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Resumo 
  

O estágio profissionalizante em farmácia comunitária é o culminar de cinco anos de estudos, que 

representa o primeiro contacto do estudante com a realidade profissional. Este é o momento onde são 

verdadeiramente aplicados os conhecimentos adquiridos durante todo o percurso académico. Este, 

aliado ao estágio curricular em farmácia hospitalar, formaram-me e incutiram-me as ferramentas 

necessárias para o desempenho competente e responsável da profissão, técnica e deontologicamente. 

O presente relatório de estágio resume descritivamente a minha experiência na farmácia Roma, 

relatando as atividades realizadas e os projetos lá desenvolvidos durante estes quatro meses. Este 

divide-se em duas partes, sendo a primeira destinada às tarefas básicas em farmácia comunitária, e a 

segunda reservada às intervenções por mim desenvolvidas. 

Assim, numa primeira etapa concentro-me na descrição da farmácia Roma, mencionando 

superficialmente a organização interna e gestão da mesma, expondo também as atividades 

farmacêuticas com as quais contactei, como os serviços prestados e o ato de dispensa de 

medicamentos e produtos farmacêuticos. Nesta fase procurei ainda referir a minha vivência ao longo 

do estágio, que acredito ter grande impacto a nível pessoal e que acaba por diferenciar amplamente a 

visão deste período por parte dos diferentes estudantes. 

Numa segunda fase, reúno uma forte componente científica relativa às temáticas que deram origem 

aos três projetos desenvolvidos durante este período. A sua concretização teve por base a educação 

da comunidade e a promoção da saúde, tendo sempre em atenção a conveniência dos mesmos para 

a farmácia. Os temas desenvolvidos são referentes à distinção entre as doenças gripe e constipação, 

à sensibilização da doença venosa crónica, e, em último, à distinção dos diferentes produtos existentes 

para nutrição clínica adaptada. 
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1. Introdução 

A farmácia comunitária representa a área profissional com mais visibilidade, perante a comunidade, 

da nossa profissão1. Posto isto, compreende-se a importância de o estágio curricular se centrar 

maioritariamente neste domínio, tendo em conta que é o primeiro contacto com a realidade profissional 

que temos, no decorrer dos cinco anos de curso. 

O meu estágio foi realizado na Farmácia Roma (FR), no centro de Braga, desde o dia 1 de 

Setembro a 31 de Dezembro de 2018, sob a orientação da Dr.ª Susana Castro. O meu horário 

compreendia-se entre as 9h e as 18h30, de segunda a sexta-feira, com uma hora e meia de intervalo 

para o almoço. Embora este fosse o horário combinado, a Dr.ª Susana nunca se mostrou relutante a 

qualquer alteração pontual que, por algum motivo, fosse oportuna. 

Durante estes quatro meses tive oportunidade de experienciar diferentes atividades que me 

envolveram na realidade que é a farmácia comunitária. Na seguinte tabela estão representadas 

cronologicamente as atividades anteriormente referidas.  

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas em Farmácia Comunitária 

 Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Ambientação ao Contexto da 

Farmácia e Rotina Diária 
    

Aprovisionamento e 

Encomendas 
    

Determinação da Pressão Arterial e 

Parâmetros Bioquímicos 
    

Atendimento ao Balcão      

Desenvolvimento e implementação do 

projeto I 
    

Desenvolvimento e implementação do 

projeto II 
    

Desenvolvimento e implementação do 

projeto III 
    

Parte I 

Atividades desenvolvidas  durante o estágio na Farmácia Roma 
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2. Farmácia Roma 

2.1. Localização, Direção Técnica e Horário de Funcionamento 

A FR é atualmente da propriedade da Dr.ª Susana Castro, sendo que a direção técnica se encontra 

ao encargo da mesma. A farmácia situa-se em pleno centro da cidade de Braga, na rua dos Chãos, n.º 

111. Esta localização possibilita uma ampla variabilidade socioeconómica dos seus utentes, pela 

grande proximidade com pontos turísticos e acesso a transportes, pelo que diariamente contactamos 

com clientes habituais da farmácia, caracterizados essencialmente pela sua medicação de uso crónico, 

mas também com clientes pontuais, nomeadamente turistas. O horário de expediente da farmácia 

alonga-se desde as 9h às 20h de segunda-feira a sábado, sendo que domingo é o dia de descanso 

semanal da equipa. Aos feriados a farmácia também se encontra de serviço, apresentando o horário 

de funcionamento habitual. 

A FR efetua serviço permanente de 24h em rotatividade com outras 21 farmácias do concelho de 

Braga, segundo a Administração Regional de Saúde do Norte2.  

2.2. Instalações e equipamentos 

O espaço físico da FR, quer interior, quer exterior, cumpre as normas indicadas nas Boas Práticas 

Farmacêuticas para a farmácia comunitária (BPF), aprovadas em junho de 2009, nomeadamente, no 

que toca ao Ponto II: Normas gerais sobre as instalações e equipamentos3. A FR está também de 

acordo com as normas inscritas nas Boas Práticas de Farmácia, aprovadas em junho de 2001 e 

atualizadas em 2015, documento que atualmente a Ordem dos Farmacêuticos (OF) usa como 

referencial para as auditorias aos Sistemas de Gestão da Qualidade implementados nas farmácias 

comunitárias4-7.  

Espaço Interior  

A FR é composta por um único piso que se divide numa área de atendimento ao público e numa 

área de acesso reservado. A área de atendimento ao público é caracterizada por ser um espaço amplo, 

agradável e bem iluminado, onde, numa primeira zona, estão expostos produtos de venda livre 

distribuídos em 11 lineares. Posteriormente, existem cinco balcões individualizados para atendimento, 

cada um equipado com um computador, um leitor de código de barras e uma impressora de faturas. 

Atrás dos balcões de atendimento existem sete expositores, que dispõem de medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), suplementos alimentares e produtos de venda livre. Os lineares e 

expositores anteriormente referidos estão em constante atualização, de modo a dar a conhecer aos 

clientes a variedade de produtos que a farmácia contém. Além destas zonas, existe uma área reservada 

à realização de testes bioquímicos e à medição da tensão arterial. Existe ainda uma zona destinada às 

crianças, com brinquedos para que possam estar entretidas, deixando os pais mais concentrados no 

atendimento farmacêutico. Todos os produtos que estão ao alcance dos clientes estão etiquetados com 

preço e equipados com alarme de segurança. 

Na área de acesso reservado existe: um posto computorizado destinado à receção de 

encomendas; a zona de armazém, que contém um frigorífico para armazenamento de medicamentos 



 

Ana Martins Fernandes  
 

3 Relatório de Estágio  Profissional izante | Farm ácia Roma  

termolábeis e um cofre para armazenamento de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP); 

um quarto de descanso; o gabinete da Diretora Técnica (DT); e instalações sanitárias. 

Espaço Exterior 

Relativamente ao aspeto exterior da farmácia, a FR está identificada por um letreiro com o nome 

da mesma e pelo símbolo “cruz verde”. Além disso, é visível o horário de funcionamento e outras 

informações uteis aos utentes, tal como o nome da DT. Existe também uma montra para exposição de 

produtos, que, tal como os lineares e expositores internos, é periodicamente renovada. 

Fora da farmácia, existe um anexo onde se guardam expositores inutilizados, objetos de decoração 

da farmácia, arquivos antigos, entre outros. 

Equipamentos 

Os equipamentos presentes na FR garantem o bom funcionamento da mesma: estão adaptados 

aos produtos preparados e dispensados na farmácia e aos serviços prestados na mesma. A farmácia 

está equipada com sistema de recolha e dispensa automática, da marca Apostore®, sendo que este 

representa a grande parte do armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos na farmácia. 

Este método de armazenamento permite uma melhor gestão dos prazos de validade (PV), assim como 

do stock em si, além de que no momento do atendimento e dispensa dos produtos ao utente, permite 

um atendimento mais centralizado no mesmo. 

Para além deste sistema robotizado, também a gestão do numerário é automática, o que permite 

maior eficácia e menor número de erros no momento do pagamento. Neste caso, o sistema utilizado é 

da CashGuard®. 

Relativamente ao sistema de gestão e atendimento da farmácia, todos os computadores existentes 

na farmácia estão equipados com o sistema Sifarma2000®, elaborado pela Global Intelligent 

Technologies - Glintt® 8. 

Existem ainda outros equipamentos como aparelhos medidores da tensão arterial e frequência 

cardíaca, glicémia e colesterolémia, equipamentos que monitorizam a temperatura e humidade, e 

demais equipamentos básicos ao seu funcionamento como fotocopiadora, impressora, fax e telefones. 

A farmácia possui, entre várias bibliografias, a Farmacopeia Portuguesa, cuja presença é obrigatória9. 

2.3. Recursos Humanos 

Segundo a descrição integrada no Capitulo IV – Pessoal, do Regime Jurídico das Farmácias de 

Oficina, a equipa técnica de uma farmácia divide-se em quadro farmacêutico e quadro não 

farmacêutico. Na FR esta equipa, esquematizada na seguinte tabela, é composta por oito elementos. 
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Tabela 2 - Esquema dos Recursos Humanos da Farmácia Roma 

QUADR O F ARM ACÊ UT IC O  QUADR O NÃO F ARM AC Ê UT IC O  

Diretora técnica Técnico de Farmácia 

Dr.ª Susana Castro Carlos Palha | Célia Sousa | Cristiana Cardoso 

Farmacêutica-Adjunta Auxiliar de Limpeza 

Dr.ª Carla Ferraz | Dr.ª Cláudia Afonso Lurdes Silva 

Farmacêutica  

Dr.ª Mariana Ribeiro  

  

3. Gestão em Farmácia Comunitária 

A gestão nas farmácias comunitárias, como em qualquer outra atividade comercial, assume um 

papel elementar ao seu funcionamento correto e organizado, que traduz o sucesso da farmácia. Uma 

gestão cuidada e consciente garante uma resposta positiva perante os seus clientes, suprindo as suas 

necessidades, garantindo concomitantemente o mínimo desperdício. Como tal, o farmacêutico assume-

se cada vez mais como um gestor, conciliando a vertente comercial à vertente de saúde pública. 

Gestão de stocks 

A gestão de stocks representa uma das vertentes mais importantes da gestão nas farmácias. O 

stock de medicamentos e produtos farmacêuticos (MPF) constitui um investimento significativo por 

parte da farmácia, tendo como principais funções a garantia do serviço ao cliente, respondendo ao 

solicitado, entre os momentos de encomenda e de aprovisionamento, e a garantia de uma resposta 

positiva em situações de procura inesperada ou situações sazonais, ou em situações de falhas no 

fabrico/fornecimento do produto. O stock de MPF pode ainda assumir o papel de reserva estratégica, 

antecipando-se a possíveis subidas de preços. Assim, um stock elevado, apesar de poder levar a um 

maior desperdício, conduz a uma menor probabilidade de esgotamento, e por consequente, uma maior 

satisfação dos pedidos dos clientes. Por outro lado, um stock mais baixo corresponde a um menor 

investimento, e permite um controlo mais rigoroso das quantidades existentes na farmácia, evitando 

desperdícios. No entanto, esta gestão pode, por vezes, não suprir as necessidades dos clientes ou 

falhas de fornecimento. É importante então que a gestão de stocks seja racional e ponderada, de modo 

a manter a farmácia responsiva às necessidades, assegurando o mínimo de desperdício, de maneira 

a que haja um maior controlo e otimização do investimento. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de participar ativamente na avaliação de alguns produtos, 

promovendo uma correta gestão de stocks. Agora, apercebo-me que essa atividade teve grande peso 

para o desenvolvimento do meu pensamento crítico na área de gestão, tendo sido trabalhado ao longo 

destes quatro meses. 
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3.1. Aquisição e Armazenamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

3.1.1. Fornecedores e Critérios de Aquisição 

O processo de aquisição de MPF constitui um dos pontos fundamentais para uma boa gestão de 

uma farmácia. Este caracteriza-se por ser um processo dinâmico e contínuo, no qual os fornecedores 

desempenham um papel determinante. 

Esta aquisição de MPF pode ser efetuada por encomendas feitas a dois tipos de entidades: 

diretamente aos laboratórios, ou através de intermediários, os distribuidores grossistas. Os fatores que 

condicionam a aquisição de produtos por parte das farmácias são a capacidade de investimento que a 

farmácia apresenta, o histórico de compras e de vendas dos diversos produtos da farmácia, que 

determina os níveis de stock máximo e mínimo de cada um, a sazonalidade e as condições de 

armazenamento da farmácia. 

A seleção dos fornecedores, de entre os laboratórios ou dos distribuidores grossistas, com que a 

farmácia trabalha é feita pela avaliação de critérios definidos pela própria farmácia, que vão de encontro 

a um encadeamento benéfico à atividade comerciante. Estes critérios baseiam-se, essencialmente, no 

serviço prestado pelo fornecedor e nos preços praticados pelo mesmo. O serviço prestado pelo 

fornecedor é influenciado pelo tempo de entrega, nomeadamente, o número de entregas diárias e o 

cumprimento das datas e horas de entrega, pela capacidade de resposta e disponibilidade de stocks. 

Já os preços praticados são afetados pelas condições e facilidade de pagamento, assim como 

descontos e bonificações existentes.  

Também a distinção entre encomendas feitas diretamente a laboratórios ou através de 

intermediários é importante ser feita, pois estas apresentam diferentes vantagens e desvantagens, 

apresentando também diferentes objetivos. Os laboratórios negoceiam em quantidade: dão uma maior 

margem de lucro, mas exigem quantidades mínimas. Por outro lado, os intermediários grossistas, 

apesar de praticarem preços que levam a uma menor margem de lucro para a farmácia, não exigem 

quantidades mínimas e permitem várias encomendas diárias com fornecimento rápido e eficaz.  

A FR tem como principais distribuidores grossistas a botelho&rodrigues® e a Plural®. Ambas 

asseguram entregas diárias, sendo que a primeira efetua um maior número de entregas por dia, que a 

segunda. A FR trabalha também com o distribuidor A.Sousa®, que garante a entrega de produtos num 

período de uma hora a partir da sua encomenda. Assim, este armazenista é preferencialmente utilizado 

em casos de encomendas com urgência. A FR encomenda, também, diretamente aos laboratórios, 

nomeadamente à Alter®, Laboratoires Dermatologiques Avène®, Suavinex®, entre outros. 

3.1.2. Realização de Encomendas 

Como referido anteriormente, as encomendas podem ser realizadas através de distribuidores 

grossistas ou diretamente aos laboratórios. 

Distribuidores grossistas 

Esta via de encomendas constitui a maior parte das encomendas realizadas na FR. Existem três 

tipos de encomendas que podem ser feitas a partir do sistema informático (SI): encomendas diárias, 

encomendas instantâneas e encomendas manuais – neste ponto irei abordar as encomendas diárias e 
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as encomendas instantâneas. No entanto, as encomendas feitas aos intermediários grossistas podem 

também ser pontualmente realizadas por via telefónica, em casos de baixas quantidades disponíveis 

de produto, que requer uma confirmação manual, ou em casos de ultrapassagem do horário definido 

para realização das encomendas diárias. 

As encomendas diárias baseiam-se nos consumos diários e nos stocks máximos e mínimos 

definidos para cada produto, na ficha do produto (FP), e têm como função assegurar as necessidades 

basais da farmácia. Assim, sempre que um produto atinge o stock mínimo entra diretamente para a 

encomenda diária, no SI Sifarma2000®, que é revista pelos responsáveis antes da sua validação. Nesta 

revisão, faz-se a seleção do armazenista para o qual a encomenda vai prosseguir, tendo em conta 

possíveis bonificações e descontos, podendo também incluir ou excluir produtos e alterar quantidades. 

Existem duas encomendas diárias: uma da parte da manhã e outra da parte da tarde.  

As encomendas instantâneas, por outro lado, são utilizadas para produtos com procura pontual, os 

quais não apresentam rotatividade significativa na farmácia, e, por isso, não se encontram disponíveis 

na mesma. Neste caso, a encomenda é feita individualmente por produto, na FP, podendo no momento 

da sua realização aceder aos preços e bonificações, quantidade disponível e data e hora de entrega 

de cada armazenista, optando por aquele que se apresente mais vantajoso. Estas encomendas são 

geralmente feitas no momento do atendimento, sendo a pessoa que está a atender responsável pela 

avaliação das condições e seleção do armazenista.  

Laboratórios 

Relativamente às encomendas feitas diretamente aos laboratórios, estas normalmente são 

realizadas junto do delegado comercial, aquando da sua visita à farmácia. Também aqui é feita uma 

análise ao historial de vendas dos produtos do laboratório em questão, para auxiliar na decisão dos 

produtos a encomendar, assim como respetivas quantidades, gerando uma nota de encomenda. 

Tendo em conta que esta é uma encomenda feita pessoalmente, não existe a encomenda no 

Sifarma2000®. Assim, surge a necessidade de criar uma encomenda daquele laboratório, com os 

produtos encomendados. A esta encomenda dá-se o nome de encomenda manual – o terceiro tipo de 

encomendas possíveis de realizar no SI. Também no caso de encomendas feitas por telefone, quer 

sejam ao armazenista, quer seja ao laboratório, requerem a criação de encomendas manuais no SI. 

Ao longo do meu estágio na FR pude realizar várias encomendas instantâneas e manuais, através 

do Sifarma2000®, e também encomendas via telefone. Relativamente às encomendas diárias, tive 

oportunidade de observar os vários responsáveis pela sua revisão, podendo perceber as metodologias 

utilizadas e as análises feitas, para uma melhor gestão de stocks. Este é um processo minucioso e 

detalhado, pois um erro pode traduzir-se em faltas na farmácia.  

3.1.3. Receção e Conferência de Encomendas e Marcação de Preços 

As encomendas são entregues na farmácia em contentores específicos de cada fornecedor, 

fazendo-se acompanhar pela respetiva fatura ou guia de remessa, caso os produtos não tenham sido 

faturados. Estes documentos apresentam as seguintes informações: identificação do fornecedor, 

identificação da farmácia, número do documento, identificação de cada produto e respetivo Código 
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Nacional do Produto (CNP), quantidade pedida e quantidade fornecida de cada produto, Preço de 

Venda ao Público (PVP), Preço de Venda Autorizado (PVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF), 

margem, desconto, Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), e valor final do produto. No caso de 

haver produtos encomendados que não foram fornecidos, isto é, produtos em falta, estes encontram-

se referenciados e acompanhados pela devida justificação de falta. 

Os MPF termolábeis são enviados em contentores térmicos, de fácil identificação. Estes devem ser 

os primeiros produtos a serem verificados e armazenados. No entanto, quando a receção da 

encomenda não pode ser feita no imediato, estes produtos são armazenados no frigorífico, 

devidamente identificados, para posterior receção no SI. 

A receção de encomendas é concretizada pelo Sifarma2000®, no menu destinado a este efeito. 

Seleciona-se a encomenda a rececionar, onde se identifica o número do documento, assim como o 

valor total da compra e, de seguida, procede-se à leitura ótica de todos os produtos, verificando-se 

concomitantemente o PVP, o PV e o Preço Inscrito na Cartonagem (PIC). No caso de o produto 

apresentar um PVP diferente do existente na farmácia, deve-se priorizar o escoamento do produto com 

PVP mais antigo, e só depois iniciar a comercialização do produto com PVP mais recente, tendo o 

cuidado de atualizar o PVP em utilização no SI. Este é um processo de elevada importância, para evitar 

a venda do produto a um valor, quando na realidade esse mesmo produto indica outro valor. Estes 

erros podem significar quer ganhos, quer perdas monetárias para a farmácia, no entanto significam 

sempre prejuízo da confiança do cliente para com a farmácia.  

Durante o meu estágio presenciei várias atualizações de PVP de diferentes produtos, entendendo 

a necessidade do rigor do escoamento dos diferentes PVP. Um caso particular que destaco foi a 

receção de um produto com o PVP mais antigo que o PVP existente na farmácia. Neste caso, tivemos 

de dar prioridade à venda das embalagens que chegaram na encomenda, ao invés das que já tínhamos 

em stock na farmácia. Isto fez-me perceber que esta gestão de PVP não só é importante ao nível das 

farmácias, como também ao nível dos distribuidores. 

O controlo dos PV será explorado no ponto 3.1.5. da presente parte deste relatório. Por último, a 

verificação do PIC prende-se com possíveis erros de faturação que possam existir. O PVF é 

influenciado pelo PVP que o produto apresenta, por isso o PVP da fatura deve ser igual ao PIC, quando 

não o produto está a ser vendido à farmácia por um valor incorreto. 

Antes do fecho da receção, procede-se à marcação de PVP dos produtos sem PIC, atendendo às 

margens praticadas pela farmácia. De seguida, comparam-se o número total de produtos e o valor total 

faturado no SI e no documento que acompanha a encomenda. Confirmadas todas as etapas descritas, 

aprova-se a receção da encomenda. O SI gera automaticamente uma lista dos produtos em falta, 

podendo optar pela sua transferência para outro fornecedor, ou não. Na FR é usual transferirem-se os 

produtos para o outro distribuidor de referência. Nesta fase, inicia-se também automaticamente a 

impressão de etiquetas dos MPF com essa definição ativada na FP. Na FR todos os produtos ao 

alcance dos clientes são etiquetados, assim como os produtos que não tenham código de barras ou 

em que este não seja detetado pelo leitor ótico. Por fim, imprime-se o documento referente à receção 

da encomenda, o qual é assinado, pela pessoa que a rececionou, e anexado ao duplicado da fatura ou 

guia de remessa. Este conjunto é armazenado na farmácia, enquanto que o original do documento é 



 

Ana Martins Fernandes  
 

8 Relatório de Estágio  Profissional izante | Farm ácia Roma  

separado para a contabilidade. Caso seja detetado algum erro na encomenda, procede-se ao contacto 

telefónico à entidade fornecedora para respetiva reclamação e regularização da situação. 

Este procedimento verifica-se para todo o tipo de encomendas: diárias, instantâneas e manuais. 

No entanto, no caso das encomendas feitas diretamente ao laboratório, em que se geram notas de 

encomenda, é necessária a confirmação da mesma pela comparação dos produtos rececionados com 

a nota de encomenda originalmente feita. Só após esta verificação é que se dá a criação da encomenda 

manual e respetiva receção no SI. 

As encomendas com MEP têm de ser acompanhadas por uma requisição especifica, composta por 

um documento original e um documento duplicado. Ambas as partes devem ser assinadas, carimbadas 

e datadas pela farmacêutica responsável e pelo fornecedor, para posteriormente serem arquivadas por 

ambas as entidades, por um período mínimo de três anos. 

