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Resumo 

 O estágio curricular é o culminar de 5 anos de aprendizagem na Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto e permite concluir o Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas. A sua importância é indiscutível, uma vez que é o primeiro 

contacto com a realidade profissional.  

 A Farmácia Comunitária é a saída profissional que emprega grande parte dos 

Farmacêuticos. Por isso, durante pelo menos quatro anos, é obrigatório estagiar em 

comunitária. Permite adquirir competências básicas que são exigidas quando é 

iniciada a atividade profissional. De entre essas competências destaca-se a destreza 

no sistema informático Sifarma®, o conhecimento dos procedimentos de backoffice, o 

desenvolvimento da relação utente-farmacêutico e a prática do aconselhamento 

farmacêutico completo e adaptado a cada utente.  

 O estágio decorreu entre o dia 1 de Novembro e o dia 28 de Fevereiro. 

 O presente relatório está dividido em duas partes. A primeira descreve a 

Farmácia Viamial e o circuito do medicamento numa farmácia comunitária. São 

descritos os procedimentos de backoffice como a gestão de stocks, aquisição e 

receção de encomendas e os procedimentos para dispensa de medicamentos e de 

produtos de saúde. São ainda referidos os serviços farmacêuticos prestados. Na 

segunda parte do relatório, estão descritos os três projetos desenvolvidos ao longo do 

estágio. Estes contribuíram para acrescentar conhecimento, não só a mim como 

também aos utentes e à equipa da farmácia, sobre temáticas relevantes. O primeiro 

projeto aborda a osteoporose. Este projeto incluiu a elaboração de uma apresentação 

PowerPoint e de um panfleto. A escolha do segundo projeto, sobre o aconselhamento 

de produtos de venda livre que se destinam a bebés e crianças, teve como objetivo 

ajudar a equipa da farmácia e os próximos estagiários no aconselhamento a um 

segmento da população específico e mais suscetível. O terceiro tema aborda a 

importância do ato farmacêutico. Com este último tema pretendi fazer uma reflexão 

sobre a realidade portuguesa e estrangeira no que respeita ao reconhecimento dos 

farmacêuticos e à sua participação efetiva no Serviço Nacional de Saúde.  
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Parte I – Farmácia Viamial 

1. Cronograma das atividades desenvolvidas  

Tabela 1 – Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

 Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Explicação sobre o 

funcionamento da farmácia 

 
 

Na 1ª Semana 

   

Reposição de lineares e 

arrumação das gavetas 

 
 

Desde a 1ª semana 

   

Medição da pressão arterial 

 

 
 

Desde a 1ª semana 

   

Determinação da glicémia e 

colesterol total 

 
 

Desde a 1ª semana  

   

Receção de encomendas 
 
 

Desde a 1ª semana 

   

Receção e envio de 

transferências 

 
 

Desde a 2ª semana 

   

Realização de devoluções     

Atendimento ao balcão 

 

 
 

Na última semana  
(com acompanhamento) 

 
 

Desde a 1ª semana  
(autónoma) 

  

Correção de receituário     

Aquisição de encomendas     

Formações internas (2)     

 

2. Instalações Gerais 

2.1.  Área exterior 

Conforme as Boas Práticas de Farmácia Comunitária, a farmácia está 

devidamente identificada com a designação “Farmácia” e com a “Cruz Verde”, que se 

está iluminada quando a farmácia se encontra no período de abertura, incluindo 

quando a farmácia está de turno [1].  

Está garantida a acessibilidade a todos os utentes (crianças, idosos e portadores 

de deficiência) através de uma rampa de acesso [2].  

A informação sobre o horário de funcionamento da farmácia, o nome da Diretora 

Técnica, os Serviços Farmacêuticos disponibilizados e os respetivos preços e a 

existência do livro de reclamações está visivelmente colocada no exterior da farmácia 

tal como a indicação do turno.  

2.2.  Área Interior 

O interior da farmácia está dividido em duas áreas, uma onde os utentes têm 

acesso e outra de acesso reservado à equipa técnica.  
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A área onde os utentes têm acesso inclui uma zona de espera, onde são 

disponibilizados assentos para os utentes e/ou acompanhantes, e a zona de 

atendimento, que inclui três balcões. Imediatamente atrás dos balcões estão os 

produtos de venda livre, como antigripais, cosméticos, produtos de higiene corporal, 

etc. ou medicamentos que se vendem com grande frequência. É também 

disponibilizado um local para medição da tensão arterial e para a realização dos testes 

bioquímicos.  

 A área de acesso reservado está dividida em várias zonas: as gavetas onde são 

armazenados os medicamentos, por ordem alfabética; a zona de receção de 

encomendas; a zona de segregação de produtos que têm um prazo de validade (PV) 

curto; a zona de arrumação das reservas dos clientes e a dos produtos para 

devolução. Há, ainda, uma sala destinada a consultas de podologia e 

nutrição/dietética, uma sala de apoio ao utente e a sala de preparação de 

manipulados. No período de estágio, não foram preparados quaisquer manipulados.  

3. Os Utentes 

Os utentes da farmácia são principalmente idosos e habitantes dos bairros 

sociais envolventes. Assim, a maior parte tem um baixo poder de compra. Há alguma 

percentagem de turistas e de estudantes, uma vez que a farmácia fica perto de um 

hotel e das faculdades, respetivamente.  

4. Equipa Técnica 

A farmácia Viamial tem como proprietários os Farmacêuticos Dr. Rui Neves 

Ferreira e Dr. Carla Ferreira, cujas funções são direcionadas para a gestão da 

farmácia. 

A equipa técnica inclui a Diretora Técnica, Dr.ª Maria José Almeida, a 

farmacêutica adjunta, Dr.ª Ana Magalhães, e os técnicos de farmácia, José Moreira e 

Daniela Carvalho. A cada um deles são dadas responsabilidades distintas: faturação, 

devoluções, controlo dos prazos de validade, entre outras. O serviço de Podologia é 

prestado pela Dr.ª Sofia Costa e o de nutrição está à responsabilidade da Dr.ª Marisa 

Rego. Faz também parte da equipa a D. Ana Rocha, responsável pela limpeza 

semanal.  

5. Sistema Informático 

O sistema informático é o SIFARMA 2000®. Foi desenvolvido por farmacêuticos 

da Glintt e foi o primeiro sistema a implementar a receita médica eletrónica. Regista e 
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processa os dados nos sistemas analíticos automatizados. É através deste sistema 

informático que se realizam todas as atividades da farmácia comunitária. Facilita a 

gestão e auxilia no atendimento através da existência de atalhos e de informação 

científica acerca dos medicamentos (posologia, indicação terapêutica, contra-

indicações, reações adversas) [3].  

Permite a criação de fichas de utente que tem registado o nome, número 

contribuinte (NIF), morada, contacto, entre outros dados. É uma ferramenta importante 

quando surgem dúvidas sobre a medicação habitual. Em “consultar vendas” 

consegue-se saber tudo o essa pessoa comprou na farmácia. Também é importante 

para o registo das vendas suspensas.  

Conforme todos os programas informáticos para uso clínico, é concebido de 

forma a respeitar a confidencialidade dos dados. O acesso aos dados é limitado aos 

colaboradores autorizados e cada um tem as suas credenciais de acesso [4].  

A minha experiência com este sistema informático era diminuta, uma vez que 

apenas tinha tido contacto durante o estágio extracurricular de duas semanas, 

promovido pela Associação de Estudantes da FFUP. No primeiro mês do estágio 

curricular fui observando a equipa quando utilizavam o SIFARMA® e foram-me 

explicadas muitas das suas funcionalidades. Considero que apresenta inúmeras 

vantagens, como a informação científica que disponibiliza, possibilidade de 

encomendas instantâneas com a indicação do dia e hora a que chegam os produtos e 

consulta de vendas de um determinado utente. Todas estas funcionalidades têm 

grande utilidade aquando do atendimento. Também no âmbito do atendimento, a 

possibilidade de verificação antes de fechar a venda permite diminuir erros de 

dispensa. No que diz respeito à gestão, todas as funcionalidades que permitem 

controlar o histórico de compras e vendas são de grande utilidade para a saúde 

financeira da farmácia. Quanto às desvantagens, considero que a mais relevante é o 

tempo de espera nas operações informáticas. Também de referir que são requeridos 

muitos passos de confirmação ao longo das operações, o que atrasa a conclusão da 

mesma.    

 

6. Gestão e Administração da Farmácia 

6.1. Aquisição de mercadorias 

6.1.1. Encomendas Diárias e Instantâneas 

 No ato de aquisição, deve ser assegurado que o produto ou serviço adquirido 

está conforme os requisitos de compra especificados, os requisitos de qualidade da 
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farmácia e os requisitos legais, de acordo com as boas práticas de Farmácia 

Comunitária [4].  

 As encomendas diárias e instantâneas são feitas maioritariamente aos 

distribuidores grossistas Alliance Healthcare e Plural. Uma pequena percentagem dos 

produtos é encomendada à Empifarma. Os distribuidores grossistas são previamente 

autorizados pelo INFARMED, I.P para exercerem a sua atividade [5].  

 A Farmácia Viamial faz parte de um grupo alargado de farmácias, o “Grupo 

Maravilha”. Este grupo de compras tem vantagens que foram negociadas com a 

Alliance Healthcare. Este distribuidor disponibiliza no seu site uma área reservada 

para os clientes, onde se pode aceder ao grupo de compras.  

 As encomendas diárias são feitas duas vezes por dia. A primeira é feita até às 

12H, sendo que os produtos chegam a meio da tarde, e a segunda é feita ao final da 

tarde para que a encomenda seja entregue no dia seguinte. No SIFARMA®, é 

selecionado “gestão de encomendas” >> “diária”. A lista de produtos 

farmacêuticos/medicamentos a encomendar é elaborada automaticamente tendo por 

base os stocks mínimos e máximos atribuídos a cada produto. A análise é feita por um 

membro da equipa técnica, de forma a escolher o distribuidor grossista ao qual se 

deve encomendar e qual a quantidade mais adequada. Para auxiliar a decisão da 

quantidade a encomendar devem ser tidas em conta as compras e vendas desse 

produto que estão visíveis num quadro no momento da encomenda. No momento de 

escolha do distribuidor deve ter-se em atenção aspetos como: se o produto faz ou não 

parte do grupo de compras, se é de marca ou genérico, se tem um preço de venda ao 

público (PVP) até 20€ e se é de laboratórios específicos (Zentiva, Krka, Mylan, 

Generis, Aurovitas, etc). Nestes casos, é sempre escolhida a Alliance Healthcare. 

Caso não se verifique nenhuma especificidade, deve ser decidido tendo por base o 

menor preço de custo.  

 As encomendas instantâneas são úteis, principalmente, durante o atendimento. 

Esta opção está presente na “Ficha do produto” e permite comparar os preços nos 

diferentes distribuidores e a data e hora previstas da entrega. São enviadas mais tarde 

com a encomenda diária. Neste processo, está visível um esquema de cores. A cor 

verde significa que o produto está disponível no distribuidor, a cor azul surge quando o 

produto farmacêutico vem de outro armazém que não o habitual. Se o distribuidor tiver 

stock reduzido aparece a cor amarela e se estiver esgotado é visível a cor vermelha. 

 No decorrer do estágio foi-me permitido ver a realização de encomendas 

diárias pelos outros membros da equipa, bem como de fazer tendo sempre a 

supervisão e confirmação de todos os passos por parte dos mesmos. No que diz 
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respeito às instantâneas, foi-me dada liberdade de as fazer, por não ser de tão grande 

responsabilidade.  

6.1.2. Encomendas Diretas 

 As encomendas diretas são feitas, como o próprio nome indica, diretamente ao 

fornecedor, através do delegado comercial designado para cada farmácia. A 

encomenda é efetuada tendo por base a listagem do histórico de vendas e pode ser 

feita trimestralmente, semestralmente ou consoante as necessidades. Para isso são 

analisadas as listagens do histórico de vendas, disponíveis no SIFARMA® em 

“produtos” >> “listagem do histórico de vendas”. As listagens são enviadas por correio 

electrónico para o Dr. Rui para que este faça a encomenda de acordo com o histórico 

de vendas do produto.  

 Durante o período de estágio pude acompanhar o processo de encomendas 

diretas, nomeadamente à Bramédica e à Farmodiética. 

6.2. Receção e Conferência de Encomendas  

6.2.1. Receção de Encomendas Diárias e Instantâneas  

A entrega das encomendas é sempre acompanhada pela respetiva fatura. O 

procedimento inicia-se em “receção de encomendas”, é identificada a encomenda pelo 

seu número e é rececionada. Identifica-se a guia de remessa e o valor da encomenda. 

Todos estes dados estão presentes na fatura. Posteriormente picam-se os produtos, 

confirmando sempre o PVP do produto e o PV. A seguir confirmam-se os preços de 

faturação. No final, o número de produtos, o valor bruto e o valor total devem coincidir 

no sistema informático e na fatura. Termina-se a receção e assina-se a fatura. Nesta 

fase os produtos já entraram no stock. Quando se verificam erros de faturação, este 

deve ser comunicado ao distribuidor respetivo para que seja corrigido.  

Durante o estágio, rececionei ambas as encomendas, sempre com posterior 

confirmação de um membro da equipa.  

6.2.2. Receção de Encomendas Diretas 

O procedimento da receção das encomendas diretas inicia-se com a conferência 

dos produtos recebidos. Esta deve ser feita através do código nacional do produto 

(CNP) e da quantidade recebida. Depois, em “gestão de encomendas”, faz-se uma 

encomenda manual com os produtos que foram encomendados por correio eletrónico 

para o delegado comercial. Essa encomenda fica então disponível para receção, 

sendo que o procedimento subsequente é igual ao das encomendas diárias e 

instantâneas.  
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Durante o estágio conferi e rececionei encomendas diretas, tendo sempre 

posterior confirmação por parte de um membro da equipa.  

6.3. Armazenamento 

Após ser dada entrada das encomendas, segue-se a arrumação dos produtos. 

Caso sejam produtos de frio, são arrumados no frigorífico. Os produtos de venda livre 

ou os medicamentos com mais saída são arrumados nos lineares perto do balcão. O 

excesso desses produtos é arrumado consoante a indicação terapêutica que têm, em 

local apropriado, na zona posterior da farmácia (Anexo 1). Os medicamentos estão 

arrumados em gavetas, por ordem alfabética. Os produtos farmacêuticos e os 

medicamentos de grande volume estão nas gavetas junto ao chão. Há gavetas 

específicas para estupefacientes e psicotrópicos (que não estão identificadas), para 

chás, champôs, produtos veterinários e para dispositivos médicos para determinação 

da glicémia. O excesso encontra-se numa zona posterior, também por ordem 

alfabética (Anexo 2). 

Os produtos encomendados especificamente para um cliente são colocados em 

zonas específicas. Uma para as reservas não pagas (Anexo 3) e outra para as pagas 

(Anexo 4). 

Em toda a zona de armazenamento cumprem-se as condições de iluminação, 

temperatura, humidade e ventilação específicas dos medicamentos e dos outros 

produtos farmacêuticos. A farmácia dispõe de termohigrómetros para registar a 

temperatura e humidade na área interior da farmácia de forma a garantir as condições 

adequadas de conservação dos medicamentos e produtos farmacêuticos.  

 Durante o estágio arrumei muitas encomendas. Foi a atividade principal no 

primeiro mês. Com esta tarefa consegui decorar mais facilmente os locais onde se 

encontravam os produtos, facilitando depois quando estava no atendimento.  

6.4. Transferências 

 A farmácia Viamial faz parte de um grupo de cinco farmácias. As transferências 

entre as cinco farmácias têm como objetivo “rodar” o stock ou disponibilizar um 

produto farmacêutico ou medicamento que a outra farmácia necessite. Os produtos 

“parados” numa das farmácias são enviados para outra onde haja maior número de 

vendas. Essa análise é realizada pela Dr.ª Carla. A farmácia que pretende o produto, 

através da consulta do stock remoto disponível na “ficha do produto”, sabe qual das 

farmácias tem o produto em maior quantidade e é a essa que pede.  

O procedimento da transferência para outra farmácia inicia-se em “produto” >> 

“localizações” >> “transferências”. É indicado o armazém de destino, picado o produto 
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e indicada qual a quantidade enviada. Imprime-se a guia de transporte que é enviada 

juntamente com a transferência. Na receção de transferências, o procedimento inicia-

se em “receção de encomendas” >> “em receção” e escolhe-se o fornecedor 

“Medicanorte”. A seguir, identifica-se a guia de remessa, através dos dados da guia de 

transporte que acompanha a transferência, e é indicada a farmácia que envia através 

de uma sigla ou iniciais da farmácia. São picados os produtos e confirma-se o preço 

de custo e a validade que têm. Imprime-se o documento que comprova a receção e 

agrafa-se com a guia de transporte.  

