. Para isso, todos os comprimidos e cápsulas rececionados no “Armazém 

Central”, que não apresentem identificação nos respetivos blisters, devem ser 

reembalados e etiquetados, um por um, numa área especifica e registados num modelo 

próprio [Anexo XX].  

No entanto, nem sempre é possível que este reembalamento seja realizado na 

farmácia do HPAV. Assim, em cada unidade hospitalar do GTS, mais concretamente, 

no HPT existe uma máquina manual de reembalamento de comprimidos, que se 

encontra numa área própria, nas condições de esterilização adequadas. Seguidamente, 

é necessário etiquetar com DCI, código interno do produto e data de validade. 

No HPT existe também a necessidade de etiquetar alguns medicamentos, 

nomeadamente, os destinados para os serviços do Bloco Operatório e de Urgência. 

Para o serviço de Urgência são etiquetados os soros, enquanto que para o Serviço de 

Bloco Operatório são etiquetados os soros, ampolas grandes e certas ampolas 

pequenas. Em relação ao serviço de Bloco Operatório, este sistema de etiquetagem foi 

colocado para permitir o melhor controlo de stocks e para garantir o débito, de certos 

medicamentos utilizados durante a cirurgia, na conta dos doentes. 
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5.4. Fracionamento de comprimidos 

O fracionamento de comprimidos é utilizado uma vez que muitas das dosagens 

prescritas não são comercializadas e mesmo que fossem comercializadas, não é 

financeiramente viável a sua aquisição. Assim, este procedimento é importante quando 

é necessário alterar o regime posológico (aumentar ou diminuir gradualmente a dose), 

com o objetivo de diminuir os efeitos adversos e aumentar a efetividade. No entanto, 

muitas questões são levantadas acerca deste procedimento, pois já se verificou que 

esta divisão de comprimidos pode alterar a biodisponibilidade do fármaco. Por isso, é 

importante ter em consideração caso a caso, tendo em conta as propriedades galénicas 

do sistema farmacêutico e das características do fármaco [13]. 

Este procedimento é efetuado, principalmente, em situações de DIDDU, sendo 

realizado no mesmo local que o reembalamento, com luvas estéreis e com um “divisor 

de comprimidos”. O farmacêutico dos SFH ou o estagiário são responsáveis por este 

processo e, como é importante garantir as condições de assepsia, é necessário 

desinfetar com álcool a 70º todo o local e, também, o “divisor de comprimidos”. Após o 

fracionamento, o comprimido deve ser imediatamente reembalado e etiquetado com 

DCI, lote, PV e se é meio, 1/3 ou ¼ de comprimido. O prazo de validade atribuído não 

poderá ser superior a 6 meses após o fracionamento.  

Por fim todo o processo deverá ser registado num impresso próprio [Anexo XXI] e 

todo o equipamento deverá ser limpo e desinfetado.  

 

6. Conclusão 

  O estágio no Hospital Privado da Trofa contribuiu para a minha aprendizagem e 

crescimento enquanto futura farmacêutica. Desta maneira, pude compreender o papel 

preponderante do farmacêutico a nível hospitalar, tanto na dispensa do medicamento 

ao utente, na sua qualidade, eficácia e segurança, como na integração de uma equipa 

multidisciplinar onde todos trabalham para um mesmo fim. Apesar de curto, este estágio 

permitiu-me auxiliar na execução de todas as tarefas que são realizadas pelo 

Farmacêutico Hospitalar, como a preparação de DIDDU, gestão de produtos a nível do 

sistema informático, entre outras. 

 Com esta oportunidade pude desenvolver os meus conhecimentos num contexto 

mais prático, o que possibilitou o meu crescimento enquanto profissional, a nível 

intelectual e pessoal. 
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Anexos  

Anexo I – Planificação da farmácia do Hospital Privado da Trofa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Documento para registo do levantamento da medicação 
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Anexo III – Plano Operacional dos SFH 
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Anexo IV- Justificação de receituário de medicamentos 
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Anexo V – Impresso para a requisição de estupefacientes e psicotrópicos 
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Anexo VI – Impresso para a requisição de autorização para utilização excecional 
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Anexo VII – Autorização da AUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de estágio em Farmácia Hospitalar | 2017/2018 
 

Rafaela Ferreira 27 

 

Anexo VIII- Exemplo de guia de transporte  
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Anexo IX – Medicamentos LASA 
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Anexo X – Registo de aberturas do carro de emergência 
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Anexo XI – Registo semanal de temperatura e humidade 
 

 

 

Anexo XII- Consulta de prazos de validade 
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Anexo XIII – Fluxograma para controlo de prazos de validade 
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Anexo XIV – Mala de distribuição DIDDU

 

 

Anexo XV – Registo de gases medicinais 
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Anexo XVI – Impresso para o registo de administração de estupefacientes e 
psicotrópicos 
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Anexo XVII – Certificado De autorização de Lote (CAUL) de hemoderivados 
 

 

 

 

 

 

  



Relatório de estágio em Farmácia Hospitalar | 2017/2018 
 

Rafaela Ferreira 35 

 

Anexo XVIII- Impresso para a requisição dos hemoderivados (modelo nº 1804) 
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Anexo XIX – Folha de justificação de utilização de Sugamadex 
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Anexo XX – Registo de reembalamento dos medicamentos 
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Abstract 

This report describes the projects in which I was involved during the three-month 

research internship under the Erasmus + program, between January and April 2018. 

As it can be observed, I did not develop just one research project. Instead, I had the 

opportunity to obtain knowledge on the most varied topics that concerns the curricular 

unit of Pharmaceutical Technology. Thus, I was able to deepen my knowledge about the 

dissolution and friability tests, granulation and quality control tests of minitablets and, on 

the other hand, I developed projects on topics with which I had never contacted, such as 

film coating and oral disintegration films. 