Aquando da receção de benzodiazepinas, na FR, é necessário o arquivo de uma fotocópia da fatura 

ou guia de remessa da encomenda em questão, para que, no final de cada mês, a farmacêutica 

responsável confira as quantidades recebidas física e informaticamente, verificando o stock de cada 

benzodiazepina. 

A receção de encomendas foi uma realidade com a qual pude contactar desde o meu primeiro dia 

de estágio, e que realizei até ao final do mesmo. Não sendo uma tarefa difícil, é uma tarefa detalhada 

e de enorme responsabilidade, pois esta é a fase do circuito do medicamento que ajusta o stock 

informático ao stock real de cada produto existente na farmácia. Foi neste processo que fui tendo o 

primeiro contacto com muitos medicamentos, conseguindo estabelecer uma relação entre princípios 

ativos e nomes comerciais, que, agora, sei que foi uma mais-valia para o meu progresso na farmácia 

comunitária. 

3.1.4. Armazenamento de Produtos 

Após a receção dos produtos, procede-se ao armazenamento dos mesmos, tendo em conta as 

suas condições de conservação. No geral, os MPF devem ser armazenados em condições de 

temperatura inferior a 25ºC e de humidade inferior a 60%. No caso de MPF termolábeis, estes devem 

ser armazenados no frigorífico, onde a temperatura não se deve desviar do intervalo 2º-8ºC. Os 

parâmetros de temperatura e humidade devem ser regularmente controlados e monitorizados, através 

de termohigrómetros, que se encontram espalhados por todos os diferentes locais de armazenamento3-

7.  

Na FR o armazenamento é feito através do sistema de recolha e dispensa automática, da marca 

Apostore®. Os produtos são armazenados no robot, indicando o PV de cada um deles, sendo 

posteriormente dispensados por ordem de PV ascendente. Assim, este permite, de forma 

automatizada, o cumprimento das práticas First In, First Out (FIFO) e First Expired, First Out (FEFO), 

que definem que os MPF que se encontram há mais tempo no stock da farmácia (FIFO) ou que 

possuem um PV mais curto (FEFO) devem ser os primeiros a ser dispensados, de forma a minimizar o 

desperdício para a farmácia. A prática FIFO apenas se adequa a produtos sem PV. Nestes casos, o 

seu armazenamento no robot é feito colocando um PV fictício de dois anos após a sua receção. No 

entanto, nem todos os produtos podem ser armazenados no robot: embalagens não paralelepípedos e 

embalagens envolvidas em plástico não podem ser aqui armazenadas. O seu acondicionamento é feito 
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em gavetas, atrás dos balcões de atendimento, agrupando os produtos por área terapêutica. Mais 

ainda, produtos de dermocosmética e produtos de cuidado capilar, alguns produtos de higiene, 

produtos de puericultura, assim como certos suplementos alimentares, como já anteriormente referi, 

são expostos em lineares na zona de atendimento geral, de forma a captar a atenção dos clientes. 

O armazenamento de produtos foi também uma tarefa que realizei desde o inicio do meu estágio, 

em paralelo com a receção de encomendas. Durante este processo, fui reconhecendo o aspeto da 

embalagem de cada medicamento, o que me auxiliou no momento do atendimento ao balcão. Na FR o 

local de armazenamento de cada produto está descrito na FP, no SI, o que facilitou verdadeiramente a 

minha adaptação na farmácia. 

3.1.5. Controlo de Prazos de Validade 

O controlo de PV de MPF é um procedimento de elevada importância, pois garante uma dispensa 

mais segura para o utente. Deste modo, este controlo é efetuado em dois momentos. Primeiramente, 

este controlo é feito aquando da receção de encomendas, em que se verifica o PV de cada produto e 

se compara com o PV registado no Sifarma2000®: se for menor que o registado no SI, altera-se o 

registo para o menor PV existente na farmácia, desse produto; se for maior ou igual ao registado, não 

se altera. Este processo apenas se verifica para os produtos que são armazenados fora do robot. Para 

os produtos armazenados no robot, o PV é controlado pelo sistema do mesmo, não estando registados 

PV destes produtos no Sifarma2000®. Esta é uma verificação que ocorre diariamente. 

Por outro lado, mensalmente, efetua-se uma verificação mais rigorosa dos PV. Assim, através do 

Sifarma2000® exporta-se uma listagem, organizada por ordem alfabética, com os produtos com PV a 

expirar nos três meses seguintes, sendo posteriormente confirmados os PV da listagem com os reais. 

O mesmo acontece com os produtos armazenados no robot, sendo retirados todos os MPF com PV a 

terminar nos três meses subsequentes. Destes produtos selecionados, quando a utilização não 

ultrapassa o prazo, a sua venda é priorizada, de forma a escoar o produto; no entanto, quando a sua 

utilização ultrapassa o PV, torna-se inviável a sua comercialização, sendo o produto enviado ao 

distribuidor juntamente com uma nota de devolução, ou armazenado como quebra. Após esta 

verificação e seleção, são atualizados os PV registados no SI, assim como as unidades do produto em 

questão. 

3.1.6. Gestão de Devoluções 

Existem vários motivos pelos quais é feita uma devolução, para além do motivo referido 

anteriormente: expiração do PV de um produto. Estes incluem problemas detetados na receção de 

encomendas, como embalagens danificadas, PV reduzidos ou expirados, pedidos feitos por engano 

ou, até mesmo, ausência de pedido, e a referência de produtos em circulares de suspensão de 

comercialização emitidas pelo INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I. P. (INFARMED) ou em circulares de recolha emitidas pelo detentor da Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM). 

Para a emissão da devolução, no SI existe um menu destinado a esse fim, no qual se identifica o 

fornecedor, o(s) produto(s) a devolver e o motivo da devolução. No final, obtêm-se três exemplares da 

nota de devolução, os quais têm de ser assinados e carimbados pela pessoa responsável. Destes três 
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exemplares, dois seguem para o fornecedor juntamente com a mercadoria, ficando o terceiro na posse 

da farmácia. Na FR, o terceiro exemplar é assinado pelo estafeta que recolhe a devolução. 

A devolução pode ou não ser aceite pelo fornecedor, dependendo do motivo da devolução e da 

situação em que esta se dá. Assim, quando esta é aceite pode ser regularizada através da emissão de 

uma nota de crédito ou pela troca direta do produto. Neste caso, no SI é feita a regularização da 

devolução, no menu apropriado. Quando a devolução não é aceite, o produto retorna à farmácia e é 

dado como quebra. 

No meu estágio na FR, pude executar algumas vezes a devolução de produtos. Quanto à 

regularização de devolução, na FR existe um funcionário responsável por este procedimento, pelo que 

apenas assisti à regularização de algumas devoluções. Também durante estes quatro meses, pude 

presenciar a recusa de uma devolução, tendo verificado que realmente esta acontece raras vezes e 

sob condições específicas. 

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos é considerada uma das principais 

atividades da farmácia comunitária, estando, por isso, esta prática bem definida nas BPF3. Sendo esta 

uma importante área de intervenção do farmacêutico, é seu dever manter-se constantemente 

atualizado, fomentando a sua formação contínua, na procura de uma constante melhoria do serviço 

prestado. 

Quanto ao ato de dispensa ao público, este pode consistir na venda de medicamentos, assim como 

na venda de outros produtos farmacêuticos, tal como previsto no Regime Jurídico das Farmácias de 

Oficina9. Os medicamentos, por sua vez, podem ter várias classificações, dependendo da necessidade 

de prescrição médica para a sua dispensa. 

Foi a partir de meados do segundo mês de estágio que eu comecei a exercer esta atividade. No 

entanto, desde o início que fui encorajada a acompanhar os atendimentos dos diversos funcionários, 

de modo a me ambientar àquela realidade, que é realmente desafiante. Considero que esta é a fase 

em que sentimos pela primeira vez a realização em pleno da profissão. Esta foi, sem dúvida, a etapa 

mais desafiante durante todo o meu estágio, onde senti a responsabilidade incontestável de aconselhar 

o cliente, baseando-me apenas no meu próprio conhecimento. Esta fase foi também onde mais aprendi, 

sentindo um progresso notório desde o inicio desta atividade até ao final do estágio.  

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), tal como o nome indica, são medicamentos 

que apenas podem ser dispensados mediante presença de prescrição médica. Estes são assim 

classificados por poderem constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, quando 

usados sem vigilância médica, ou quando usados para fins diferentes daqueles a que se destinam; por 

conterem substâncias cuja atividade ou reações adversas sejam indispensáveis estudar; ou ainda, por 

serem de administração parentérica9. 
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4.1.1. Prescrição de medicamentos e validação de prescrições médicas 

A prescrição de medicamentos deve, em regra, ser feita por via eletrónica, preferencialmente 

desmaterializada, podendo, no entanto, ser materializada. Por outro lado, apenas em situações 

excecionais, que se encontram devidamente descritas no Artigo 8º da Portaria n.º 224/2015, é que 

poderá ser realizada a prescrição de MPF por via manual. A prescrição médica aplica-se a 

medicamentos, incluindo aqueles que contenham substâncias estupefacientes e psicotrópicas, e 

medicamentos manipulados. É também aplicável a produtos de saúde, com ou sem comparticipação 

pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS), tais como dispositivos médicos10,11. 

Nas receitas médicas existe um conjunto de informações de identificação obrigatória: 

 Número da receita; 

 Local de prescrição ou respetivo código; 

 Identificação do médico prescritor; 

 Entidade financeira responsável (por exemplo, SNS); 

 Identificação do utente, com respetivo número de beneficiário, e identificação, caso se 

aplique, do seu regime de comparticipação (representado pela letra “R”, para utentes 

pensionistas, ou pela letra “O”, para o caso de outro regime especial de comparticipação); 

 Identificação do medicamento. 

Relativamente à identificação do medicamento, esta pode ser feita por Denominação Comum 

Internacional (DCI), onde o medicamento é identificado pela DCI ou nome da substância ativa (SA), 

forma farmacêutica (FF), dosagem, dimensão da embalagem, Código Nacional para a Prescrição 

Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), posologia do tratamento e número de embalagens. Desta 

forma, no momento da dispensa, é permitido ao utente optar pelo Medicamento Genérico (MG) ou pelo 

Medicamento de Marca (MM). Quando se trata de um grupo homogéneo (conjunto de medicamentos 

com a mesma composição qualitativa e quantitativa da SA, FF, dosagem e via de administração, no 

qual se inclua pelo menos um MG existente no mercado), o farmacêutico tem obrigatoriamente que 

disponibilizar o medicamento mais barato a não ser que o utente opte por outro10,12. Por outro lado, na 

prescrição, o medicamento pode ser identificado por marca, isto é, através do seu nome comercial. 

Esta situação, apenas se verifica caso não haja MG do medicamento prescrito, caso os medicamentos 

prescritos sejam medicamentos unicamente utilizados em determinadas indicações terapêuticas, ou 

quando existe uma justificação técnica, que pode ser: a) margem ou índice terapêutico estreito; b) 

reação adversa prévia; c) continuidade do tratamento superior a 28 dias. No entanto, perante a exceção 

c) é possível que mesmo assim o utente escolha um medicamento do mesmo grupo homogéneo e mais 

barato, o que não acontece com a exceção a) e b). Na receita deve ainda constar a data de validade 

da mesma, no caso de a receita ser materializada, ou a data de validade de cada linha de receita, no 

caso de esta ser desmaterializada10,11. 

Quando se trata de uma receita manual, além dos requisitos anteriormente referidos, existem 

outros, os quais devem ser verificados no momento da dispensa dos medicamentos. Deles fazem parte 

a vinheta do médico prescritor, assim como do local de prescrição, data e assinatura. Além disso, é 

obrigatória a especificação da justificação pela qual o médico optou pela prescrição dos medicamentos 

em receita manual, que pode ser uma das seguintes: a) falência informática; b) inadaptação do 
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prescritor; c) prescrição no domicílio; d) até 40 receitas/mês. Existem ainda algumas especificidades 

para as receitas manuais, que quando não cumpridas podem pôr em causa a validação da 

comparticipação. Estas especificidades são a ausência de rasuras, a presença de uma única caligrafia, 

e o uso de apenas uma caneta, não podendo a recita ser prescrita a lápis.  De salientar que quando 

numa receita manual não é indicada a dimensão da embalagem, o farmacêutico é obrigado a dispensar 

a embalagem de menor dimensão10,11. 

A grande diferença entre os três tipos de receitas que existem prende-se com o momento da 

dispensa dos medicamentos. No caso das receitas manuais, todos os medicamentos ou produtos de 

saúde são inseridos no SI manualmente, um a um. Após este passo, aplica-se o plano de 

comparticipação indicado, introduzindo o número da receita e o número da vinheta do médico, e, se 

aplicável, o plano de complementaridade, introduzindo o código respetivo e o número do cartão de 

beneficiário. No final da venda, é impresso o documento de faturação no verso da receita, que tem de 

ser assinado pelo cliente. No caso das receitas eletrónicas materializadas, a inserção dos produtos 

prescritos no Sifarma2000® é também feita individualmente, no entanto, nesta receita cada produto 

vem acompanhado do CNPEM. Assim, a sua introdução no SI é feita pela leitura ótica destes códigos, 

o que se traduz num menor número de erros na dispensa dos medicamentos. Os passos seguintes são 

iguais aos das receitas manuais. No documento de faturação impresso no verso das receita consta o 

número da receita, o organismo de comparticipação, o número de lote da receita e a série onde se 

enquadra, assim como a descrição dos medicamentos dispensados. Quando o utente beneficia de um 

subsistema de complementaridade, a receita é fotocopiada, sendo o documento de faturação referente 

à comparticipação deste organismo impresso no verso da fotocópia. 

 Por fim, no caso das receitas eletrónicas desmaterializadas, a prescrição é acessível a partir de 

equipamentos eletrónicos, podendo de igual forma ser impressa, caso o utente assim o pretenda. Para 

a sua introdução no SI apenas são necessários três códigos: número da receita, código de acesso e 

código de opção. Após inserção dos dois primeiros códigos, a receita aparece automaticamente no 

Sifarma2000®, incluindo o plano de comparticipação. O terceiro código permite ao utente optar por um 

medicamento mais caro do que os três MG mais baratos, pertencentes ao grupo homogéneo do 

medicamento prescrito. Neste tipo de receitas, quando o utente usufrui de um plano de 

complementaridade, a sua introdução é feita da mesma forma que nos outros tipos de receitas, no 

entanto, o documento de faturação é impresso num talão independente, que é assinado pelo utente. 

Uma mais-valia deste tipo de receitas é que a sua validação não necessita da dispensa de todos os 

MPF prescritos. Isto é, a sua dispensa pode ser feita em mais que um momento, podendo o utente 

proceder ao levantamento dos produtos consoante as suas necessidade, o que não acontece com os 

outros dois tipos de receitas10,11. 

Os documentos de faturação impressos após o aviamento de receitas desmaterializadas com 

complementaridade, assim como as receitas manuais e materializadas, e fotocópias respetivas, no 

caso de haver plano de complementaridade, são mantidos na farmácia para posterior verificação e 

faturação das mesmas10,11. 

A quantidade de medicamentos e número de embalagens permitidas por prescrição médica varia 

consoante o tipo de receita. Assim, para receitas manuais e receitas materializadas podem ser 
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prescritos até quatro medicamentos ou produtos de saúde distintos em cada receita, não podendo, 

porém, ultrapassar o limite de duas embalagens de cada produto, nem o máximo de quatro embalagens 

no total. Estas receitas são válidas apenas por 30 dias após a data da sua emissão. No entanto, no 

caso das receitas materializadas, elas podem ser renováveis por um período máximo de 6 meses. Por 

outro lado, nas receitas desmaterializadas, cada linha, que corresponde a um único medicamento ou 

produto de saúde, pode conter até duas embalagens, para tratamentos de curta ou média duração, ou 

até seis embalagens, para tratamentos de longa duração. Quanto à validade da receita, no primeiro 

caso ela é válida por um período de 30 dias após a emissão da mesma, enquanto que no segundo 

caso é válida por um período de 6 meses após a sua emissão10,11. 

Em suma, existem três tipos de receitas médicas: receitas eletrónicas desmaterializadas, receitas 

eletrónicas materializadas, e receitas manuais. Nas receitas eletrónicas desmaterializadas a 

prescrição é acessível a partir de equipamentos eletrónicos, sendo apenas necessários três códigos: 

número da receita, código de acesso e código de opção. As receitas eletrónicas materializadas 

surgiram na transição entre as receitas manuais e as receitas desmaterializadas, e obedecem às 

mesmas regras de prescrição que as receitas manuais, no entanto, têm presentes códigos de barras, 

levando a menos erros no ato da dispensa, do que nas receitas manuais. Por último, as receitas 

manuais são atualmente utilizadas em último recurso, estando cada prescritor limitado a 40 receitas 

por mês10,11. 

Durante o meu período de atendimento ao público, contactei com os três tipos de receitas, sendo 

as receitas eletrónicas desmaterializadas as que chegam em maior número à FR. No entanto, são 

poucos os utentes que aderem à receita em aparelhos eletrónicos. A maior parte prefere tê-la em 

suporte físico, de forma a facilitar a sua perceção relativamente aos medicamentos não aviados e às 

datas de validade das linhas de prescrição. 

4.1.2 Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os MEP atuam diretamente sobre o Sistema Nervoso Central, refletindo-se as suas ações em todo 

o organismo, que tanto podem ser excitatórias, como depressoras. Assim, estes medicamentos 

conduzem facilmente a tolerância e dependência física e psíquica, provocando sintomas de privação 

aquando da sua suspensão13. Por este motivo, e pelo facto de estes produtos estarem muitas vezes 

associados a atos ilícitos, a sua regulamentação e controlo são muito rigorosos no que diz respeito ao 

seu tráfico e consumo. Esta regulamentação está descrita no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, 

e no artigo 86º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro14,15. 

Relativamente à prescrição de MEP, eles seguem as mesmas regras que os outros medicamentos, 

nas receitas desmaterializadas, sendo que a linha de prescrição é intitulada como linha especial, “LE”. 

No caso da prescrição ser feita numa receita materializada ou por via manual, a sua prescrição tem de 

ser realizada individualmente, sendo a receita identificada como receita especial, “RE” 10,11. 

O controlo destes medicamentos é essencialmente feito em dois momentos: o primeiro acontece 

na receção de encomendas, como anteriormente descrito no presente relatório; o segundo decorre 

aquando da sua dispensa. Nesta, o SI reconhece os medicamentos e automaticamente surgem vários 

campos de preenchimento obrigatório relativos à identificação do utente e do seu representante, 

quando o levantamento do MEP não é feito pelo utente consumidor. Esta identificação é registada 
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através do nome, data de nascimento, morada e número do documento de identificação, assim como 

data de caducidade do mesmo, sendo requerida a apresentação física deste documento. Terminada a 

venda, é-lhe atribuída um número sequencial de registo, que é impresso num recibo comprovativo da 

venda do MEP onde constam todas as informações relativas à dispensa, ao utente e ao adquirente. 

Este documento é assinado pelo comprador e arquivado na farmácia, por ordem de aviamento, durante 

um período mínimo de três anos. No caso de a receita médica ser materializada ou manual, o recibo 

comprovativo da venda do MEP é anexado a uma fotocópia da receita10,11.  

Por fim, até ao dia oito do mês subsequente à dispensa, a farmácia tem de enviar ao INFARMED 

a listagem de todas as receitas aviadas durante esse mês, em conjunto com as fotocópias das receitas 

manuais10,11. 

Durante o meu estágio pude contactar com esta documentação, tendo assistido à conferência e 

retificação, quando necessária, dos documentos comprovativos das vendas de MEP, assim como à 

criação das listagens mensais da dispensa deste tipo de medicamentos. Além disso, efetuei também 

diversas dispensas de MEP no atendimento. 

4.1.3. Medicamentos genéricos 

Um MG é definido como “medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

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

referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados”. O MG deve ser 

identificado pelo nome, seguido da dosagem, da FF e da sigla "MG", Esta identificação deve constar 

no seu acondicionamento secundário ou, caso este não exista, no acondicionamento primário16. 

Relativamente à existência de MG nas farmácias, devem estar disponíveis para venda, no mínimo, 

três medicamentos de entre os cinco com menor PVP de cada grupo homogéneo10. Quando, no ato da 

dispensa, o utente opta por um medicamento mais caro, exercendo o seu direito de opção, terá de 

pagar o excedente entre o PVP do medicamento escolhido e o preço de referência, tendo em conta 

que a quantia comparticipada pelo Estado é a mesma para todos os medicamentos que pertençam ao 

mesmo grupo homogéneo, não variando consoante o PVP de cada medicamento. No caso de a 

farmácia não ter em stock nenhum dos medicamentos mais baratos, tem um prazo de 12 horas para 

efetuar as diligências necessárias ao fornecimento do medicamento10. 

Os MG são notoriamente mais baratos que os MM, tendo grande impacto na economia dos utentes, 

principalmente dos utentes polimedicados. Na FR, como acredito que aconteça na generalidade das 

farmácias em Portugal, vários utentes optam pelo consumo de MG ao invés de MM. No entanto, existem 

outros que não o fazem, continuando a preferir os MM. 

4.1.4. Regimes de comparticipação 

Está previsto, na legislação, um sistema de comparticipação de medicamentos pelo SNS, mediante 

apresentação de receita médica. 

A taxa de comparticipação dos medicamentos é elaborada tendo em conta o preço de referência 

de cada grupo homogéneo, onde se inclua, pelo menos, um MG comercializado. O preço de referência, 

por sua vez, é calculado a partir dos cinco medicamentos mais baratos do grupo homogéneo em 

questão12. Paralelamente, os medicamentos comparticipados são agrupados em diferentes escalões 
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(de A a D), considerando a sua classificação farmacoterapêutica: indicações terapêuticas do 

medicamento, a sua utilização, bem como as entidades que o prescrevem ou fornecem, e ainda as 

necessidades terapêuticas acrescidas de certas patologias. Os regimes de comparticipação dividem-

se em regime geral e regime especial17. 

Regime geral de comparticipação 

Para cada escalão, existe uma taxa de comparticipação, que incide sobre o preço de referência do 

grupo homogéneo. Assim, está prevista uma taxa de comparticipação de 90% para medicamentos do 

Escalão A, onde se inserem hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas, 

antineoplásicos e imunomoduladores; uma taxa de comparticipação de 69% para medicamentos do 

Escalão B, que agrupa medicamentos anti-infeciosos e aqueles que atuam no sistema nervoso central 

e no aparelho cardiovascular; uma taxa de comparticipação de 37% para medicamentos do Escalão C, 

onde se encontram os medicamentos que atuam no aparelho locomotor e a medicação antialérgica; e, 

por fim, uma taxa de comparticipação de 15% para medicamentos do Escalão D, que inclui novos 

medicamentos ou medicamentos com um regime de comparticipação transitório10,12. 