O registo dos produtos que necessitamos ou os que são para transferir é feito 

em cadernos próprios. Durante o estágio realizei esta tarefa. Quando havia códigos no 

caderno dos produtos a enviar para outras farmácias, consultava a “ficha do produto” 

para analisar o histórico de compras e vendas. Caso fosse possível procedia à 

transferência (o procedimento foi descrito acima). Caso houvesse códigos no caderno 

dos produtos que necessitávamos pedia, por telefone, às outras farmácias. Rececionei 

muitas transferências ao longo do estágio (procedimento também já referido). 

6.5. Controlo de prazos de validade 

A verificação do PV dos produtos em stock, sejam medicamentos ou produtos de 

saúde, é realizada mensalmente, de forma a retirar os produtos com PV a expirar. 

Também é feito o controlo dos PV de forma a identificar os produtos cujo PV expire em 

seis meses. 

Para elaborar as listas dos produtos acede-se ao SIFARMA® em “produtos” >> 

“prazos de validade” >> “listagem de controlo”. É selecionado o intervalo de validade 

pretendido e o critério de seleção escolhido é “localização” (Farmácia Viamial). 

Imprime-se a lista e procuram-se os produtos. Durante este processo devem ser 

assinalados, na própria listagem, os produtos que foram retirados, bem como os 

prazos de validade dos que ficam em stock. Posteriormente deve ser atualizado o PV 

na “ficha do produto”. Os produtos retirados com seis meses de antecedência podem 

seguir para outras farmácias ou ficar em promoção. Os outros são devolvidos [6].  

6.6. Devoluções 

As devoluções podem ocorrer por diversos motivos: erro no pedido, PV expirado, 

produto enviado com PV curto, dano na embalagem, entre muitos outros. A devolução 

pode ser feita ao distribuidor grossista que entregou a embalagem ou pode ser 

diretamente devolvida ao fornecedor, no caso de se ter tratado de uma encomenda 

direta. Em ambos os casos é elaborada a nota de devolução no SIFARMA® em 

“encomendas” >> “gestão de devoluções”. Devem ser preenchidos os campos: 
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fornecedor, a hora de início de transporte (com o acréscimo de uma hora à que se 

verifica no momento), produto, motivo de devolução e origem. A origem, bem como o 

preço de custo e PVP devem ser confirmados no “histórico de compras”. Aprova-se e 

imprime-se a nota de devolução em triplicado, que é assinada e carimbada. Caso seja 

uma devolução ao distribuidor, este, no momento da entrega da encomenda diária, 

recolhe o(s) produto(s) devolvido(s) e deixa na farmácia o triplicado assinado. Quando 

a devolução é diretamente ao fornecedor, o(s) produtos(s) devolvido(s) são guardados 

numa zona destinada às devoluções diretas (Anexo 5). Quando a devolução inclui 

psicotrópicos e estupefacientes esta deve ser efetuada isoladamente. 

A resposta à devolução surge dias mais tarde e deve ser registada em 

“regularização de devoluções”. Pode ser aceite e, neste caso, a nota de crédito é 

enviada para a farmácia ou pode ser recusada. Neste caso em “regularização de 

devoluções” coloca-se a opção “não aceite” e o produto entra em stock novamente. 

 Durante o estágio realizei algumas devoluções de produtos que foram 

encomendados por engano ou que vieram com PV curto como alguns medicamentos 

com PV a expirar em Abril de 2019.  

7. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

 As farmácias podem fornecer ao público medicamentos, substâncias 

medicamentosas, medicamentos e produtos veterinários, medicamentos e produtos 

homeopáticos, produtos naturais, dispositivos médicos, suplementos alimentares, 

produtos de alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e 

de higiene corporal, artigos de puericultura e artigos de conforto [7].  

 No que diz respeito ao procedimento, a dispensa de todos os medicamentos ou 

produtos de saúde é realizada em “atendimento”. Depois deve optar-se por “sem 

comparticipação”, “com Comparticipação”, “serviços” ou “suspensa”, consoante o caso 

que se verifique. Antes de finalizar o atendimento deve ser feita a “verificação”. Emite-

se a fatura, o talão ou comprovativo de venda suspensa que é entregue ao utente. É 

realizado o pagamento.  

 No decorrer do estágio, dispensei todo o tipo de medicamentos e produtos de 

saúde, seguindo todos os procedimentos que serão descritos de seguida.  

7.1. Dispensa de Medicamentos 

 No ato de dispensa do medicamento, o doente deve ser informado da 

existência dos medicamentos disponíveis na farmácia com a mesma substância ativa, 

forma farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento prescrito. Deve ser 
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também referido se são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 

quais apresentam o preço mais baixo. As farmácias devem ter sempre disponíveis 

para venda no mínimo três medicamentos com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem, que correspondam aos cinco preços mais baixos de cada 

grupo homogéneo, devendo dispensar o de menor preço, salvo se for outra a opção 

do doente. O grupo homogéneo é constituído por um conjunto de medicamentos com 

a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, dosagem e via 

de administração, com a mesma forma farmacêutica ou com formas farmacêuticas 

equivalentes, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no 

mercado [8].  

 O doente tem direito a optar por qualquer medicamento que contenha a mesma 

denominação comum internacional (DCI) da substância ativa, forma farmacêutica e 

dosagem do medicamento constante da prescrição médica, salvo nos casos de o 

medicamento prescrito conter uma substância ativa para a qual não exista 

medicamento genérico ou no caso do médico prescritor ter justificado tecnicamente a 

insuscetibilidade de substituição do medicamento prescrito [9].  

7.1.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Os MSRM incluem medicamentos que podem constituir risco para a saúde do 

doente quando usados para o fim a que se destinam ou quando utilizados com 

frequência para fins diferentes daquele a que se destinam; medicamentos que tenham 

na sua composição substâncias ou preparações à base dessas substâncias cuja 

actividade ou reações adversas devam ser monitorizadas; e medicamentos que se 

destinem a ser administrados por via parentérica [10].  

7.1.1.1. Prescrição Médica e Validação da Prescrição 

 A prescrição de medicamentos inclui obrigatoriamente a DCI da substância 

ativa, a forma farmacêutica, a dosagem e a posologia. A prescrição de medicamentos 

pode ainda incluir uma denominação comercial, por marca ou indicação do nome do 

titular da autorização de introdução no mercado. Pode ser feita por via eletrónica ou, 

em casos excecionais, por via manual.  

 Numa receita manual, quando os medicamentos são comparticipados, só se 

pode dispensar quatro no total ou até dois por linha. Os não comparticipados não têm 

qualquer limite, a não ser a quantidade prescrita. Caso os medicamentos sejam 

comparticipados e o utente não queria aviar tudo, a receita fica na farmácia e é feita 

uma venda suspensa com comparticipação. Caso a receita não esteja conforme, tira-

se fotocópia da receita, o utente leva-a para corrigir e é feita venda suspensa sem 

comparticipação. O farmacêutico pode recusar-se a aviar a receita se esta estiver 
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rasurada, não assinada pelo médico, se não tiver vinheta médica ou se não tiver 

validade.  

 Tanto as receitas eletrónicas como as manuais podem ser dispensadas 

parcialmente por ruptura de stock ou por solicitação do utente. 

7.1.1.2. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos  

 Conforme o Decreto‐Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro “Regime jurídico do tráfico 

e consumo de estupefacientes e psicotrópicos” os psicotrópicos e os estupefacientes 

de tabelas específicas só podem ser dispensados mediante apresentação de receita 

médica do modelo em vigor. Os psicotrópicos das outras tabelas podem ser 

dispensados mediante apresentação do modelo normal de receita. Caso as receitas 

não obedeçam às condições impostas, o farmacêutico deve recusar-se a aviá-las. As 

tabelas podem ser consultadas no decreto de lei mencionado acima.  

 Durante o aviamento, para além do procedimento geral de dispensa de 

medicamentos ou produtos farmacêuticos, quando se pretende terminar o atendimento 

é solicitado o preenchimento dos campos referentes ao médico prescritor, doente e, no 

caso de o adquirente ser diferente do doente, deve ser preenchido o campo respetivo 

mediante apresentação do documento de identificação. No final do atendimento são 

emitas duas faturas que são colocadas em sítio apropriado para a diretora técnica dar 

seguimento.  

 As receitas não podem ser aviadas se tiverem decorrido 10 dias sobre a data 

de emissão, nem podem ser fornecidas mais de uma vez com base na mesma receita. 

As farmácias são obrigadas a manter existências regulares das substâncias ou 

preparações referidas e a conservar as receitas em arquivo por prazo não superior a 

cinco anos [11].  

 Para controlo do receituário, o Instituto Nacional da Farmácia e do 

Medicamento, em articulação com a Direcção-Geral da Saúde, procede ao controlo do 

receituário aviado ficando sujeitos ao segredo profissional todos aqueles que acedam 

a esta informação. Mensalmente, até ao dia 8, a Diretora Técnica imprime as entradas 

e saídas de estupefacientes e psicotrópicos. Estas listagens são arquivadas. As 

saídas são enviadas por correio eletrónico ao INFARMED. 

7.1.1.3. Regimes de Comparticipação 

 O Decreto-Lei n.º48-A/2010, de 13 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 106-

A/2010, de 1 de Outubro, prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos 

através de um regime geral e de um regime especial, o qual se aplica a situações 

específicas que abranjam determinadas patologias ou grupos de doentes. 
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 De acordo com o regime geral de comparticipação de medicamentos, a 

comparticipação de medicamentos está condicionada pela demonstração técnico-

científica do seu valor terapêutico ou de vantagem económica. A comparticipação do 

Estado no preço dos medicamentos de venda ao público é fixada de acordo com os 

seguintes escalões: Escalão A – 95%; Escalão B – 69%; Escalão C – 37%; Escalão D 

– 15%. Os escalões de comparticipação variam de acordo com as indicações 

terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda 

com o consumo acrescido para doentes que sofram de determinadas patologias, caso 

não estejam incluídos na lista de medicamentos considerados imprescindíveis em 

termos de sustentação de vida. Na Portaria n.º 924-A/2010, de 17 de Setembro, 

podem ser consultados os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que integram os 

diferentes escalões de comparticipação [12].  

  No regime especial de comparticipação, a comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C e 

D é acrescida de 15% para os pensionistas que não excedam o valor máximo de 

rendimento estabelecido. A comparticipação do Estado, para os mesmos pensionistas, 

nos medicamentos cujos preços de venda ao público correspondam a um dos cinco 

preços mais baixos do grupo homogéneo em que se inserem é de 100% para o 

conjunto dos escalões.  

 Em Portugal, coexistem vários sistemas e subsistemas de saúde que 

comparticipam os MSRM. O principal é o SNS, o qual pode ser complementado pelos 

seguros de várias empresas, sindicatos e companhias de seguros. Durante o estágio 

pude conhecer diversos como EDP-SAVIDA, Caixa Geral de Depósitos e SAMS.  

7.1.1.4. Receituário e Faturação 

Após a dispensa dos MSRM comparticipados, a quantia que não é paga pelo 

utente terá de ser devolvida à farmácia pelo subsistema de saúde em questão. 

Perante isto, a farmácia deverá organizar e conferir o receituário e proceder à 

faturação. No caso das receitas eletrónicas, todo este processo é efetuado 

automaticamente pelo SIFARMA® quando é dispensada uma receita. Pelo contrário, 

no caso das receitas manuais, no momento da venda é necessário imprimir no verso 

da receita um documento de faturação onde está indicado o plano de comparticipação, 

o código de barras de identificação da dispensa e de cada medicamento, data da 

dispensa, identificação da farmácia e um espaço destinado à assinatura do utente.  

A verificação do receituário deve ser efetuada diariamente. Contudo, quando não 

é possível é efetuada no final de cada mês, juntamente com a faturação.  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB48Wa_97fAhVFzhoKHU0VB1EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.medicaldesign.pt/pt/imagem/farm%C3%A1cias/farm%C3%A1cia-viamial/&psig=AOvVaw3kkpVNbWrFF2g_He5NLzel&ust=1547064682213700
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 Para organizar as receitas estas devem ser separadas por planos de 

comparticipação e colocadas por ordem crescente de lote e número da receita. Cada 

lote inclui 30 receitas. Verifica-se o cabeçalho onde deve constar o número do utente, 

entidade responsável, exceção e vinheta médica. Seguidamente confirma-se a 

existência da assinatura médica e a data da prescrição. Verifica-se a validade da 

receita, ou seja se a data de aviamento não ultrapassou o prazo de 30 dias após a 

prescrição. No verso, deve constar a assinatura do utente e o carimbo da farmácia. 

Caso estes últimos não se verifiquem, deve-se assinar e carimbar. Finalmente, no 

SIFARMA®, em “gestão de lotes por faturar”, lê-se o código de barras que está no 

verso da receita e confirma-se o que foi dispensado, a quantidade e a dosagem.  

A faturação é efetuada em “gestão de lotes por faturar” >> “faturação fechada”. 

Imprime-se, plano a plano. Carimba-se e assina-se. Depois, no mesmo local, fatura-se 

também plano a plano. No final de cada mês, é emitida a faturação em impressos 

próprios, com o verbete de identificação dos lotes. O verbete é um documento com um 

número identificativo, onde são discriminados os valores de PVP dos diferentes 

medicamentos, o valor que já foi cobrado ao utente e o valor que será devolvido à 

farmácia pela entidade responsável. 

As receitas médicas relativas ao SNS são enviadas para o Centro de 

Conferências de Faturas (CCF) da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS), 

sendo os lotes dos restantes organismos de comparticipação (OC) enviados à 

Associação Nacional de Farmácias (ANF), que funciona como a entidade intermediária 

entre os diferentes sistemas de saúde e a farmácia no momento em que é efetuado o 

pagamento do valor das comparticipações. No caso do sistema de comparticipação 

ser o SNS, as receitas médicas são recolhidas na farmácia pelos correios até ao dia 5 

de cada mês e são levadas ao CCF até o dia 10. Até ao dia 10 de cada mês é enviado 

para a ANF o receituário relativo aos restantes OC, sendo que esta é responsável pela 

distribuição das receitas médicas e respetiva documentação. Todas as receitas que 

não estiverem de acordo com os parâmetros legalmente em vigor são devolvidas à 

farmácia sem que seja enviado o valor da comparticipação.  

7.1.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

 Os MNSRM incluem os medicamentos que não preencham qualquer das 

condições previstas nos MSRM referidas anteriormente. São exemplo os 

medicamentos homeopáticos.  

  Não são comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legislação que define 

o regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos. O INFARMED, 

I.P., pode autorizar a reclassificação de medicamentos sujeitos a receita médica em 
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medicamentos não sujeitos a receita médica dependentes de dispensa exclusiva em 

farmácia, atendendo ao seu perfil de segurança ou às suas indicações terapêuticas, 

com observância pelas farmácias de protocolos de dispensa [13].  

 A dispensa destes medicamentos segue o procedimento geral já referido no 

ponto 4 “Dispensa de medicamentos e produtos de saúde” e 4.1 “Dispensa de 

medicamentos”.  

7.2. Dispensa de outros produtos de saúde  

7.2.1. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

 Um medicamento veterinário é todo o medicamento destinado aos animais. A 

venda de medicamentos veterinários pré-fabricados e de especialidades farmacêuticas 

veterinárias é efectuada nas farmácias. Há medicamentos veterinários que só podem 

ser vendidos mediante receita médica passada pelo médico veterinário [14].  

 Na farmácia Viamial, o stock destes produtos é reduzido, devido à pouca 

procura. No entanto, anticoncepcionais e antiparasitários eram vendidos com relativa 

frequência. Drontal® Gatos (Bayer), desparasitante interno, Advantage® (Bayer), 

desparasitante externo para gatos, Advantix® (Bayer), desparasitante externo para 

cães, NexGard® Spectra (Merial), desparasitante interno e externo para cães, e 

Milbemax® (Novartis), desparasitante interno para cães, foram os mais vendidos. O 

anticoncecional com mais procura foi o Megecat® (Vetoquinol).   