Therefore, the report is divided into the seven projects in which I participated, and it 

can be observed a short introduction about the theme and the results obtained during 

my participation. 

In addition, I attended several seminars with students of Pharmaceutical Sciences 

of the Faculty of Pharmacy of the University of Gdansk. The contents that were acquired 

in these seminaries are described in the final part of the report. 

 

Resumo 

No presente relatório estão descritos os projetos em que estive envolvida durante 

os três meses de estágio de investigação ao abrigo do programa Erasmus+, decorrido 

entre janeiro e abril de 2018.  

Como pode ser observado não desenvolvi um único projeto de investigação, tendo 

a oportunidade de obter conhecimentos sobre os mais variados temas no que diz 

respeito à unidade curricular de Tecnologia Farmacêutica. Desta maneira, pude 

aprofundar conhecimentos sobre os testes de dissolução, de friabilidade, granulação e 

controlo de qualidade de minitablets e, por outro lado, desenvolvi projetos sobre temas 

com que nunca tinha contactado, como film coating e filmes de desintegração oral.  

 Sendo assim, o relatório encontra-se dividido nos sete projetos em que participei, 

sendo que apresentam uma pequena introdução sobre o tema e os resultados obtidos 

durante a minha participação.  

 Além disso, estive presente em vários seminários com alunos de Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade de Gdansk. Os conteúdos 

adquiridos estão descritos na parte final do relatório. 
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Project 1 – Blisters with liquid 
 

1.1 Introduction and methods 
I started working with Hanna Kotlowka in the preparation of blisters with liquid for veterinary 

use.  

There were five blisters which one with a different volume: 0,5 mL, 0,67 mL, 1,34 mL, 2,65 

mL and 4,02 mL.  The first step was wait until the machine was heated. Afterwards, we could 

begin the preparation of blisters with liquid which could be divided in four steps: pre-heating, 

thermoforming, sealing and cutting. To produce the blisters, we used a Sepha Ez blister which 

can be seen in Figure 2.  

 

 

 

Although, there were settings we need to follow (figure 3), this was a process of trial and error 

because we need to see at what temperature and how many seconds it 

would take to prepare the perfect blisters.  

The first step consists in pre-heating the lower and upper plates 

and the temperature used was 150ºC and the time was three seconds. 

The second step was thermoforming that consists in using a 

plastic film which is placed between the upper and lower plates. [1] The 

temperature that we used was 150ºC, and this elevated temperature is 

needed to soften the plastic and then to become pliable. The warm 

plastic will then arrive in a forming station where a 0.5 mPa pressure will form the blister cavity 

into a negative mold. The mold is cooled such that the plastic becomes rigid again and maintains 

its shape. The plastic film used was polyvinyidene chloride. In our first try we did ten molds, and 

eight of them were appropriate so we used them to continue the process. 

In between the first and the second processes we filled which one of the cavities with a 

solution that was already prepared. 

The third step of the process it is called sealing and consists in using an aluminium-based 

laminate film that is simply pressed into a mold by means of a stamp. In our first try we decide to 

Figure 2- Machine used in blister 
production 

Figure 3 - Settings 

Figure 1 - Shape and volume of the cavities 
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cut ten sheets of aluminium and use tape to stretch them [1]. However, this did not obtain 

satisfactory results because we could see some scratches near the blisters and it is important 

that the liquid cannot leave the blister. Nevertheless, we continue, and we seal all of them. For 

this process, we first used 150ºC and four seconds, but we elevated to 160ºC and five seconds 

to try to acquire better results.  

In the last step of the process, we cut the forms using the cut plate and our first try was with 

10 seconds, but it did not work. Then we did 10 seconds plus 10 seconds and we also did not get 

any results. We kept trying and after many attempts we realize that the best option was 15 

seconds plus 15 seconds, with the pressure at 0.6 mPa (the maximum that the machine could 

support). For this process, is not necessary to use temperature. 

 

1.2. Results and conclusions 

We conclude our process and the next step was to weight which one of them. The results 

are shown in the table below. 

Table 1 - Results of the first weighing 

 

At the next day we started with the second step of the process, sealing, but this time we did 

not cut the aluminium foil to see if we would obtain better results. Comparing these blisters to the 

blisters obtained the day before we could say that there were less scratches, but the results were 

Volume (mL) Weight (g) Mean Value Standard value 

0,5 

1,56 

1,54 

1,56 

1,55 

1,56 

1,56 

1,56 

1,55 

1,55 0,007 

0,67 

1,74 

1,77 

1,77 

1,74 

1,77 

1,74 

1,75 

1,75 

1,75 0,013 

1,34 

2,35 

2,42 

2,36 

2,54 

2,36 

2,46 

2,38 

2,36 

2,40 
0,062 

 

2,65 

3,60 

3,64 

3,65 

3,65 

3,66 

3,62 

3,65 

3,6 

3,63 0,022 

4,02 

5,22 

5,24 

5,2 

5,22 

5,21 

5,16 

5,38 

5,21 

5,23 0,060 
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not perfect. Afterwards, we started the process of cutting and we use 15 seconds plus 15 seconds. 

In this day we just cut four of them. 

The next step was to weight each one of the blisters and the results can be seen on the table 

below. 

Table 2 - Results of the second weighing 

 

With these results, we finished our work in the production of blisters. In conclusion, the main 

goal of this work was to define which temperature, pressure and time we need to use at the three 

steps of the process.  

Project 2 – Dissolution tests 
 

2.1. Introduction and methods 

Drug dissolution testing is routinely used to provide critical in vitro drug release information 

for quality control and quality assurance purposes. It is a key analytical test used for detecting 

physical changes in an active pharmaceutical ingredient and in the formulated product. A 

dissolution test measures the amount of drug that goes into a solution over a period under 

standardized conditions. From a regulatory perspective, dissolution testing plays a significant role 

Volume (mL) Weight (g) Mean Value Standard value 

0,5 

1,54 

1,51 

1,55 

1,55 

1,53 0,016 

0,67 

1,74 

1,74 

1,73 

1,73 

1,73 0,005 

1,34 

2,36 

2,36 

2,37 

2,38 

2,36 0,008 

2,65 

3,60 

3,64 

3,65 

3,65 

3,64 0,015 

4,02 

5,22 

5,24 

5,2 

5,22 

5,23 0,018 
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in the decision-making process, particularly in the development and approval of generic dosage 

forms [2]. 