Regime especial de comparticipação 

A comparticipação neste regime pode ser efetuada em função dos beneficiários, ou em função das 

patologias ou grupos especiais de utentes. Nestes casos, como referido anteriormente, o regime de 

comparticipação tem de ser referido na prescrição médica, sendo que a letra “R” é utilizada para utentes 

pensionistas, e a letra “O” identifica medicamentos utilizados em determinadas patologias ou grupos 

especiais de utentes10,12. 

Assim, para utentes pensionistas, a comparticipação acresce 5% para o Escalão A (95%) e 15% 

para os Escalões B (84%), C (52%) e D (30%). Esta taxa, tal como no regime geral, incide sobre o 

preço de referência do grupo homogéneo10,12. 

No caso dos grupos especiais de utentes ou da prescrição de medicamentos utilizados em 

patologias especificas (como a Artrite Reumatoide, a Psoríase, o Lúpus, e a Doença de Alzheimer, 

entre outras) o médico prescritor deve indicar na receita o diploma respetivo, uma vez que o valor da 

comparticipação é variável e definido em legislação própria10,12.  

Mais ainda, existem outros produtos com taxas de comparticipação próprias, como10: 

a) Medicamentos manipulados, onde a comparticipação se reflete em 30% do seu PVP; 

b) Produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus, que prevê comparticipação de 85% 

do PVP das tiras-teste e 100% das agulhas, lancetas e seringas; 

c) Produtos dietéticos com caráter terapêutico, com uma comparticipação de 100%, desde que 

sejam prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães ou nos centros de 

tratamento dos hospitais protocolados com o referido instituto; 

d) Câmaras expansoras, para as quais a comparticipação é de 80% do seu preço, não podendo 

exceder o valor de 28€, e estando limitada a uma câmara expansora por utente, por ano; 

e) Dispositivos médicos de apoio a doentes ostomizados e/ou com incontinência / retenção 

urinária, que possuem uma comparticipação de 100%. 

Regimes de complementaridade 
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Além da comparticipação financiada pelo SNS, existem também subsistemas de saúde, criados no 

âmbito de vários ministérios, empresas bancárias, seguradoras e instituições prestadores de cuidados 

de saúde, que financiam outra parte do PVP dos medicamentos. Assim, cabe ao Estado o pagamento 

do valor da sua comparticipação e ao subsistema o valor da comparticipação complementar18. São 

exemplo desta complementaridade os subsistemas Assistência na Doença aos Militares, Caixa-Geral 

de Depósitos, Médis®, Multicare®, Serviços de Assistência Médico Social (SAMS), entre outros. 

Ao longo do meu estágio pude contactar com grande parte destes regimes de comparticipação e 

regimes de complementaridade, tendo-me sido instruído o modo como se deve proceder na faturação 

de cada um. 

4.1.5. Faturação 

De forma a garantir que a farmácia recebe o valor das comparticipações das receitas aviadas, 

mensalmente é necessário proceder à verificação e correção do receituário faturado durante esse mês. 

De salientar que a presença de erros nas receitas leva à sua reprovação, o que se traduz em prejuízo 

para a farmácia, visto que o reembolso do valor referente à comparticipação não é realizado. 

No aviamento de uma receita eletrónica desmaterializada, a comunicação entre a farmácia e o SNS 

é feita direta e automaticamente pelo SI. No caso de receitas materializadas ou manuais isso não 

acontece, tendo esse contacto de ser realizado manualmente, assim como no caso de planos de 

complementaridade com os três tipos de receitas. Relembrando, quando há uma complementaridade, 

é necessária a impressão do documento de faturação no verso de uma fotocópia da receita, no caso 

de a prescrição ser feita via manual ou eletrónica materializada. No caso de receita ser eletrónica 

desmaterializada, o documento de faturação é impresso num talão isoladamente. 

Assim, estas receitas e talões são separados pelos diferentes organismos de comparticipação, e 

organizados segundo o lote e número de série, sendo que cada lote é composto por 30 receitas. Após 

esta ordenação, os documentos são verificados, e, caso haja alguma inconformidade, procede-se à 

sua correção. Na FR esta verificação é sempre realizada por duas pessoas, em separado, de forma a 

minimizar os erros, que, como anteriormente referido, levam a perdas monetárias para a farmácia. 

Seguidamente, é emitido um verbete de identificação para cada lote, e para o conjunto de lotes é 

emitida uma relação-resumo dos lotes. Posteriormente, são enviadas para o Centro de Conferência de 

Faturas do SNS, até ao dia dez do mês subsequente ao aviamento das receitas, a relação-resumo dos 

lotes e a fatura final mensal relativas às receitas manuais e materializadas com comparticipação do 

SNS. Em relação às receitas com comparticipação de subsistemas de complementaridade o processo 

é o mesmo, mas toda a documentação é enviada para a Associação Nacional de Farmácias que fica 

responsável pela sua distribuição aos diferentes organismos19.  

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são todos os medicamentos que não preencham nenhuma das condições para serem 

considerados MSRM. Assim, estes são considerados uma boa alternativa quando se tratam de 

problemas de saúde menores, sem necessidade de intervenção médica, sendo muitas vezes utilizados 

em contexto de automedicação. O farmacêutico interpreta aqui um papel de elevada importância, 

fazendo um aconselhamento personalizado consoante a condição do utente, devendo também explicar 
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em que situações é que se podem usar aquele MNSRM, de forma a que posteriormente o utente não 

utilize o medicamento de forma indevida16,20. 

Os MNSRM normalmente não são comparticipáveis, havendo, no entanto, alguns casos previstos 

na legislação, onde está definido o regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos. 

Estes medicamentos podem ser também comercializados fora das farmácias, e o seu PVP é 

determinado pelo local de venda16,20,21. 

Para além disso, em 2013 surgiu um decreto-lei que veio introduzir os Medicamentos Não Sujeitos 

a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM - DEF). Este tipo de medicamentos 

requerem a observação pelas farmácias de protocolos de dispensa (publicados pelo INFARMED), 

considerando o seu perfil de segurança e as suas indicações terapêuticas22. 

Durante o meu estágio, o aconselhamento destes medicamentos revelou-se ser uma etapa 

realmente desafiante. Aprendi muito com todos os atendimentos a que assisti, assim como com os que 

realizei. Na maior parte das vezes pedia a algum elemento da equipa da FR para verificar o meu 

aconselhamento, contudo, numa fase mais tardia do meu estágio já me sentia segura no 

aconselhamento de alguns MNSRM, como os indicados para a gripe e constipação. Estes são produtos 

de elevada procura nos meses mais frios, pelo que presenciei vários atendimentos que acabaram na 

sua dispensa, deixando-me bastante à vontade quanto ao seu aconselhamento. 

4.3. Dispensa de outros medicamentos e produtos farmacêuticos 

Além dos produtos até aqui mencionados, as farmácias são atualmente locais de comercialização 

de outros produtos, que são cada vez mais procurados pelos clientes nestes locais. Nestes incluem-se 

medicamentos de uso veterinário, medicamentos homeopáticos, medicamentos manipulados, 

dispositivos médicos (DM), produtos de dermofarmácia e cosmética, produtos de higiene oral e higiene 

íntima, produtos dietéticos e suplementos alimentares, e ainda produtos de puericultura16,23-26. 

Na FR estão disponíveis vários produtos e várias marcas referentes a cada uma destas categorias. 

Durante o meu estágio pude perceber que, destes, os produtos de maior interesse para os clientes da 

FR são os DM, os produtos de dermofarmácia e cosmética, os produtos dietéticos e suplementos 

alimentares, e os produtos de puericultura. Relativamente aos DM, a procura centra-se nos artigos de 

ortopedia (como meias de compressão e pulsos elásticos), testes de gravidez, material de penso e 

seringas. Os produtos de dermofarmácia e cosmética foram aqueles com que mais trabalhei durante o 

meu estágio, e sinto uma grande evolução quanto à distinção das características de cada produto e à 

minha capacidade de aconselhamento. Na FR existe uma elevada oferta destes produtos, podendo-se 

encontrar várias marcas como Avène®, La Roche Posay®, Uriage®, VICHY®, Caudalie®, Lierac®, 

ISDIN®, entre outras. Além destes, existem ainda vários produtos para a saúde do cabelo, podendo 

contar com as marcas Phyto® e Tricovel® disponíveis na FR. A solicitação de produtos dietéticos é 

maioritariamente associada às consultas de nutrição. Quanto aos suplementos alimentares, a sua 

procura incide mais como auxiliar do tratamento de várias patologias ou para o fortalecimento de vários 

sistemas do nosso organismo. As indicações mais ocorrentes são para os ossos e articulações, para 

fortalecimento da imunidade, para a fadiga muscular e cansaço cerebral, e para a insónia. Na FR 

existem vários produtos disponíveis, no entanto, a farmácia trabalha preferencialmente com a marca 

Advancis®. Por fim, os produtos de puericultura são cada vez mais procurados, para garantir os 
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melhores e mais adaptados cuidados para os bebés e crianças. Desde chupetas e biberões a papas e 

leites, considerando também os produtos de higiene e hidratação dos bebés, a puericultura é uma área 

bastante desenvolvida na FR, podendo contar com as marcas Aptamil®, Nutribén®, Chicco®, Suavinex®, 

Mustela®, Uriage®, entre outras. Dentro desta área, também os produtos para grávidas, como cintas e 

cuidados de hidratação profunda da pele, e para recém mães, como bombas e discos de amamentação, 

são bastante procurados.  

4.4. Cuidados Farmacêuticos 

Enquanto perito do medicamento, o farmacêutico tem o dever de apelar ao uso racional e 

responsável do medicamento, promover a adesão à terapêutica e cumprimento da posologia, e 

incentivar a continuidade do tratamento, apontando os benefícios de uma toma correta do medicamento 

e os possíveis efeitos indesejados causados por incumprimento da indicação terapêutica. Estes 

deveres reúnem-se nos designados Cuidados Farmacêuticos3.  

Os Cuidados Farmacêuticos são um serviço continuado, onde o doente e a sua saúde ocupam o 

foco central das suas ações. Estes cuidados englobam várias atividades farmacêuticas, como: a 

dispensa do MPF, a indicação farmacêutica, a revisão da terapêutica, a reconciliação terapêutica, o 

seguimento farmacoterapêutico, a farmacovigilância e a educação para a saúde. Assim, é essencial 

que o farmacêutico assuma um espírito crítico no momento da dispensa de medicamentos, avaliando 

a farmacoterapia e detetando a possível existência de Problemas Relacionados com o Medicamento 

(PRM)3. 

Durante os quatro meses de estágio, pude reparar que os cuidados farmacêuticos são sem dúvida 

de extrema importância, mas nem sempre são prestados. Apercebi-me que muitos utentes que tomam 

medicação de uso crónico sabem o motivo pelo qual a tomam, no entanto, não respeitam a posologia 

do tratamento. Nestes casos, primo sempre por explicar o fundamento da posologia, pois acredito que 

a compreensão facilita o cumprimento. Um exemplo que presenciei foi o caso de uma utente que 

tomava sinvastatina 40mg há mais de dois anos, tendo anteriormente tomado o mesmo composto em 

menor dosagem, 20mg27. Aquando da dispensa queixou-se que regularmente media o colesterol, e que 

este muitas vezes apresentava um valor mais elevado que o valor máximo de referência (200 mg/dL). 

Após concluir que a utente tomava este medicamento todas as manhãs, ao pequeno-almoço, alertei 

que esse poderia ser o motivo do descontrolo. Expliquei-lhe que este medicamento deve ser tomado à 

noite, período em que a síntese endógena de colesterol é mais ativa. Indiquei-lhe ainda algumas 

medidas não farmacológicas que podia adotar, como aumentar a ingestão de frutas, legumes e peixe 

azul (sardinhas, atum e salmão), preferir o azeite em vez da manteiga e do óleo para cozinhar, e reduzir 

o consumo de produtos de pastelaria e de comidas pré-fabricadas. Com isto, penso que é da 

responsabilidade do farmacêutico repetir a posologia, assim como outros cuidados específicos relativos 

à toma da medicação, mesmo que o utente afirme já saber. Por outro lado, este é um cuidado que 

também deve ser tido quando o utente vai tomar uma medicação pela primeira vez, ou quando o 

tratamento é pontual, como por exemplo com antibióticos. Nestes casos, o farmacêutico deve-se 

também mostrar disponível para o esclarecimento de quaisquer dúvidas e questões que o utente possa 

ter.  
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Além disso, o farmacêutico tem também a capacidade de intervenção farmacológica em casos de 

problemas de saúde menores. Aqui, após a identificação correta do problema e obtenção de toda a 

informação relevante sobre o utente, o farmacêutico deve selecionar o MNSRM mais adequado, 

proporcionando toda a informação necessária ao uso do mesmo. Paralelamente, devem ser sempre 

indicadas medidas não farmacológicas, que são fundamentais para obtenção de uma mais rápida e 

mais eficaz melhoria do transtorno menor3,28,29. Um caso que pude testemunhar foi o de um utente que 

tinha uma receita de Influvac® para aviar30. O utente apresentava sinais de constipação, pelo que 

questionei se a vacina seria para ele. Obtendo uma resposta positiva, expliquei-lhe que a vacina devia 

ser administrada após recuperação, para uma maior eficácia da mesma. Assim, o utente acabou por 

não comprar a vacina, optando ainda por levar um antigripal e umas pastilhas para alívio da dor de 

garganta. Da mesma forma, no final do atendimento aconselhei algumas medidas não farmacológicas 

como beber chá de limão com mel, ingerir muitos líquidos para evitar a desidratação e evitar esforçar 

a voz. 

É ainda importante estar sempre atento a possíveis interações medicamentosas e efeitos dos 

medicamentos na gravidez e amamentação. 

5. Serviços farmacêuticos  

Sendo a farmácia um local de promoção da saúde e prevenção da doença, é cada vez mais um 

local de prestação de Cuidados Primários. De entre os serviços que podem ser prestados numa 

farmácia comunitária, a FR disponibiliza os seguintes, no âmbito da promoção da saúde e do bem-estar 

dos utentes: medição da tensão arterial, assim como de parâmetros bioquímicos (glicémia e colesterol 

total), testes de gravidez, determinação do peso, altura e índice de massa gorda (IMC), consultas de 

nutrição e recolha voluntária de medicamentos fora de uso e embalagens vazias (VALORMED)9,31. 

Ao longo do meu estágio procedi regularmente à medição da pressão arterial e dos vários 

parâmetros bioquímicos disponíveis na FR, assentando sempre os valores medidos no cartão do 

utente, de modo a conseguir um controlo mais rigoroso dos mesmos ao longo do tempo. Neste período 

tentei sempre transmitir ao utente a importância da determinação destes parâmetros na deteção e 

controlo de várias patologias. Além disso, procurei ter uma atitude ativa na educação para a saúde do 

utente, salientando a importância do cumprimento rigoroso da toma da medicação e incentivando a 

prática de um estilo de vida saudável. 

5.1. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela gestão do Sistema Integrado 

de Gestão de Resíduos de Embalagens de Medicamentos (SIGREM), isto é, assume a gestão dos 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Esta resulta de uma associação entre a 

indústria farmacêutica, os distribuidores e as farmácias, cada um interpretando um papel essencial na 

recolha destes resíduos. Esta sociedade exerce uma função de destaque para o ambiente, uma vez 

que este tipo de resíduos são considerados resíduos especiais, que devem ser recolhidos sob controlo 

farmacêutico para posterior processamento em estações de tratamento adequadas32,33. 
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Nas farmácias existem contentores para depósito dos medicamentos fora de uso e embalagens 

vazias lá entregues. Quando cheios, estes contentores são selados e entregues ao distribuidor 

aderente. Na farmácia fica retido um comprovativo do seu levantamento.  
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PROJETO I - GRIPE E CONSTIPAÇÃO 

1. Contextualização do tema 

Atualmente, e cada vez mais, a população tem a tendência para se automedicar, excluindo o 

aconselhamento de um profissional de saúde. Isto, aliado aos anúncios televisivos dos MNSRM, leva 

muitas vezes a uma terapêutica inadequada à condição do doente, o que a torna ineficaz no combate 

da doença. O doente deve ter consciência que não existem medicamentos completamente inofensivos, 

e que uma terapêutica inapropriada pode mascarar sintomas, podendo levar a um agravamento da 

doença. Além disso, no caso de o doente estar a fazer algum tratamento prescrito pelo médico, crónico 

ou não, a automedicação pode causar interações medicamentosas, que se podem traduzir em reações 

adversas no organismo34. 

A gripe e a constipação são doenças comuns, principalmente nos meses mais frios, que tendem a 

ser medicadas pelo próprio34. No entanto, a maioria da comunidade não sabe distinguir corretamente 

uma constipação de um estado gripal. Assim, vi aqui uma oportunidade de intervenção farmacêutica, 

quer na formação básica da distinção entre estas duas condições, quer na divulgação de medidas 

preventivas e tratamentos não farmacológicos para as mesmas, que são eficazes, mas desconhecidos 

por alguns doentes. 

2. Constipação 

A constipação é uma doença autolimitada que representa um conjunto de doenças 

generalizadamente designadas como infeções virais do trato respiratório superior. Deste conjunto de 

doenças exclui-se a gripe, causada pelo vírus Influenza, faringite, bronquite aguda, rinossinusite 

bacteriana aguda, rinite alérgica e tosse convulsa. São vários os vírus causadores desta patologia, que 

pertencem a diversas famílias, conferindo-lhes características distintas e diferentes mecanismos de 

infeção. Atualmente, estão identificados mais de 200 subtipos de vírus como agentes causadores de 

constipações35,36.  

A constipação é a doença aguda mais frequente nos países desenvolvidos e, apesar de não ser 

uma doença complexa, leva a mal-estar generalizado e cansaço físico e mental que afeta a 

produtividade no trabalho, levando a um grande impacto económico nestes países. Além disso, não 

sendo uma doença maligna por si só, pode levar a complicações mais graves para a saúde, que 

requerem tratamentos mais específicos35. 

Parte II 

Projetos desenvolvidos durante o estágio na Farmácia Roma 



 

Ana Martins Fernandes  
 

22 Relatório de Estágio  Profissional izante | Farm ácia Roma  

2.1. Virologia 

As constipações podem ser associadas a diferentes agentes virais, sendo os mais comuns o 

rinovírus, o coronavírus, o adenovírus e o enterovírus. Estes vírus, no entanto, podem também causar 

outras infeções nos vários sistemas do organismo humano, com graus de severidade variáveis. A 

maioria destes vírus tem capacidade de reinfeção, aquando uma segunda exposição ao mesmo, 

contudo a infeção tem tendência a provocar sintomas mais suaves e a ser de duração mais curta35. 

Rinovírus 

Os rinovírus são os agentes etiológicos mais comuns de constipações e, no seu conjunto, são 

responsáveis por 30% a 50% dos casos de constipação em adultos, sendo que, atualmente, já foram 

identificados mais de 100 serotipos deste vírus37,38. 

Este vírus invade as células do hospedeiro por ligação ao recetor ICAM-1 (intercelular adhesion 

molecule-1), que está expresso nas células epiteliais da mucosa nasofaríngea. Este recetor existe no 

organismo sob duas formas: ligado à membrana celular e na forma solúvel. A primeira é responsável 

pela entrada do vírus nas células, desencadeando uma série de eventos que resulta na libertação local 

de interleucina-8 e bradicinina: sinalizadores responsáveis pelo desenvolvimento dos sintomas nasais 

de constipação. Por outro lado, a forma solúvel do ICAM-1 tem propriedades antivirais. Numa infeção 

por rinovírus, está comprovado que a forma solúvel do recetor está suprimida, enquanto que a forma 

ligada à membrana está sobrexpressa, promovendo a infeção e o aparecimento dos sintomas37-39. 

Coronavírus 

Os coronavírus são responsáveis por 10% a 15% das infeções agudas do trato respiratório superior 

em adultos. A família coronavírus divide-se em quatro subfamílias (de alpha a delta), sendo as 

subfamílias alpha-coronavírus e a beta-coronavírus as únicas que afetam o homem. Não se conhece 

ao certo o mecanismo pelo qual estes vírus provocam infeções nas vias respiratórias superiores, mas 

pensa-se que será semelhante ao do rinovírus40,41. 

Adenovírus 

A família adenovírus representa uma importante causa de doenças febris, principalmente em 

crianças. Atualmente foram já identificados mais de 60 serotipos humanos deste vírus, pertencentes a 

diferentes espécies, consoante as suas características. Existem sete espécies desta família, nomeadas 

de A a G, sendo as mais significativas no desenvolvimento de infeções das vias respiratórias superiores 

as espécies B, C e E. Os adenovírus são responsáveis por 5% a 10% das doenças respiratórias febris 

em bebés e crianças. Além disso, por volta dos dez anos de idade a maioria das pessoas apresenta 

evidência serológica de infeção por adenovírus, e praticamente todas as pessoas na fase adulta 

apresentam evidência serológica de infeção por uma ou mais estirpes desta família42,43. 

Enterovírus 

As infeções causadas por enterovírus são frequentemente assintomáticas, mas podem também 

estar relacionadas com o aparecimento de sintomas característicos da constipação. No entanto, esta 
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associação pode não ser causal, podendo um enterovírus ser isolado de uma pessoa que apresente 

estes sintomas, sem este vírus ser a origem etiológica dos mesmos44.  

Este género de vírus, divide-se em quatro espécies diferentes, designadas de A a D, que agrupam 

diferentes estirpes tendo em conta a similaridade que apresentam numa zona do seu genoma: zona 

que codifica para a proteína VP1 da cápside viral44. 

2.1.1. Transmissão 

Os vírus responsáveis pelas constipações são transmitidos sobretudo por três mecanismos: 

através do contacto pessoa-a-pessoa, através de fómites ou através de gotículas provenientes de 

espirros ou tosse. O primeiro varia consoante o tempo e a proximidade do contacto interpessoal. É de 

salientar que a maioria dos vírus permanece viável durante aproximadamente duas horas sobre a pele 

de um indivíduo, aumentando assim a exposição ao vírus, mesmo que o tempo de contacto seja curto. 

O segundo mecanismo depende da viabilidade dos vírus sobre objetos e superfícies, não havendo 

contacto entre a pessoa infetada e a pessoa saudável. O terceiro mecanismo baseia-se na inalação 

dos vírus através de gotículas que permanecem no ar, provenientes de espirros ou tosse da pessoa 

doente. No entanto, mesmo verificando-se a existência de transmissão viral através dos diferentes 

mecanismos, esta pode não resultar na infeção de um individuo saudável, pois está dependente da 

quantidade de vírus expelida pelo individuo portador do mesmo, que pode não ser suficiente para 

causar a instalação da infeção35,36. 