7.2.2. Cosméticos e Produtos de Higiene Corporal 

 Qualquer cosmético ou produto de higiene corporal colocado no mercado não 

prejudica a saúde humana quando aplicados em condições normais ou razoavelmente 

previsíveis de utilização, tendo em conta as instruções de utilização e de eliminação, 

bem como qualquer outra indicação do fabricante [15].  

 Na farmácia Viamial, a marca aconselhada ou mais procurada varia consoante 

a indicação terapêutica. Para produtos antienvelhecimento, a marca mais escolhida é 

a Vichy® Laboratoires. Esta marca apresenta gamas diferentes para diferentes idades: 

Idéalia para uma pele jovem, Slow Âge para retardar os primeiros sinais de 

envelhecimento e Liftactiv para combater o envelhecimento de peles mais maduras. 

 No que diz respeito a produtos para tratamento de acne, La Roche-Posay® e 

Uriage® são as eleitas. As gamas Effaclar da La Roche-Posay® e a Hyséac da 

Uriage® eram as mais vendidas. Para a rosácea a gama mais vendida era a Roséliane 

da Uriage®. La Roche-Posay® é também muito procurada para pele atópica, devido a 

produtos como Lipikar Surgras e Lipikar Baume AP+. Não senti dificuldade no 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB48Wa_97fAhVFzhoKHU0VB1EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.medicaldesign.pt/pt/imagem/farm%C3%A1cias/farm%C3%A1cia-viamial/&psig=AOvVaw3kkpVNbWrFF2g_He5NLzel&ust=1547064682213700
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https://www.vichy.pt/liftactiv/gama/r991.aspx
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aconselhamento de cosméticos, uma vez que a equipa técnica me tinha sugerido 

anteriormente os produtos mais indicados para as diferentes necessidades. 

 Produtos de higiene íntima, como Lactacyd®, higiene oral (pastas, escovas e 

colutórios), hidratantes, champôs e produtos para a queda de cabelo (Cystiphane®, 

Cistitone®) e artigos de puericultura, principalmente da Chicco® e Mustela® tinham 

grande procura.  

7.2.3. Suplementos Alimentares 

 Os suplementos alimentares não são medicamentos, por isso não lhes podem 

ser associadas propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de doenças ou seus 

sintomas. Eles têm como finalidade complementar e/ou suplementar uma dieta 

alimentar variada e equilibrada. Constituem fontes concentradas de nutrientes ou de 

outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico [16].  

 Na farmácia Viamial, os utentes procuravam suplementos para estimular a 

memória, concentração, aumentar a energia mas também para problemas ósseos ou 

para combater o envelhecimento. Os mais vendidos tinham na sua constituição 

vitaminas e minerais (vitamina A, vitamina D, cálcio), melatonina, glucosamina, 

condroitina, ácido hialurónico, valeriana, ginkgo biloba, ácidos gordos essenciais, 

aminoácidos e enzimas (coenzima Q10). São exemplos: Centrum®, Absorvit®, 

Pharmaton®, Stilnoite® e Cerebrum Student®.  

7.2.4. Dispositivos Médicos (DM) 

 Um dispositivo médico é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação. Ao contrário 

dos medicamentos, o efeito pretendido no corpo humano não é alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. São utilizados para diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de 

uma deficiência, bem como para o controlo da conceção [17].  

 Os dispositivos para diagnóstico in vitro de autodiagnóstico apenas podem ser 

disponibilizados ao público nas farmácias ou em locais de venda de MNSRM. No 

momento da dispensa, deve ser referida a utilização adequada do dispositivo, a 

possibilidade de resultados falsamente positivos ou negativos e deve ser reforçado 

que não devem ser adotadas medidas sem consultar um profissional de saúde. Caso o 

teste de autodiagnóstico seja realizado pelo farmacêutico, deve ser garantido o 

anonimato do resultado [17].  

 O stock de DM na farmácia Viamial é bastante alargado. São exemplos: tiras-

teste para monitorização da glicemia, meias de compressão e de descanso, testes de 

gravidez, pensos, gazes e compressas.  
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7.3. Interacção Farmacêutico-Utente 

 Durante o atendimento a informação escrita deve ser sempre complementada 

com a informação verbal. Desta forma contribui-se para o conhecimento por parte dos 

utentes dos objetivos terapêuticos, garante-se a toma adequada, promove-se a 

adesão à terapêutica instituída e esclarecem-se todas as dúvidas colocadas pelo 

utente, capacitando-o para a gestão da sua doença. No momento da primeira 

dispensa este ato é ainda mais relevante. Deve ser explicado para que serve(m) o(s) 

medicamento(s)/ produtos de saúde, como e quando tomar, durante quanto tempo, 

que cuidados especiais deve ter, quais os efeitos adversos possíveis e o que fazer se 

ocorrerem [18]. A informação deve ser simples, clara e adaptada ao utente.  

 Os medicamentos contribuem para o aumento da esperança média de vida e 

para a melhoria da qualidade de vida. Contudo há evidências de que o investimento 

anual em medicamentos não é aproveitado. Esse desaproveitamento justifica-se com 

a administração ao doente no tempo errado, a toma incorreta pelo doente e o não 

acompanhamento constante da sua efetividade e segurança. O farmacêutico, sendo o 

profissional de saúde mais próximos dos doentes, pode reduzir parte da problemática 

ao reforçar a posologia, corrigindo erros e acompanhando a resposta à terapêutica [19].  

 Durante os meses em que estive ao balcão tive sempre presente que é 

importante prestar atenção a alguns aspetos que podem ser considerados básicos 

mas que levam a erros potencialmente graves. Não se deve tomar como adquirido que 

o utente saiba, por exemplo, qual a via de administração de determinado produto de 

saúde. É importante alertar também quando surgem simples alterações da 

cartonagem pois estas podem suscitar dúvidas ao utente ou ao seu cuidador, podendo 

levar a trocas de medicação graves ou à ausência da toma. Considero que a função 

do farmacêutico não se resume apenas a explicar qual a indicação terapêutica, 

posologia e possíveis efeitos secundários mas perceber o “tipo de utente” que está à 

sua frente e transmitir a informação necessária de acordo com o seu grau de 

conhecimento. 

 Durante o estágio, várias foram as pessoas que inicialmente diziam que o 

medicamento que lhes estava a dispensar não era o habitual. Nesses casos, expliquei 

que poderia ser por alterações da cartonagem realizadas pelo laboratório. Caso não 

lhes tivesse sido explicado, não iriam tomar pois achariam que se tratava um 

medicamento diferente. Também pude comprovar que o nível de instrução dos utentes 

era muito variado, tendo-me adaptado a cada um deles, transmitindo a informação que 

garantia a compreensão de cada um.   
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8. ValorMed 

 A ValorMed faz a gestão dos resíduos das embalagens vazias e medicamentos 

fora de uso. Surgiu quando a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias 

reconheceram a necessidade do medicamento ser tratado como resíduo. Esta 

sociedade sem fins lucrativos é constituída por diversos agentes da cadeia do 

medicamento: Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA), ANF e 

a Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos (GROQUIFAR)[20].  

 A farmácia comunitária recolhe os resíduos de embalagens e restos de 

medicamentos, sendo o único ponto de retoma. É importante que a equipa técnica da 

farmácia alerte os utentes para as boas práticas ambientais [20]. 

 Na farmácia Viamial, a recolha da ValorMed é realizada pela Alliance 

Healthcare. Antes da recolha do distribuidor, o procedimento é semelhante a qualquer 

dispensa. É realizada em “atendimento” >> “sem comparticipação”. O CNP colocado é 

7877647. É preenchido o código do caixote ValorMed em questão (que se encontra 

junto do código de barras) e o armazenista - Alliance Healthcare. Termina-se o 

atendimento. Não há qualquer pagamento associado. A fatura é assinada, carimbada 

e colada no caixote. 

9. Farmacovigilância 

 Para medicamentos de uso humano está instituído o Sistema Nacional de 

Farmacovigilância (SNF). Este garante a recolha sistemática de informações sobre o 

risco dos medicamentos para os doentes ou para a saúde pública, principalmente no 

que respeita a reações adversas. O INFARMED é a entidade responsável pelo 

acompanhamento, coordenação e aplicação do SNF. Tem, na sua página eletrónica, 

um portal nacional de medicamentos, que está ligado ao portal europeu de 

medicamentos, onde constam informações sobre as diferentes formas de notificação, 

incluindo os formulários normalizados [21].  

 Os profissionais de saúde devem comunicar, tão rápido quanto possível, as 

reações adversas ou suspeitas de reações adversas graves ou inesperadas de que 

tenham conhecimento às unidades de farmacovigilância ou ao serviço do INFARMED 

responsável pela farmacovigilância [22].  

 Nas farmácias, caso os medicamentos sejam alvos de recolha, estes são 

creditados às farmácias, assumindo os titulares da autorização de introdução no 

mercado as correspondentes responsabilidades financeiras [23].  
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10. Serviços Farmacêuticos  

10.1. Peso e Altura 

 A determinação do peso e altura pode ser efetuada na farmácia, numa balança 

eletrónica Tecnilab. A medição do peso e da altura tem o custo de 0,50€ e no final é 

disponibilizado ao utente um talão com os valores.   

10.2. Pressão Arterial  

 A medição da pressão arterial tem grande procura nesta farmácia. Este serviço 

é gratuito. Os utentes têm o hábito de se deslocar à farmácia 1 a 2 vezes por semana 

para monitorização, muitas vezes solicitada pelo médico de família.  

 A medição é feita através de um esfigmomanómetro de braço (Tensoval® da 

Hartmann). Quando os resultados não estão dentro dos valores normais, o elemento 

da equipa que está com o utente alerta para medidas não farmacológicas que auxiliem 

na normalização dos valores. Caso se verificassem valores extremamente elevados, 

os utentes são aconselhados a se dirigirem ao hospital.  

 Prestei este serviço desde o primeiro dia do estágio, permitindo-me conhecer 

os utentes mais rapidamente e treinar a relação farmacêutico-utente.  

10.3. Parâmetros Bioquímicos  

 Os parâmetros bioquímicos avaliados incluem a determinação da glicémia e do 

colesterol total. Para cada parâmetro há um aparelho de medição e respectivas tiras 

teste. Para a medição da glicémia eram utilizadas as tiras teste Wellion® CALLA e o 

respetivo medidor Wellion® CALLA. Para a determinação do colesterol total 

utilizavam-se as tiras teste Wellion®  LUNA com o respetivo medidor Wellion® LUNA.  

 A amostra de sangue, obtida através da picada no dedo, é transferida para a 

tira teste para ser feita a determinação. Estes serviços são cobrados, ao balcão, em 

“atendimento” >> “serviços”. 

 Ao longo do estágio fiz algumas medições e aconselhamento de medidas não 

farmacológicas que poderiam ser adotadas pelo utente para melhorar os parâmetros.    

10.4. Teste de gravidez 

 Caso seja solicitado, a farmácia Viamial também realiza o teste de gravidez. 

Para isso é cobrado o preço do teste de gravidez, copo de análise e das luvas. Este 

serviço nunca foi prestado durante o período de estágio.   
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10.5. Podologia 

 As consultas de Podologia, à responsabilidade da Dr.ª Sofia, são na primeira 

terça-feira do mês, todos os meses. Os interessados podem marcar consulta através 

do telefone da farmácia, presencialmente ou renovar a marcação do mês anterior. A 

consulta tem o custo de 20€ e é cobrada no campo “serviços” do SIFARMA®. 

 Este serviço tem grande procura por parte da população idosa.  

10.6. Dietética/Nutrição 

 As consultas de dietética e nutrição estão ao encargo da Dr.ª Marisa, 

nutricionista da Farmodiética. Realizam-se todas as quartas feiras, todas as semanas. 

O custo depende do tipo de consulta e dos produtos recomendados. Muitas vezes, 

quem vai à consulta adquire alimentos ou suplementos que complementam a dieta 

EasySlim®. É cobrado no SIFARMA®, em “serviços”.  

11. Formações  

11.1. Formações Internas 

11.1.1. Octenidina 

 No dia 9 de Janeiro houve formação na farmácia Viamial sobre os produtos que 

contêm octenidina, comercializados pela Schülke®. A apresentação foi breve (cerca 

de 10 minutos).  

 Octiset, solução cutânea com octenidina, é um antissético utilizado na 

membrana mucosa, pele e feridas. Elimina germes por um período de tempo limitado. 

Pode, por isso, complementar tratamentos. Por exemplo, pode ser utilizado juntamente 

com o aciclovir para o tratamento do herpes. Promove a cicatrização de feridas 

(traumáticas, agudas, crónicas, cirúrgicas e queimaduras). Pode ser utilizado para a 

desinfeção da cavidade oral. Após aplicação, necessita de apenas 1-2 minutos para 

fazer efeito. Não pode ser aplicado na mucosa nasal, auricular e ocular [24] [25].  

 Apresenta segurança em crianças e grávidas. Não deve ser utilizado 

juntamente com antisséticos à base de iodopovidona, pois pode exibir coloração 

castanha escura ou violeta [24].  

 Na farmácia Viamial, pode apresentar uma alternativa ao antissético Ducray 

Diaseptyl Spray, muitas vezes aconselhado, e aos colutórios com clorohexidina que, 

se usados por um período de tempo prolongado, amarela os dentes. 
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11.1.2. Jaba Recordati 

 No dia 18 de Janeiro, houve na farmácia Viamial uma curta formação (cerca de 

15 minutos) sobre alguns produtos comercializados pela Jaba Recordati. Foram 

apresentados os produtos Guronsan®, Myco Clear® e Procto-Glyvenol®.  

 Gurosan® contém 50 mg de cafeína, 400 mg de glucuronamida e 500 mg 

de ácido ascórbico. A cafeína (estimulante), glucuronamida  (desintoxicante por 

activação da glucurono-conjugação) e o ácido ascórbico (tónico geral) contribuem para 

que o Guronsan®  seja um desintoxicante importante, muito usado em diversas 

situações, como na astenia, intoxicações e etilismo. Deve ser tomado duas vezes por 

dia: antes do pequeno-almoço e antes do almoço [26].  

 Myco Clear® é uma solução antifúngica. É constituído por ureia, ácido lático e 

poliquatérnio-7. Ajuda a tratar e a prevenir a infeção fúngica da unha – onicomicose - 

nos pés e nas mãos. Cria uma barreira protetora sobre a unha, prevenindo que 

infeções fúngicas adicionais se desenvolvam. Mantém o pH ácido da unha, criando um 

ambiente adverso ao crescimento dos fungos. Dever ser aplicado pelo menos uma vez 

por dia até haver sinais visíveis de melhoria. Aplicar preferencialmente de manhã ou 

antes de dormir e evitar molhar as unhas depois da aplicação [27].  

 Procto-Glyvenol®, creme retal, é constituído por tribenosido e cloridrato de 

lidocaína. Está indicado para o tratamento de hemorróidas externas e internas. Deve 

ser aplicado 2 vezes por dia, de manhã e à noite, até os sintomas agudos diminuírem. 

Depois, deve-se aplicar uma vez por dia. Para hemorróidas internas, deve ser utilizado 

o aplicador, introduzindo uma pequena porção de creme no reto [28].  

 

Parte II - Projetos desenvolvidos no decorrer do estágio 

12. Projeto 1 - Osteoporose 

 A escolha deste tema deveu-se à elevada prevalência da osteoporose (OP) em 

Portugal. Era importante transmitir à população algumas noções básicas sobre esta 

doença e referir medidas não farmacológicas e farmacológicas que auxiliem o 

tratamento.   

 Considero que é importante a população reconhecer a Farmácia Comunitária 

como um espaço onde é transmitida informação fidedigna que lhes permite prevenir, 

retardar ou tratar da melhor forma possível problemas de saúde que podem surgir.   

12.1.  Introdução 

 A OP é uma doença esquelética onde se verifica a diminuição da massa óssea 

e deterioração da microarquitetura do osso. Desta forma, como os ossos estão mais 
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fragilizados há um aumento do risco de fratura. A Organização Mundial de Saúde 

classifica-a pelos valores de densidade mineral óssea (DMO), obtidos através da 

absorciometria radiológica de dupla energia (DEXA) [29].  

  Afeta principalmente as mulheres pós-menopausa e os idosos. Sendo uma 

doença silenciosa, o diagnóstico é feito, muitas vezes, quando ocorre a primeira 

fratura. As fraturas ocorrem principalmente na extremidade distal do rádio (pulso), nas 

vértebras dorsais e lombares e no fémur proximal (anca) [30].  

 É considerado um problema de saúde pública, pois diminui a qualidade de vida 

dos doentes e representa custos económicos e sociais elevados para o Estado [29].  