We started dissolution tests that were a continuation of stability studies. Different size 

minitablets (2.5 mm /11 mg, 2.5 mm/17 mg and 3 mm/17 mg) were prepared in June 2017 by 

direct compression from powder mixture presented in Table 3. 

 

               Table 3 – Excipients use to prepare the minitablets 

Trademark Ph.Eur. DIAZ 

Diazepam 5.0 

Prosolv SMCC90 Silified microcrystalline cellulose 54.0 

Flowlac 100 Lactose 36.0 

Ac-Di-Sol Croscarmellose Na 2.0 

PRUV Na stearyl fumarate 3.0 

 

 After manufacture minitablets were packed in blisters (Al/PVC/Aclar/PVC) and put into 

climate chambers with long-term and accelerated conditions (temperature and humidity levels in 

Table 4). 

Table 4 - Storage conditions 

 

For our test we used the rotating basket apparatus (figure 4) and we remove the solution at 

10s, 20s, 30s, 1min, 3min and 5 min. The process consists at starting to rotate the basket and 

then take 5 mL of the solution (HCl 0.1 M) and after that is necessary to pipette more 5mL, 

because the conditions need to be the same. After that, the solution will be measured at a 

spectrophotometer (figure 5) at 420 nm.  

 

Study Storage conditions 

Long term 25ºC ± 2ºC / 60% RH ± 5% RH 

Accelerated conditions 40ºC ± 2ºC / 75% RH ± 5% RH 

Figure 4 - Rotating basket apparatus Figure 5 - Spetrophotometer 
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Before measuring the absorbance, a calibration curve with different concentrations of 

diazepam was done (figure 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Results and discussion 
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Figure 6- Calibration curve 

Figure 7 - Content of diazepam (2.5mm 11mg) 

 

Figure 8 - Content of diazepam (2.5mm 17mg) 
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The results of the dissolution tests in the first and second graph indicate that the minitables 

in the long-term and accelerated conditions have an increased dissolution rate than the 

minitablets tested right after they were manufactured. However, in the third graph, 3mm 

minitablets with 17mg, this did not happen. In fact, the minitablets that were in accelerated 

conditions released less content in diazepam than the other minitablets.  

In the last two graphics the minitablets that were under 6-month long term conditions shown 

a rapid release of the diazepam that we can confirm with the dissolution rate above 100% in the 

30 second mark. After that 30 second mark till 5 minutes the content of diazepam in the solution 

was uniform, once the volume of HCl is the same.  

Project 3 – Friability tests 
 

3.1. Introduction and methods 

I started working with Maja Szczepanska in friability tests of minitablets done by her. Friability 

testing is used to determine physical strength of uncoated tablets upon exposure to mechanical 

shock and attrition during the manufacturing, packaging and shipping processes [3].  

According to the European Pharmacopeia, for uncoated tablets with a unit weight equal to 

or less than 650 mg, take a sample of whole tablets n corresponding as near as possible to 6.5 

g. For tablets with a unit weight of more than 650 mg, take a sample of 10 whole tablets. The 

tablets should be carefully dedusted prior to testing. The friability of the sample is given in terms 

of % weight loss (loss in weight expressed as a percentage of the original sample weight). The 

drum rotates 100 time for 4 minutes, in a drum apparatus that is shown in figure 10.   A maximum 

weight loss of not more than 1% is considered acceptable for most tablets. 

For granules and spheroids, it can be used an oscillating apparatus (figure 11) and the 

frequency and duration of the oscillations can be varied continuously. The frequency can be 

adjusted, using a scale, to a value in the range 0-400 oscillations/min [4]. 

0
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0 60 120 180 240 300
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6 month long term conditions

Figure 9 - Content of diazepam (3mm 17mg) 
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In our tests, we used 2mm minitablets and because of their sizer we considered that they 

behave more like granules than like uncoated tablets. For that matter it was used the oscillating 

apparatus to measure the minitablet’s friability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Results and discussion 
 

Table 5 – Friability – Probe A 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

On the first graph we can compare the result of the friability tests made in Erweka and the 

friability tests made in the granule fibrilator. This result is comparable to that which is obtained by 

using the combination 140/2 or 180/2. For that matter, for the next probes we only use the granule 

fibrilator. 

Minitablets 
2mm – Probe 

A 

Friability 
round 

Granule 
Fibrilator 

     

  
400/4 400/2 140/4 140/2 180/4 180/2 

Percentage 0,30% 1,90% 1,41% 0,38% 0,31% 0,33% 0,21% 

Figure 10 - Erweka Figure 11 - Granule fibrilator 

y = -0,0025x + 0,0168
R² = 0,6307

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

400/4 400/2 180/4 180/2 140/4 140/2 Round

%

Rpm and time

Probe A

Figure 12 – Linearity graph of Probe A 
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Table 6 – Friability – Probe B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minitablets 
2mm - 

Probe B 

400/4 400/2 140/4 140/2 180/4 180/2 

Percentage 2,00% 1,29% 0,11% 0,28% 0,23% 0,15% 

Minitablets 
2mm – Probe 

C 

400/4 400/2 140/4 140/2 180/4 180/2 

Percentage 2,11% 1,04% 0,16% 1,04% 0,39% 0,17% 

y = -0,0035x + 0,019
R² = 0,692

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

400/4 400/2 180/4 180/2 140/4 140/2

%

Rpm and time

Probe B

y = -0,0037x + 0,0195
R² = 0,7623

-0,50%
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2,00%

2,50%
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%
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Probe C

Figure 13 – Linearity graph of Probe B 

Figure 14 – Linearity graph of Probe C 

Table 7 – Friability – Probe C 
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This test is necessary to determinate the resistance of uncoated tablets to the abrasion and 

shock experienced in manufacturing, packing and shipping operations. 