A transmissão viral ocorre sensivelmente desde dois dias antes até sete dias depois do 

aparecimento dos sintomas, ocorrendo o pico de transmissão por volta do segundo ou terceiro dia da 

doença, que corresponde também ao clímax da sintomatologia35,36. 

2.1.2. Sazonalidade 

A sazonalidade é uma característica que se verifica em alguns destes vírus. O rinovírus é 

tipicamente mais comum no outono e na primavera, sendo estes os períodos com maior número de 

infeções por estes agentes. Já o coronavírus é mais vulgar no outono e inverno. Por outro lado, os 

enterovírus e adenovírus não apresentam sazonalidade, sendo detetados durante todo o ano35,36,40,42,44. 

2.1.3. Fatores de risco 

Existem alguns grupos de risco para o desenvolvimento de constipações, isto é, grupos que pelas 

suas condições se apresentam mais vulneráveis ao desenvolvimento deste tipo de infeções. Deles 

fazem parte crianças, grávidas, doentes crónicos, doentes imunodeprimidos, indivíduos malnutridos e 

fumadores. Para além destes grupos de risco, também o stress emocional e a privação do sono 

aumentam a suscetibilidade aos vírus. Por outro lado, manter um estilo de vida saudável, com prática 

moderada de exercício físico diminui o risco de constipações. Por fim, contrariamente ao que 

popularmente se diz em relação ao frio provocar constipações, não existe evidência científica que 

comprove esse facto35,45,46.  
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2.2. Sintomas 

Os sintomas da constipação devem-se principalmente à resposta do sistema imunológico, não se 

relacionando, praticamente, com o dano provocado diretamente pelo agente viral nas vias respiratórias. 

Os sintomas variam de pessoa para pessoa, no entanto, os mais comuns são congestão nasal e rinite, 

podendo também incluir dores de garganta, tosse, espirros e mal estar generalizado. Na maioria das 

vezes, não se desenvolvem estados febris nos adultos, sendo estes mais vulgares em crianças. No 

entanto, quando presentes, tendem a ser de baixa intensidade, não costumando ultrapassar os 38ºC. 

Os sintomas que se desenvolvem, assim como a sua intensidade, relacionam-se diretamente quer com 

o agende etiológico, quer com alguns fatores do hospedeiro nomeadamente a idade, outras doenças 

concomitantes, estado imunológico e infeções precedentes por estes vírus35,36,47. 

No decurso de uma constipação pode ainda haver um enfraquecimento do sistema imunitário, 

deixando o doente mais suscetível a outros agentes infeciosos, que podem originar infeções 

secundárias. As complicações mais frequentes provenientes de constipações são: sinusite; infeções 

das vias respiratórias inferiores, como pneumonia e bronquite; e infeções do ouvido, como otite média. 

2.2.1. Período de incubação e duração da infeção 

O período de incubação é o intervalo de tempo que decorre desde o contacto com o agente 

infecioso e o aparecimento dos primeiros sintomas. Para os vírus mais comuns da constipação, este 

período é de 24 a 72 horas, e o aparecimento dos sintomas é rápido, mas progressivo. A duração da 

infeção, por norma, é de três a dez dias, podendo, em certos doentes, prolongar-se até duas semanas, 

principalmente em caso de doentes fumadores35,36,48. 

2.3. Tratamento 

As infeções agudas das vias respiratórias superiores, como referido anteriormente, são 

autolimitadas. Assim, o tratamento proposto para estes casos não visa a eliminação do vírus, sendo 

destinado exclusivamente para o controlo dos sintomas. As classes de fármacos mais indicadas para 

as constipações abrangem analgésicos e combinações entre anti-histamínicos e descongestionantes, 

podendo ser complementadas com soluções salinas para limpeza nasal, e antitússicos ou expetorantes 

e mucolíticos caso haja presença de tosse, seca ou produtiva, respetivamente. Relativamente aos 

analgésicos, o mais usual é o acetaminofeno (paracetamol), no entanto, os anti-inflamatórios não 

esteroides (AINE), como o ibuprofeno e o naproxeno, têm uma ação equivalente ao primeiro no que 

toca ao alívio dos sintomas: estes fármacos atuam principalmente ao nível das dores e mal estar 

generalizado. Por outro lado, as combinações de anti-histamínicos e descongestionantes são mais 

vantajosas que o uso individualizado de qualquer uma das substâncias no alívio dos sintomas nasais49-

51. 

Quando as constipações se complicam e evoluem para casos mais graves, o tratamento deve ser 

alterado, sendo, nestas circunstâncias, necessária intervenção médica. 

Além da terapia farmacológica, existem também medidas não farmacológicas que ajudam na 

recuperação dos sintomas causados por estas infeções. Embora não esteja provada cientificamente a 

sua efetividade, são medidas regularmente adotadas pela população como adjuvantes da terapêutica 
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farmacológica. Exemplos destas incluem gargarejar com água salgada morna, tomar banho de água 

tépida e ingerir muitos líquidos. 

2.4. Prevenção 

Para a constipação não existe prevenção farmacológica como existe para outras infeções, como 

por exemplo, com vacinas. No entanto, existem algumas medidas preventivas principalmente ao nível 

da higiene para prevenir o contacto com o agente infecioso, e ao nível do fortalecimento do sistema 

imunitário para prevenir o desenvolvimento da infeção. Uma boa higiene das mãos e uma boa limpeza 

de superfícies e objetos potencialmente contaminados são dois atos que evitam a transmissão dos 

agentes infeciosos. Por outro lado, manter um estilo de vida saudável, incluindo bons hábitos de sono, 

prática de exercício físico e uma alimentação variada e equilibrada, leva a um bem estar geral do 

indivíduo, deixando-o também menos suscetível a infeções35,36,48.  

3. Gripe 

A gripe é uma infeção contagiosa causada pelo vírus Influenza, que afeta as vias respiratórias 

superiores e inferiores52. É uma doença mais severa que a constipação, no entanto, os sintomas que 

provoca são semelhantes, daí que sejam duas infeções bastante confundíveis. Contudo, é importante 

a sua distinção, uma vez que o tratamento e os cuidados a ter são também diferentes. 

3.1. Influenza 

O vírus Influenza pertence à família Orthomyxoviridae, e o seu genoma é RNA. Existem quatro 

tipos de vírus Influenza: A, B, C e D, sendo os géneros A e B os principais causadores de epidemias 

sazonais desta doença. Para além disso, o vírus Influenza A divide-se em subtipos, consoante as 

proteínas que apresentam à sua superfície: hemaglutinina (HA) e neuraminidase (NA), sendo a sua 

classificação feita também com base nestas proteínas. Estas são proteínas indispensáveis à 

infeciosidade do vírus, pois desempenham a sua função em dois momentos fulcrais: a HA permite a 

entrada do vírus nas células do hospedeiro; a NA, por sua vez, é responsável pela libertação de novas 

partículas virais a partir da célula do hospedeiro. São conhecidas 18 HA diferentes (de H1 a H18) e 11 

NA diferentes (de N1 a N11). Relativamente ao vírus Influenza B, existem duas linhagens: Victoria e 

Yamagata53,54. Atualmente, os vírus Influenza A(H1N1) e A(H3N2), e ambas as linhagens do vírus 

Influenza B são os principais vírus sazonais de gripe em circulação55.  

No que diz respeito ao mecanismo de infeção e replicação do vírus, estes relacionam-se 

diretamente com a atividade das proteínas da superfície viral, a HA e a NA. Uma vez atingidas as vias 

respiratórias, o vírus liga-se ao recetor de ácido siálico presente na membrana das células epiteliais do 

trato respiratório, através da proteína HA. Após a ligação, o vírus entra na célula por endocitose, dá-se 

a libertação do seu genoma por uncoating, para posterior replicação no núcleo, e, por fim, ocorre a 

libertação das novas partículas virais. A NA exerce um papel fundamental nesta última fase, sendo 

responsável pela clivagem da ligação entre o ácido siálico da célula do hospedeiro e a HA do novo 

vírus56. Este processo de infeção e replicação está esquematizado no anexo I. 



 

Ana Martins Fernandes  
 

26 Relatório de Estágio  Profissional izante | Farm ácia Roma  

3.1.1. Transmissão 

A transmissão destes vírus ocorre principalmente pela inalação de gotículas contaminadas, 

expelidas por uma pessoa infetada, através de tosse, espirros ou simplesmente pelo ato de falar. Pode 

também haver transmissão, embora seja menos frequente, através de fómites e superfícies 

contaminadas. Uma pessoa saudável ao contactar com estes pode facilmente transportar os vírus para 

a boca, nariz ou olhos, facilitando a chegada dos vírus às vias respiratórias52,57,58. 

A transmissão do vírus Influenza começa, geralmente, 24 horas antes do aparecimento dos 

sintomas, podendo-se prolongar até sete dias após a infeção52. 

3.1.2. Sazonalidade 

Os estados gripais são característicos do outono e inverno. Estes vírus, apesar de serem detetados 

durante todo o ano, aumentam a sua atividade no mês de outubro, atingindo um pico de atividade entre 

os meses de dezembro e fevereiro, no hemisfério norte. No entanto, esta atividade varia de ano para 

ano, e consoante o local de referência59. 

3.1.3. Fatores de risco 

Como para a maioria das doenças, também para a gripe existem grupos de maior suscetibilidade 

ao seu desenvolvimento, como crianças, adultos com mais de 65 anos, grávidas e indivíduos 

imunodeprimidos. Além destes grupos de risco, existem ainda algumas doenças que aumentam o risco 

de desenvolvimento de gripe: asma; doenças pulmonares crónicas, como doença pulmonar obstrutiva 

crónica e fibrose cística; doenças cardíacas; doenças metabólicas, entre outras60. 

3.2. Sintomas 

A gripe tanto pode causar sintomas leves como sintomas mais severos, e, dependendo do grau de 

intensidade da infeção, pode mesmo levar à morte. Os sintomas variam também de pessoa para 

pessoa, sendo os mais comuns tosse, dores de garganta, pingo nasal, dores de cabeça, fadiga, dores 

musculares e febre. Os estados gripais podem também provocar, ainda que menos recorrentemente, 

diarreia e vómitos, principalmente em crianças. No que diz respeito ao desenvolvimento de estados 

febris, na maioria dos casos são de elevada intensidade, podendo atingir temperaturas de 40ºC ou 

superiores, no entanto, esta nem sempre está presente61,62.  

Usualmente, a gripe é ultrapassada ao fim de alguns dias, todavia, podem-se desenvolver 

complicações resultantes destes estados gripais, de severidade variável. Infeções nos ouvidos e 

sinusite são exemplos de complicações moderadas, enquanto que pneumonia é exemplo de uma 

complicação mais severa. Outras possíveis complicações incluem inflamação do coração (miocardite), 

cérebro (encefalite) e tecido muscular (miosite e rabdomiólise). Em casos de uma extrema reação 

inflamatória pode também ocorrer sepsis, que é uma resposta inflamatória generalizada do organismo. 

Por outro lado, a gripe pode exacerbar outras doenças crónicas pré-existentes, como asma e doenças 

cardíacas62. 
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3.2.1. Período de incubação e duração da infeção 

O período de incubação do vírus Influenza é de um a quatro dias, sendo o aparecimento dos 

sintomas, contrariamente às constipações, repentino e intenso. Esta doença pode-se prolongar até 

duas semanas52.  

3.3. Tratamento 

Apesar de, na maioria das vezes, a gripe ser uma doença autolimitada, em alguns casos é 

recomendado o seu tratamento. Na maioria das vezes o doente opta pelo controlo dos sintomas com 

MNSRM. No entanto, quando existem fatores de risco associados à infeção, ou quando o doente se 

insere num grupo de risco, é aconselhada terapêutica antiviral, para prevenir a progressão da infeção 

e aparecimento de doenças mais severas63.  

Antivíricos 

Está comprovado que a eficácia dos antivíricos para o tratamento da infeção por Influenza é maior 

quando a terapêutica é iniciada até dois dias depois do aparecimento dos sintomas. Neste período, os 

antivíricos reduzem a duração da doença, suavizam os sintomas e diminuem o risco de complicações. 

Após este período, a sua prescrição deve ser ponderada e avaliada consoante os benefícios e os riscos 

que implicam para o doente. Nestes casos, deve também ser considerado o potencial aumento de 

resistências por parte dos vírus aos fármacos utilizados: um uso excessivo destes antivíricos leva mais 

rapidamente ao desenvolvimento de resistências, do que ao controlo da infeção64,65. 

Existem várias classes de antivíricos para o vírus Influenza: inibidores da NA, inibidores da proteína 

M2 (derivados do adamantano) e baloxavir marboxil. Todos eles podem ser usados quer no tratamento, 

quer na prevenção da gripe. Os inibidores da NA, classe da qual fazem parte as substâncias 

oseltamivir, zanamivir e peramivir, atuam na fase da libertação das novas partículas virais, contribuindo 

para o atraso da progressão da infeção. Estes são eficazes no tratamento de gripe provocada pelo 

vírus Influenza A e B, sendo por isso considerados a primeira linha de tratamento. No entanto, devido 

à elevada capacidade de adaptação dos vírus, alguns já adquiriram resistência, principalmente ao 

oseltamivir e ao peramivir. A classe dos derivados do adamantano, isto é, dos inibidores da proteína 

M2, atuam também na replicação viral, no entanto, apenas são efetivos contra o vírus Influenza A, pois 

o vírus Influenza B não possui esta proteína. A proteína M2 é um canal iónico presente no envelope do 

vírus, responsável pela libertação do genoma viral na célula do hospedeiro. Consequentemente, a sua 

inibição impede a replicação viral e a progressão da infeção. Desta classe fazem parte os fármacos 

amantadina e rimantadina, aos quais também já foi descrita baixa suscetibilidade vírica. Por último, o 

baloxavir marboxil é um fármaco recente, o qual foi desenvolvido pela necessidade de combate às 

resistências desenvolvidas aos outros antivíricos. O seu mecanismo de ação baseia-se na inibição de 

uma endonuclease envolvida na replicação do RNA viral, impedindo também a progressão da infeção. 

Além disso, este medicamento apresenta a vantagem de ser de toma única, ao contrários dos outros 

antivíricos que requerem toma contínua64-68. 

Alívio dos sintomas 



 

Ana Martins Fernandes  
 

28 Relatório de Estágio  Profissional izante | Farm ácia Roma  

Para o controlo dos sintomas, nos casos em que a terapêutica antiviral não é indicada, são usados 

os mesmos fármacos que nas constipações, uma vez que os sintomas são semelhantes. Assim, os 

medicamentos recomendados são paracetamol ou AINE, assim como cocktails antigripais, podendo 

ser associados xaropes para a tosse e soluções para lavagem nasal. 

3.4. Prevenção 

Para a prevenção de uma infeção por Influenza podem ser adotadas medidas não farmacológicas 

a fim de evitar a transmissão do agente etiológico, sendo estas as mesmas que as adotadas para 

prevenir constipações, descritas anteriormente no ponto 2.4. da 2ª parte do presente relatório. No 

entanto, a melhor maneira de prevenir esta infeção é através da toma anual da vacina da gripe. A 

vacina da gripe contém partículas virais inativas a fim de o sistema imunitário do paciente desenvolver 

anticorpos contra aquelas estirpes, impedindo a infeção por parte das mesmas, ou levando a sintomas 

mais suaves em caso de doença. Devido à elevada capacidade de mutação destes vírus e consequente 

não reconhecimento dos mesmos pelos anticorpos, verifica-se a necessidade de revisão da 

composição da vacina anualmente, ajustando-a às estirpes mais ativas no referente ano. As vacinas 

podem conferir proteção contra três ou quatro estirpes do vírus, consoante sejam trivalentes ou 

quadrivalentes. As vacinas trivalentes contêm duas estirpes do vírus Influenza A e uma do vírus 

Influenza B, frequentemente o vírus A(H1N1), A(H3N2) e a linhagem Victoria do vírus Influenza B, e as 

vacinas quadrivalentes, além destas, têm uma segunda estirpe do vírus Influenza B, a linhagem 

Yamagata. Para além da vacina da gripe, também alguns antivíricos podem ser usados como profilaxia 

desta doença69-71.  

4. Intervenção na comunidade 

4.1. Objetivo e concretização do projeto 

Durante o meu estágio, reparei que, com a chegada dos meses mais frios, a temática das gripes e 

constipações constituía grande parte dos aconselhamentos farmacêuticos que se faziam na FR. Com 

isto, pude também corroborar a minha noção prévia de que a maioria da população não sabe fazer uma 

correta distinção entre estas duas infeções. 

Assim, com o objetivo de elucidar os utentes da FR e a comunidade em geral sobre este assunto, 

elaborei um vídeo explicativo para publicação nas redes sociais da farmácia e exposição no monitor de 

transmissão de informação ao utente da farmácia. Neste vídeo estão identificadas cada uma das 

infeções, incluindo os sintomas e as suas principais diferenças, tratamento não farmacológico e 

medidas preventivas, apelando ao aconselhamento farmacêutico e desincentivando a automedicação 

(Anexo II). 

4.2. Conclusão 

Sendo estas infeções uma constante preocupação na comunidade, é da responsabilidade do 

farmacêutico esclarecer e aconselhar todos os utentes, a fim de promover a saúde pública e apelar ao 

uso racional e responsável do medicamento. Com este projeto consegui transmitir os conhecimentos 

básicos sobre esta temática, envolvendo toda a população: por um lado,  nas redes sociais onde as 



 

Ana Martins Fernandes  
 

29 Relatório de Estágio  Profissional izante | Farm ácia Roma  

visualizações são feitas maioritariamente por adultos e jovens, sejam eles clientes da FR ou não; por 

outro lado, na televisão presente na farmácia que leva estes ensinamentos a todos os utentes da 

mesma. 

Assim, tomo o meu objetivo por atingido, uma vez que transmiti o essencial e promovi a instrução 

individual sobre a gripe e constipação.  
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PROJETO II -  DOENÇA VENOSA CRÓNICA 

1. Contextualização do tema 

A doença venosa crónica (DVC), ou insuficiência venosa crónica é uma patologia evolutiva de longa 

duração que afeta as veias, principalmente, dos membros inferiores. É uma doença característica dos 

países ocidentais, que atinge preferencialmente mulheres. Em Portugal, a DVC apresenta uma elevada 

prevalência, estimando-se que cerca de 35% da população é afetada por esta patologia, sendo que 

60% dos casos estão associados ao sexo feminino. Esta é uma patologia que apresenta graus de 

severidade variáveis, com tratamentos específicos, no entanto, quando não tratada pode originar 

complicações, que afetam a qualidade de vida e o dia-a-dia dos doentes72. 

Ao longo do meu estágio, e com o acompanhamento dos atendimentos na FR, percebi que esta 

problemática atinge grande parte dos seus utentes. Percebendo também que há muito 

desconhecimento e ignorância sobre este tema, surgiu a ideia de elaborar um panfleto elucidativo sobre 

DVC, abordando os diferentes sinais e sintomas, tratamento e medidas preventivas. Mais tarde, ao 

saber da realização de um rastreio venoso na FR, estrategicamente fiz a distribuição dos panfletos 

nesse mesmo dia, permitindo uma maior eficácia na promoção e educação para a saúde. 

2. Doença venosa crónica 

As veias são responsáveis pelo transporte do sangue dos diversos locais do corpo de volta ao 

coração. Para isso, no sistema venoso existem válvulas unidirecionais que encaminham o sangue 

desde as veias superficiais até às veias mais profundas, onde é bombeado para o coração pela 

contração dos músculos propulsores. Este processo permite um normal fluxo sanguíneo, contrariando 

a gravidade de forma eficaz.  

Em condições de DVC, estas válvulas encontram-se danificadas, havendo um bloqueio do fluxo 

sanguíneo normal. Assim, o sangue não retorna ao coração, acumulando-se nas veias. Este sangue 

acumulado aumenta a pressão venosa, que leva a problemas de intensidade variável, desde sensação 

de pernas pesadas a ulceração crónica. O diagnóstico clínico de DVC é feito com base na avaliação 

física do paciente, considerando também os sintomas relatados pelo mesmo. Para além disso, a sua 

situação clínica é categorizada segundo o sistema de classificação CEAP (Clinical-Etiology-Anatomy-

Pathophysiology), que facilita a comunicação entre os profissionais de saúde. Geralmente, o termo 

insuficiência venosa crónica é utilizado quando a doença se encontra num estado avançado, com 

manifestação de sintomas mais severos. 

Esta é uma doença frequentemente responsável por dor crónica, muitas vezes incapacitante, que 

impacta significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Dependendo da severidade com que se 

apresenta, a DVC pode levar a perdas de dias de trabalho e antecipação da reforma, o que representa 

um grande impacto socioeconómico quer a nível pessoal, quer a nível nacional73-76. 
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2.1. Causas e Fatores de risco 

A etiologia da DVC é variável, sendo que todos os problemas que desencadeiem um aumento da 

pressão venosa podem levar ao seu desenvolvimento. Esta pressurização pode relacionar-se com 

várias causas, como por exemplo um coágulo localizado numa veia, que bloqueia a corrente sanguínea, 

aumentando a pressão. Adicionalmente, também um ferimento ou um procedimento cirúrgico que 

envolva o bloqueio do fluxo sanguíneo aumentam a pressão dentro da veia afetada. Além disso, a 

permanência durante longos períodos de tempo sentado ou parado em pé diminuem o bombeamento 

de sangue das pernas para o coração, devido à falta de contração regular dos músculos propulsores, 

sendo esta também uma causa comum desta patologia. Estas são as causas diretas para o 

desenvolvimento de DVC, no entanto, existem alguns fatores de risco que deixam o individuo mais 

suscetível, principalmente, à formação de coágulos. Alguns fatores de risco são a idade avançada, 

historial familiar de doenças venosas e elevados níveis de estrogénio, como em casos de gravidez e 

nos últimos 14 dias do ciclo menstrual. Também um estilo de vida sedentário e indivíduos fumadores 

têm maior predisposição para DVC. Além destes, episódios prévios de trombose venosa enfraquecem 

as veias envolvidas o que pode proporcionar o aumento da pressão venosa72,77-79.  

2.2. Sinais e Sintomas 

Os sinais e sintomas manifestados em cada doente são variáveis e apresentam diferentes graus 

de severidade, como referido anteriormente. Os sintomas mais comuns reportados pelos pacientes são 

sensação de pernas cansadas e pesadas, dor e prurido nas pernas e tornozelos. Dormência e cãibras 

noturnas podem também ser detetadas. Além destes sintomas, existem também manifestações 

visíveis, de gravidade progressiva, que incluem veias dilatadas, edema venoso, lipodermatosclerose 

(uma inflamação crónica e localizada, com fibrose cutânea e subcutânea) e ulceração. No entanto, é 

possível que a manifestação da DVC se dê apenas pela presença de sintomatologia, ou seja, sem o 

desenvolvimento de sinais clínicos visíveis72,80. 