12.2.  Prevalência em Portugal 
 Em Portugal estima-se que haja cerca de meio milhão de pessoas com esta 

doença e que, anualmente, a incidência de fraturas da anca seja de 154 a 572 por 

100.000 mulheres e de 77 a 232 por 100.000 homens. Chegam ao SNS mais de 

10.000 doentes devido a fraturas de fragilidade da anca. Estas fraturas aumentam 

15% a 25% a mortalidade dos indivíduos no primeiro ano depois da fratura. Muitos dos 

doentes ficam acamados e dependentes de terceiros [31].  

12.3.  Remodelação óssea 

 A remodelação óssea é um processo mediado por osteoclastos, que promovem 

a reabsorção óssea, e por osteoblastos, responsáveis pela formação do osso [32]. Este 

processo permite preservar a anatomia e estrutura corretas do osso. A renovação 

óssea inclui quatro fases: ativação, reabsorção, reversão e formação. Durante a 

ativação os percursores dos osteoclastos migram para a área da superfície óssea a 

ser reabsorvida. Seguidamente os osteoclastos promovem a reabsorção. A superfície 

reabsorvida é modificada na reversão. A formação é a última fase. Nesta, os 

osteoblastos diferenciam-se no local da reabsorção onde é depositado osso que é 

posteriormente mineralizado [33]. Este processo é fundamental para a reparação de 

microfraturas que ocorrem frequentemente [34].  

 O desequilíbrio na reabsorção vs. formação óssea é responsável pelo aumento 

da fragilidade óssea que se verifica no envelhecimento e nos doentes osteoporóticos. 

Este desequilíbrio pode ser explicado através da atividade da interleucina 6. Esta 

citoquina é produzida pelas células do estroma e por osteoblastos num mecanismo de 

feedback negativo, sendo responsável pelo aumento da replicação dos percursores de 

osteoclastos (granulócitos-macrófagos-CFU). A sua produção é regulada por 

hormonas como paratormona, 1,25-di-hidroxivitamina D e pelo fator de necrose 

tumoral. Na menopausa, a diminuição de estrogénios aumenta a secreção de 
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interleucina 6 pelas células da medula óssea, conduzindo ao aumento do número de 

osteoclastos e, como consequência, aumenta a reabsorção óssea. Com o avançar da 

idade, a medula óssea também reduz a produção de percursores de osteoblastos 

(fibroblastos-CFU) [32]. 

 A quantidade de osso formado em cada ciclo de remodelação óssea diminui 

com a idade, em ambos os sexos. A perda de massa óssea a partir dos 40-50 anos é 

de 0,3%-0,5% por ano e depois da menopausa pode aumentar até 10 vezes [32].  

12.4.  Fatores de Risco 

 Os fatores de risco dividem-se em fatores de risco major e minor, isto é, se 

contribuem mais ou menos para o aparecimento da doença, respetivamente.  

 Os fatores major incluem: idade superior a 65 anos, menopausa precoce 

(anterior aos 40 anos), propensão aumentada para quedas, fratura vertebral prévia, 

fratura de fragilidade depois dos 40 anos, história de fratura da anca num dos 

progenitores, terapêutica corticóide sistémica com duração superior a 3 meses, 

hipogonadismo e hiperparatiroidismo primário. Os minor incluem a artrite reumatóide, 

baixo aporte de cálcio, tabagismo, consumo excessivo de cafeína (mais de 2 chávenas 

por dia) e de bebidas alcoólicas, imobilização prolongada, história de hipertiroidismo 

clínico, terapêutica crónica com antiepilépticos, índice de massa corporal inferior a 19 

kg/m2, perda de peso superior a 10% relativamente ao peso do indivíduo aos 25 anos 

e terapêutica crónica com heparina [29].  

12.5. Avaliação Clínica e Diagnóstico 

12.5.1.  Avaliação Clinica  

 A avaliação clinica consiste em perceber se existem fatores de risco que 

justifiquem a realização do diagnóstico. Mulheres pré-menopausa e homens com 

idade inferior a 50 anos, se forem indivíduos saudáveis, não têm indicação para 

realizar diagnóstico. Já as mulheres pós-menopausa e homens com mais de 50 anos 

devem ser avaliados para verificar a existência de fatores de risco. A menopausa, por 

si só, não é indicação para o diagnóstico [30].  

12.5.2.  Diagnóstico  

 O diagnóstico é efetuado através da técnica DEXA. Esta técnica avalia a DMO. 

É realizada tanto para o diagnóstico como no seguimento da evolução dos doentes [30].  

 Estão indicados para diagnóstico: mulheres com idade superior a 65 anos ou 

com idade inferior a 65 anos mas pós-menopausa e com um factor de risco major ou 
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dois minor e homens com idade superior a 70 anos ou com idade superior a 50 anos 

se tiverem um factor de risco major ou dois minor [30].  

 Os valores de DMO obtidos permitem classificar a gravidade da doença. T≥ -1: 

Normal; -2,5 <T< -1: osteopenia; T≤ -2,5: osteoporose; T≤ -2,5 + fractura de 

fragilidade: osteoporose grave [30].  

12.6.  Quedas e Fraturas 

 As quedas em indivíduos com ossos fragilizados são uma preocupação para a 

saúde pública, uma vez que a recuperação/reabilitação de fraturas em idades 

avançadas é demorada, requer internamento e, muitas vezes, deixa os idosos 

dependentes de terceiros.  

 As principais causas de quedas são a diminuição da massa muscular, 

diminuição da visão e audição, dificuldades cognitivas e demência, calçado 

inapropriado e vestuário demasiado comprido, uso de bengalas ou andarilhos, pisos 

escorregadios, hipotensão e OP. A OP, como referido, é uma causa de quedas e as 

fraturas provocadas pelas quedas um fator de risco da OP. Assim percebemos que se 

deve atuar na prevenção de quedas. Para isso, basta fazer pequenos ajustamentos 

domésticos e alterar alguns hábitos. Manter a casa bem iluminada, evitar tapetes, 

colocar barras de apoio na casa de banho, evitar chinelos e roupas compridas são 

alguns dos exemplos de medidas a adotar. Na cozinha, arrumar os objetos pouco 

utilizados nas prateleiras superiores e os que são usados com mais frequência nas 

inferiores. Usar protetores de anca evita microfraturas que podem ocorrer apenas com 

um pequeno embate na mobília [35].  

12.7.  Tratamento Não Farmacológico 

 O tratamento não farmacológico inclui a prática de exercício físico e uma dieta 

rica em cálcio e vitamina D.  

12.7.1.  Exercício Físico 

 O exercício físico deve ser praticado ao longo da vida. Até aos 30-35 anos 

ajuda a obter o pico de massa óssea e depois dessa idade evita que a perda óssea 

seja acelerada. Os seus benefícios são assinaláveis: aumenta a DMO, 

melhora a  postura e o equilíbrio, ajuda a fortalecer os ossos, diminui as dores 

crónicas da coluna e previne ou diminui as deformações da coluna. A prática de 

exercícios que fortalecem os músculos da coluna, do tórax e dos ombros podem 

ajudar na dor crónica e nas deformações. No entanto, estes devem ser acompanhados 

por terapeutas especializados [36].  
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 O tipo de exercício físico deve ser adaptado à gravidade da doença. No 

entanto, de uma forma genérica, são preferíveis exercícios de carga (caminhadas, 

ciclismo e dança) e exercícios de resistência (musculação e yoga). A hidroginástica 

também é aconselhada, uma vez que a impulsão da água diminui o esforço, reduz a 

dor nos movimentos e reforça a força muscular [36].  

12.7.2.  Alimentação 

 Devem ser preferidos alimentos ricos em cálcio e vitamina D. O cálcio contribui 

para a força e resistência dos ossos. A sua ingestão é importante, principalmente, a 

partir dos 35 anos para repor a perda de osso que se verifica com o avançar da idade. 

É obtido apenas através da alimentação. A ingestão diária de cálcio deve ser superior 

a 900mg e inferior a 2500mg. O cálcio está presente em alimentos como o leite e 

derivados, legumes de folha verde escura (espinafres, brócolos), ovos e peixe 

(sardinha, cavala). O cálcio dos laticínios é o mais facilmente absorvido [36].  

 Há alimentos que devem ser evitados, principalmente quando ingerimos 

juntamente com alimentos ricos em cálcio. Cereais, bebidas alcoólicas e cafeína 

diminuem a absorção do cálcio. Os cereais contêm fitatos e os vegetais oxalatos que 

competem com o cálcio no momento da absorção. A cafeína presente no café, chá e 

chocolate aumenta a eliminação do cálcio pela urina. No entanto, não devem ser 

retirados da dieta, apenas consumidos com moderação [36].  

 A vitamina D é obtida através da exposição solar e em alguns alimentos como 

cereais, laticínios, óleo de fígado e de gordura de peixe. A vitamina D é fundamental 

para a fixação de cálcio nos ossos.  

12.8.  Tratamento Farmacológico 

 Segundo as guidelines para o tratamento da OP, a intervenção farmacológica 

tem como objetivo prevenir as fraturas. O tratamento está indicado para indivíduos 

com T-score inferior a -2,5 ou para indivíduos com osteopenia e história de fratura de 

fragilidade.  

 A terapêutica farmacológica inclui bifosfonatos, ranelato de estrôncio, 

raloxifeno, calcitonina, teriparatida e suplementos de cálcio e de vitamina D. Os 

suplementos de cálcio estão incluídos na terapêutica de primeira linha porque a 

ingestão diária de cálcio pela população é insuficiente e porque está comprovada a 

eficácia de medicamentos anti-osteoporóticos juntamente com os suplementos de 

cálcio. Os suplementos de vitamina D também são importantes, uma vez que a 

população em Portugal apresenta baixos níveis desta vitamina.  
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 Por vezes quando os doentes são idosos, apenas são aconselhadas medidas 

que previnam quedas juntamente com suplementos de cálcio e vitamina D. Os 

bifosfonatos têm eficácia na redução de fraturas vertebrais e diminuem o risco das não 

vertebrais. São, por isso, considerados a terapêutica de primeira linha na OP. Para 

evitar a agressão da mucosa esofágica devem ser tomados em jejum, mantendo a 

posição ortostática e não devem ser ingeridos alimentos num período de 30-60 

minutos após a sua toma. Na terapêutica hormonal de substituição (THS) devem ser 

avaliados os riscos vs. benefícios e o tratamento nunca deve ser superior a 5 anos. A 

calcitonina está limitada ao período pós-fratura devido ao seu efeito antiálgico. No 

entanto, apenas deve ser opção no quando há contra-indicação para outros fármacos. 

O raloxifeno é eficaz na prevenção de fraturas vertebrais, mas não nas não-vertebrais. 

A teriparatida é opção nas fraturas osteoporóticas vertebrais graves ou quando existe 

intolerância aos outros fármacos. A sua utilização está limitada a 18 meses. O ranelato 

de estrôncio, nos idosos com DMO diminuída no fémur, reduz as fraturas da anca [29].  

12.9.  Monitorização 

 O acompanhamento dos doentes faz-se essencialmente para verificar se 

existiram novas fraturas ou se surgiram complicações de fraturas prévias. Uma vez 

que apenas 33% das fraturas vertebrais são sintomáticas, é necessário que o exame 

clinico inclua a medição da altura e a avaliação da cifose dorsal. As mulheres, cujo 

tratamento seja a terapêutica hormonal de substituição, devem realizar exames 

ginecológicos e mamários pelo menos uma vez por ano [29]. 

 A determinação dos marcadores ósseos são importantes para acompanhar o 

efeito da terapêutica e para aumentar a adesão do doente à terapêutica [29].  

 A repetição do DEXA depende do valor inicial da DMO, da idade do doente e 

da terapêutica adotada. Indivíduos acima dos 65 anos com T-score normal não devem 

repetir o exame e mulheres na menopausa com um valor de densitometria normal 

devem repetir o exame depois dos 65 anos. Os doentes osteoporóticos em tratamento 

não devem repetir antes de 18-24 meses de tratamento. Se na primeira avaliação foi 

detetada osteopenia, o DEXA deve ser repetido depois de 3-5 anos, tendo em conta a 

idade e os valores de T-Score que apresentou inicialmente [29].  

12.10.  Apresentação aos utentes da Farmácia Viamial e do 

Centro Comunitário Vermoim Sobreiro 

 Após reunir informação sobre este tema, elaborei uma apresentação em 

suporte PowerPoint (Anexo 6). Pretendia que a apresentação fosse simples e clara 

para garantir a compreensão de todos. A primeira apresentação foi realizada na 
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farmácia Viamial (20 de Dezembro de 2018) (Anexo 7) e a segunda no Centro 

Comunitário Vermoim Sobreiro (11 de Fevereiro de 2019) (Anexo 8). A primeira 

apresentação teve um público mais reduzido (8 pessoas) devido ao espaço limitado da 

farmácia e teve a duração de 30 minutos. A segunda teve a participação de 

aproximadamente 30 pessoas e decorreu durante 60 minutos.  

 A divulgação da atividade que se realizou na farmácia foi feita através do 

facebook da farmácia, no atendimento ao balcão e através de um cartaz elaborado por 

mim (Anexo 9) exposto na montra da farmácia. A atividade no Centro Comunitário foi 

proposta, por email, ao seu coordenador, Dr. Mário, e a resposta foi afirmativa. Foi 

divulgada pelos responsáveis das atividades lúdicas que decorrem nesse centro de 

convívio da Maia.   

 A apresentação visava essencialmente a definição da doença, quais as zonas 

mais predispostas à fratura, quem deve fazer o diagnóstico, medidas a adotar para 

evitar quedas, tratamento não farmacológico e farmacológico. Na apresentação dei 

mais relevância ao tratamento não farmacológico pois é o aspeto que população pode 

alterar com mais facilidade.  

 Elaborei também um panfleto (Anexo 10) de forma a sistematizar a informação 

transmitida no PowerPoint que foi distribuído após as apresentações. Sendo 

impossível transpor toda a informação, optei por elaborar um panfleto à base de 

imagens, com indicação de medidas que evitam quedas, alimentos, suplementos e 

medicamentos ricos em cálcio e vitamina D e exemplos de exercícios eficazes para 

esta doença.  

 Durante a apresentação que decorreu na farmácia identifiquei uma toma 

incorreta. Após referir na apresentação que a toma do bifosfonato deveria ser seguida 

de um jejum de 30-60 minutos, mantendo a posição ortostática, a utente referiu que 

após tomar o medicamento para a OP se sentia desconfortável e com dores de 

estômago. Aconselhei a toma correta e pedi que no próximo mês estivesse atenta aos 

sintomas e que fosse à farmácia dizer se houve melhoras. A utente cumpriu e foi à 

farmácia dizer que dessa vez não se tinha sentido mal. 

 No final de ambas as apresentações, a opinião foi muito positiva, tendo os 

participantes reconhecido a importância do tema e aprendido bastante, considerando 

também que mais atividades como esta deveriam acontecer com frequência. O 

feedback da apresentação e do panfleto foi muito positivo. As pessoas acharam o 

panfleto e a apresentação muito apelativos, de fácil compreensão e com muito boa 

imagem. Perante a satisfação dos utentes, a equipa da farmácia prometeu continuar 

com mais atividades educativas. Prova disso foi a pequena visita de estudo que 
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organizaram com o Colégio do Amial para permitir às crianças aprenderem um pouco 

mais sobre higiene oral.  

 Assim, posso concluir que a exploração deste tema foi muito enriquecedora 

para mim, para os utentes e para a equipa da farmácia pois permitiu-nos adquirir 

conhecimento sobre uma doença com elevada prevalência no nosso País.  

13.  Projeto 2 – Aconselhamento de produtos de venda 

livre para bebés e crianças 

 O segundo tema foi escolhido porque ao longo do estágio senti alguma 

dificuldade no aconselhamento de produtos que se destinavam a bebés ou a crianças.   

 Abraham Jacobi, pai da pediatria americana, considerava, já há 100 anos, que 

a farmacoterapia devia ser adaptada à idade, uma vez que “a pediatria não lida com 

homens e mulheres em miniatura, com doses reduzidas e com o mesmo tipo de 

doença em corpos mais pequenos” [37].  

13.1. Farmacocinética em idades jovens 

 A farmacocinética - absorção, distribuição, metabolismo e excreção - influencia 

a concentração dos medicamentos. Estes processos em populações pediátricas são 

diferentes do que se verificam nos adultos. A compreensão dessas diferenças garante 

uma terapia eficaz e segura na população pediátrica. 