Theoretically, we should have obtained a high linearity, but observing the mean value we can 

conclude that the linearity is low. The hardness of the tablets can influence this process, and to 

understand these results, it is necessary to do more probes.  

Project 4 – Granulation and tableting 
 

4.1. Introduction and methods 

There are diverse ways of making compressed tablets: direct compression, wet granulation 

and dry granulation. 

Direct compression is a popular choice because it provides the shortest, most effective and 

least complex way to produce tablets. In this process we can blend the active substance (API), 

the diluent, the glidant and the disintegrant followed by compression.  it does require a very critical 

selection of excipients in comparison to granulation processes because the raw materials must 

demonstrate good flowability and compressibility for successful operation. One disadvantage of 

direct compression is the segregation of the different components. This means there is not a 

uniform distribution of tablet ingredients being fed to the press, and thus batch to batch 

consistency of the manufactured tablet cannot be assured. 

Granulation eliminates the segregation problems, because the particle size distribution is 

narrowed. This in turn ensures superior compressibility in the tabletting process, permitting higher 

quantities of API to be used and ensuring good active distribution in the tablet. However, 

granulation is a more time-consuming technique compared with direct compression and there is 

also a risk of product cross-contamination and product loss during the different processing steps 

(granulation, drying, sieving). All these factors can increase costs compared with direct 

compression. In wet granulation we add the API, the diluent, the glidant and the disintegrant and 

y = -0,0035x + 0,0191
R² = 0,7276

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

400/4 400/2 180/4 180/2 140/4 140/2

Mean value

Figure 15 – Graphic representing the mean value 
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after we add a solvent (water). After granulation we dry it and add a super disintegrant, a 

thickening agent and a lubricant [5,6]. 

The first objective of this task was to determinate the most profitable process: direct 

compression or wet granulation.  

 Thereby, we prepare 100g of powder with the excipients that are discriminate in the table 8. 

We mixed diclofenac, vivapur, granulac Lac and Starch 1500. Then, 50% we used in direct 

compression and the other 50% we used for wet granulation. 

 For wet granulation we used water as a solvent and it was necessary 19g to form the 

granules. After that we sieve the granules in a 1mm sieve and the next step was to dry it in a 

oven. The final moisture must be lower than 4%. When this moisture was obtained, we mixed the 

other excipients: vivastar, aerosil and PRUV. After this the granules were ready for compression.  

 

 

 

The next step was to compress the granules and 

measure the tablet detachment and ejection forces using 

an instrumented laboratory tablet press. The powder to be 

tested is loaded into the die and compressed. The die 

assembly is rotated by 90º and the tablet is detached from 

the die base using the tablet punch. The die assembly is 

returned to the starting position and the tablet is ejected 

from the die. 

 

4.2. Results and discussion 

As we can see the ejection force in wet granulation is lower and this means that the force 

needed to eject the minitablet is lower, so it is a better parameter. Therefore, we choose wet 

granulation to make compressed tablets. 

 

 

 Trademark Function Content 
(g) 

Content 
(%) 

1 Diclofenac Active 
Ingredient 

15 15% 

2 Vivapur Diluent 40 40% 
3 Granuc Lac Diluent 25 25% 
4 Starch 1500 Desintegrant, 

glidant, binder 
10 10% 

5 Vivastar Super 
desintegrant 

5 5% 

6 Aerosil Thickening 
agent, Glidant 

2 2% 

7 PRUV Lubricant 3 3% 

Figure 16 - Table press 

Table 8 – API and excipients 
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Table 9 – Comparation of detachment and ejection force: direct compression vs wet granulation 

 
 

 

 

After the preparation of the mini tablets it was necessary to measure the hardness. 

 

Table 10 - Hardness tests 

 

From this table, we can also understand why the chosen method was wet granulation, once 

the hardness is higher. Therefore, this minitablets are more propitious to maintain their structural 

integrity under conditions of storage, transportation and handling before usage.   

Project 5- Quality control of minitablets 
 

The next step was to determine the quality control of the minitablets done in the project 4. 

This determination is important, once these minitablets need to pass the quality control tests 

because of the next step of the process: coating.  

 

1. Friability test 

 

 

 

 

 

2. Hardness and diameter 

 

Minitablets Hardness (N) Diameter (mm) 

Mean value 24,3 2,94 

 

3. Mass uniformity 

 

 

 

 
 

Direct compression Wet granulation 

  

Detachment 
force (kg)  

Ejection 
force 
(kg) 

Detachment 
force (kg) 

Ejection force 
(kg) 

Mean value 2,38 4,43 2,56 3,72 

 Direct 

compression 

 Wet Granulation  

Mean value 4,29 kg 42,9 N 5,15 kg 51,5 N 

Minitablets  Friability 
round 

 

 
1 2 

Percentage 0,12% 0,28% 

Mean Value  0,2% 

Minitablets Mass (mg) 

Mean value  20,70 
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We continued to prepare the granulate with the same composition and we prepared 500g. 

Table 11 – API and excipients 

 

 

It was necessary to use 137g of water to form the granules. After the granulation, we place 

the powder in the Rotary tablet press machine and changed the punches and dies to obtain 3mm 

minitablets.  

The next step was measuring the friability, the hardness and the mass uniformity to know if 

this minitablets can be coated.  