2.3. Classificação CEAP e outros sistemas de avaliação 

A classificação CEAP foi criada em 1994, em resposta à necessidade de um método classificativo 

da DVC. Este método, além da classificação propriamente dita da doença, permite a relativização da 

severidade da mesma, por um esquema de pontuação. Esta classificação divide-se em quatro 

componentes: clínica, etiológica, anatómica e patofisiológica, sendo que para cada uma delas existem 

diferentes categorias onde se encaixam os diferentes pacientes (Anexo III). É uma classificação 

bastante complexa, pelo que usualmente apenas é utilizada a componente clínica. Esta componente 

divide-se em sete categorias, fazendo-se acompanhar pela letra “S” ou “A” dependendo da presença 

ou ausência de sintomas, respetivamente. A primeira categoria (C0) corresponde à inexistência de 

sinais visíveis da doença, tratando-se, por isso, de uma fase inicial da mesma. Posteriormente, seguem-

se as categorias de C1 a C6, que correspondem a um aumento progressivo da severidade dos sinais 

manifestados, sendo que a categoria C4 se subdivide em “a” e “b”. Estes sinais incluem telangiectasias 

ou varizes reticulares, mais comummente designados derrames (Anexo IV); varizes tronculares, que 

são veias dilatadas com diâmetro maior ou igual a 3mm, popularmente referidas como veias varicosas 

(Anexo V); edema venoso (Anexo VI); pigmentação, que se caracteriza pelo escurecimento da pele 
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devido ao extravasamento de sangue para o espaço extra-vascular (Anexo VII), e eczema (Anexo VIII); 

lipodermatosclerose (Anexo IX) e atrofia branca, que corresponde a tecido cutâneo atrófico, de 

coloração esbranquiçada (Anexo X); e úlcera venosa, sendo que esta é a manifestação mais severa 

de DVC (Anexo XI)72,81,82. 

No entanto, apesar de o sistema de classificação CEAP qualificar o estado do doente, não pode 

ser utilizado para avaliar a resposta à terapêutica, nem o impacto da DVC na qualidade de vida do 

paciente. Para esses e outros fins existem diferentes sistemas como Venous Clinical Severity Scale 

(VCSS), Venous Disability Score (VDS) e Venous Segmental Disease Score (VSDS).  

O VCSS funciona como um complemento à classificação CEAP, onde são avaliados dez 

parâmetros clínicos separadamente, numa escala de zero a três, dependendo da severidade de cada 

um (Anexo XII). Este sistema de classificação permite avaliar a resposta e a adaptação do paciente à 

terapêutica. O sistema VDS qualifica o doente em função da sua limitação física resultante da DVC 

(Anexo XIII), indicando, consequentemente, o impacto que a doença tem na sua qualidade de vida. Por 

fim, o método VSDS combina duas componentes da classificação CEAP: a anatómica e a 

patofisiológica (Anexo XIV). Assim, este método avalia a presença de refluxo ou obstrução nos 

diferentes segmentos anatómicos do sistema venoso (superficial, perfurante e profundo), dando-lhes 

uma importância relativa, ao invés de os assumir como um todo83. 

2.4. Tratamento 

O tratamento da DVC foca-se na redução dos sintomas como edema, dor e complicações 

dermatológicas, tratando e prevenindo o aparecimento de úlceras. Existem, por isso, medidas não 

farmacológicas e farmacológicas que levam a uma melhoria do fluxo sanguíneo, aumentando, por sua 

vez, o oxigénio transportado para os tecidos cutâneos e subcutâneos, e diminuindo o edema  e a 

inflamação local72. 

As medidas gerais não farmacológicas que estão na base da redução dos sinais e sintomas de 

DVC são a elevação das pernas e a prática de exercício físico. Está comprovado que a elevação dos 

membros inferiores durante 30 minutos, três a quatro vezes por dia estimula a microcirculação cutânea 

e reduz o edema venoso. Esta prática pode ser suficiente para a resolução dos sintomas em pacientes 

com DVC suave, isto é, em fase inicial da doença. Em estádios mais avançados e severos, a elevação 

das pernas isoladamente não resolve os sinais e sintomas da DVC, no entanto, a sua prática contribui 

para algum alívio dos mesmos e para a cura das úlceras venosas84. Por outro lado, a prática de 

exercício físico, que se pode traduzir em caminhadas diárias ou em simples exercícios de flexão dos 

tornozelos, melhoram o fluxo sanguíneo de pacientes com DVC. Estes exercícios levam à contração 

dos músculos propulsores, que mantêm um normal fluxo sanguíneo, acelerando o processo de 

cicatrização de úlceras, caso existam, e atrasando, de forma geral, a progressão da doença85,86.  

A terapia de compressão, através de meias ou ligaduras, é outro método não farmacológico, ainda 

hoje considerado essencial no controlo da DVC. Este tipo de terapêutica é benéfica para a redução do 

edema venoso, da lipodermatosclerose e da dor, mas o seu objetivo assenta, sobretudo, na cicatrização 

de úlceras venosas ativas. A terapêutica de compressão caracteriza-se pela aplicação constante de 

um gradiente de pressão desde a extremidade do membro, que vai gradualmente diminuindo, até ao 

joelho ou coxa, consoante o equipamento de compressão utilizado. O mecanismo pelo qual a 
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compressão é eficaz na redução dos sinais e sintomas de DVC deve-se principalmente ao aumento da 

velocidade do fluxo sanguíneo, à diminuição do refluxo venoso, à estimulação da microcirculação 

cutânea e à diminuição da pressão venosa. Todos estes mecanismos contrariam a acumulação de 

sangue nas veias, e promovem a oxigenação dos tecidos cutâneos e subcutâneos, combatendo o 

edema, a dor e as complicações dermatológicas. Além destes, a compressão está também relacionada 

com a diminuição de metaloproteinases, que desempenham um papel pró-inflamatório e estão 

presentes em elevadas concentrações aquando da ulceração proveniente de DVC. Assim, a sua 

redução promove a cicatrização das úlceras ativas87-90. 

Relativamente ao tratamento farmacológico da DVC, os medicamentos venoativos são os mais 

utilizados. Por outro lado, existem também fármacos que atuam no sangue, afetando as suas 

propriedades reológicas, que indiretamente levam a uma diminuição dos sinais e sintomas da DVC. 

Além disso, é de destacar que fármacos diuréticos não são eficazes no tratamento de edema devido 

exclusivamente à DVC. No entanto, estes podem ser prescritos para outras patologias concomitantes 

que agravem o edema e outros sintomas desta doença. Por fim, a terapêutica com antibióticos pode 

ser necessária, mas apenas em casos de infeção ativa82,91-93. 

Os medicamentos venoativos são um grupo de fármacos heterogéneos no que diz respeito ao seu 

mecanismo de ação: eles atuam por aumento do tónus venoso, que reflete uma maior capacidade de 

vasoconstrição e de retorno venoso; redução da permeabilidade e aumento da resistência capilar; 

aumento da drenagem linfática; ação anti-inflamatória; e diminuição da viscosidade sanguínea. 

Contudo, nem todos estes mecanismos estão completamente esclarecidos. Sabe-se que a ação sobre 

o tónus venoso se deve essencialmente a um mecanismo relacionado com a potenciação da ação da 

noradrenalina. Por outro lado, é conhecido que o aumento da resistência e diminuição da 

permeabilidade capilar estão relacionados com a inibição das enzimas elastase e colagenase. Sabe-

se ainda que a ação anti-inflamatória se deve à redução da libertação de mediadores pró-inflamatórios, 

como radicais livres de oxigénio, prostaglandinas e tromboxanos. Por fim, relativamente ao aumento 

da viscosidade sanguínea, a sua ação baseia-se na inibição da agregação plaquetária91-94. Alguns 

exemplos destes fármacos são os flavonoides, de origem vegetal, como a escina (extrato de 

Castanheiro da Índia), extrato de folha de Videira Vermelha, e fração flavonoide purificada micronizada 

(FFPM), constituída por diosmina e hesperidina; por outro lado, também existem fármacos venoativos 

de origem sintética, como o dobesilato de cálcio. Estes medicamentos apresentam, no entanto, alguns 

efeitos secundários, principalmente ao nível do trato gastrointestinal, por isso, aquando da sua 

prescrição, é necessário avaliar a relação risco-benefício para o paciente, tendo em conta que para um 

efeito máximo destes agentes no tratamento da DVC, a sua utilização deve ser contínua durante duas 

a quatro semanas95. 

Relativamente aos fármacos não venoativos utilizados na DVC, estes são usados principalmente 

para o tratamento de úlceras ativas. As substâncias mais relevantes são a pentoxifilina e a sulodexida. 

A primeira aumenta o fluxo sanguíneo nas zonas afetadas, aumentando consequentemente o aporte 

de oxigénio aos tecidos. O seu mecanismo de ação não está totalmente elucidado, no entanto, há 

evidências que a sua toma leva à diminuição da viscosidade sanguínea, assim como da adesão e 

ativação dos neutrófilos, e, por outro lado, leva também ao aumento da flexibilidade eritrocitária e da 
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deformação leucocitária. Todos estes processos estão envolvidos no aumento da oxigenação dos 

tecidos ulcerosos, acelerando a sua cicatrização96,97. A segunda substância, a sulodexida, tem 

propriedades antitrombóticas e fibrinolíticas, pela inibição da formação e ação da trombina, e pela 

estimulação da fibrinólise, respetivamente, o que reduz a formação de coágulos sanguíneos. Para além 

destas propriedades, este fármaco possui ainda atividade anti-inflamatória, pela supressão da 

formação de radicais livres de oxigénio e da libertação de interleucina-6 e MCP-1 (monocyte 

chemotactic protein-1), mediadores pró-inflamatórios. Todos estes mecanismos promovem a 

cicatrização de úlceras ativas98. 

Além destas linhas de tratamento, também a escleroterapia é uma opção no tratamento de sinais 

e sintomas de DVC. A escleroterapia é uma técnica minimamente invasiva, usada sobretudo no 

tratamento de telangiectasias, veias reticulares e veias varicosas de pequeno diâmetro. Esta consiste 

na administração local de agentes esclerosantes, que provocam uma reação inflamatória no endotélio 

venoso, originando fibrose e, por fim, oclusão das veias. Assim, estas permanecem no local, mas 

deixam de transportar sangue, forçando-o a circular por outros vasos sanguíneos saudáveis. Este 

tratamento, requere ainda o uso de meias de compressão após o procedimento92,99,100. 

Por fim, existem casos em que são necessários procedimentos invasivos, através de intervenção 

cirúrgica ou ablação térmica. Ambos melhoram a função do sistema venoso superficial e os sintomas 

previamente existentes, prevenindo também o reaparecimento de sinais e sintomas relacionados com 

a DVC76,92,93,95. 

Atualmente existem várias técnicas cirúrgicas disponíveis para a DVC, sendo que todas elas têm 

por base a remoção de veias completas ou de pequenos segmentos das mesmas. A técnica utilizada 

deve ser selecionada consoante a condição clínica de cada doente, tendo em conta principalmente a 

localização, o tamanho e a extensão da veia danificada, assim como o nível de refluxo venoso que a 

mesma apresenta. Os pacientes candidatos a intervenção cirúrgica são aqueles cujos sinais e sintomas 

são persistentes, severos e resistentes à terapêutica oral e compressiva76,92,93,95. 

A ablação térmica, por sua vez, é uma técnica de oclusão endovascular que envolve a geração de 

calor, através de laser ou radiofrequência, atingindo temperaturas suficientemente elevadas para 

causar a desnaturação das proteínas das paredes vasculares. O fundamento deste método é o mesmo 

que o da escleroterapia, sendo que a desnaturação proteica leva à inviabilização das veias, 

submetendo o sangue à circulação por veias saudáveis, ao invés das veias danificadas76,92,93,95. 

Todos estes procedimentos que visam o tratamento dos sinais e sintomas da DVC, que inclui os 

procedimentos invasivos, a compressão e a terapia oral, podem ser usados complementarmente, pois 

apresentam efeitos sinérgicos e aditivos95.  

2.5. Prevenção 

A prevenção da DVC consiste na adoção de práticas no quotidiano que visem a diminuição dos 

fatores de risco associados à mesma, ou seja, reduzindo as ações que aumentem a pressão venosa. 

Assim, estes baseiam-se essencialmente em evitar a permanência durante longos períodos de tempo 

sentado ou parado de pé, evitar ambientes quentes e roupas apertadas, e manter um estilo de vida 

saudável, evitando hábitos tabágicos e excesso de peso, favorecendo a prática de exercício físico. Por 

outro lado, práticas que favoreçam a circulação sanguínea e a redução da pressão venosa também 
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ajudam a prevenir esta doença. Algumas destas são a elevação das pernas durante o sono e massajar 

as pernas em movimentos ascendentes72,73,76. 

Além de todas estas medidas preventivas, é fundamental a vigilância regular, com supervisão 

médica, principalmente em situações fisiológicas reconhecidas como potenciadoras do 

desenvolvimento ou evolução da DVC, como idade avançada e gravidez72. 

3. Intervenção na comunidade  

3.1. Objetivo e concretização do projeto 

Ao longo do meu estágio fui percebendo que, contrariamente ao que eu pensava, são inúmeras as 

pessoas afetadas pela DVC. Os vários sinais e sintomas que dificultam as tarefas do dia a dia dos 

utentes, assim como as complicações com tratamentos infindáveis são uma realidade para muitos 

portugueses. Foram estas queixas e preocupações reveladas por parte dos utentes que me levaram à 

intervenção nesta área. Assim, propus a elaboração de um panfleto explicativo sobre a doença, onde 

esclarecesse algumas das questões mais frequentes dos utentes, indicando medidas preventivas e 

principais fatores de risco (Anexo XV). Este panfleto foi aliado a um rastreio venoso que ocorreu na 

farmácia, promovendo assim a educação para a saúde venosa.  

3.2. Conclusão 

Com a elaboração deste projeto consegui que os utentes da FR ficassem mais informados sobre 

esta doença, promovendo a sua prevenção e estados de vigília por parte dos mesmos. Assim, 

considero o meu objetivo como alcançado, tendo contribuído para a sensibilização da população. 

Além disso, todo o meu investimento neste projeto enriqueceu a minha formação pessoal nesta 

área, fazendo com que o meu objetivo de elucidação da comunidade perdurasse ao longo do meu 

estágio, no atendimento ao público, e durante o meu futuro, como farmacêutica profissional. 
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PROJETO III - NUTRIÇÃO CLÍNICA EM DIVERSAS ÁREAS 

TERAPÊUTICAS 

1. Contextualização do tema 

A nutrição representa cada vez mais um papel fundamental na saúde, sendo uma área com elevado 

impacto no tratamento e adaptação de algumas doenças e situações clínicas. Atualmente, esta 

encontra-se em contínuo desenvolvimento, com a finalidade de promover soluções nutricionais 

adaptadas a várias áreas terapêuticas, na tentativa de fazer com que a nutrição clínica comece a ser 

parte integrante dos cuidados de saúde101,102. 

Os produtos desta índole estão disponíveis na FR, no entanto, a sua divulgação e comercialização 

não estão muito trabalhadas. Assim, por sugestão da minha orientadora de estágio, a Dr.ª Susana 

Castro, realizei uma formação interna, onde atualizei a equipa sobre os diversos produtos existentes, 

as suas indicações e contraindicações e propriedades de cada um, de forma a aprofundar este ramo 

na farmácia e prestar um aconselhamento mais detalhado junto dos utentes. 

2. Nutrição básica adaptada 

A nutrição básica adaptada ou nutrição clínica prevê a satisfação das necessidades nutricionais 

dos pacientes, que se encontram alteradas devido à sua condição médica, as quais não conseguem 

alcançar apenas com a alimentação habitual. Assim, existem várias gamas de produtos, que podem 

ser gerais ou específicos para determinadas doenças, fornecendo energia, proteínas, eletrólitos, 

vitaminas e minerais de acordo com cada situação103-105. 

A nutrição clínica pode ser administrada entérica ou parentericamente, no entanto, neste projeto 

apenas aprofundei a vertente entérica, pois serão os produtos mais uteis para os utentes da FR.  

2.1. Nutrição oral não específica 

Os produtos de nutrição inespecífica são indicados em casos de necessidades energéticas e/ou 

proteicas aumentadas, que podem ser de origem variada. A maioria destes são capazes de assegurar 

a totalidade da alimentação destes pacientes. No entanto, alguns não são indicados para esse fim, 

sendo apenas usados como suplementação da alimentação habitual103,104. 

Além disso, apesar de estes não serem produtos desenvolvidos de acordo com as condicionantes 

de patologias específicas, alguns podem, ainda assim, ser adequados a essas mesmas doenças, 

consoante a sua composição. Exemplos disso são a utilização de soluções desprovidas de proteínas 

em pacientes com insuficiência renal, ou a possibilidade de consumo de produtos sem resíduos na 

preparação para exames de colonoscopia. 

Este tipo de nutrição inespecífica é principalmente utilizada em geriatria, ou em casos de 

desnutrição. 
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2.2. Nutrição oral específica 

No caso da nutrição oral específica, os produtos nutricionais são desenvolvidos tendo em conta as 

especificidades de cada patologia. Atualmente existem várias soluções para diferentes áreas 

terapêuticas, como diabetes, disfagia, feridas crónicas, oncologia, e em situações de pré-operatório. 

Diabetes 

Os pacientes com diabetes tipo 1 ou tipo 2, além da terapêutica farmacológica, é fundamental que 

mantenham uma alimentação adequada à sua patologia, de forma a alcançar o equilíbrio e o controlo 

da doença. Por outro lado, uma alimentação adaptada previne o desenvolvimento de complicações 

associadas à diabetes. Assim, é recomendada a ingestão de fibras solúveis e o aporte energético deve 

ser feito à base de hidratos de carbono. Além disso, é indicada a ingestão reduzida de açucares 

simples106,107. 

Os produtos de nutrição clínica adaptados à diabetes são indicados na satisfação de necessidades 

nutricionais, energéticas e/ou proteicas, em pacientes com esta patologia103,104.  

Disfagia 

A disfagia é uma condição que afeta principalmente pacientes com doenças neurológicas ou 

neurodegenerativas, pacientes oncológicos com tumores situados na zona da orofaringe, e indivíduos 

com episódio prévio de acidente vascular cerebral. Esta condição resulta em dificuldade na ingestão 

de alimentos, que provoca muitas vezes desnutrição, desidratação, e, em casos mais graves, pode 

levar a pneumonia por aspiração. Além destas complicações, a disfagia diminui drasticamente a 

qualidade de vida dos pacientes. Esta doença afeta milhões de pessoas em todo o mundo, e, apesar 

da sua elevada prevalência, é muitas vezes excluída do relatório clínico do paciente, o que dificulta a 

intervenção terapêutica108,109. 

As soluções apresentadas para a nutrição em casos de disfagia consistem essencialmente em 

espessantes alimentares, sem valor nutricional. No entanto, além destes, existem também soluções 

nutricionais com valores energéticos e proteicos elevados adequados a esta condição, apresentando 

consistência sólida ou semi-sólida. No caso dos espessantes, estes encontram-se sob a forma de pó e 

podem ser adicionados a alimentos líquidos, incluindo água, espessando-os, garantindo uma 

deglutição segura. Todos estes produtos são resistentes à amílase salivar, mantendo a sua 

consistência até à ingestão completa do alimento103,104. 

Feridas crónicas 

As feridas crónicas são lesões de localização e tamanho variáveis que se caracterizam pelo 

elevado período de tempo de cicatrização que apresentam. Estas feridas estão muitas vezes 

associadas a outras doenças e ao envelhecimento, pois a capacidade de criação de novos tecidos está 

comprometida. Como exemplos de feridas crónicas temos as feridas cirúrgicas, as úlceras de pressão 

e as úlceras de pé diabético110. 

A nutrição desempenha aqui um papel fundamental, tendo em conta que a cicatrização das feridas 

está diretamente relacionada com a disponibilidade das vitaminas, aminoácidos e minerais necessários 

a esse processo, como arginina, ferro, selénio, vitaminas A, C e E, e zinco. Esta disponibilidade muitas 
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vezes não é garantida, pois as necessidades nutricionais aumentadas devido a esta condição são 

difíceis de atingir através da alimentação diária110,111. 

As soluções apresentadas para esta área terapêutica consistem em suplementos nutricionais que 

aumentem a biodisponibilidade das substâncias essenciais no processo de cicatrização. A ingestão 

destes suplementos além de favorecer o tratamento de feridas crónicas, previne também o seu 

reaparecimento. Além disso, o aceleramento do processo de cicatrização destas lesões diminui o risco 

de infeção e desenvolvimento de complicações103,104.  

Oncologia 

É de conhecimento geral que pacientes oncológicos se encontram debilitados, sendo o seu estado 

nutricional também afetado. Este não só é desfavorecido pelo estado clínico em si, como também pelos 

tratamentos antineoplásicos a que o paciente é sujeito. Assim, a perda de peso e malnutrição em 

doentes oncológicos é uma realidade que afeta a maioria dos doentes, sendo que apenas  uma minoria 

desta população recebe suporte nutricional suplementar. Esta condição prejudica a qualidade de vida 

do doente, mas principalmente afeta negativamente o cumprimento dos ciclos do tratamento 

oncológico, devido à menor tolerância que os pacientes apresentam a estes fármacos112,113. 

Os produtos nutricionais disponíveis para doentes oncológicos apresentam elevados valores 

energéticos e proteicos, num baixo volume de suplemento, a fim de adequar a nutrição à constante 

falta de apetite refletida nestes pacientes. Além disso, existe também um produto que neutraliza o sabor 

metálico vulgarmente sentido pelos mesmos, a fim de promover a adesão à toma completa da 

suplementação103,104. 

Pré-operatório 

Em situações de intervenção cirúrgica, os pacientes têm de realizar uma preparação prévia, 

incluindo ao nível da alimentação. Geralmente é necessário um período de jejum antes da intervenção, 

a fim de evitar complicações no momento da anestesia. Assim, foi desenvolvida uma solução para 

evitar o prolongamento do período de jejum, caracterizada pela isenção em resíduos, proteínas, fibra, 

lípidos, glúten e lactose, sendo basicamente constituído por hidratos de carbono. Este é um suplemento 

seguro que evita a sensação de fome, e pode ser consumido até um período máximo de duas horas 

antes do procedimento103,104. 