13.1.1.  Absorção   

 Em comparação com os adultos, as crianças apresentam trânsito intestinal 

mais lento com consequente diminuição da absorção, particularmente de 

medicamentos pouco solúveis [38].  

 Quando a via de administração é percutânea, a absorção é superior na infância 

do que na fase adulta. Isto porque na infância há maior extensão da perfusão cutânea, 

a hidratação da epiderme e a relação área corporal vs. massa corporal é muito 

superior. Desta forma, bebés e crianças têm maior exposição sistémica e, por isso, os 

efeitos tóxicos são frequentes [37] [38].  

 Em idades jovens, o metabolismo hepático ainda não está totalmente 

desenvolvido e, assim, quando a administração é retal, os compostos que são 

extensamente metabolizados têm maior biodisponibilidade. Pelo contrário, os bebés 

têm maior número de contrações no reto, facilitando a eliminação de fármacos sólidos 

e, consequentemente, diminuição da absorção [37] [38].  
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13.1.2.  Distribuição 

 A distribuição está dependente da composição corporal: quantidade e 

composição das proteínas plasmáticas circulantes, como a albumina. Estas 

encontram-se em níveis reduzidos nos bebés e crianças jovens, aumentando a fração 

livre do fármaco e consequentemente a disponibilidade deste [37]. A relação água 

corporal vs. gordura também influência a distribuição: as crianças por apresentarem 

maior relação água corporal vs. gordura, apresentam maior volume de distribuição de 

medicamentos hidrofílicos e menor de lipofílicos [38]. 

 A glicoproteína P, transportador de efluxo, tem a capacidade de eliminar 

toxinas e xenobióticos das células. De acordo com um estudo realizado em neonatos 

post mortem entre as 23 a 42 semanas de idade gestacional, a expressão da 

glicoproteína-P parece ser menor do que em adultos [37].  

13.1.3.  Metabolismo 

 Em idades jovens, a clearance hepática está aumentada porque o fígado tem 

um tamanho relativo maior e, por consequência, há uma extensa metabolização dos 

medicamentos [38].  

 A toxicidade dos fármacos em idades mais jovens está também associada à 

maturação tardia da atividade enzimática responsável pela metabolização deles. As 

enzimas da fase I apresentam uma expressão variável durante o desenvolvimento [37].  

13.1.4.  Eliminação 

 As crianças e jovens têm menor taxa de filtração glomerular e menor absorção 

e secreção tubular renal, diminuindo a clearance renal [39].  

 A função renal começa a desenvolver-se durante a organogénese e atinge a 

maturação na primeira infância. A taxa de filtração glomerular atinge os valores dos 

adultos entre os 8 e 12 meses de idade [37].  

 Os medicamentos eliminados pelo rim devem ter um reajuste posológico, tendo 

em conta a idade da criança e o estado de maturação da função renal [37].  

13.2.  Cuidados farmacêuticos pediátricos 

 Quando as crianças são os doentes, deve haver particular atenção por parte 

dos profissionais de saúde, uma vez que o esquema terapêutico deve ser adaptado à 

idade e ao seu desenvolvimento.  

 No momento da dispensa, o farmacêutico deve transmitir a informação 

necessária para que a toma seja correta e para garantir a adesão à terapêutica. 

Existem casos relatados de erro na via de administração às crianças por parte dos 

pais por não lhes ter sido explicada a via correta, muitas vezes por se considerar que é 
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um dado adquirido que os pais tenham esse conhecimento. Estes erros podem ter 

consequências dramáticas. Deve ser sempre referida a informação necessária.   

 O farmacêutico pode ainda sugerir aos pais/cuidadores que evitem que a 

criança ingira medicamentos com alimentos (caso não seja requisito) para que o mau 

paladar criado não gere aversão à comida, evitar a toma da medicação na escola para 

diminuir o risco de esquecimento, estar alerta para os efeitos adversos e, caso os 

detectem, devem transmitir a informação aos profissionais de saúde e deve relembrar 

que os medicamentos e outros produtos de saúde devem ser armazenados fora do 

alcance das crianças [40].  

13.3.  Condições de saúde recorrentes em bebés e crianças 

13.3.1.  Obstipação 

 A obstipação representa 3%-5% das queixas aos pediatras. Dor, distensão 

abdominal e irritabilidade podem facilitar o diagnóstico [39]. Esta condição pode ser 

definida como uma diminuição do número de dejeções ou aumento da consistência 

das fezes [42].  

 A obstipação funcional representa 95% dos casos de obstipação. Segundo os 

critérios de Roma III, “para se designar obstipação funcional é necessário que se 

verifiquem pelo menos 2 de 6 critérios há pelo menos um mês nas crianças com idade 

inferior a 4 anos, ou há pelo menos dois meses nas crianças com mais de 4”. Os 

critérios são:  

 Duas ou menos dejeções por semana;  

 Incontinência fecal pelo menos uma vez por semana depois de a criança já 

controlar os esfíncteres;  

 História de retenção fecal excessiva;  

 História de dejeções dolorosas ou de expulsão de fezes duras;  

 Presença de uma grande massa fecal na ampola retal; 

 História de fezes grandes que podem chegar a obstruir a sanita. 

 Para facilitar a classificação da consistência e forma das fezes foi criada a 

escala de Bristol. Esta apresenta uma imagem para cada tipo de fezes, sendo que os 

tipos 1,2 e 3 estão relacionados com a obstipação [41]. 

 Este tipo de obstipação pode ser consequência da ingestão exagerada de 

produtos lácteos (diminuem a motilidade intestinal) e do baixo aporte de fibras e 

líquidos (fezes menos hidratadas e mais duras). Pode ainda ser um efeito secundário 

de alguns fármacos ou de um descontrolo emocional causado pela aversão à sanita 

ou devido ao nascimento de irmãos [40].   
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 De forma geral, o tratamento deve incidir na desimpactação e no tratamento de 

manutenção. Numa primeira fase o objetivo é a desimpactação. Para isso é importante 

que a alimentação inclua fibras e um aporte adequado de líquidos. É também 

recomendado o consumo moderado de leite. As fibras não digeridas absorvem água, 

amolecendo as fezes. Devem ser preferidos cereais, fruta e legumes frescos. Para 

ajudar na desimpactação podem ser utilizados laxantes. Há quatro tipos de laxantes 

que diferem no mecanismo de ação. Laxantes emolientes (parafina) amolecem as 

fezes; Os de contacto (cáscara sagrada, sene) alteram o transporte iónico através da 

mucosa; Os laxantes osmóticos (lactulose, citrato de magnésio) promovem a secreção 

de água e mantêm a isotonicidade e os expansores de volume fecal absorvem água e 

aumentam o conteúdo fecal [41]. Quando a motilidade intestinal for reparada deve 

suspender-se a terapêutica. Não existe evidência para o tipo de laxante mais eficaz 

em crianças [41]. As massagens abdominais podem levar à mobilização das fezes, 

aliviando a dor [42]. 

 O tratamento de manutenção deve incluir a prática de exercício físico aeróbico 

como as caminhadas ou natação. As crianças devem também criar hábitos para 

defecar através de uma rotina diária: sentar a criança 5-10 minutos na sanita, duas a 

três vezes por dia, principalmente após a refeição. Para avaliar a eficácia do 

tratamento, pode ser sugerido aos pais fazer o registo diário das fezes [41] [42].  

13.3.2.  Diarreia 

 A diarreia é comum quando os bebés são amamentados (até aos seis meses 

de idade principalmente) mas também entre os 6 meses e os 2 anos.  

  A diarreia aguda pode ser causada por infeções bacterianas, virais ou 

parasitárias. Por isso, as crianças que frequentam creches e infantários são um grupo 

de risco, uma vez que uma das vias de transmissão é precisamente o contacto 

interindividual. A outra é o contacto com alimentos ou água contaminados [43].  

 A diarreia crónica pode ser consequência de intolerâncias alimentares (lactose 

ou glúten), alergias alimentares, doença intestinal inflamatória, síndrome do intestino 

irritável (distúrbio intestinal funcional) e reação adversa a medicamentos. O uso de 

antibióticos pode provocar um desequilíbrio intestinal, perturbando a colonização da 

flora gastrointestinal [44].  

 É designada diarreia, segundo a OMS, quando há 3 ou mais dejeções aquosas 

em dois ou mais dias consecutivos. Os pais devem ficar alerta quando surgirem 

sintomas como dor abdominal, inchaço, dor retal, náuseas/vómitos, perda de peso e 

febre. Caso haja vestígios de sangue, deve ser consultado um médico [44].  
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 O tratamento inclui: reposição dos níveis de água, electrólitos e nutrientes, 

identificação da causa/agente causal, atuar de forma direcionada e ajustar a dieta. A 

reposição de água e electrólitos é fundamental para evitar a desidratação, uma das 

complicações frequentes. Para evitá-la devem ser ingeridas soluções de rehidratação 

oral (à base glucose, sódio, potássio), em casos menos graves, ou intravenosa, em 

casos mais graves. O zinco, quando presente nas soluções de rehidratação oral, 

diminui a duração e a gravidade. A alimentação deve ser regrada, à base de arroz, 

torradas, maça e deve evitar-se laticínios pois pode surgir intolerância temporária à 

lactose. Não devem ser ingeridos alimentos ricos em gordura, picantes ou 

estimulantes da motilidade intestinal. Os lactentes devem ser normalmente 

amamentados [44].  

 O tratamento farmacológico pode incluir: obstipantes (loperamida ou 

loperamida + simeticone), adsorventes (carvão ativado) e antiflatulentos (simeticone). 

Quando a origem é bacteriana, pode ser necessário recorrer a antibióticos. Os 

probióticos ajudam a restabelecer a flora intestinal. Estes inibem o crescimento, a 

atividade metabólica, bem como a adesão de bactérias às células intestinais. Caso a 

criança tenha menos de 3 anos deve ir ao médico antes de qualquer medicação [45]. 

13.3.3.  Constipação 

 A constipação é frequente em crianças e adultos. Pode ser causada por vírus, 

tais como influenza, parainfluenza, rinovírus, coronavírus, adenovírus, enterovírus [46].  

 De entre os sintomas destacam-se: tosse, congestão nasal, febre e mialgia. O 

tratamento incide precisamente em aliviar os sintomas. Podem ser aconselhados 

MNSRM ou produtos de venda livre como os antitússicos e expetorantes, 

descongestionantes nasais, águas do mar, anti-histamínicos, antipiréticos e anti-

inflamatórios. De acordo com a Food and Drugs Administration (FDA), os 

descongestionantes não estão indicados para crianças até aos dois anos de idade. 

Crianças com menos de dois anos devem ser avaliadas por um médico.  

 As águas do mar humidificam a mucosa nasal, tornando as secreções mais 

fluidas. A água do mar isotónica deve ser utilizada para a limpeza diária pois tem uma 

concentração de sais minerais igual à da mucosa nasal. Caso seja hipertónica, a 

concentração em sais minerais é superior à da mucosa e, por isso, por osmose, 

remove o excesso de água da mucosa, fluidificando o muco.  

 A prescrição de antibióticos é recorrente, contudo apenas 10% das infeções 

são bacterianas. Assim, a prescrição exagerada de antibióticos explica-se pela 

pressão sociocultural e dos próprios pais. Esta prática descontrolada culminou com a 

resistência aos antibióticos, um problema de saúde pública que está a gerar grande 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB48Wa_97fAhVFzhoKHU0VB1EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.medicaldesign.pt/pt/imagem/farm%C3%A1cias/farm%C3%A1cia-viamial/&psig=AOvVaw3kkpVNbWrFF2g_He5NLzel&ust=1547064682213700


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária  

 

31 
 

preocupação aos profissionais de saúde. É, por isso, é importante que farmacêuticos 

instruam os utentes para o uso prudente dos antibióticos para evitar o 

desenvolvimento de resistências e permitir que estes continuem eficazes para as 

próximas gerações [46].  

13.4.  Tabela de aconselhamento destinada à equipa da 

Farmácia 

 De forma a auxiliar a equipa técnica e em particular os estagiários que passam 

pela farmácia, elaborei uma tabela de aconselhamento (Anexo 11) que incide sobre as 

três condições de saúde referidas anteriormente que são recorrentes em bebés e 

crianças (até aos 12 anos). Esta faixa etária requer um aconselhamento direcionado. 

Para isso, é importante conhecer alguns produtos farmacêuticos que possam ser 

aconselhados para estas idades. Os farmacêuticos da equipa técnica, com toda a sua 

experiência profissional, sugeriram alguns produtos por os considerarem uma escolha 

segura e eficaz. A tabela foi disponibilizada aos profissionais da farmácia, tendo estes 

considerado que era útil, principalmente, para os estagiários seguintes. A tabela foi 

colocada numa capa onde já se encontravam algumas tabelas de aconselhamento 

que são utilizadas pelos estagiários. Todos consideraram um tema importante devido 

à suscetibilidade da faixa etária em questão.  

 Foram sugeridos produtos de saúde - suplementos alimentares, MNSRM, 

dispositivos médicos – para a constipação, diarreia, obstipação e desconforto 

intestinal/cólicas. Cada produto sugerido tem a indicação do CNP e a substância ativa 

presente. Tem ainda a imagem do produto para facilitar a identificação. É indicada a 

faixa etária a que se adequa, a posologia, forma de usar/tomar e algumas 

observações importantes.  

 Para o tratamento da obstipação escolhi o Xarope de Maças Reinetas® 

(Gestafarma) e o Microlax® Crianças e Lactentes (Jaba Recordati). Ambos são 

laxantes de contacto e podem ser indicados para crianças desde o nascimento.  

 Para a diarreia referi dois suplementos: Oral-Bio Suero® (Jaba Recordati) que 

contém electrólitos e probióticos, e Biogaia® Gotas (Jaba Recordati), um probiótico. 

Ambos podem ser aconselhados desde o nascimento. As papas lácteas à base de 

arroz e UL-250 (Merck) – MSRM - podem ser indicados a partir dos quatro e três 

meses de idade, respetivamente.  

 Para a congestão nasal referi a água do mar Rhinomer® Baby que pode ser 

utilizado para crianças desde o nascimento. Entre os 1-11 anos também se pode 

aconselhar o Vibrocil® Actilong Criança (Gotas). Tem na sua constituição 

xilometazolina, um simpaticomimético, que provoca vasoconstrição, havendo menos 
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filtração de fluídos, diminuindo a obstrução nasal. De referir também que o uso 

continuado pode provocar habituação.  

 A tosse deve ser combatida apenas se for incomodativa para a realização das 

atividades diárias. Podem ser aconselhados antitússicos a crianças com idade 

superior a dois anos como Levotuss xarope ou gotas orais. A substância ativa 

presente é levodropropizina. Ao reduzir a excitabilidade dos recetores 

traqueobrônquicos, inibe o ato reflexo da tosse.  

 Vários estudos apontam que o consumo de vitamina C antes do início dos 

sintomas diminui significativamente a duração destes.  

14. Tema 3 - Importância do Ato Farmacêutico  

 O Ato Farmacêutico é reconhecido por muitos como uma mais-valia para a 

saúde pública. No entanto, a necessidade de ser remunerado nunca foi uma questão 

para a maior parte da população. Foi sempre vista como uma profissão privada, paga 

pelos proprietários da farmácia e não como serviço público que deve ser reconhecido 

como tal. Ao abordar este tema pretendia perceber qual a opinião da população sobre 

a importância desta prestação de serviços e se deveria ser remunerada pelo Estado. 

Tinha também como objetivo ter a noção, em números, do valor social e económico 

das intervenções farmacêuticas. Pretendia, ainda, perceber a realidade de outros 

países desenvolvidos.  

14.1.  Serviços Farmacêuticos na Farmácia Comunitária 

 Segundo o Código Deontológico dos Farmacêuticos, a principal 

responsabilidade do farmacêutico visa garantir a saúde e bem-estar dos utentes, 

colocando-os à frente dos interesses pessoais e comerciais e permitindo-lhes o 

acesso a um tratamento de qualidade, eficaz e seguro [47]. Com este propósito, o 

farmacêutico presta diversos serviços para além da dispensa de medicamentos. São 

exemplos o apoio domiciliário, administração de medicamentos e vacinas não 

incluídas no plano nacional de vacinação, prestação de primeiros socorros, utilização 

de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, programas de cuidados 

farmacêuticos, campanhas de informação e colaboração em programas de educação 

para a saúde [48]. Mais recentemente foram incluídas as consultas de nutrição, os 

programas de adesão à terapêutica e a preparação individualizada de medicamentos. 