 

4. Friability test 

 

 

 

 

 

 

5. Hardness and diameter 

 

Minitablets Hardness (N) Diameter (mm) 

Mean value  25,4 2,94 

 

6. Mass uniformity 

 

 

 

Project 6 – Film coating 
 

Coating may be applied to a wide range of oral solid dosage forms, including tablets, 

capsules, multi particulates and drug crystals by applying spray-atomisation technique.   

 Trademark Function Content (g) Content (%) 

1  Diclofenac Active 
Ingredient 

75 15% 

2 Vivapur Diluent 200 40% 

3 Granuc Lac Diluent 125 25% 

4 Starch 1500 Desintegrant, 
glidant, binder 

50 10% 

5 Vivastar Super 
desintegrant 

25 5% 

6 Aerosil Thickening 
agent, Glidant 

10 2% 

7 PRUV Lubricant 15 3% 

Minitablets  Friability 
round 

 
 

 
1 2 3 

Percentage 0,18% 0,20% 0,40% 

Mean value 0,26% 

Minitablets Mass (mg) 

Mean value 20,78 
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Primary components involved in tablet coating are properties of tablet, processing variables, 

equipments, ancillary equipments and automation in coating processes e.g., coating process 

design and control. Usually, the coating mixture is sprayed through a nozzle onto the tablets as 

the tablets are being agitated in a pan or fluid bed. A film of coating liquid is formed on tablet 

surface as the coating mixture is sprayed. This film can be formed with a single application or 

through multiple spraying in a batch process consisting batch identification and formula selection, 

loading, heating, spraying, cooling and drying [7]. 

In the coating process the minitablets will be subject to forces which can lead to 

fragmentation, so it is important that the friability is less than 0,5%.  Another important requirement 

is the hardness, because if the tablet is too soft, it will not withstand the handling during coating.  

 The coating process can be explained in three steps:  

1. Talc and triethyl citrate are homogenized in water using a homogenizer for 10 

minutes. 

2. Pour the excipient suspension slowly into the EUDRAGIT dispersion while stirring 

gently with a conventional stirrer.  

3. Pass the spray suspension through a 0,5mm sieve. 

 

Table 12 – Coating ingredients 

Ingredient Function Content (g) 

EUDRAGIT L 
30 D -55 

Polymer 41,67 

Triethyl citrate Plasticizer 12,5 

Talc Anti-tacking 62,5 

Water Diluent 50,83 

 

 

After preparing the spray suspension we weight 100g of 

minitablets and started the coating process in Procept (figure 17). 

For the process to be profitable, the coating needs to be 1g per 

minute. The temperature of the product needs to be more than 25 

and less than 27ºC and if the temperature is less than 25ºC we need 

to decrease the pump speed or increase the air temperature. If the 

temperature is less than 25ºC the minitablets can stick to each other 

and if the temperature is more than 27ºC it can lead to a blocked 

nozzle.  

 

Figure 17 - Procept 
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In our first coating process we used 51,3g. The average air flow was 

0,33 m3/min, the average inlet air temperature was 33,8ºC and the inlet air 

temperature of the product was 26,3ºC. 

After we coated 50g of minitablets in Innojet. We used 29g. The 

average air flow was 35%, the average inlet air temperature was 31,4ºC 

and the average inlet air temperature of the product was 25,2ºC. 

 

To understand if the coating process was efficient it is 

necessary to measure the film thickness. For that we use a 

microscope and a programme called Optaview. 

The mean value of film thickness of 3mm minitablets coated at Procept was 41,55 µm and 

the average for 3mm minitablets coated at Innojet was 40,3 µm. 

After that I measure the mass uniformity to understand how much the minitablets mass had 

increase. 

 

1. Mass uniformity before coating 

 

 

 

2. Mass uniformity after coating 

 

 

 

 

 

Table 13 – Increased percentage 

  

 

We continued coating the minitablets that we prepare, so it was necessary to prepare more 

spray solution. 

 The film thickness obtained before was low, so we use more spray solution and coated the 

minitablets at Innojet. Therefore, we used 40,67g and the average air flow was 35%, the average 

inlet air temperature was 33,1ºC and the average inlet air temperature of the product was 27,2ºC. 

Once again, we prepare more 400g of granules and after that we prepared 8mg minitablets 

by Rotary tablet press. After we did the quality control tests.  

 

 

Minitablets Mass (mg) 

Mean value  20,70 

 Minitablets (mg) - 
Procept 

Minitablets (mg) - 
Innojet 

Mean 
value 

22,58 22,01 

 Minitablets - Procept Minitablets - Innojet 

Increase percentage (%) 8,4 5,95 

Figure 18 - Innojet - AirCoater 
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1. Hardness  

Minitablets Hardness 
(kg) 

Hardness (N) 

Mean value 1,66 16,47 

 

2. Friability 

 

 

 

 

 

3. Mass uniformity 

 

 

 

Afterward this we weight 100g of 8mg 2mm minitablets and started the coating process in 

Procept. 

We wanted minitablets with film thickness around 60 µm, so we needed to use 74g of spray 

solution. The average air flow was 0,27 m3/min, the average inlet air temperature was 34,1ºC 

and the average inlet air temperature of the product was 25,3ºC. 

However, after measuring the film thickness we obtained a mean value of 53 µm and for that 

matter we can conclude that the process was not efficient.  

At the same time, the coating process was occurring in Procept, another coating process was 

occurring at Innojet. We coated another 50mg of 3mm minitablets and the mass of spray solution 

used was 25,43g. The average air flow was 35% and the average inlet air temperature was 

27,67ºC.  

After this process, we should have obtained a film thickness of 40 µm. However, this did not 

happen, and we obtained a film thickness of 35 µm. 

In the last coating process, we coated 100g of 2mm minitablets in Procept. This time we used 

108g to obtain a film thickness of 60 µm. The average air flow was 20%, the average inlet air 

temperature was 35,48ºC and the average inlet air temperature of the product was 25,77ºC. 

Project 7 – Orally disintegrating films 
 

In my final project I worked with Katarzyna Centkowska and a polish Pharmacy student 

named Martina in the formulation of orally disintegrating films (ODF).  