2.3. Nutrição oral pediátrica 

As crianças, devido ao seu acentuado crescimento e desenvolvimento, apresentam necessidades 

energéticas e proteicas mais exigentes que os adultos. Aliado a isto, a sua adaptação aos alimentos 

nos primeiros anos de vida pode levar a uma baixa absorção nutricional no trato gastrointestinal, 

impedido a satisfação das suas necessidades nutricionais apenas com a alimentação diária. Assim, 

existem vários produtos, que podem substituir por completo a alimentação, ou apenas suplementá-la, 

garantindo o aporte nutricional adequado ao desenvolvimento infantil. Alguns destes produtos estão 

isentos da proteína do leite de vaca ou adaptados à ingestão por crianças com doença de Crohn103,104. 
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3. Intervenção na farmácia  

3.1. Objetivo e concretização do projeto 

Sendo esta uma área pouco desenvolvida na FR, procurei uma solução para a atualização da 

equipa, ao invés da transmissão destes conhecimentos à população em geral, uma vez que a utilização 

destes produtos alimentícios deve ser sempre indicada e acompanhada por um profissional de saúde, 

que atente à condição clinica geral do paciente. Assim, elaborei uma apresentação PowerPoint, onde 

resumi os produtos e suas propriedades e indicações, das duas marcas mais relevantes nesta área 

com as quais a FR trabalhava previamente: Nestlé Health Science® e Nutricia®(Anexo XVI). 

Com este projeto, promovi a realização de uma formação interna, proporcionando conhecimento 

atualizado sobre estes produtos a toda a equipa da FR, com o objetivo de pôr em prática o seu 

aconselhamento junto dos utentes, numa perspetiva futura.  

3.2. Conclusão 

A nutrição clinica adaptada é uma área ainda pouco explorada, com a qual tinha contactado 

escassamente. Assim, após a concretização deste projeto sinto-me realizada, pois alarguei 

extensamente a minha formação pessoal nesta temática, assim como relembrei vários assunto 

relacionados com a mesma junto da equipa. 

Considero que o objetivo do projeto foi conseguido, no entanto, apenas a prática diária e a 

atualização constante irão garantir a chegada conveniente destes ao utente. 

  



 

Ana Martins Fernandes  
 

40 Relatório de Estágio  Profissional izante | Farm ácia Roma  

Considerações finais  

O estágio profissionalizante em farmácia comunitária foi o primeiro contacto que tive com a 

realidade da nossa profissão. Agora, decorrido todo esse período estou mais segura do valor, do 

impacto e da responsabilidade que ser farmacêutico implica. É realmente glorificante a confiança e o 

respeito que a população deposita em nós, assim como o reconhecimento que demostra pela profissão. 

Após estes quatro meses de estágio em farmácia comunitária e dois meses de estágio em farmácia 

hospitalar, posso dizer que me sinto realizada, pois reconheço um crescimento imenso tanto a nível 

pessoal, como a nível profissional. Todos os dias foram desafios que tive de superar. Todos eles me 

ensinaram como agir nas diferentes situações e todos eles, de algum modo, contribuíram para o 

desenvolvimento do meu espírito crítico. Aliado ao meu trabalho pessoal, a equipa da FR foi um apoio 

essencial, que sempre me ensinou e incentivou, a quem devo tudo o que sei acerca de farmácia 

comunitária. Os projetos realizados na farmácia foram também uma enorme oportunidade de 

aprendizagem, com os quais solidifiquei e aprofundei os conhecimentos adquiridos durante todo o meu 

percurso académico, proporcionando-me um melhor aconselhamento farmacêutico no futuro. 

Durante os quatro meses de estágio, consegui exercer um papel na educação e promoção da 

saúde junto da população, conseguindo também fazer a diferença na vida de algumas pessoas, 

intervindo e melhorando a sua qualidade de vida. Com isto, consegui exercer em pleno a atividade de 

um farmacêutico, compreendendo profundamente o seu significado.  

Findados estes intensos meses, e maravilhosos anos na Faculdade de Farmácia da Universidade 

do Porto, saio com o sentimento de dever cumprido para comigo mesma, e para com os outros, 

acreditando que, de alguma forma, contribuí para o bem-estar de cada um. 
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Anexo II - Vídeo explicativo da gripe e constipação 

Anexo I - Ciclo de vida do vírus Influenza 

Adaptado de Hutchinson, E. C. (2018). Influenza Virus. Trends in microbiology. 
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Anexo III - Classificação CEAP (Clinical-Etiology-Anathomy-Pathophysiology) 

COMPONE NT E C LÍ NIC A  

  C0 Sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa 

  C1 Telangiectasias ou varizes reticulares 

  C2 Varizes tronculares 

  C3 Edema venoso 

  C4a Pigmentação ou eczema 

  C4b Lipodermatosclerose ou atrofia branca 

  C5 Úlcera venosa cicatrizada 

  C6 Úlcera venosa ativa 

S Sintomático 

A Assintomático 

COMPONE NT E ET IO LÓG ICA  

  Ec Congénita 

  Ep Primária 

  Es Secundária (pós-trombótica) 

  En Não identificada 

COMPONE NT E A NAT Ó MIC A  

  As Veias superficiais 

  Ap Veias perfurantes 

  Ad Veias profundas 

  An Não identificada 

COMPONE NT E P AT OFI SIO L ÓG ICA  

  Pr Refluxo 

  Po Obstrução 

  Pr,o Refluxo e obstrução 

  Pn Não identificada 
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  Anexo IV - Varizes tronculares Anexo V - Telangiectasias e 

varizes reticulares 

Anexo VI - Edema venoso Anexo VII - Pigmentação cutânea 

Anexo VIII - Eczema Anexo IX - Lipodermatosclerose 
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Anexo XII - Classificação VCSS (Venous Clinical Severity Scale) 

 ABSEN T =   0 M ILD  =  1 MODERA TE  =  2 SEVER E =  3 

Pain None 
Occasional: not 

restricting activity 

Daily with partial 
interference of 

activity 

Daily limiting 
most activities 

Varicose veins None 

Few, scattered 
branch varicositis 

or clusters, or 
corona 

phebectatic 

Multiple 
varicosities 

confined to calf or 
thigh 

Multiple 
varicosities 

involving calf and 
thigh 

Venous edema None 
Foot and or ankle 

only 
Above ankle but 

below knee 
Above knee 

Pigmentation None or focal 
Perimalleolar 

area only 

Diffuse but limited 
to lower one-third 

of calf 

Wide distribution 
above lower one-

third of calf 

Inflammation None 
Perimalleolar 

area only 

Diffuse but limited 
to lower one-third 

of calf 

Wide distribution 
above lower one-

third of calf 

Induration None 
Perimalleolar 

area only 

Diffuse but limited 
to lower one-third 

of calf 

Wide distribution 
above lower one-

third of calf 

Number of active 
ulcers 

None 1 2 ≥ 3 

Duration of active 
ulcers 

Not applicable < 3 months > 3 months > 1 year 

Size of active 
ulcers 

Not applicable < 2cm diameter 
2 to 6cm 
diameter 

> 6cm diameter 

Compression 
therapy 

None 
Intermittent 

stocking use 
Stocking use 

most days 
Continuous 
stocking use 

  

Anexo XI - Atrofia branca Anexo X - Úlcera venosa 
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Anexo XIII - Classificação VDS (Venous Disability Score) 

SCORE  DEF IN IT IO N  

0 Asymptomatic 

1 
Asymptomatic, but able to carry out usual activities without compression 

therapy 

2 
Symptomatic, able to carry out usual activities only with compression therapy or 

limb elevation 

3 
Symptomatic, but unable to carry out usual activities even with compression 

therapy or limb elevation 

 

Anexo XIV - Classificação VSDS (Venous Segmental Disease Score) 

SCORE  REF LU X  SCORE  OBSTRU CT ION  

THIG H V E IN S  1 Great saphenous 

0,5 Small saphenous 1 Calf veins, multiple 

1 Great saphenous 2 Popliteal vein 

0,5 Perforator, thigh 1 Femoral vein 

2 Popliteal vein 1 Deep femoral vein 

1 Femoral vein 2 Common femoral vein 

1 Deep femoral vein 1 Iliac vein 

1 Common femoral vein or above 1 Inferior vena cava 

CAL F VE INS    

1 Posterior tibial alone   

2 More than one calf vein   

1 Perforators, calf   
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  Anexo XV - Panfleto sobre Doença Venosa Crónica 
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Anexo XVI - Apresentação PowerPoint de Nutrição Médica Adaptada 
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Resumo 
 

A formação académica de um profissional em Ciências Farmacêuticas culmina na realização de 

um estágio curricular profissionalizante, que pode, ou não, incluir Farmácia Hospitalar. No meu caso, 

optei por ingressar nos dois tipos de estágio a que nos dão acesso – Farmácia Comunitária e Farmácia 

Hospitalar – para poder aplicar mais amplamente os conhecimentos que fui adquirindo ao longo destes 

5 anos. 

Durante estes 2 meses de estágio no Hospital Privado de Braga Centro, tive a oportunidade de 

aprender junto de distintos profissionais, que me incutiram uma visão mais abrangente do que é o 

ambiente hospitalar, modulando o meu pensamento crítico e aprimorando a minha formação tanto a 

nível pessoal, como a nível académico e profissional. 

O presente relatório relata os deveres, as atividades e as áreas de intervenção pelas quais o 

farmacêutico hospitalar é responsável no Hospital Privado de Braga Centro. Assim, são descritos vários 

assuntos, desde a requisição e receção de encomendas, à sua distribuição, e condições especiais de 

cada atividade, proporcionando uma melhor compreensão de organização e gestão dos serviços 

farmacêuticos hospitalares, e ainda todos os processos que garantem a qualidade, eficácia e segurança 

no ato da dispensa do medicamento ao doente. 

 

 

 

 

 

  



 

Ana Martins Fernandes   VI  
 

Índice 
 
Declaração de Integridade .................................................................................................................III 

Agradecimentos ................................................................................................................................ IV 

Resumo ............................................................................................................................................. V 

Índice ................................................................................................................................................ VI 

Lista de Abreviaturas ....................................................................................................................... VII 

Índice de Anexos ............................................................................................................................ VIII 

1. Papel do farmacêutico hospitalar .................................................................................................1 

1.1. Grupo Trofa Saúde ..............................................................................................................1 

1.1.1. Serviços farmacêuticos no Grupo Trofa Saúde .............................................................1 

1.1.2. Hospital Privado de Braga Centro ................................................................................2 

2. Formulário Hospitalar ..................................................................................................................2 

3. Circuito de medicamentos e produtos farmacêuticos ...................................................................3 

3.1. Seleção e aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos ........................................3 

3.1.1. Medicamentos com Autorização de Utilização Excecional ............................................3 

3.2. Receção e conferência de medicamentos e produtos farmacêuticos ....................................4 

3.3. Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos ..............................................5 

3.3.1. Situações especiais de armazenamento ......................................................................6 

3.4. Contagem de stocks e prazos de validade ...........................................................................7 

4. Distribuição e dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos ...........................................8 

4.1. Distribuição clássica ............................................................................................................9 

4.2. Distribuição individual diária em dose unitária ......................................................................9 

4.3. Circuitos de distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial .............................. 10 

5. Farmacotecnia .......................................................................................................................... 12 

5.1. Formas farmacêuticas estéreis .......................................................................................... 13 

5.1.1. Fármacos citotóxicos ................................................................................................. 13 

5.1.2. Misturas para nutrição parentérica ............................................................................. 13 

5.2. Formas farmacêuticas não estéreis ................................................................................... 14 

5.3. Reembalagem e fracionamento de comprimidos ................................................................ 14 

6. Gases medicinais ...................................................................................................................... 15 

7. Conclusão ................................................................................................................................. 15 

Referências Bibliográficas ................................................................................................................. 16 

Anexos ............................................................................................................................................. 18 

 



 

Ana Martins Fernandes   VI I  
 

Lista de Abreviaturas  

AIM Autorização de Introdução no Mercado 

AUE Autorização de Utilização Excecional 

CAUL Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

CFT Comissão de Farmácia e Terapêutica 

COELL  Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote 

CPC/HS Companhia Portuguesa de Computadores – Healthcare Solutions 

DC Departamento de Compras 

DCI Denominação Comum Internacional 

DIDDU Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

FC Farmácia Central 

FEFO First Expired, First Out 

GTS Grupo Trofa Saúde 

HDF Hospital de Dia de Famalicão 

HDM Hospital de Dia da Maia 

HDSJM Hospital de Dia de S. João da Madeira 

HPAV Hospital Privado de Alfena e Valongo 

HPB Hospital Privado de Braga 

HPBC Hospital Privado de Braga Centro 

HPBN Hospital Privado da Boa Nova 

HPG Hospital Privado de Gaia 

HPT Hospital Privado da Trofa 

HPVR Hospital Privado de Vila Real 

INFARMED Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 

LASA Look-Alike, Sound-Alike 

MEP Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

PV Prazo de Validade 

SC Serviço Clínico 

SFH Serviço Farmacêutico Hospitalar 

UCI Unidade de Cuidados Intermédios 

  



 

Ana Martins Fernandes   VI I I  
 

Índice de Anexos 
 

Anexo I - Organização esquemática do espaço físico dos SFH do HPBC .................................... 18 

Anexo II - Plano operacional semanal dos SFH do HPBC............................................................ 19 

Anexo III - Justificação de Receituário de Medicamentos............................................................. 20 

Anexo IV - Impresso para Requisição de Medicação com Autorização de Utilização Excecional .. 21 

Anexo V - Armazenamento de Colírios nos SFH do HPBC .......................................................... 23 

Anexo VI - Armazenamento de Comprimidos nos SFH o HPBC .................................................. 23 

Anexo VII - Armazenamento de Soluções Orais nos SFH do HPBC ............................................ 23 

Anexo VIII - Armazenamento de Pomadas e Cremes nos SFH do HPBC .................................... 23 

Anexo IX - Armazenamento de Material de Penso nos SFH do HPBC ......................................... 23 

Anexo X - Armazenamento de Meios de Diagnóstico nos SFH do HPBC ..................................... 24 

Anexo XI - Armazenamento de Embalagens Vazias nos SFH do HPBC ...................................... 24 

Anexo XII - Armazenamento de Material de Nutrição nos SFH do HPBC ..................................... 24 

Anexo XIII - Armazenamento de Ampolas nos SFH do HPBC ..................................................... 25 

Anexo XIV - Armazenamento de Soros nos SFH do HPBC ......................................................... 26 

Anexo XV - Armazenamento de Material de Fisioterapia nos SFH do HPBC ............................... 26 

Anexo XVI - Armazenamento de Material de Dentária nos SFH do HPBC ................................... 27 

Anexo XVII - Armazenamento de Material de Esterilização nos SFH do HPBC ............................ 27 

Anexo XVIII - Cartaz de Medicamentos LASA ............................................................................. 28 

Anexo XIX - Câmara Frigorífica dos SFH do HPBC ..................................................................... 28 

Anexo XX - Contentor vermelho - Grupo IV - Resíduos Hospitalares Específicos ........................ 29 

Anexo XXI - Cofre dos SFH do HPBC ......................................................................................... 29 

Anexo XXII - Fluxograma para gestão de medicação com Prazo de Validade a terminar nos SC . 30 

Anexo XXIII - Mala de DIDDU ..................................................................................................... 31 

Anexo XXIV - Mala de DIDDU de fim de semana......................................................................... 31 

Anexo XXV - Modelo de Requisição de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos – Anexo VII, 

Modelo nº 1506 ............................................................................................................................ 32 

Anexo XXVI - Modelo de Requisição de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos – Anexo X, 

Modelo nº 1509 ............................................................................................................................ 33 

Anexo XXVII - Modelo de Requisição de Medicamentos Hemoderivados – Modelo nº 1804 ........ 34 

Anexo XXVIII - Folha de Justificação de Utilização de Sugamadex .............................................. 35 

Anexo XXIX - Zona de Fracionamento e Reembalagem dos SFH do HPBC ................................ 36 

Anexo XXX - Folha de Registo de Fracionamento de Comprimidos ............................................. 36 

file:///C:/Users/Ana/Desktop/Estágio/Hospitalar/RELATÓRIO%20DE%20ESTÁGIO%20.docx%23_Toc535492140
file:///C:/Users/Ana/Desktop/Estágio/Hospitalar/RELATÓRIO%20DE%20ESTÁGIO%20.docx%23_Toc535492141
file:///C:/Users/Ana/Desktop/Estágio/Hospitalar/RELATÓRIO%20DE%20ESTÁGIO%20.docx%23_Toc535492142
file:///C:/Users/Ana/Desktop/Estágio/Hospitalar/RELATÓRIO%20DE%20ESTÁGIO%20.docx%23_Toc535492143
file:///C:/Users/Ana/Desktop/Estágio/Hospitalar/RELATÓRIO%20DE%20ESTÁGIO%20.docx%23_Toc535492144
file:///C:/Users/Ana/Desktop/Estágio/Hospitalar/RELATÓRIO%20DE%20ESTÁGIO%20.docx%23_Toc535492145
file:///C:/Users/Ana/Desktop/Estágio/Hospitalar/RELATÓRIO%20DE%20ESTÁGIO%20.docx%23_Toc535492146
file:///C:/Users/Ana/Desktop/Estágio/Hospitalar/RELATÓRIO%20DE%20ESTÁGIO%20.docx%23_Toc535492147
file:///C:/Users/Ana/Desktop/Estágio/Hospitalar/RELATÓRIO%20DE%20ESTÁGIO%20.docx%23_Toc535492148
file:///C:/Users/Ana/Desktop/Estágio/Hospitalar/RELATÓRIO%20DE%20ESTÁGIO%20.docx%23_Toc535492149
file:///C:/Users/Ana/Desktop/Estágio/Hospitalar/RELATÓRIO%20DE%20ESTÁGIO%20.docx%23_Toc535492154
file:///C:/Users/Ana/Desktop/Estágio/Hospitalar/RELATÓRIO%20DE%20ESTÁGIO%20.docx%23_Toc535492155
file:///C:/Users/Ana/Desktop/Estágio/Hospitalar/RELATÓRIO%20DE%20ESTÁGIO%20.docx%23_Toc535492156


 

Ana Martins Fernandes  
 

1 Relatório de Estágio  Profissional izante | Farm ácia hospitalar  

1. Papel do farmacêutico hospitalar 

A farmácia representa um organismo muito importante na prestação de cuidados de saúde no 

hospital. É através dela que é assegurada a terapêutica medicamentosa aos doentes, assim como a 

segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. O papel do farmacêutico hospitalar abrange várias 

atividades como a seleção, aquisição e distribuição de produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, 

e ainda a produção de medicamentos1,2. 

1.1. Grupo Trofa Saúde 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) é uma rede de hospitais privados que conta já com 10 unidades de 

saúde, com particular destaque para o norte de Portugal: Hospital Privado de Alfena e Valongo (HPAV), 

Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital Privado de Braga (HPB), Hospital Privado de Braga 

Centro (HPBC), Hospital de Dia de Famalicão (HDF), Hospital Privado de Gaia (HPG), Hospital de Dia 

da Maia (HDM), Hospital de Dia de S. João da Madeira (HDSJM), Hospital Privado da Trofa (HPT), e 

Hospital Privado de Vila Real (HPVR)3. 

1.1.1. Serviços farmacêuticos no Grupo Trofa Saúde 
 

Os hospitais localizados em Famalicão, Maia e S. João da Madeira são hospitais de dia, e, por isso, 

não é legalmente imposto a presença de um serviço de farmácia hospitalar local. Nestes casos, os 

hospitais são abastecidos pelo hospital mais próximo do grupo. Nos restantes hospitais existe um 

serviço farmacêutico hospitalar (SFH), dirigido por um farmacêutico diretor técnico. Além dos serviços 

farmacêuticos de cada hospital, no GTS existe uma Farmácia Central (FC) onde se dá a receção e a 

distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos dos fornecedores para todas as 

unidades do grupo GTS. É também aqui que se faz a preparação de medicamentos manipulados e 

citotóxicos para posterior distribuição para os hospitais. 

A coordenação dos serviços farmacêuticos hospitalares do GTS é da responsabilidade da Dr.ª 

Patrícia Moura, farmacêutica especialista em Farmácia Hospitalar. Todos os farmacêuticos das 

diferentes unidades do GTS, bem como a coordenadora dos serviços farmacêuticos encontram-se em 

constante contacto de forma a partilhar conhecimento e opiniões, otimizando direta e indiretamente 

todos os processos e tarefas realizadas por cada farmácia hospitalar. 

1.1.1.1. Sistema informático 
 

O sistema informático mais utilizado nos serviços farmacêuticos do GTS é o “Companhia 

Portuguesa de Computadores – Healthcare Solutions” (CPC/HS), desenvolvido pela Glintt Healthcare 

Solutions. Este sistema facilita a execução de diversas tarefas na farmácia, como a gestão de stocks 

de medicamentos e de produtos farmacêuticos, a transferência desses mesmos produtos entre as 

farmácias dos vários hospitais e/ou a FC, gestão e satisfação de pedidos dos serviços, criação de 

pedidos de encomendas da própria farmácia para a FC, validação das prescrições dos doentes, 

impressão dos mapas de unidose, etc. Além disso, através deste programa consegue-se também 

aceder ao historial do doente, o que representa uma mais valia na hora de validar a prescrição médica.  



 

Ana Martins Fernandes  
 

2 Relatório de Estágio  Profissional izante | Farm ácia hospitalar  

Para além deste programa, existem ainda o Intranet e o PHC Software, que são utilizados com 

menos regularidade.  

1.1.2. Hospital Privado de Braga Centro 
 

O meu estágio em farmácia hospitalar teve lugar no HPBC. Este hospital é dos mais recentes do 

grupo, tendo sido inaugurado em Maio de 2015. O HPBC, contrariamente aos outros hospitais do GTS, 

não tem o serviço de maternidade, devido à sua proximidade ao HPB (aproximadamente 4 km de 

distância entre os hospitais), sendo que os clientes deste serviço são encaminhados para o HPB4. 

1.1.2.1. Serviços farmacêuticos no HPBC 
 

Os serviços farmacêuticos hospitalares desta unidade estão ao encargo da Dr.ª Rosa Mendes, 

diretora técnica dos mesmos. A farmácia está localizada no piso -1, junto ao cais, o que se torna 

vantajoso aquando da distribuição de elevados volumes de medicamentos e produtos farmacêuticos 

para alguns serviços hospitalares requisitantes. O espaço físico da farmácia encontra-se 

esquematizado no Anexo I. 

Tal como em todos os serviços farmacêuticos hospitalares das outras unidades do GTS, também 

neste existe um plano operacional semanal, adaptado ao HPBC, que garante o cumprimento de todas 

as tarefas da farmácia, proporcionando uma organização interna otimizada (Anexo II). 

Relativamente ao horário de funcionamento, a farmácia funciona de segunda a sexta-feira, das 9h 

às 18h, com intervalo de uma hora para o almoço, sendo também este o horário que eu fiz durante o 

meu estágio curricular.  