Os programas de educação sobre a utilização correta de dispositivos médicos, 

serviços simples de enfermagem (como tratamento de feridas) e a realização de testes 

rápidos para o rastreio de infeções por VIH (vírus da imunodeficiência humana), VHC 
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(vírus hepatite C) e VHB (vírus hepatite B) foram também adicionados às 

competências do farmacêutico. Estes serviços são prestados apenas por profissionais 

habilitados [49].  

 O farmacêutico de farmácia comunitária tem acrescidos os deveres de 

promover a utilização segura, eficaz e racional dos medicamentos, esclarecer o doente 

acerca da utilização correta dos medicamentos, dispensar de acordo com a prescrição 

médica ou no que melhor relação benefício/risco e benefício/custo tiver [47].  

14.2.  Valor social e económico da intervenção Farmacêutica 

 De forma a avaliar o valor social e económico da intervenção farmacêutica foi 

realizado um estudo encomendado pela Ordem dos Farmacêuticos (OF) a consultores 

externos - Exigo Consultores - coordenado pelo farmacêutico e investigador Jorge 

Félix. Através de uma revisão de literatura, nacional e internacional, foram escolhidos 

os serviços prestados pelos farmacêuticos a incluir no estudo, excluindo a dispensa de 

medicamentos [50].  

 Os serviços prestados avaliados incluíam: intervenção junto de doentes 

crónicos (hipertensos, diabéticos, asmáticos e doentes com Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crónica (DPOC); promoção da adesão à terapêutica; aconselhamento em 

caso de febre, constipação, tosse, obstipação, diarreia, obesidade, contracepção de 

emergência e cessação tabágica. Este estudo foi validado por um painel diversificado: 

farmacêuticos e médicos de diversas zonas geográficas e áreas profissionais [50].  

 Os resultados foram apresentados no Congresso Nacional dos Farmacêuticos 

em 2015.  

 Com este estudo foi possível verificar o valor social e económico das 

intervenções farmacêuticas atualmente e no futuro, caso a farmácia seja incluída nos 

cuidados primários e secundários de saúde [50].  

Valor social da intervenção atual: 

 Aumento da qualidade de vida da população portuguesa: 8,3%  

 Aumento de anos de vida com qualidade: 260.245 anos 

Valor económico da intervenção atual: 

 Intervenção farmacêutica não remunerada: 342,1M€ 

 Poupança em consultas (Centros de Saúde e Hospitais): 401,5M€  

 Poupança em internamentos hospitalares: 45,0M€ 

 Poupança em urgências hospitalares: 1,6M€ 

 Poupança no desperdício de medicamentos, troca de seringas, Valormed, 

estágios curriculares e outros programas: 89,5M€ 
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O contributo atual estimado para a população: 

 Melhoria da adesão à terapêutica: 237,6M€ 

 Intervenção em doenças/terapêuticas crónicas: 208,2M€ 

 Hipertensão Arterial - 147,6M€ 

 Diabetes - 32,9M€ 

 Asma e DPOC - 27,7M€ 

 Indicação farmacêutica em MNSRM: 206,5M€ 

 Indicação farmacêutica noutros produtos de saúde: 52,4M€ 

 Saúde materna e da criança: 13,3M€ 

 

Valor económico das intervenções futuras: 

 Intervenção farmacêutica não remunerada: 120,3M€ 

 Poupança em consultas (Centros de Saúde e Hospitais): 24,4M€ 

 Poupança em internamentos hospitalares: 100M€ 

 

Valor social das intervenções futuras: 

 Acréscimo qualidade de vida: 6,9%  

 Acréscimo de anos de vida com qualidade: 75.640 anos   

  

 A participação da farmácia na prestação de cuidados primários de saúde pode 

incluir a identificação dos indivíduos com factores de risco e acompanhamento dos 

doentes crónicos de forma a diminuir a possibilidade de ocorrerem eventos agudos. 

 Por exemplo, no que diz respeito à Diabetes, o farmacêutico pode participar na 

prevenção e identificação de indivíduos suspeitos de terem a doença, contribuindo 

para o tratamento precoce e, por isso, menos dispendioso. Pode também prevenir o 

desperdício de tiras teste (uso racional) e fazer a monitorização dos doentes entre 

consultas através de programas de adesão à terapêutica (toma dos medicamentos 

corretamente de acordo com a prescrição médica) de forma a atingir os objetivos 

terapêuticos. Pode ainda incluir cuidados na alimentação e com o pé diabético [51].  

 Também é importante, no caso de doentes crónicos, capacitar os 

farmacêuticos para a renovação da terapêutica, tendo por base protocolos de 

actuação. Com a renovação da terapêutica na farmácia, a sobrecarga nas unidades do 

SNS é reduzida.  

 Portugal, ao apostar no aumento das competências dos farmacêuticos e na sua 

integração no sistema de saúde, teria ganhos clínicos e económicos e maior eficiência 

dos cuidados [50].  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB48Wa_97fAhVFzhoKHU0VB1EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.medicaldesign.pt/pt/imagem/farm%C3%A1cias/farm%C3%A1cia-viamial/&psig=AOvVaw3kkpVNbWrFF2g_He5NLzel&ust=1547064682213700


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária  

 

35 
 

14.3.  Realidade em Portugal  

 Em Portugal o serviço público prestado ainda não é remunerado. No entanto há 

um acordo entre os Ministérios das Finanças e da Saúde e a Associação Nacional das 

farmácias que entrou em vigor em Fevereiro de 2017 até 31 de Dezembro de 2018 [52]. 

 Foram criadas condições para implementar as medidas definidas no Programa 

XXI do Governo Constitucional no que à Saúde diz respeito. Sobre a remuneração das 

farmácias ficou acordado que haveria revisão do regime de remuneração mas esta 

deve ser adequada às capacidades do Estado e dos doentes. Fica também 

estabelecido que as farmácias colaboram com o Ministério da Saúde na prestação de 

serviços que intervenham na Saúde Pública. Esses serviços são contratualizados com 

o Ministério da Saúde. As intervenções incluem programas da diabetes, utilização 

racional do medicamento (adesão à terapêutica) e vacinação contra a gripe. Após um 

período experimental, é avaliada a efetividade, sendo decidido a continuação ou não 

do financiamento. [52].  

 Com o presente acordo foram ainda criados programas experimentais, que 

tiveram início em Junho de 2017. O ministério da saúde deu oportunidade de alargar a 

intervenção do SNS, aproveitando recursos para prestação de cuidados primários. 

Foram criados dois programas: “SNS melhor” e “SNS mais”. O “SNS melhor” permite 

aos farmacêuticos aconselhar e referenciar os utentes, promovendo a comunicação 

entre as unidades de saúde. “SNS mais” permite a assistência personalizada aos 

utentes que tenham pouca instrução em questões de saúde, idosos carenciados e 

apoio domiciliário, sempre de acordo com protocolos de intervenção. Ambos são 

avaliados consoante o cumprimento dos objetivos de eficácia, definidos inicialmente. 

Podem incluir programas de promoção de saúde, prevenção da doença, prevenção 

quaternária e instrução sobre saúde [52].  

14.4.  Realidade de outros Países  

 Os atos farmacêuticos prestados noutros países, não só Europeus como no 

Canadá, EUA e Austrália são remunerados através de fee adicionais, ou seja, de taxas 

adicionais. Essa remuneração é feita pelos serviços nacionais de saúde respetivos ou 

através de seguradoras [51].  

  Países como Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, França, Japão, Holanda, 

Reino Unido remuneram os farmacêuticos com uma taxa adicional pela dispensa. Para 

além da dispensa são remunerados outros serviços. Os serviços farmacêuticos 

remunerados diferem de país para país [51]: 

 Aconselhamento na primeira dispensa (esclarecimento e promoção da adesão à 

terapêutica): Reino Unido 
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 Recusa da dispensa quando não são cumpridos os critérios clínicos: Canadá 

 Interrupção ou substituição da terapêutica por deteção de problemas: Canadá 

 Revisão da terapêutica: Alemanha, Austrália, Canadá, EUA, Reino Unido e Suíça 

 Aconselhamento sobre a utilização de dispositivos para autodiagnóstico ou 

dispositivos inalatórios: Canadá, Reino Unido e Dinamarca 

 Individualização da terapêutica: Austrália, Canadá e Suíça 

 Substituição da terapêutica por medicamentos mais baratos: Bélgica e Suíça 

 Administração de injetáveis: Canadá e Reino Unido 

 Indicação farmacêutica ou diagnóstico prévio: Reino Unido 

 Continuação da terapêutica (Re-dispensa): Austrália, Canadá e Reino Unido 

 Recolha e entrega de seringas: Canadá e Reino Unido 

 Apoio a doentes ostomizados: Reino Unido 

14.5.  Posição da Ordem dos Farmacêuticos  

“ […] A prestação de serviços farmacêuticos no âmbito de programas de saúde 

pública, de forma estruturada é reconhecida pelo Estado como um contributo 

relevante, deve por isso constituir o ponto de partida para uma cada vez mais efetiva 

participação dos farmacêuticos comunitários, desde logo nos cuidados primários de 

saúde, seja na identificação precoce de indivíduos com factores de risco, seja no 

acompanhamento dos doentes crónicos, num quadro de gestão integrada da doença 

com particular enfoque na gestão da terapêutica. […] a OF continuará a defender este 

caminho reformista do modelo de organização e funcionamento do sistema de saúde – 

assente na plena integração das farmácias comunitárias na rede de cuidados de 

saúde primários –, sempre com a devida salvaguarda dos deveres deontológicos dos 

farmacêuticos. Para que o País não persista numa espécie de desperdício social em 

que, incompreensivelmente, vem incorrendo” [50].  

Professor Doutor Carlos Maurício Barbosa,  

Bastonário da OF em 2013-2015 
 

“O serviço público prestado pelas farmácias tem de estar medido e previsto no 

orçamento da saúde para que, de uma forma transparente, justa e comportável para o 

SNS, garanta os cuidados que precisamos de manter aos portugueses. Este acordo 

não pode ficar por cumprir nesta legislatura. […] Somos 9000 farmacêuticos nas 

farmácias comunitárias e temos plataformas tecnológicas. Em conjunto com os 

clínicos, podemos garantir a otimização da terapêutica na preparação individualizada 

da medicação, disponibilizando mecanismos para uma melhor adesão aos tratamentos 
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e para a utilização adequada de dispositivos que acompanham terapias crónicas e que 

muitos idosos nem têm uma ideia de como utilizar ” [53]. 

Doutora Ana Paula Martins (2017) 

Bastonária da OF 
 

“ […] Na Lei de Bases da Saúde que agora se vai rever, não incluir as farmácias como 

parte integrante do Serviço Nacional de Saúde seria não reconhecer o País real e 40 

anos de história onde estivemos sempre presentes. […] Por isso, só podemos celebrar 

os 40 anos do SNS pensando em novos modelos de financiamento, de prestação de 

cuidados, com uma regulação forte, uma gestão participada e com autonomia. […] O 

nosso roteiro para os próximos 40 anos, para o reforço do sistema nacional de saúde, 

tem de passar por um SNS onde o cidadão é o principal agente de mudança. O SNS 

não é dos agentes políticos, dos profissionais, dos atores da saúde. O SNS que 

queremos é dos portugueses” [54]. 

Doutora Ana Paula Martins (Outubro de 2018) 

Bastonária da OF 

14.6.  Inquérito à população 

 No âmbito do tema “Importância do ato Farmacêutico” realizei um inquérito à 

população que teve como objetivo principal avaliar se a população reconhece o ato 

farmacêutico como uma mais-valia para saúde pública e se considera que esta 

intervenção permite ao Estado obter ganhos na saúde, quer sociais quer económicos. 

Uma das preocupações foi reunir uma amostra diversificada: respostas de ambos os 

sexos, de diferentes idades e com diferente grau de formação. O inquérito foi realizado 

online e partilhado no início do mês de Janeiro no facebook da farmácia Viamial e das 

restantes farmácias do grupo.  

 As questões eram: 

1. “A farmácia é o primeiro lugar onde se dirige quando surgem sintomas ou dúvidas 

sobre a sua saúde?” 

2. “Quais das situações o levam à farmácia antes de ir ao Hospital/Centro de Saúde?” 

3. “Considera que a intervenção dos Farmacêuticos na Saúde Pública permite ao 

estado poupar dinheiro?” 

4. “Se respondeu "SIM" na pergunta anterior: Acha que o estado devia remunerar os 

Farmacêuticos por essa intervenção?” 

  

Foram obtidas 177 respostas (Anexo 12).  

 76,8% Mulheres e 23,2% Homens; 

 Representação de todas as faixas etárias: Cerca de 64,4% entre 20-29 Anos; 
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 Grau de formação diverso: 

4ºAno: 0,6%    6º-9º Ano: 5,6%  12º Ano: 22% 

Licenciatura: 31,1%   Mestrado: 13,6%  MICF: 27,1% 

 

“A farmácia é o primeiro lugar onde se dirige quando surgem sintomas ou 

dúvidas sobre a sua saúde?”  

51,4% - “Sim”    

32,8% - “Não. Vou ao médico.”   

15,8% - “Não. Procuro informação na Internet.” 

 
 

“Quais das situações o levam à farmácia antes de ir ao Hospital/Centro de 

Saúde?”  

79,1% - Constipação  22% - Dúvidas do funcionamento de DM 

77,4% - Tosse   18,1% - Contraceção de emergência 

48,6% - Dores Musculares  17,5% - Efeitos secundários de nova medicação 

45,2% - Diarreia   14,7% - Ansiedade 

44,6% - Febre   14,1% - Dúvidas de alimentos que se pode ingerir 

28,8% - Obstipação  

   

“Considera que a intervenção dos Farmacêuticos na Saúde Pública permite ao 

Estado poupar dinheiro?”  

74% - “Sim. Há menos gastos em consultas, internamentos e em urgências.” 

21,5% - “Talvez.” 

4,5% - “Não. O Estado gasta o mesmo.” 

 

 

“Se respondeu "SIM" na pergunta anterior: Acha que o estado devia remunerar 

os Farmacêuticos por essa intervenção?” 

89% - “Sim. Se o estado gasta menos na Saúde, é justo remunerar pelo serviço 

público prestado.” 

11% - “Não. O salário pago pelo empregador é suficiente.” 

 

A exploração deste tema permitiu-me conhecer realidades de outros países que 

estão um passo à frente de Portugal na valorização do farmacêutico. É importante 

perceber o que está a ser feito em Portugal para atingirmos esse patamar.  

Ainda antes de apresentar as conclusões da pesquisa à equipa da farmácia, 

todos tinham noção que noutros países já havia remuneração para alguns serviços 
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prestados mas não sabiam o modo como é feito. Também ninguém tinha ideia do valor 

económico que os farmacêuticos representam, apesar de reconhecerem que evitamos 

muitos gastos ao SNS.  

O reconhecimento da importância do ato farmacêutico é definida por muitos 

como uma questão politica. No entanto, Portugal, como os restantes países 

desenvolvidos, deve finalmente reconhecer a mais-valia dos farmacêuticos e 

recompensar pelo serviço público que prestamos ao País.  
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Anexos 
 

Anexo 1: Gavetas de arrumação dos medicamentos (parte posterior da farmácia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Arrumação de medicamentos excedentes (zona posterior da farmácia). 
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Anexo 3: Zona de arrumação das reservas não pagas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Zona de arrumação das reservas pagas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Local de arrumação das devoluções diretas. 
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Anexo 6: Apresentação PowerPoint sobre osteoporose (Tema 1). 
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Anexo 7: Apresentação na Farmácia Viamial. 

 

Anexo 8: Apresentação no Centro Comunitário Vermoim Sobreiro. 

 

Anexo 9: Cartaz de divulgação da atividade sobre Osteoporose. 
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Anexo 10: Panfleto distribuído após a apresentação PowerPoint. 
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Anexo 11: Tabela de aconselhamento para bebes e crianças 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB48Wa_97fAhVFzhoKHU0VB1EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.medicaldesign.pt/pt/imagem/farm%C3%A1cias/farm%C3%A1cia-viamial/&psig=AOvVaw3kkpVNbWrFF2g_He5NLzel&ust=1547064682213700


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária  

 

53 
 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB48Wa_97fAhVFzhoKHU0VB1EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.medicaldesign.pt/pt/imagem/farm%C3%A1cias/farm%C3%A1cia-viamial/&psig=AOvVaw3kkpVNbWrFF2g_He5NLzel&ust=1547064682213700


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária  

 

54 
 

 

Anexo 12: Resultados do inquérito realizado sobre “ A importância do Ato 

Farmacêutico”. 
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Resumo 

 O estágio hospitalar decorreu ao longo de dois meses, no Hospital Geral de 

Santo António que pertence ao Centro Hospitalar e Universitário do Porto. Teve 

início no dia 10 de Setembro e fim a 31 de Outubro 2018. 