ODFs provide a quick release of an active pharmaceutical ingredient (API) when placed on 

the tongue, once when wet by saliva, the film rapidly hydrates, disintegrates and dissolves to 

release the medicine for mucosal absorption or, with modifications, for oral gastrointestinal 

absorption with quick-dissolving properties. 

Minitablets  Friability 
round 

 
 

 
1 2 3 

Percentage 0,12% 0,12% 0,18% 

Average 0,14% 

Minitablets Mass (mg) 

Mean value 8,48 
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Oral dosage forms are one of the most commonly used administration forms because of their 

numerous advantages such as ease drug administration and high patient compliance. However, 

there are limitations that need to be overcome especially the difficult that some patients have 

when swallowing or chewing solid dosage forms, such as children and elderly.  

The main advantage of ODF resides from the fact that it does not have to be swallowed like 

a conventional tablet, but only placed onto the tongue. However, that are disadvantages such as 

difficult in disperse the API in the matrix and decreased capacity of acquiring high amounts of 

drug.  

These films are generally composed by an active pharmaceutical ingredient (API), film 

forming polymers (polymeric matrices) and plasticizers. The concentration and type of the 

polymers can be modified to achieve the desirable product properties, such as disintegration, 

drug loading and mechanical properties.  The plasticizers are used to improve the flexibility and 

spreadability of the ODF strip and reduce weakness.  

The key step in the development of ODFs might be the selection of the polymer or polymer 

mixtures as the drug-release matrices are the most important and abundant component of the 

ODFs; there is at least 45% w/w of polymeric matrix in the total weight of dry ODFs. There are 

two types of polymers: natural, for example, pectin, gelatin, sodium alginate, etc and synthetic, 

such as Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC). 

Regarding the plasticizers, it is important that they are compatible with the polymers 

previously chosen. As was said above, the plasticizer improves the flexibility of the films and 

decreases the weakness, by reducing the Tg (glass-transition temperature) of the polymer. The 

most commonly used plasticizers are glycerol, propylene glycol, citrate derivates, etc and, 

generally, they are present at a concentration of 0-20% w/w of dry polymer weight. 

In addition to these excipients, it can be incorporated in these formulations sweeteners and 

flavouring components, that might be a significant factor in the compliance of pediatric patients. 

In the pharmaceutical industry, sucrose, dextrose, fructose, glucose, and maltose have been used 

as sweeteners and flavour oils, that include peppermint oil, cinnamon oil, white vanilla, chocolate, 

etc. 

Concerning the manufacturing processes, ODFs products are conventionally manufactured 

via film casting of solution, suspension or melt using diverse technologies. One of these 

technologies is solvent casting method that is the most commonly used to prepare ODF, once it 

is the simpler process. This method consists in using an aqueous or hydro alcoholic mixture of 

excipients and APIs that are casted onto a surface, dried and then cut into a desirable size. First, 

this mixture must be degassed, by being placed in a vacuum, to obtain a uniform film and 

thickness. 

Another manufacturing process is called Hot-melt extrusion (HME) and despite being 

commonly used in the formation of transdermal drug delivery systems. However, this technique 

presents numerous advantages, for example, simplicity of shaping and minimum product 

wastage. 
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When APIs are sensitive to mixing and drying, solvent casting and HME can not be used, 

once these processes requires the mixing of the drug and the polymer prior to forming the film. 

The printing method offers an alternative way by printing APIs onto a substrate film layer. The 

main advantage of this process is the increasing stability of the API. 

The rolling method is a process where the suspension composed of filming polymers, water 

and other excipients (excluding APIs) is passed through a metering roller, that determinates the 

thickness of the film. It is necessary that this mixture possesses specific rheological properties 

[8]. 

 In laboratory scale the manufacturing process chosen was the based on the rolling 

method. The machine that was used can be seen in figure 19 and it consists in placing the mixture 

in a flat glass and chose a different mechanism to change the size of the film. 

 

 After the formulation and preparation of the orally disintegrating films, it is necessary to 

characterized them by quality control tests, such as: 

  

1. Mechanical properties 

a. Thickness – it is measure by a thickness gauge in different points of the strip to 

control the dose uniformity; 

b. Elongation – it can also be called Strain Stress and it is defined by the amount of 

deformation at stretch according to the tensile loading.  (elongation increases with 

the increasing of plasticizer)  

c. Elastic Modulus or Young’s modulus – is the value of stiffness and it can be 

represented as the slope of the ratio of shear stress to shear strain in the elastic 

region.  

d. Tensile strength – it is the maximum stress applied to a point at which the film 

breaks. It is calculated using the following equation: 

 

Tensile strength = Load at corresponding strain/Cross section area of film 

Figure 19 – Machine used in the rolling method 
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e. Folding endurance – is calculated by repeated folding of the strip at the same 

place until strip breaks and the number of folds is considered as the folding 

endurance value. 

f. Tear resistance – It is the resistance offered by a film when some force is applied 

to it. The maximum force needed to tear the specimen is record in Newton.  

 

2. Morphology study – it consists in using scanning electron microscopy (SEM) to 

determine the surface and internal structure of the film.  

 

3. Evaluation of the water content – residual amounts of water may be determined by 

Karl Fischer titration. This property needs to be strictly controlled because the 

properties of the polymeric matrix depends on the amount of residual water of the 

final product. The water molecules presented in the polymers chain can act like a 

plasticizer and change other properties, such as disintegration time. 

 

4. Disintegration time – it determines the disintegration rate of films when they meet 

mucus and saliva. However, there is no standard time or disintegration test specified 

in the Pharmacopeia for ODFs, it is difficult to determine a reliable point. The method 

used in our laboratory consisted in using 20Ml of water, at a temperature of 38ºC, 

and place it in a petri dish.  