2. Formulário Hospitalar 

O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos é um documento oficial, elaborado, atualizado 

e publicado pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED), com 

o objetivo de ajudar o médico na prescrição de medicamentos. Na prática, este limita a lista de 

medicamentos de entre os quais o médico pode escolher a sua prescrição, garantindo sempre 

medicamentos que se adequem à generalidade das terapêuticas necessárias no contexto hospitalar5. 

No GTS, existe um Formulário Hospitalar Interno desenvolvido pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT) do grupo, tendo por base o Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento. A CFT 

reúne-se periodicamente para avaliar e discutir a inclusão de novos medicamentos no formulário, ou a 

exclusão de outros. É segundo este formulário que os médicos do GTS e as unidades de farmácia dos 

hospitais do GTS se regem. No entanto, o médico prescritor pode sentir a necessidade de prescrever 

um medicamento que não se inclui no formulário, isto é, um medicamento Extra-Formulário. Nestes 

casos, o médico tem de preencher a folha de justificação de receituário de medicamentos (Anexo III), 

fundamentando a sua escolha perante a CFT. Este documento é entregue no serviço farmacêutico, e 

cabe ao farmacêutico avaliá-lo e aprová-lo, para posterior dispensa do medicamento. Quando um 

medicamento é continuamente pedido como Extra-Formulário, a CFT avalia a hipótese de o adicionar 

no Formulário Hospitalar Interno6,7. 
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3. Circuito de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos desde que saem da sua origem, até serem 

administrados ao doente, passam por uma série de etapas, bem definidas e controladas, que visam 

garantir o uso racional e a dispensa correta dos mesmos aos utentes. Assim sendo, a gestão destes 

implica um controlo dos stocks, não desprezando as verbas atribuídas ao serviço, com o objetivo de 

minimizar as quebras e o custo associado aos produtos. O circuito destes produtos começa pela sua 

seleção e aquisição, passando pelo seu armazenamento adequado, e por fim pela sua distribuição 

pelos diversos serviços e dispensa ao doente1,2. 

3.1. Seleção e aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A seleção de medicamentos e produtos farmacêuticos é um processo que respeita um conjunto de 

critérios favoráveis às necessidades dos serviços hospitalares do GTS, tais como a sua qualidade, 

eficácia e segurança, valorizando sempre uma boa relação custo-benefício. Para garantir esta relação 

benéfica, todos os anos é feito um concurso a todos os fornecedores habituais das moléculas incluídas 

no Formulário Hospitalar Interno, de forma a avaliar a melhor proposta tendo em conta os seguintes 

critérios: preço, mínimos de encomenda e prazos de entrega. Após a reunião de todos as propostas, o 

Departamento de Compras (DC), juntamente com a Dr.ª Patrícia Moura, decidem uma ordem de 

preferências, sendo o laboratório da proposta que ficou em primeiro lugar, o fornecedor nomeado para 

esse ano. Em casos de impossibilidade de aprovisionamento do laboratório escolhido, como por 

exemplo, em situações de rotura de stock, a encomenda será dirigida ao laboratório classificado em 

segundo lugar. Além disso, em casos urgentes, os medicamentos podem ainda ser pedidos a uma 

farmácia de oficina, ou até mesmo a outra unidade hospitalar da região. No HPBC, a farmácia de oficina 

definida para abastecimento em situações urgentes é a Farmácia Pipa, e a unidade hospitalar mais 

próxima, excluindo o HPB, é o Hospital de Braga. Durante o meu estágio, tive a oportunidade de 

contactar com estes dois procedimentos6-8. 

A aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos da farmácia do HPBC é da 

responsabilidade da diretora técnica da mesma, sendo este pedido realizado semanalmente, por norma 

às quintas, através do programa CPC/HS. As quantidades e os produtos requisitados refletem os 

consumos dessa semana, considerando os stocks ideais estipulados para cada medicamento ou 

produto e as faltas de cada serviço, respeitando sempre o limite máximo a pedir. Este pedido é dirigido 

à FC, que reúne todos os pedidos das diferentes unidades hospitalares numa só encomenda, sendo 

posteriormente submetida ao DC, através do sistema Intranet. O DC é responsável por gerar os pedidos 

aos diferentes fornecedores, via email, numa prazo máximo de 24h2,8. 

O pedido de soros e manipulados é feito quinzenalmente e o de medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos (MEP), mensalmente. O pedido de medicamentos citotóxicos é manual, feito 

pontualmente, de acordo com as sessões terapêuticas agendadas. O HPBC é a unidade hospitalar do 

GTS com maior afluência de cuidados oncológicos.  

3.1.1. Medicamentos com Autorização de Utilização Excecional 
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Todos os medicamentos comercializados em Portugal carecem de uma Autorização de Introdução 

no Mercado (AIM), atribuída pelo INFARMED. No entanto, pode haver situações em que sejam 

necessários medicamentos que não possuem AIM em Portugal. Nestes casos, o INFARMED permite 

que sejam adquiridos medicamentos provenientes de outros países da União Europeia, sendo para 

isso necessário uma Autorização de Utilização Excecional (AUE). 

Este é um pedido feito anualmente, no mês de setembro, pelo farmacêutico responsável pelos SFH 

ou pelo diretor clínico do hospital, através do preenchimento de um impresso específico para este fim 

(Anexo IV). O pedido deve apresentar, além do nome do medicamento em questão, substância ativa, 

forma farmacêutica, dosagem, quantidade necessária, e outras informações que sejam consideradas 

relevantes, o motivo pelo qual se requer a AUE, assim como uma demonstração sólida da inexistência 

de um medicamento alternativo no mercado nacional. 

Após avaliação pelo INFARMED, caso a AUE seja autorizada, esta é válida durante um ano, e o 

requerente é informado através de um documento onde indica o número de unidades autorizadas. 

Apesar de a validade ser apenas de um ano, toda a documentação deve ser arquivada por um período 

mínimo de 5 anos e cedida ao INFARMED sempre que solicitado. 

3.2. Receção e conferência de medicamentos e produtos farmacêuticos 

As encomendas provenientes de cada fornecedor são rececionadas pelo Serviço de 

Aprovisionamento da FC, que confere qualitativa e quantitativamente os produtos providos com base 

na guia de remessa/fatura emitida pelo fornecedor, avaliando também a integridade física, os lotes e 

os prazos de validade (PV) de cada produto. Após esta verificação, é dada entrada dos produtos no 

sistema Intranet. De seguida, a FC separa os produtos segundo o pedido semanal de cada unidade, e 

satisfaz esses pedidos informaticamente no CPC/HS. Posteriormente, o Departamento de Logística do 

GTS, garante a distribuição dos pedidos para cada hospital, fazendo-se cada um deles acompanhar 

por uma guia de transporte para a conferência de encomenda na farmácia requisitante.  

Na farmácia do HPBC, existe uma zona designada “Receção de Encomendas”, onde os produtos 

são colocados pelo transportador. De seguida, efetua-se a conferência da encomenda através da guia 

de transporte dos produtos e respetivas quantidades, na Mesa de Trabalho, na zona destinada à 

“Conferência de Encomendas”, verificando também a integridade e conformidade de todos os produtos. 

Caso se detetem irregularidades na quantidade dos produtos, ou nas suas propriedades, estas são 

comunicadas à FC, de forma a que esta proceda à sua correção. Por outro lado, se se detetar uma 

anomalia em algum dos produtos, estes são identificados como “Produtos Não Conformes”, e a 

inconformidade é reportada à FC, que avalia a necessidade de devolução. Caso esta seja positiva, 

procede-se à elaboração da nota de devolução respetiva, e contacta-se o fornecedor. 

Os soros, por serem distribuídos em grande volume, são entregues diretamente pelo fornecedor 

aos SFH de cada unidade hospitalar, sendo necessária uma assinatura do responsável dos SFH no 

triplicado da fatura, bem como na nota de entrega. O original da fatura e o seu duplicado são enviados 

à FC, novamente pelo Departamento de Logística do GTS, e a nota de entrega serve como 

comprovativo controlo do distribuidor2,8,9.  
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No decorrer do meu estágio, pude contactar diariamente com estes procedimentos, reconhecendo 

a necessidade indispensável da verificação das encomendas, pois as irregularidades das quantidades 

ocorriam com alguma frequência. 

3.3. Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 

O armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos em cada unidade do GTS é da 

responsabilidade do diretor técnico dos SFH da mesma, sendo o principal objetivo a garantia da 

segurança, qualidade e integridade de todos os produtos. Existem situações especiais de 

armazenamento, mas, de uma forma geral, os medicamentos e produtos farmacêuticos, assim como 

os dispositivos médicos, são armazenados em condições de espaço, luz, temperatura e humidade 

adequadas e controladas: proteção da luz solar direta, temperatura ambiente inferior a 25oC e 

humidade relativa inferior a 60%. Relativamente ao espaço, os produtos são armazenados em suportes 

de dimensões adequadas aos mesmos, garantindo que nenhum assente diretamente no chão. A sua 

organização é feita segundo a ordem alfabética e dosagem, e estão devidamente identificados 

conforme a sua Denominação Comum Internacional (DCI). Todos os medicamentos e produtos 

farmacêuticos têm de estar individualmente identificados, fazendo também referência ao lote e PV de 

cada um.  

Na farmácia do HPBC, os medicamentos estão organizados por categoria e, em alguns casos, por 

serviços (Anexos V - XVII). Os comprimidos, cápsulas e pensos transdérmicos estão no mesmo 

suporte, organizados por ordem alfabética e por ordem de dosagem, separando os medicamentos que 

pertencem ao Formulário Hospitalar Interno, e os que são Extra-Formulário. As ampolas, soros, 

soluções orais, pomadas e cremes, meios de diagnóstico, colírios, embalagens vazias, produtos de 

nutrição, e material de penso são também organizados segundo os mesmos princípios, 

separadamente, em SUCs, nas estantes. Os produtos destinados aos serviços de imagiologia, dentária, 

fisioterapia e esterilização, por serem tão específicos e de baixa quantidade, estão armazenados em 

estantes reservadas unicamente a cada serviço. 

Existe ainda uma zona destinada ao stock avançado de medicamentos, quando o stock do produto 

na farmácia excede a lotação do local destinado ao seu armazenamento. Nos SFH do HPBC existem 

duas zonas de stock avançado, uma para comprimidos e cápsulas, e outra para ampolas, ambas 

organizadas por ordem alfabética.  

Todos os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos estão organizados de 

forma a respeitar o princípio FEFO – “First Expired, First Out”, evitando o desperdício de medicamentos, 

por término do PV2,8,10.  

Os medicamentos LASA – Look-Alike, Sound-Alike, isto é, medicamentos cujo nome é semelhante 

tanto a nível ortográfico como fonético, ou cujo aspeto da embalagem é semelhante, mas com fins 

terapêuticos distintos, que podem gerar erros na dispensa e administração destes aos utentes, são 

identificados dando destaque às semelhanças que apresentam no nome, pela inserção de letras 

maiúsculas, negrito, sublinhado ou cor, de forma a facilitar a sua distinção11. Além disso, em cada 

serviço clínico (SC) do hospital existe um cartaz que agrupa todos os medicamentos LASA, com 

imagens, de modo a alertar os profissionais de saúde que usem estes medicamentos. 
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Durante o meu estágio, eu e a Dr.ª Rosa Mendes atualizamos este cartaz, que, pela mudança do 

aspeto de várias embalagens, já se encontrava ultrapassado. Atualizamos também as etiquetas de 

identificação de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos dos SFH, assim como de todos os 

SC do hospital, respeitando a sinalização LASA. 

Além do destaque dos medicamentos LASA, existem também outros alertas, que podem surgir na 

identificação da gaveta, SUC, ou estante onde o produto está armazenado, ou no próprio produto, como 

etiquetas de “Diluição Obrigatória”, “Alerta Utilizar primeiro” (colocadas quando o produto tem o PV 

inferior a 3 meses), ou até uma etiqueta com um sinal de alerta de perigo. Esta última é utilizada quando 

o medicamento ou produto farmacêutico tem associado um risco de administração, preparação, 

dosagem incorreta ou utilização inadequada, de forma a alertar os profissionais que os usem, dispondo 

de um quadro resumo do risco associado a estes produtos (Anexo XVIII). 

3.3.1. Situações especiais de armazenamento 
 

Alguns medicamentos e produtos farmacêuticos requerem armazenamento em condições 

especiais, devido às suas propriedades. Estes podem ser medicamentos sensíveis a elevadas 

temperaturas, à luz solar, ou serem medicamentos de ação central, com elevado potencial de abuso, 

como as benzodiazepinas e os MEP. 

Medicamentos Termolábeis  

Os medicamentos termolábeis carecem de um armazenamento numa câmara frigorífica, onde a 

temperatura se deve manter no intervalo de 2o a 8oC (Anexo XIX). Existe, portanto, um frigorífico em 

cada serviço clínico do hospital, além dos SFH. Estas temperaturas são continuamente registadas, 

sendo o relatório das mesmas enviado semanalmente à responsável pelos SFH que faz o seu controlo, 

de forma a garantir a estabilidade dos medicamentos. A análise destes registos é da responsabilidade 

do farmacêutico hospitalar, tendo este de justificar cada desvio detetado. De seguida, os registos são 

arquivados por ordem cronológica, divididos por serviços, os quais têm de ser mantidos no hospital por 

um período mínimo de 5 anos. 

Caso haja um aumento significativo da temperatura, para fora do intervalo de referência, pelo 

incorreto fecho da porta ou pela abertura do frigorífico repetidas vezes, este dispara um sistema de 

alarme. Posteriormente, o responsável pelos SFH terá de averiguar a estabilidade dos medicamentos 

e verificar se a sua qualidade e segurança foram afetadas. No caso de os medicamentos 

permanecerem estáveis, estes devem retornar ao sistema de refrigeração no menor período de tempo 

possível, por outro lado, no caso de a segurança e qualidade dos medicamentos estarem 

comprometidas, estes devem ser descartados, no Contentor Vermelho (Grupo IV - Resíduos 

Hospitalares Específicos), para incineração obrigatória (Anexo XX)12. 

Além da medicação comummente armazenada na câmara frigorífica, como a insulina e a 

dexametasona, também os preparados citotóxicos devem ser armazenados com refrigeração e ao 

abrigo da luz, se, por algum motivo, quando chegam ao hospital, não são imediatamente administrados 

ao doente 2,8,10. 

Medicamentos Fotossensíveis e Medicamentos Higroscópicos  
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Os medicamentos fotossensíveis, como a furosemida, devem ser armazenados protegidos da luz. 

Por outro lado, os medicamentos higroscópicos, como a acetilcisteína, devem ser protegidos da 

humidade. Para isso, caso haja impossibilidade de os medicamentos permanecerem no 

acondicionamento original, estes devem ser reembalados unitariamente, envolvidos em papel de 

alumínio, e devidamente identificados com uma etiqueta descritiva da DCI, dosagem, forma 

farmacêutica, lote e PV2,8,10. 

Benzodiazepinas, Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos  

Estas categorias de medicamentos, por terem uma ação central, potencial de abuso, têm de ser 

armazenadas num cofre, de modo a que apenas um número restrito de pessoas tenha acesso. O cofre 

é protegido por um código eletrónico e fechadura de segurança, sendo que apenas o responsável pelos 

SFH, os técnicos da manutenção e o enfermeiro chefe têm acesso a este (Anexo XXI). No seu interior, 

a organização dos medicamentos é feita por ordem alfabética e por ordem de dosagem, separando os 

comprimidos e cápsulas das ampolas. As benzodiazepinas em comprimidos ou cápsulas estão 

reunidas num suporte à parte. Existe também uma prateleira reservada ao stock avançado destes 

mesmos medicamentos2,8,10,13. 

Produtos Inflamáveis 

Estes produtos, devido à sua natureza reativa, são armazenados num local apropriado e fechado, 

separado dos restantes medicamentos e produtos farmacêuticos armazenados na farmácia, para 

prevenir as graves consequências que podem advir se algum produto inflamável derramar2,8,10. 

Carro de Emergência 

O carro de emergência é uma estrutura móvel ou transportável que contém um conjunto de 

medicamentos, dispositivos e equipamentos necessários à reanimação cardiorrespiratória14. Este 

encontra-se selado, sendo que a cada utilização do mesmo é necessário o preenchimento de um 

documento de registo, que inclui uma justificação da sua abertura, com posterior reposição de stock e 

nova selagem2,8,10. A contagem de stock e verificação dos PV dos produtos existentes no carro de 

emergência é feita mensalmente e em todas as aberturas do mesmo. No caso de utilização de algum 

medicamento ou produto farmacêutico este é reposto assim que possível. Por outro lado, no caso dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos com PV inferior a três meses, deve abrir-se o carro de 

emergência para troca do produto em questão. 

3.4. Contagem de stocks e prazos de validade 

O controlo do PV dos medicamentos e produtos farmacêuticos tanto a nível dos SFH, como dos 

SC, é da responsabilidade do farmacêutico hospitalar. Sempre que um produto expira o PV, isso 

significa perda de recursos e prejuízo económico para o hospital. 

A nível dos SFH, este controlo é feito mensalmente, de acordo com o plano anual definido: 

trimestralmente são verificados os PV de todos os produtos que fazem parte do stock da farmácia e 

registados numa folha de cálculo, indicando a DCI e a forma farmacêutica de cada um; nos restantes 

meses, o controlo é feito pela consulta da folha de cálculo. Este registo é organizado segundo um 
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sistema de cores, de acordo com a proximidade do PV, sendo que fundo vermelho significa término do 

PV no presente mês, fundo amarelo significa término do PV dentro de três meses, e sem fundo 

representa término do PV dentro de 6 meses. 

Todos os medicamentos e produtos farmacêuticos com PV inferior a 3 meses são identificados com 

uma etiqueta “Atenção Prazo de Validade a Terminar”, para alertar os profissionais de saúde para a 

sua utilização prioritária. Adicionalmente, aquando da receção de encomendas, o PV dos produtos é 

sempre verificada antes do seu armazenamento, atualizando-se a folha de cálculo caso este seja 

inferior a 1 ano2,8. 

Nos SC, este controlo é dividido entre o farmacêutico responsável e os enfermeiros do serviço. 

Todos os medicamentos ou produtos farmacêuticos com PV inferior a 3 meses presentes nos SC 

devem seguir o Fluxograma para Gestão de Medicamentos com Prazo de Validade a Terminar (Anexo 

XXII). Quando não existe medicação com PV superior, e o destino do produto é permanecer no serviço, 

há outras opções que se podem averiguar: transferência dessa medicação para um serviço com maior 

saída da mesma, ou até mesmo transferência para outra unidade hospitalar do grupo, de modo a evitar 

ao máximo a ultrapassagem do PV. Quando realmente o PV é ultrapassado, os medicamentos são 

descartados para o contentor vermelho (Grupo IV - Resíduos Hospitalares Específicos), para posterior 

incineração2,8,12.   

A contagem de stocks pelos diversos serviços é feita quinzenalmente nos serviços de internamento, 

urgência e bloco operatório. Após contagem, as incoerências são reportadas ao enfermeiro 

responsável, de modo a proceder à regularização das mesmas. Nos restantes serviços, o controlo dos 

stocks é da responsabilidade dos enfermeiros. Ao longo do meu estágio pude realizar assiduamente 

esta tarefa, verificando que existiam muitas irregularidades, que se deviam maioritariamente à falta de 

débito na ficha do utente. 

A contagem de stocks nos SFH é realizada anualmente, no mês de Dezembro, não obstante de 

ser feito em qualquer outro momento que seja necessário. 

4. Distribuição e dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos para os vários SC do hospital é um dos 

papéis de maior importância do farmacêutico hospitalar. Esta fase do circuito do medicamento tem 

como principais objetivos a administração correta de medicamentos, a diminuição dos erros associados 

à administração da medicação, a racionalização dos custos da terapêutica, entre outros2,8,15. 

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos pode ser dividida em quatro categorias: 

a distribuição clássica, a distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU), a distribuição em 

regime ambulatório e os circuitos de distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial2,8,15. 

No HPBC não existe, até ao momento, a distribuição de medicamentos em regime ambulatório, 

sendo a única situação que mais se assemelha a este tipo de distribuição, a medicação de tratamentos 

de oncologia que o utente leva para casa. No entanto, esta não é considerada distribuição ambulatória.  
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4.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica destina-se à reposição de stock nos diferentes serviços do hospital, que 

pode chegar até três vezes por semana, dependendo do serviço em questão. Esta reposição pode ser 

feita através de pedidos formulados pelo próprio serviço, ou pela criação informática de pedidos com 

base em níveis standard, previamente definidos entre o farmacêutico e o enfermeiro responsável. Os 

pedidos de cada serviço são divididos em três categorias: medicamentos, soros e embalagens vazias. 

Os pedidos informáticos criados com base em níveis são gerados através da diferença entre o stock 

ideal do serviço em questão e os consumos registados desde a última reposição. Nem todos os SC 

têm stocks ideais estabelecidos: no HPBC apenas os serviços de internamento, urgência e os 

medicamentos do bloco operatório têm. Nestes casos, é o próprio farmacêutico que transporta e 

armazena os produtos no serviço requisitante. Os restantes serviços e os soros e embalagens vazias 

do bloco operatório são repostos através de pedidos gerados pelo próprio serviço, sendo a gestão de 

stocks feita pelos enfermeiros do mesmo. Nestas circunstâncias, os produtos pedidos são deixados no 

cais, sendo os profissionais do serviço requisitante responsáveis pela sua recolha. Todos os pedidos 

são avaliados e validados pelo farmacêutico hospitalar antes da sua satisfação. 

Aquando da distribuição de medicamentos termolábeis para os SC do hospital, os medicamentos 

são transportados em bolsas térmicas, com acumuladores de frio, garantindo a sua estabilidade no 

período de transição2,8,15. 

Durante todo o meu estágio tive oportunidade de acompanhar a Dr.ª Rosa neste processo, 

verificando que o débito correto dos produtos consumidos pelo doente, nos SC onde a reposição é 

efetuada com base nos stocks ideais, é um passo fundamental para a manutenção dos stocks nos 

mesmos. Um consumo informático incoerente com o consumo real, pode levar à criação de um pedido 

que não corresponde às necessidades reais do SC, levando a falha de stock no serviço. Esta é uma 

falha que notei ser recorrente nos serviços de urgência, internamento e bloco operatório no HPBC. 

Nestes casos, o sucedido é uma segunda reposição de stock, agora com base no stock real existente 

no SC. Todo este processo traduz-se num gasto elevado de tempo, que é necessário para a realização 

de outras tarefas, podendo atrasar outras responsabilidades da farmácia. 