Por uma questão de logística, foram formadas duas equipas de dois 

estagiários cada, que permaneciam em cada setor farmacêutico uma semana. O 

circuito do medicamento engloba o conjunto dos setores: Armazém de Produtos 

Farmacêuticos, Farmacotecnia, Distribuição e Ensaios Clínicos.  

  Neste relatório estão descritas todas as atividades realizadas, pelo 

farmacêutico, nos setores referidos acima.  

 A realização deste estágio teve como objetivo principal o contacto com o ato 

farmacêutico no contexto hospitalar. Aliado a isto, era importante adquirir novos 

conhecimentos e consolidar outros aprendidos no decorrer do percurso académico. 
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Introdução  

 O Estágio Curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

permite aos estudantes conhecer outra realidade dentro das saídas profissionais 

que o curso proporciona.  

 O farmacêutico hospitalar faz parte de uma equipa multidisciplinar de saúde, 

sendo da sua competência a aquisição e gestão de medicamentos, a preparação e 

distribuição pelos diferentes serviços clínicos, suportado pelo conhecimento clínico e 

científico e pelo acompanhamento da inovação terapêutica. Os diretores técnicos 

das Farmácias Hospitalares são farmacêuticos especialistas pela ordem dos 

farmacêuticos sendo responsáveis por todas as fases do circuito do medicamento [1]. 

 O estágio realizou-se nos meses de Setembro e Outubro. Inicialmente foi-

nos apresentada uma perspetiva geral do Centro Hospitalar Universitário do Porto 

(CHUP), bem como dos serviços farmacêuticos. Nas semanas subsequentes, 

permanecemos em cada setor uma semana, de forma a poder acompanhar todo o 

circuito do medicamento (Anexo 1). 

Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) 

 O CHUP rege-se pela excelência de todos os seus serviços, de uma forma 

integrada. Prima pela diferenciação e articulação com as restantes instituições de 

saúde, tendo sempre como objetivo final a saúde do doente. Contribui para o 

desenvolvimento científico-tecnológico, uma vez que apoia a investigação e o 

ensino[2].  

 Fazem parte deste centro hospitalar a Unidade Geral Universitária do Santo 

António, a Unidade de Doenças Infetocontagiosas – Hospital Joaquim Urbano 

(HJU), o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) e o Centro de Genética Médica Dr. 

Jacinto Magalhães.  

Serviços Farmacêuticos (SF) 

 Os SF encontram-se localizados no piso 0 do Edifício Neoclássico do CHUP, 

excetuando a Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) e os Armazéns dos injetáveis 

de grande volume.  

 A direção técnica está a cargo da Dr.ª Patrocínia Rocha. Para além da 

direção técnica foram estabelecidos gestores para cada um dos sectores, sendo 

estes o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), a Unidade de Farmacotecnia, a 

UFO, a Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), a Unidade de 

Farmácia de Ambulatório (UFA) e os Ensaios Clínicos (EC). Cada um organizado 
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segundo instruções de trabalho próprias (Anexo 2).  

1. Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) 

É responsabilidade do APF assegurar a aquisição e disponibilidade de 

medicamentos e produtos farmacêuticos em quantidade, qualidade e no prazo 

solicitado pelos serviços farmacêuticos, de modo a cumprir o prazo esperado, ao 

menor custo. Compete ao farmacêutico responsável confirmar a compra efetuada 

aos fornecedores, emitir a lista comum e partilha-la com o Serviço de 

Aprovisionamento (SA), controlar o produto disponível para a distribuição, manter 

atualizada a informação sobre as existências em stock, informar sobre compras a 

efetuar e é, ainda, responsável por devoluções aos fornecedores [3]. 

  O APF encontra-se dividido por secções: medicação geral; ambulatório; soros 

de grande volume; antídotos; nutrição; pensos (Anexo 3) e a sala restrita aos 

estupefacientes e psicotrópicos (Anexo 4). 

1.1. Gestão da Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos  

 Para produtos previamente autorizados por deliberações ou pela Comissão 

de Farmácia e Terapêutica, o APF comunica ao SA a necessidade de aquisição de 

todos os medicamentos/produtos farmacêuticos que atingem o seu ponto de 

encomenda no dia anterior. A comunicação é efetuada, a partir das 14h30, através 

da lista comum (partilhada pelo APF e SA) no GHAF – Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia. São preenchidos os campos: código do produto, designação, 

observações e respetiva quantidade. A emissão das notas de encomenda é 

efetuada na manhã seguinte à introdução na lista comum. O kanban (Anexo 5), 

quando colocado no respetivo ponto de encomenda, despoleta todo este processo, 

sendo depois colocado na caixa “produtos encomendados”.  

 Quando, no aviamento, se verificar que o produto se encontra em rotura ou 

pré-rotura deve ser preenchida a pasta partilhada das reclamações para que o 

Técnico de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) da receção e o Técnico Superior de 

Saúde (TSS) responsável pelo APF averiguem qual o motivo da rotura e tomem as 

diligências necessárias [3]. 

  O pedido de empréstimo de medicamentos/produtos farmacêuticos a outros 

Hospitais, Farmácias ou Laboratórios fornecedores é realizado quando o mesmo 

não existe nos serviços farmacêuticos ou em qualquer serviço clinico do Hospital 

(Anexo 6). O farmacêutico responsável pelo APF contacta telefonicamente a 

entidade fornecedora e regista, no GHAF, o empréstimo obtido. É impressa uma 
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guia de transporte e são contactados serviços de transporte com a maior brevidade 

possível [3].  

 A definição dos medicamentos/produtos farmacêuticos passiveis de serem 

encomendados à farmácia Lemos é da responsabilidade do Diretor de Serviço, 

devendo este comunicar essa lista ao TSS responsável pelo APF. A lista pode incluir 

medicação esporádica do CHUP, medicação esporádica para as unidades satélite 

Hospital Maria Pia, Maternidade Júlio Dinis e Hospital Joaquim Urbano, medicação 

em falta no CHUP e manipulados. Os manipulados devem ser pedidos com vinte e 

quatro horas de antecedência para permitir a sua preparação. A solicitação à 

Farmácia Lemos deve ser realizada entre as 8h00-16h00, no GHAF [4].  

A realização de empréstimos a outros Hospitais é realizada pelos serviços 

farmacêuticos sempre que as existências o permitam ou em situação de life-saving. 

O farmacêutico responsável procede ao registo no GHAF, nos empréstimos 

concedidos, identificando a entidade que solicita o empréstimo, o nome do 

medicamento e a quantidade dispensada [3].  

1.2. Receção, Conferência e Armazenamento 

 Após conferência e validação da encomenda rececionada, a documentação 

é enviada para o SA, de forma a dar entrada no sistema GHAF. Qualquer produto 

rececionado que necessite de transferência informática para outro armazém (CMIN, 

HJU, UFA, UFO, Produção) é armazenado num local devidamente identificado. São 

exceção os medicamentos de frio da UFA, que são colocados imediatamente no 

frigorífico deste setor, e os medicamentos muito urgentes de todos os armazéns. [3] 

 A receção dos medicamentos homeopáticos ou derivados do plasma 

humano inclui uma etapa de verificação do respetivo certificado do INFARMED - 

Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL).  

 Os estupefacientes e psicotrópicos são enviados para o Farmacêutico 

responsável e armazenados numa sala fechada de acesso condicionado.  

 A arrumação é da responsabilidade do assistente operacional. Este deve 

consultar o kanban para conferir a localização do produto, verificar o prazo de 

validade (PV) e colocar o kanban no ponto de encomenda indicado. Deve ser 

seguida a metodologia First Expired First Out (FEFO) e respeitadas as 

características do produto, expressas no RCM e/ou embalagem [5]. 

 Para novos produtos farmacêuticos ou para produtos cujos kanbans se 

extraviem ou danifiquem, é criado um kanban. Nele deve constar o código de barras, 

a designação do produto igual à que se encontra nos artigos do sistema GHAF, 

quantidade a encomendar e ponto de encomenda, localização e observações. A 
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principal função do kanban é garantir a reposição do stock, obedecendo a pontos de 

encomenda previamente estudados [6]. 

1.3. Gestão de Stock 

A gestão de stock é feita no momento de entrada e saída dos produtos. 

Aquando da entrada dos medicamentos/produtos farmacêuticos, as guias de 

remessa são entregues ao SA, com indicação do lote e PV, previamente conferidos 

na receção. Nenhuma saída deve ocorrer sem se registar e sem ter sido dada 

entrada desse mesmo produto no sistema informático GHAF [3].  

Para além do GHAF, existem estratégias que facilitam a gestão, tais como a 

reposição por Hospital Logistic System (HLS), representado por um sistema de 

caixas, trocando-se as caixas vazias por cheias, reposição de stocks nivelados, 

onde a reposição é realizada no próprio local, após contagem das unidades 

consumidas e reposição por kanban, retirando-se o cartão, quando se atinge o ponto 

de encomenda, colocando-o num local próprio para posterior pedido ao fornecedor 

[7].  

É importante a monitorização do stock informático e das existências reais. 

Para este controlo é necessário a elaboração e atualização de inventários [3].  

1.4. Atividades Realizadas 

 Neste setor acompanhamos todo o processo relacionado com as funções do 

farmacêutico: verificação e reorganização de stocks; pedido de elaboração de 

kanbans em falta; solicitação e cedência de empréstimos; distribuição de 

medicamentos e produtos farmacêuticos para os diferentes Serviços; atualização da 

lista de contagem dos medicamentos com AUE e controlo dos PV dos produtos 

armazenados. Elaboramos, ainda, um documento informático com o inventário dos 

empréstimos, concedidos e obtidos, e atualizamos o documento referente aos 

doentes que tinham prescrição enzimática. 

2. Unidade de Farmacotecnia 

 A Unidade de Farmacotecnia destina-se à formulação e preparação de 

medicamentos que não se encontrem disponíveis no mercado, na dose ou forma 

farmacêutica necessárias, para determinado doente. Esta personalização da 

terapêutica conduz a uma redução de desperdícios e custos para o hospital.  

 De forma a obter um produto de qualidade na manipulação de 

medicamentos, a portaria nº 594/2004 de 2 de Junho aprovou as “Boas Práticas a 

observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e 
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Hospitalar”, regulada pelos Decreto de Lei nº 90/2004, de 20 de Abril e nº 95/2004. 

de 22 de Abril. 

 Os medicamentos são preparados para doentes em regime de internamento 

ou ambulatório, para a neonatologia, hospital de dia, pediatria, entre outros. 

 No CHUP, a Farmacotecnia abrange a Produção de Medicamentos Não 

Estéreis, Produção de Medicamentos Estéreis e Produção de Citotóxicos (CTX). 

2.1 Produção de Medicamentos Não Estéreis 

 O objetivo principal da produção de medicamentos não estéreis é “preparar e 

disponibilizar os produtos selecionados pelos clientes, assegurando o rigoroso 

cumprimento da regulamentação e das Boas Práticas de Fabrico (BPF).”  

 A preparação de medicamentos não estéreis é da responsabilidade do 

Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) e executada em sala própria, 

dotada de uma hotte, bancadas e armários adequados. Podem ser produzidas 

formas farmacêuticas sólidas, como pós e cápsulas, semissólidas, como pastas, 

cremes e pomadas e líquidas, nomeadamente, as suspensões e as soluções [8].   

  O circuito é iniciado pelo pedido de preparação de determinado manipulado, 

através do GHAF, pela DIDDU, UFO, UFA e CMIM, ou através de kanbans quando 

são para reposição de stock no APF.  

 O farmacêutico valida as requisições, emite uma ordem de preparação (OP) 

(Anexo 7) e os respetivos rótulos (Anexo 8). A ordem de preparação contém 

informação do lote de produção, prazo de validade, identificação da preparação, 

composição qualitativa e quantitativa, número de unidades a preparar, procedimento 

de preparação, ensaios de verificação e identificação do operador e supervisor. Já o 

rótulo contém a composição quantitativa e qualitativa, número de lote do 

manipulado, prazo de validade, condições de conservação, instruções de utilização, 

via de administração, local de preparação e nome do Diretor Técnico.  

 Após a preparação, faz-se a rotulagem e o armazenamento do manipulado 

na embalagem secundária e procede-se ao seu envio para os serviços clínicos de 

destino (Anexo 9). Na OP, o TSDT regista as matérias-primas utilizadas, indicando a 

origem, lote e PV, e o resultado dos ensaios de verificação. Os ensaios de 

verificação diferem consoante a forma farmacêutica. Faz, ainda, o débito das 

matérias-primas, quer informaticamente quer em ficha própria para o efeito, arquiva 

as OP, dá entrada no sistema informático da nova preparação não estéril e transfere 

a mesma para o armazém para o qual se destina. 
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2.2. Produção de Medicamentos Estéreis 

 A produção de medicamentos estéreis tem como objetivo “assegurar a 

disponibilidade de medicamentos estéreis ao menor custo, nas condições e prazos 

acordados”  [9]. 

 Neste setor, são produzidas ou aditivadas bolsas de nutrição e fracionados 

de medicamentos. Há, também, a produção de intravítreos, colírios e medicamentos 

para ensaios clínicos. 

 Os três pilares mais importantes na manipulação de medicamentos estéreis 

e tóxicos são as instalações e equipamentos, o equipamento de proteção individual 

(EPI) e os dispositivos usados na manipulação. As medidas de proteção, as 

condições e as práticas laboratoriais são adotadas de acordo com o risco que 

envolve o manuseamento dos medicamentos. 

 As instalações são compostas por três tipos de espaços com grau crescente 

de esterilização. A sala negra, onde se faz a higienização, a sala cinza para o 

fardamento e a sala branca, onde se realiza a produção dos medicamentos. Nesta 

sala, está presente uma câmara de fluxo laminar vertical (CFLv), que permite o 

controlo da temperatura, humidade e pressão. A pressão é positiva, de forma a 

evitar a contaminação do ambiente interno. A entrada e saída de material é feita 

através do tranfer. Todo o material que entra para a sala branca tem que ser 

previamente pulverizado com álcool 700. No início, como no final de cada sessão de 

trabalho, procede-se à desinfeção da câmara e da sala branca [10]. 

 Os pedidos de preparação são efetuados informaticamente, através do 

GHAF, ou manualmente. O farmacêutico tem como responsabilidade validar as 

prescrições, emitir as OP e os respetivos rótulos, bem como verificar as doses, os 

volumes, as possíveis incompatibilidades e a estabilidade do produto. É atribuído um 

lote às OP e aos rótulos de forma a permitir a rastreabilidade. As OP entram na sala 

branca para auxiliar na produção, informando sobre o material a utilizar, 

acondicionamento e técnica de preparação. 

 Quer o farmacêutico, quer o TSDT entram na sala cinzenta onde procedem à 

sua higienização e fardamento, respetivamente. É função do TSDT o controlo diário 

da pressão e a limpeza da CFLv, no inicio e final de cada sessão, bem como a 

preparação do material necessário para o dia de trabalho. Ao assistente operacional 

(AOP) compete a limpeza todas as salas no final de cada dia.  

 Acabada a produção, o farmacêutico supervisor realiza os ensaios de 

verificação, analisando a cor e o aspeto (partículas em suspensão, precipitados e 

ausência de ar) e procede ao controlo gravimétrico (a preparação deverá apresentar 

um peso não superior, nem inferior, a 5% do valor rotulado). Em caso de não 
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conformidade executa-se uma nova preparação. Por fim, a preparação é rotulada, 

embalada e as OP arquivadas.  

2.2.1 Nutrição Parentérica 

  As bolsas de nutrição (Anexo 10) podem ser produzidas de origem, para 

neonatos, ou aditivadas, para adultos. Estas preparações são prescritas pelos 

Serviços Clínicos de Neonatologia do CMIN, pelos Cuidados Intensivos de Pediatria 

e Internamento Médico-cirúrgico (CIP-IMC), pelo Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 

(CHTS), pela UFA e pelo Hospital de dia para doentes com défice de aporte 

nutricional [11]. 