Seminaries  
 

1. Granulation 

I attended a seminary given by Bartoszy about the granulation process. Granulation is a key 

processing step in the production of many solid dosage drugs. During granulation, powder 

particles adhere to one another to form agglomerates and the size of the particles is increased. 

There are a lot of methods used, such as melt granulation, spray-drying granulation, rotary 

granulation, etc, but most widely used techniques include wet and dry granulation. After explain 

everthing to his students, Prof. Bartoszy, explain to me the basic process of granulation and how 

the machines, that the students were using, worked. 

There are three main types of wet granulation equipment: shear granulators, high speed 

mixer/granulators and fluidized bed granulators. 
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The next figures show some of the machines that were used by the students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

2. Quality control of granules 

This seminary was given by Hanna Kotlowska and was about the quality control of granules. 

After searching in the European Pharmacopeia, the procedures for the quality control of granules 

are: sieves analysis, loss on drying, bulk density, tapped density, flowability and angle of repose. 

1- Sieves Testing – it is necessary to use sieves with square meshes and the procedure 

consists in weighing a representative sample and poured it into the top sieve which has 

the largest screen openings; each lower sieve in the column has smaller openings than 

the above and at the base is a round pan, called the receiver. The results are  

shown in a graph of percent passing vs the sieve size. 𝑅 =
𝑊𝑠𝑖𝑒𝑣𝑒

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

2- Loss on drying – The procedure consists in using a specific apparatus that determinates 

the moisture content of 1g of granules. R= 5,36% 

Figure 20 - Erweka 

Figure 21 - Fluidized bed granulator 

Figure 22 - Shea granulator 
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3- Bulk density – Bulk density of a powder includes the contribution of interparticle void 

volume. Hence, the bulk density, depends on both the density of powder particles and 

the spatial arrangement of particles in the powder bed. Bulking properties of a powder 

are dependent upon the preparation, treatment and storage of the sample and the 

slightest disturbance of the powder bed may result in a changed bulk density. We used 2 

two methods:  

 

a. the first method is called measurement in a graduated cylinder and consists in 

weigh 100g of the powder and placed it in a 250Ml graduated cylinder.  

The unsettled apparent volume was 224 mL. 

 

 𝜌 =
100

224
= 0,45 𝑔/𝑚𝐿 

b. the second method is called measurement in a volumeter and consists in place 

an excess of powder to flow through the apparatus into the sample receiving cup 

until it overflows, using a minimum of 25cm3 of powder with the cubical cup and 

35 cm3 of powder with the cylindrical cup (25Ml cylinder). 

 

Initial mass = 24,20g     Final mass = 35,19g      Difference = 10,99g 

 

 𝜌 =
10,99

25
= 0,44 𝑔/𝑚𝐿 

 

4- Tapped density - is an increased bulk density attained after mechanically taping in a 

receptacle containing the powder sample. The procedure consists in weighing 100g of 

powder and placed it in a 250Ml cylinder and the next step is carry out 10, 500 and 1250 

taps on the same powder sample and read the corresponding volumes. However, in the 

seminar we do 100 and 250 taps.  

Volume after tapped = 176 mL 

 

From these values we can determinate the flow parameters: hausner ratio and 

compressibility index. 
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Flow parameters Formula Result Scale of 

flowability 

Hausner ratio 𝑉𝑜

𝑉𝑓
 

224

176
= 1,27 

Passable 

Compressibility 

index 

𝑉𝑜 − 𝑉𝑓

𝑉𝑜
∗ 100 

224 − 176

224
∗ 100 = 21,42% 

Passable 

  

5- Flowability – it is intended to determinate the ability of divided solids to flow vertically 

under defined conditions. The procedure consists in weighing 100g od powder and 

measure the time that it takes to pass through a 15mm diameter hole.  

 

6- Angle of repose - is related to interparticle friction or resistance to movement between 

particles. 

tan−1 32,80

5
= 83° 

 

After the analysis of this parameters we can conclude that the powder can be used in the 

preparation of tablets. 

3. Tablet coating 

This seminary was given by Krzysztof Cal and it was about tablet coating. The coating is 

used for decorative, protective and functional purposes. For example, protects the tablet from 

stomach acids, provides a delayed release of the medication and helps to maintain the shape of 

the tablet 

In the pharmaceutical industry, polymeric films are generally applied to solid dosage forms 

using a spray-atomization technique where the polymer is dissolved or dispersed in aqueous or 

organic solvents prior to spraying. The solid cores are often preheated in the coating equipment 

and then the coating solution or dispersion is atomized with air into small droplets, which are then 

delivered to the surface of the substrate. Upon contact, the atomized droplets spread across the 

substrate surface. As the solvent begins to evaporate, the polymer particles densely pack on the 

surface of the solid. In the seminar the coating occurs in a perforated rotating drum with angled 

baffles that contribute to the tumbling action of the tablets and facilitate uniform film coverage. 

From the sides to the centre is released the sprayed solution and then is dried onto the tablet by 

heated air drawn through the tablet bed from an inlet fan. Air flow is regulated for temperature 

and volume to provide controlled drying and extracting rates [9]. 

Measures (s) Mean value Standard value 

6,01 

5,52 0,35 5,20 

5,36 
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4. Quality control of tablets 

This seminary was taught by Katarzyna Centkowska and was about the quality control of the 

tablets. Compressed tablets may be characterized or described by several specifications. These 

include shape, diameter, thickness, weight, hardness, friability, disintegration time and dissolution 

characteristics. 

a. Diameter - The diameter depends on the die and punches selected for the compression 

of the tablet.  

 

  

 

 

 

 

b. Uniformity of mass - The weight of the tablets being made should be routinely 

measured to help ensure that the tablet contains the proper amount of drug. Composite 

sample of tablets (usually 20) are taken and weighed throughout the compression 

process, the average weight is then calculated which will have the usual problems of 

averaged values. Not more than 2 of the individual masses deviate from the average 

mass by more than the percentage deviation 10 (80mg or less), 7,5 (80-250), 5 (250mg 

or more) and none deviates by more than twice that percentage. 