4.2. Distribuição individual diária em dose unitária 

A DIDDU consiste na dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos em doses 

individualizadas para cada doente que se encontra internado no hospital, geralmente, para um período 

de 24h. Como os SFH estão encerrados aos fins de semana e feriados, nestas situações a DIDDU é 

preparada para 48h, 72h, ou 96h, no caso de o feriado ser numa segunda ou sexta feira. 

Este procedimento inicia-se com a validação da prescrição médica, pelo farmacêutico responsável, 

através do programa informático CPC. Neste, o farmacêutico tem acesso a todos os dados da ficha do 

doente, aos dados relativos à sua medicação e prescrição médica, médico prescritor, data e hora da 

prescrição, e ainda, ao historial terapêutico e dieta do doente. Na prescrição propriamente dita, o 

farmacêutico tem disponíveis todas as características do tratamento, para cada medicamento: 

dosagem, forma farmacêutica, via de administração, posologia, duração do tratamento e justificação 

clínica, no caso de serem prescritos antibióticos. O farmacêutico tem a responsabilidade de avaliar e 
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validar a prescrição de cada doente, para posterior dispensa dos medicamentos. Por outro lado, quando 

o farmacêutico deteta alguma incoerência deve contactar o médico prescritor, de forma a esclarecerem, 

em conjunto, qualquer dúvida ou erros existentes. 

Ainda no processo de validação da prescrição médica, produtos como soros, medicamentos 

termolábeis, MEP e medicamentos prescritos apenas para uso em SOS são selecionados para serem 

distribuídos pelo método tradicional, isto é, a sua dispensa é feita a partir do stock do internamento, e 

não através da DIDDU. 

De seguida, geram-se os mapas de unidose, pelos quais o farmacêutico se guia para separar a 

medicação de cada doente. Imprime-se a identificação das gavetas de DIDDU, que tem 

obrigatoriamente de ter discriminados o número do processo do doente (comummente designado 

GTS), o nome do doente, a cama e o serviço de internamento em que se localiza. No HPBC existem 

os internamentos 2 e 3, e a unidade de cuidados intermédios (UCI). No entanto, durante o meu estágio, 

devido ao baixo número de internados no hospital, o internamento 2 encontrava-se fechado, para 

contenção de gastos e centralização de recursos, estando apenas em funcionamento o internamento 

3 e a UCI. 

As malas de unidose têm 8 ou 12 gavetas, cada uma, sendo que cada gaveta corresponde 

exclusivamente a um doente. Nas gavetas vão essencialmente comprimidos, cápsulas, ampolas e 

pensos transdérmicos. Os medicamento de maior dimensão, que não cabem nas gavetas, são 

transportados à parte, num saco de plástico individual e devidamente identificado. No HPBC, usam-se 

geralmente as malas de 12 gavetas, que têm gavetas pequenas, durante a semana, pois apenas se 

separa medicação para um dia (Anexo XXIII), enquanto que as malas de 8 gavetas, que têm gavetas 

maiores, são usadas para fins de semana e feriados (Anexo XXIV).  

Depois de separada a medicação e preparadas as malas de DIDDU, verifica-se, uma última vez, a 

secção de validação de prescrições no CPC, de modo a detetar alguma alteração que possa ter havido 

desde a geração dos mapas até à dispensa das malas para o internamento, como sejam altas clínicas, 

alterações na prescrição, e novos internados. Após este processo, é debitada, na conta de cada doente, 

a medicação correspondente à DIDDU desse dia, e finalmente são levadas as malas de unidose para 

o internamento, pelo farmacêutico, que faz também a recolha das malas do dia anterior. De volta à 

farmácia, é verificada a medicação presente nas gavetas, isto é, que não foi administrada, para ser 

retirada da conta do doente2,8,15.  

Todo este processo de preparação e recolha das malas de unidose foi também um processo que 

realizei ao longo dos dois meses de estágio. Durante este pude perceber quais os produtos com maior 

rotatividade, conseguindo também associar quais os medicamentos mais usados de forma permanente, 

para doenças crónicas, ou de forma pontual, por exemplo, em situações de cirurgias, onde muitas vezes 

são usados medicamentos para profilaxia.  

4.3. Circuitos de distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial 

Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos  
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Os MEP, devido ao elevado risco de dependência física e psíquica que possuem, têm um circuito 

particularmente rigoroso e controlado, desde a sua aquisição, até à dispensa e administração, de modo 

a evitar o seu uso irracional e inadequado. 

Como referido anteriormente, a aquisição de MEP é feita apenas no início de cada mês, devido à 

complexidade dos procedimentos que implica. É necessário o preenchimento do Anexo VII, modelo nº 

1506 (Anexo XXV), que segue para o fornecedor juntamente com a nota de encomenda, enviados em 

carta registada. Entretanto, na farmácia é arquivada uma fotocópia do Anexo VII preenchido, até à 

chegada da encomenda. Aquando da receção da encomenda, o original retorna à farmácia, 

substituindo a fotocópia, onde fica armazenado por um período mínimo de 5 anos, na pasta de Registo 

de Estupefacientes. O duplicado permanece na posse do fornecedor. A encomenda é verificada e 

procede-se ao registo das entradas, num ficheiro Excel específico para controlo destes medicamentos. 

Este ficheiro destina-se ao registo de todas as entradas e saídas de MEP dos SFH, onde constam as 

quantidades exatas de cada medicamento no stock da farmácia, discriminando também os SC para 

onde são transferidos estes produtos. A cada movimentação, o stock do medicamento em questão é 

conferido entre a folha Excel e o local de armazenamento. 

Para cada SC existe um stock pré-definido destes fármacos, estabelecido entre o farmacêutico 

responsável e o enfermeiro coordenador. Cada administração de MEP tem de ser devidamente 

documentada num impresso, designado Anexo X, modelo nº 1509 (Anexo XXVI), onde se identifica o 

doente com nome e número do processo, a quantidade administrada e data de administração, e ainda 

o enfermeiro que administrou o medicamento. Cada original, e respetivo duplicado, refere-se apenas a 

um fármaco, que tem de estar corretamente identificado com DCI, forma farmacêutica, dosagem e 

código do produto. Quando este impresso se encontra totalmente preenchido, deve ser assinado pelo 

diretor do serviço, e é este documento que irá funcionar como requisição desse fármaco aos SFH. O 

farmacêutico é responsável por conferir e validar a requisição, preenchendo os campos que lhe são 

destinados (quantidade fornecida – numericamente e por extenso –, assinatura, data e número 

mecanográfico). Após este processo, o farmacêutico transfere informaticamente a quantidade pedida 

do medicamento para o SC requisitante, atualiza o ficheiro Excel, fazendo a verificação do stock na 

farmácia, e leva o produto para o serviço. O duplicado do Anexo X fica no SC, enquanto que o original 

é arquivado nos SFH. Ambos devem ser preservados por um período não inferior a 5 anos2,8,13.  

Medicamentos Hemoderivados 

Os medicamentos derivados de sangue e plasma humano – hemoderivados – carecem de um 

controlo especial para rastreabilidade, devido ao facto de serem um produto biológico e, por isso 

mesmo, constituírem um potencial veículo de doenças16. Esta rastreabilidade exigida advém da 

necessidade de relatar qualquer relação de causalidade entre a administração destes medicamentos e 

a deteção de doenças. Fazem parte desta categoria de medicamentos a albumina, imunoglobulinas, 

complexo de protrombina, plasma humano inativado e fatores de coagulação (VII e IX). 

Pela variabilidade que estes produtos apresentam, devido à sua origem biológica, estes 

medicamentos devem apresentar um Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL), para 

cada lote, reconhecido na União Europeia e no Espaço Económico Europeu. Em Portugal, cabe ao 

INFARMED a emissão do número do Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), que 
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identifica o Certificado de Autorização de Lote de medicamentos hemoderivados17. Estes certificados 

garantem que a produção do lote do medicamento em questão foi verificada, assim como os ensaios 

laboratoriais específicos realizados, de forma a despistar a contaminação destes com doenças 

transmissíveis. Assim, estes certificados indicam que o lote do medicamento a que se refere está livre 

de contaminações. 

A encomenda e aquisição dos medicamentos hemoderivados é semelhante à dos restantes 

produtos, sendo que na sua receção, têm de se fazer acompanhar pelo COELL e certificado de 

aprovação pelo INFARMED, além da guia de transporte e fatura habituais. O seu armazenamento é 

feito de acordo com as especificidades de cada medicamento2,18. 

No HPBC, os medicamentos hemoderivados apenas se encontram armazenados nos SFH, com a 

exceção das colas de fibrina humana, que também se encontram no serviço do bloco operatório. Assim, 

a cada prescrição destes medicamentos, o médico deve preencher um impresso específico para a 

requisição, distribuição e administração de medicamentos hemoderivados – o modelo nº 1804, segundo 

o Despacho Conjunto nº 1051/2000, 14 de Setembro (Anexo XXVII) –, para posterior dispensa pelos 

SFH. Este documento é composto por duas vias: uma para a farmácia (original), e outra para o serviço 

requisitante (duplicado). Ao médico prescritor compete preencher os quadros A e B, enquanto que o 

preenchimento do quadro C é da responsabilidade do farmacêutico. O número CAUL de cada 

medicamento pode ser consultado no documento que chega aquando da receção do fármaco, ou, via 

online, no site do INFARMED. Após validação, pelo farmacêutico, o medicamento é transferido para o 

serviço requisitante, física e informaticamente, tendo o documento de ser assinado pelo enfermeiro que 

o receciona. No final, o duplicado do modelo fica arquivado no processo clínico do doente, e o original 

retorna aos SFH, onde é arquivado na capa de “Registo de Hemoderivados” 2,18. 

Medicamentos de elevado valor económico – Sugamadex 

O Sugamadex é um fármaco usado para reverter o bloqueio neuromuscular caudado pelos 

anestésicos rocurónio e vecurónio, utilizados em cirurgias. Quando comparado com a terapêutica 

tradicional de reversão neuromuscular, com neostigmina e atropina, o sugamadex apresenta um valor 

terapêutico acrescentado, devido à sua reversão imediata e à inexistência de depressão 

cardiorrespiratória. 

 Apesar da sua maior segurança terapêutica, o sugamadex, devido ao seu elevado custo 

económico, apenas é usado em casos que o justifiquem, e, por isso, tem um circuito de distribuição 

rigorosamente controlado. No GTS, a cada prescrição de sugamadex é exigido o preenchimento de um 

documento justificativo da sua utilização, de forma a diminuir a administração desnecessária do mesmo 

(Anexo XXVIII).  

5. Farmacotecnia 

A manipulação de medicamentos, no GTS, ocorre essencialmente na FC, sendo depois feita a 

distribuição dos mesmos pelos SFH de cada unidade. Para isso, existe um conjunto de procedimentos 

baseados no Formulário Galénico e na Farmacopeia, respeitando as boas práticas de preparação de 

medicamentos manipulados legisladas na Portaria nº 594/2004, 2 de Junho19. 
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Os principais produtos preparados neste âmbito são preparações asséticas, como soluções e 

diluições de desinfetante, preparações estéreis, como medicamentos citotóxicos ou misturas para 

nutrição parentérica, e ainda a reembalagem de doses unitárias sólidas. 

5.1. Formas farmacêuticas estéreis 

5.1.1. Fármacos citotóxicos 
 

Os medicamentos citotóxicos são preparados de acordo com o agendamento dos ciclos 

oncológicos de cada doente. A prescrição médica de um tratamento oncológico, tal como acontece com 

as outras prescrições, necessita de ser validada pelo farmacêutico hospitalar. 

A produção destes medicamentos requer pessoal especializado, e apenas pessoal devidamente 

equipado pode entrar na área de preparação do manipulado. No GTS, a responsável pela preparação 

destes medicamentos é a Dr.ª Patrícia Moura, que é especializada na área. 

O local de preparação é constituído por três áreas distintas: a zona negra, onde se encontra todo 

o material necessário à produção de preparações citotóxicas; a antecâmara, onde os operadores 

procedem à sua higienização e se equipam com o material destinado à proteção pessoal, como bata, 

luvas, óculos, toucas, cobre-sapatos e máscara; e, por fim, a zona branca ou limpa, onde se processa 

a manipulação do citotóxico propiamente dita. Esta última zona é uma sala estéril, com pressão 

negativa, equipada com uma câmara de fluxo laminar vertical, unidirecional e descendente, e, para fins 

preventivos, um kit de derramamento de citotóxicos. Durante a preparação, é crucial uma dupla 

verificação em todas as etapas críticas, assim como, o cumprimento de um conjunto de ações que 

previnem a contaminação quer do operador, quer da preparação. O produto final deve ser rotulado, 

identificando o doente a que se destina, a substância ativa que contém, e ainda o solvente onde foi 

preparado. Deve também constar a data e hora da preparação, pois estes produtos são muito instáveis, 

tendo um PV após preparação muito curto. De seguida, o fármaco é acondicionado em local próprio, 

para ser transportado para a unidade hospitalar onde se irá processar a administração8,20. 

A administração dos medicamentos citotóxicos é feita por enfermeiros especializados em serviço 

oncológico. No HPBC, a enfermeira responsável por esta área é a enfermeira Cristina Alves. 

5.1.2. Misturas para nutrição parentérica 
 

A nutrição parentérica consiste na administração intravenosa de macro e micronutrientes, que pode 

ser realizada por via central (pelas veias subclávia ou jugular) ou por via periférica (pelas veias da mão 

ou do antebraço). 

Atualmente, as necessidades dos doentes do GTS não justificam a preparação de misturas para 

nutrição parentérica. Como tal, existem nos SFH de cada unidade bolsas parentéricas pré-fabricadas, 

tri-compartimentadas, com soluções de aminoácidos, hidratos de carbono e lípidos, separadamente. 

Aquando da reconstituição destas bolsas, as soluções misturam-se, dando origem a um produto com 

estabilidade de aproximadamente 24h. Caso seja necessário, no momento da administração podem 

ser adicionados oligoelementos e/ou vitaminas, sendo a administração destes nutrientes feita em 

paralelo com a nutrição parentérica21. 
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5.2. Formas farmacêuticas não estéreis 

Os SFH dos hospitais do GTS não estão capacitados para a preparação de manipulados. Assim, 

todas as preparações não estéreis são produzidas na FC, localizada no HPAV, e distribuídas pelas 

unidades, consoante a requisição feita semanalmente. Estas preparações são, geralmente, destinadas 

aos serviços de Consulta Externa, Medicina Dentária, Fisioterapia e Esterilização. 

Na FC, a sua preparação é feita na hotte de preparações não estéreis, por uma técnica 

responsável, com base no Manual Interno de Manipulados. Existe uma ficha de preparação que deve 

ser preenchida pelo operador, e o rótulo do produto deve apresentar a sua composição qualitativa e 

quantitativa, lote, data de produção e PV, condições de conservação e ainda as instruções de 

utilização2,8. 

5.3. Reembalagem e fracionamento de comprimidos 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos, ao chegarem à FC, são separados e embalados 

individualmente num invólucro rotulado com a sua DCI, dosagem, forma farmacêutica, lote e PV. No 

entanto, existem alguns medicamentos que por si só já apresentam esta identificação no seu 

acondicionamento original. Nestes casos, não há a necessidade de proceder à reembalagem, e os 

produtos são distribuídos para os SFH das unidades tal qual vêm do fornecedor. Na farmácia central 

existe uma máquina automática de embalamento, tendo apenas a técnica responsável de proceder ao 

registo deste, e etiquetar os produtos reembalados2,8,22. 

Relativamente ao fracionamento de comprimidos, este apenas é iniciado quando não existe no 

Formulário Hospitalar do GTS uma alternativa que permita cumprir a prescrição do médico. Além disso, 

é necessário garantir que não há contraindicações ao fracionamento do medicamento, pela consulta 

do resumo das características do medicamento e/ou laboratório fornecedor. Confirmados os dois 

pontos supracitados, estão reunidas as condições para iniciar o fracionamento. Este é feito apenas 

para a DIDDU desse dia, sendo, por isso, uma tarefa diária dos SFH, de acordo com as prescrições 

existentes. Nos SFH do HPBC existe um local reservado a este procedimento (Anexo XXIX), dispondo 

de uma máquina com manga de calor, usada para selar o acondicionamento dos comprimidos. Antes 

de iniciar o procedimento é necessário desinfetar toda a bancada, assim como a lâmina de 

fracionamento, com álcool a 70º, e o operador deve ter as mãos lavadas e desinfetadas, e protegidas 

com luvas. Também no caso de fracionamento de comprimidos é necessária a atribuição de novos 

rótulos aos medicamentos fracionados, que, aqui, têm de mencionar a DCI, dosagem inicial e final, lote 

e PV. Quando os comprimidos a fracionar têm propriedades higroscópicas ou termolábeis, é necessário 

proceder ao reembalamento, tendo em conta as suas propriedades. Geralmente, estes comprimidos 

são envolvidos em papel de alumínio dentro do acondicionamento devidamente selado e rotulado. 

Todos os fracionamentos de comprimidos devem ser registados em documento próprio (Anexo XXX), 

contendo, se possível, a assinatura do operador e do supervisor2,8,22. 

Ao longo do meu estágio, o fracionamento e a reembalagem de comprimidos fez parte das minhas 

tarefas diárias, desde a primeira semana. Nestes dois meses, a dupla verificação tornou-se um 

processo viável, tendo em conta que a Dr.ª Rosa verificava o meu procedimento. Pela prática, pude 

constatar que esta é uma atividade bastante morosa, pela quantidade de comprimidos que têm de ser 
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fracionados, apesar de o meu estágio ter decorrido no verão, e, por consequente, haver poucos doentes 

internados. Em períodos com elevado número de pacientes internados, o tempo despendido no 

fracionamento de comprimidos é também elevado, o que pode atrasar e complicar outras tarefas dos 

SFH.  

6. Gases medicinais 

Gases medicinais, segundo o Decreto Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, são considerados 

medicamentos, que podem ser usados com várias finalidades, como anestesia, oxigenação e 

ventilação de pacientes, diagnóstico in vivo, conservação ou transporte de órgãos, e alguns géneros 

de terapias, sendo, por isso, necessário o seu controlo, que é da responsabilidade dos SFH23,24. 

No HPBC, as garrafas a alta pressão dos gases medicinais, como CO2, oxigénio medicinal, entre 

outros, são armazenados num local distinto e apropriado dos SFH. O oxigénio medicinal destaca-se de 

entre os outros gases, pois este é o gás que apresenta maior rotatividade no hospital. Este é distribuído 

por um circuito interno composto por duas rampas: a da direita e a da esquerda. Cada rampa dispõe 

de 5 garrafas, sendo que quando uma rampa acaba, inicia a outra e faz-se a reposição das garrafas da 

rampa que acabou. A encomenda de novas garrafas é da responsabilidade dos serviços de 

manutenção do hospital, e é feita quando o consumo de gás de uma rampa atinge os 50%. A 

substituição e a receção das garrafas de gases medicinais também está ao encargo dos serviços de 

manutenção, sendo que cada atividade é reportada aos SFH, via email, fazendo referência a todos os 

dados das garrafas em questão (identificação do gás, lote e PV). As guias de remessa são entregues 

em mão ao farmacêutico responsável, que envia uma digitalização do documento à coordenadora dos 

SFH. Por fim, o farmacêutico tem de registar, em documento próprio, o lote e o PV das garrafas que 

foram rececionadas, das que terminaram, e das que foram iniciadas, fazendo sempre referência à data 

da atividade25. 

7. Conclusão 

O meu estágio no Hospital Privado de Braga Centro foi uma mais-valia para a minha formação, 

pois, em princípio, este será o único contacto que vou ter com farmácia hospitalar. Durante estes dois 

meses, fui orientada pela Dr.ª Rosa, que me acolheu e ensinou, dando-me abertura para pôr em prática 

todos os conceitos teóricos que me foi transmitindo. Assim, pude participar ativamente em todas as 

tarefas da responsabilidade de um farmacêutico hospitalar, desde a preparação da DIDDU, até ao 

controlo de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, compreendendo em pleno o papel do 

farmacêutico no âmbito hospitalar.  

Esta oportunidade de estágio foi uma experiencia enriquecedora, que me irá trazer inúmeras 

vantagens para o meu futuro, tanto a nível pessoal, como académico e profissional.  
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Anexos 
 

Anexo I - Organização esquemática do espaço físico dos SFH do HPBC 
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Anexo II - Plano operacional semanal dos SFH do HPBC 
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Anexo III - Justificação de Receituário de Medicamentos 
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Anexo IV - Impresso para Requisição de Medicação com Autorização de Utilização Excecional 
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Anexo VI - Armazenamento de Comprimidos 

nos SFH o HPBC 

Anexo V - Armazenamento de Colírios nos 

SFH do HPBC 

Anexo VII - Armazenamento de Soluções 

Orais nos SFH do HPBC 

Anexo IX - Armazenamento de Material de 

Penso nos SFH do HPBC 

Anexo VIII - Armazenamento de Pomadas 

e Cremes nos SFH do HPBC 
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  Anexo X - Armazenamento de Meios de Diagnóstico nos SFH do HPBC 

Anexo XII - Armazenamento de Material 

de Nutrição nos SFH do HPBC 

Anexo XI - Armazenamento de Embalagens 

Vazias nos SFH do HPBC 
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Anexo XIII - Armazenamento de Ampolas nos SFH do HPBC 
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Anexo XIV - Armazenamento de Soros nos SFH do HPBC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XV - Armazenamento de Material de Fisioterapia nos SFH do HPBC 
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Anexo XVI - Armazenamento de Material de Dentária nos SFH do HPBC 

 

 

Anexo XVII - Armazenamento de Material de Esterilização nos SFH do HPBC 
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Anexo XVIII - Cartaz de Medicamentos LASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo XIX - Câmara Frigorífica dos SFH do HPBC 
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Anexo XX - Contentor vermelho - Grupo IV - Resíduos Hospitalares Específicos 

Anexo XXI - Cofre dos SFH do HPBC 
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Anexo XXII - Fluxograma para gestão de medicação com Prazo de Validade a terminar nos SC 
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Anexo XXIII - Mala de DIDDU 

 

Anexo XXIV - Mala de DIDDU de fim de semana 
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Anexo XXV - Modelo de Requisição de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos – Anexo 

VII, Modelo nº 1506 
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Anexo XXVI - Modelo de Requisição de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos – Anexo 

X, Modelo nº 1509 
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Anexo XXVII - Modelo de Requisição de Medicamentos Hemoderivados – Modelo nº 1804 
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Anexo XXVIII - Folha de Justificação de Utilização de Sugamadex
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Anexo XXIX - Zona de Fracionamento e Reembalagem dos SFH do HPBC 

 

Anexo XXX - Folha de Registo de Fracionamento de Comprimidos 
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