 

 

 

 

c. Desintegration test - is a process in which tablets are break up into granules or smaller 

particles and it is used to measure the time required for a group of tablets to break up 

into that particles under a given set of conditions. Complete disintegration is a state in 

which any residue of the unit, except fragments of insoluble coating or capsule shell, 

remaining on the screen of the test apparatus.  

Procedure:  

i. Chose 6 tablets randomly and place it in the basket rack in 1L beaker containing 

distilled water (as the disintegration medium) maintained at 37 oC.  

ii.Start the apparatus (to move the basket assembly containing the tablets), and 

record the time required for all of the six tablets to break into particles and to 

pass to the disintegration medium 

 

Results: Time – 3min3s 

 Diameter (mm) 

1 13,00 13,01 

2 13,00 13,01 

3 13,02 13,01 

4 13,01 13,01 

5 13,01 13,01 

Mean 13,00 

6 

7 

8 

9 

10 

 Weight (mg) Deviation 

Average 602,6 1,27 
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d. Friability test - Tablets are constantly subjected to mechanical shocks and aberration 

during manufacturing, packing and transportation process and such stress can lead to 

capping or even breakage of the tablets. 

 

 Procedure: 

i. Select 20 tablets randomly, dedust and weigh, approximately 6,5 g (WO). 

ii. Place the tablets in the Roche fribilator drum, switch on the apparatus 

adjusting the timer at 4 min. and the speed at 25 rpm. 

iii. At the end of this operation, remove the tablets from the friabilator, dedust and 

reweigh (W). (Any tablet that breaks up should be rejected before reweighing). 

iv. Friability is expressed as a percentage loss in weight: i.e., 

   Wo = 6583 mg  

   W = 6575 mg 

% loss = 100x
W

WW

O

O −
= 

𝟔𝟓𝟖𝟑−𝟔𝟓𝟕𝟓

𝟔𝟓𝟖𝟑
* 100 = 0,12%  

If the value of friability (% loss) is less than or equal to 1%, the batch is accepted. Then 

our tablets can be accepted.  

e. Resistance to crusting of tablets (Hardness) - Tablets require a certain amount of 

strength, or hardness to withstand mechanical shocks of handling in manufacture, 

packaging and shipping. Tablet hardness has been defined as the force required to 

break a tablet in a diametric compression test. 

Hardness determinations are made throughout the tablet runs to determine the need for 

pressure adjustments on the tabletting machine. If the tablet is too hard, it may not 

disintegrate in the require period to meet the dissolution specifications, and if it is too 

soft, it will not withstand the handling, packaging and shipping operations. 

 

 

 

5. Dissolution tests 

The last seminary was taught by Maja Szczepanska and it was about dissolution tests. The 

FDA guidance on dissolution testing for immediate release solid oral dosage forms includes the 

use of the Biopharmaceutics Classification System (BCS) guidelines for biorelevant dissolution 

tests, which is based upon API solubility and permeability. 

The definitions of high and low solubility and high and low permeability are used as described 

in the Biopharmaceutics Classification System (BCS) Guidance. 

The different classifications are:  

 Hardness (N) 

Average 166 
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Class 1: High Solubility - High Permeability Drugs  

Class 2: Low Solubility - High Permeability Drugs  

Class 3: High Solubility - Low Permeability Drugs 

Class 4: Low Solubility - Low Permeability Drugs 

This classification can be used as a basis for determining when in vivo BA and BE studies 

are needed and can be used to determine when a successful in vitro-in vivo correlation (IVIVC) 

is likely. 

 According to the BCS guidelines, in vitro dissolution testing may be a useful tool to forecast 

the in vivo performance of drug products and potentially reduce the number of 

bioavailability/bioequivalence studies required. Owing to their high solubility, BCS class 1 and 3 

drugs have relatively minimal risk regarding the impact of dissolution on performance, provided 

the in vitro performance meets or exceeds the recommendations. 

In the seminar were test two types of tablets: sustained release preparations with theophylline 

and enteric tablets with pantoprazole. We use a Paddle apparatus, 100rpm and 37ºC. The 

analytical method to measure the sample concentration was the spectrophotometer at 271 nm. 

We started the dissolution test using as the acceptor fluid HCl 0,1M and after 30 minutes we 

remove 5ml of the solution and measured it at the spectrophotometer. 

Results:  

A1= 0,21863   A2= 0,29813 A3=0,37836 

Calculations: 

A1   579         -------------- 1g/100 mL  

0,21863 --------------  X     X= 0,000377 g/ 100 mL  

 

0,377 mg --------------- 100 mL  

    X            --------------- 50 mL   X= 0,185 mg/ 50 mL 

 

0,185 mg -------------- 5 mL  

    X              -------------- 900 mL   X= 33,3 mg  

 

300 mg --------------- 100 % 

33,3 mg --------------- X   X= 11,1%  

 

A2 (the same calculations as shown before) X= 15,45%  

A3 - X= 19,59% 
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Final considerations 
  

 This was one of the biggest adventures of my life and I am very grateful for all 

that I learnt. I had the possibility to travel to many countries and experience the lifestyle 

of an amazing place like Poland.  

I worked with many people from different countries and tried to absorb all the 

knowledge and experiences which developed my insights on intercultural understanding. 

This experience allowed to me to grow both personally and had a positive impact not 

only on foreign language proficiency, but also on my academic development. 

For that matter, the biggest barrier that I faced was the language. In the University 

almost, all of them could speak English, but outside the university campus just a few 

people could talk the basics. I tried to learn some basic words and sentences in Polish, 

however I has not able to communicate, because, in my opinion, polish language is very 

complicated.  

Overall, this was an amazing experience which I, definitively, recommend.  
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