 O farmacêutico tem como função validar a prescrição, conferindo a 

composição quantitativa e qualitativa das soluções I (macro e micro hidrossolúveis) 

e II (lípidos e vitaminas lipossolúveis), fazer os cálculos e os ajustes necessários dos 

constituintes das bolsas, emitir as OPs e respetivos rótulos. Cada bolsa é 

identificada com o rótulo interno e embalada em folha de alumínio ou em saco 

próprio para proteção da luz. É colocado o rótulo externo. No final, ambas as bolsas 

são acondicionadas em manga termosselada. 

2.2.2 Produção de Citotóxicos (CTX) 

 A manipulação de citotóxicos é realizada na UFO, localizada no Hospital de 

Dia Polivalente. De forma a facilitar o circuito dos CTX e a reduzir o impacto 

ambiental e ocupacional, a UFO encontra-se junto do local onde se realiza a 

quimioterapia.[12]    

 O processo inicia-se quando o doente vai à primeira consulta. Nos dias 

agendados, o doente apresenta-se no hospital de dia onde a prescrição é efetivada. 

Seguidamente, a enfermeira colhe o sangue e é analisado o hemograma. Caso o 

doente não relate episódios que podem comprometer o tratamento e, caso a análise 

ao sangue esteja conforme, há luz verde para que a UFO liberte os medicamentos, 

manipulados ou não. Caso a análise ao sangue não esteja conforme com os 

requisitos ou, caso haja relatos do doente que impeçam o tratamento, há luz 

vermelha e o doente não recebe o tratamento previsto. Em caso de dúvida, deve ser 

avaliado pelo médico e há luz amarela. Após luz verde, o farmacêutico valida a 

prescrição, que é maioritariamente feita via eletrónica [13].  

 Após a validação, o farmacêutico é responsável por emitir as OP (Anexo 11), 

impressas em duplicado e preparar o tabuleiro. Este deve conter o fármaco 

descartonado, a solução a utilizar para a diluição, a OP e os rótulos correspondentes 

(Anexo 12). Procede-se ao débito, no GHAF, das matérias-primas utilizadas com 
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indicação do lote e PV e, após finalizada a manipulação, o medicamento é libertado 

para que seja administrado [14]  .  

   Além da preparação de CTX, a UFO é ainda responsável pela preparação 

de hemoderivados e de tópico ocular de mitomicina. 

 Os medicamentos de administração via intratecal têm um circuito específico. 

Isto porque há a necessidade de eliminar erros de administração causados pela 

alteração da correta via de administração. Idealmente, estes medicamentos estariam 

segregados dos restantes. No entanto, na UFO, eles encontram-se devidamente 

sinalizados através da referência “administração via intratecal” bem visível no topo 

da embalagem externa e sublinhada a verde. Os tabuleiros destinados a estes 

medicamentos, as caixas de transporte e as camas onde se encontram os doentes 

têm também a sinalização a verde “administração via intratecal”. De notar que a 

administração destes medicamentos é feita exclusivamente pelo médico. 

 Diariamente, é elaborada pelo farmacêutico, no GHAF, uma lista de doentes 

previstos para o dia seguinte, com indicação da hora e do tratamento a realizar [15].  

 É importante realçar que na sala branca há uma câmara de biossegurança 

(Anexo 13). Esta é responsável pela extração 100% do ar. É importante que haja um 

balanço entre o ar insuflado e extraído para que a pressão na câmara seja negativa. 

A pressão negativa durante a operação impede o derrame de qualquer substância 

perigosa. A classificação ISO é realizada tendo em conta a contagem de partículas 

através de filtros HEPA. Segundo a certificação ISO 14644-1:2015, a câmara de 

biossegurança da UFO tem a classificação ISO 5 2B2.  

 Na UFO estão disponíveis equipamentos de proteção individual (EPI), que 

seguem as regras NIOSH. Fazem parte do equipamento luvas, que devem ser 

trocadas a cada meia hora, protetores de sapatos, bata, máscara bico de pato e 

óculos de proteção. As luvas devem ser utilizadas na realização de todos os 

procedimentos que envolvam o contacto direto ou acidental com as embalagens 

interna e externa dos medicamentos. Têm obrigatoriamente marcação CE e não 

podem libertar quaisquer partículas. Idealmente, na manipulação deveria ser 

adotado um circuito fechado.  

2.3. Atividades realizadas 

 No setor da produção não estéril seguimos a emissão das OP, participamos 

na preparação de alguns manipulados como: Pomada Sirolimus 0,4%, Solução Oral 

de Sacarose 24%, Papéis para Dieta Modular Glucídica, Papéis de Fludrocortisona, 

Solução de Salicilato de Sódio 2%, Citrato de Cafeína, Pasta de Lassar Modificada, 

Colutório de Nistatina e Lidocaína, Hidrato de Cloral 1mg/ml, Resina Permutadora 
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de Catiões, Solução Oral de Propanolol 1mg/ml, Solução Oral de Nifedipina 1mg/ml, 

Substituto de Saliva e Suspensão Oral Sildenafil 2,5mg/ml. Procedemos ao 

embalamento e rotulagem dos mesmos. Debitamos as matérias-primas e demos 

entrada, no sistema informático, das preparações realizadas. 

 Na produção de preparações estéreis assistimos à emissão das OP, 

acompanhamos a preparação de várias bolsas de nutrição parentérica, de 

preparações intravítreas, de colírios e fracionamento de medicamentos. Cumprimos 

todas as normas de fardamento e proteção individual. Executámos os ensaios de 

verificação de qualidade e ajudamos na rotulagem e embalamento do produto final. 

 Na UFO, aprendemos a analisar as prescrições e a validá-las e preparamos 

os tabuleiros para a manipulação. Observamos todos os cuidados a ter para se 

trabalhar em técnica assética. Foi ainda possível observar a dispensa de 

hemoderivados.  

3. Distribuição de Medicamentos  

 A distribuição de medicamentos nos hospitais é da responsabilidade dos 

serviços farmacêuticos e tem como objetivo primordial garantir a disponibilidade do 

medicamento onde e quando é necessário, contribuindo para a adesão à 

terapêutica. No entanto, também permite a racionalização da distribuição dos 

medicamentos, a diminuição de erros relacionados com a medicação e a 

monitorização da terapêutica [16]. 

 No CHUP, os SF englobam três sistemas de distribuição de medicamentos, 

sendo eles a distribuição clássica, a distribuição em regime de ambulatório e o 

sistema de DIDDU. 

3.1. Distribuição clássica 

 A distribuição clássica tem como objetivo “Assegurar a distribuição de 

Medicamentos e Produtos Farmacêuticos aos clientes, nas quantidades, qualidade e 

prazos exigido, assegurando a preservação das características dos produtos, 

particularmente nas fases de acondicionamento e transporte” [17].  

 Encontra-se dividida em três circuitos, A, B e C, que fornecem o bloco, os 

serviços clínicos, as consultas, farmácias satélites (CMIN, HJU), UFA e UFO.  

 O processo inicia-se com um pedido, eletrónico ou manual, para reposição 

do stock de um determinado serviço clínico [18]. Esse pedido tem por base um stock 

fixo que é previamente definido entre os Serviços Farmacêuticos e os Serviços 

Clínicos. A reposição pode ser feita por kanban, HLS ou através do Pyxis Medstation 

- sistema automatizado de dispensa de medicamentos (Anexo 14). 
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3.1.1. Atividades realizadas  

 Neste setor, preparamos alguns pedidos para os variados serviços e 

observamos a reposição de stocks, quer pelo sistema de kanban, quer pelo sistema 

Pyxis Medstation. 

3.2. Distribuição em Regime de Ambulatório  

 A Unidade de Farmácia de Ambulatório trata-se de um setor dos serviços 

farmacêuticos destinado à dispensa gratuita de medicamentos aos doentes segundo 

regimes especiais. O Despacho nº 13382/2012, publicado na 2ª série do Diário da 

República a 12 de Outubro de 2012, veio uniformizar os procedimentos desta prática 

hospitalar, uma vez que melhorou a monitorização dos medicamentos dispensados 

em regime de ambulatório. Neste despacho é, também, referida a obrigatoriedade 

da prescrição médica se realizar através de sistemas de prescrição eletrónica, assim 

como do envio regular da informação acerca da prescrição, através de plataformas 

online [19] [20]. 

 Normalmente, as terapêuticas destinadas ao regime de ambulatório são de 

alto risco e com tendência para efeitos adversos acrescidos, daí a extrema 

importância do farmacêutico no aconselhamento, controlo e monitorização da 

terapêutica [21]. 

 Neste sector é muito importante assegurar a validação da prescrição, o 

cumprimento da terapêutica prescrita, a diminuição de erros referentes à dispensa e 

a adesão à terapêutica por parte do doente. Assim como, assegurar a organização 

dos recursos humanos, equipamentos e procedimentos do sector.  

3.2.1. Unidade da Farmácia de Ambulatório 

 O setor UFA encontra-se inserido nos SF do Centro Hospitalar e 

Universitário do Porto, sendo o seu horário de funcionamento de segunda-feira a 

sexta-feira, das 9h às 17h.  

 De modo a tornar o atendimento organizado, na sala de espera da Farmácia 

de Ambulatório, existe um sistema de recolha de senhas, fornecido através de um 

sistema informatizado. O utente recolhe a senha e espera pela sua vez, que será 

anunciada através de um sinal sonoro e indicação, num painel, do número da senha 

e qual o balcão a que se deve dirigir. Na sua vez, o doente dirige-se à zona de 

dispensa da medicação da UFA. Nesta zona existem 4 balcões de atendimento 

sinalizados através de numeração (Anexo 15). 

 O armazenamento dos medicamentos que não necessitam de estar no 

frigorífico encontram-se arrumados num sistema de gavetas e os medicamentos que 
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devem ser conservados no frio (2-8 0C) encontram-se arrumados em frigoríficos. Em 

ambos os casos, estão organizados segundo patologia e por ordem alfabética de 

denominação comum internacional (DCI). Os produtos de nutrição encontram-se 

arrumados em prateleiras.  

 O sistema de reposição de stock de cada medicamento é realizado por 

kanban. 

3.2.2. Prescrição Médica e Validação 

 Os medicamentos de regime hospitalar de ambulatório apenas são 

dispensados na presença, obrigatória, de uma prescrição médica, em sistema 

eletrónico, segundo o Despacho nº 13382/2012, publicado na 2º série do Diário da 

República a 12 de Outubro de 2012. No entanto, prescrições de Nutrição 

(especialidade de Gastroenterologia) e de Hemoderivados requerem prescrição em 

impressos próprios (Anexo 16).  

 Na altura do atendimento, o doente entrega uma receita ao farmacêutico, 

que procede à sua validação. Durante a validação verifica-se a conformidade da 

prescrição, sendo obrigatória a identificação da substância ativa, através da DCI, a 

dosagem, a forma farmacêutica, a posologia e a duração da terapêutica. Para além 

disto, é importante que o Farmacêutico identifique o utente através do cartão de 

identificação e número de utente [20]. 

3.2.3. Dispensa de medicamentos 

 A prescrição do utente é apresentada pelo próprio ou pelo seu representante. 

Na primeira dispensa, o utente deve preencher uma declaração de autorização 

(Anexo 17) onde indica o(s) seu(s) representante(s) para que estes o possam 

substituir na obtenção dos seus medicamentos.  

Compete ao farmacêutico hospitalar informar o utente ou o seu 

representante sobre a sua responsabilidade acerca da correta utilização e 

conservação dos medicamentos. 

  São dispensados pela UFA: medicamentos com dispensa autorizada por 

diplomas legais; medicamentos com dispensa autorizada por diplomas legais com 

restrições do CHUP; medicamentos sem diplomas legais que autorizem a dispensa 

mas com deliberações específicas; medicamentos no âmbito de alta precoce, com 

prescrição devidamente justificada e mediante autorização da Direção Clínica; e 

medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHUP que são 

decididos “caso a caso” pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) [22].  
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 A dispensa deste tipo de medicamentos está aprovada para patologias como 

Fibrose Quística, Paramiloidose, Transplantes Renais e Hepáticos, Hipertensão 

Arterial Pulmonar, Oncologia, Hepatites, entre outros (Anexo 18).  

 A cedência quantitativa e qualitativa deve ser efetuada tendo em 

consideração a próxima consulta. Caso fique medicação pendente até à próxima 

consulta, o Farmacêutico emite um documento comprovativo desta situação.  

 O medicamento deve ser preferencialmente cedido na sua embalagem 

original. Caso não seja possível, deve ser acondicionado de forma a garantir que se 

mantem viável e corretamente identificado. Para medicamentos que requerem 

temperaturas entre 2°C-8°C, é cedida, na primeira dispensa, uma mala térmica com 

acumuladores para manutenção de temperatura. 

 O registo da dispensa efetuada deve indicar o número do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), o número do processo interno do hospital, número do cartão de 

identificação e morada. No final a receita ou o comprovativo da dispensa deve ser 

assinada pelo utente ou pelo seu representante [23]. 

3.2.4. Venda de medicamentos 

 As farmácias hospitalares estão autorizadas a vender medicamentos ao 

público quando circunstâncias excecionais comprometem o normal acesso aos 

medicamentos, provocando risco de descontinuidade ou quando, por razões clínicas 

resultantes do atendimento em serviço de urgência hospitalar, se revele necessária 

ou mais apropriada a imediata acessibilidade ao medicamento [24]. 

 O utente deve apresentar prescrição médica carimbada por, pelo menos, três 

farmácias comunitárias que comprovem a rotura do medicamento. 

 O pagamento é feito nos serviços financeiros, onde é fornecido um recibo 

comprovativo de pagamento. Este comprovativo é, posteriormente, apresentado nos 

serviços farmacêuticos para que o medicamento seja entregue ao utente [25]. 

3.2.5. Devoluções em regime de ambulatório 

 Medicamentos dispensados pela UFA que, por qualquer motivo, deixam de 

ser utilizados podem ser devolvidos. Na receção destes medicamentos devem ser 

tomadas algumas precauções, tais como verificar a origem do medicamento, a 

integridade das embalagens primária e secundária, o prazo de validade e as 

condições de conservação. Devem ser rejeitados medicamentos de frio, uma vez 

que não é possível comprovar a sua correta conservação e medicamentos com 

apresentação multidose, quando violada a sua integridade física. Estes serão 
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eliminados de acordo com os procedimentos de eliminação de resíduos hospitalares 

(grupo IV) [26]. 

3.2.6. Atividades Realizadas 

 Na Unidade de Farmácia de Ambulatório participamos na validação de 

prescrições e dispensa de medicamentos. Tivemos contacto com prescrições em 

impressos próprios, como prescrição de hemoderivados e de nutrição. 

 Preparamos o aviamento de anticorpos humanizados monoclonais 

destinados ao Hospital de Dia de Gastroenterologia. Como consequência, foi-nos 

explicado o conceito “Biossimilar”. São exemplos desse conceito o Infliximab 

Inflectra® e o Infliximab Remicade®.   

 Foi-nos, ainda, proposta a realização de um trabalho escrito onde deviam 

constar definições, obtidas na página do Infarmed, de medicamentos genéricos, 

biológicos e biossimilares (Anexo 19).  

3.3. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 O objetivo da DIDDU é “assegurar a distribuição de medicamentos e 

produtos farmacêuticos aos clientes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, 

garantindo a preservação das características dos produtos durante o processo da 

DIDDU” [27].  

 A DIDDU torna mais eficaz a monitorização da terapêutica.  

 A medicação é aviada, apenas para um período de 24 horas, para doentes 

internados, uma vez que as prescrições médicas podem ser alteradas durante a 

visita do médico.  

3.3.1. Validação da Prescrição Médica 

 A prescrição de medicação geral, anti-infeciosos e nutrição artificial é 

efetuada através do sistema informático GHAF, pelo médico. É da competência do 

farmacêutico a validação das mesmas ou a identificação de Problemas 

Relacionados com os Medicamentos (PRMs). 

 Para uma prescrição ser válida tem de ter, obrigatoriamente, os seguintes 

campos preenchidos: identificação do doente e do médico prescritor, designação do 

medicamento por DCI, forma farmacêutica, dose, frequência, via de administração, 

duração do tratamento e a data e a hora da prescrição. Estando tudo conforme, a 

prescrição é validada de acordo com o Formulário Nacional de Medicamentos 

(FNM), adendas ou deliberações da CFT, devendo ser asseguradas as políticas de 

utilização do medicamento.  
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 Caso seja necessária a intervenção farmacêutica, esta é realizada no 

Circuito do Medicamento (CdM) e deverá ter resposta por parte do médico.[28] 

 Determinados serviços clínicos já apresentam um stock de medicamentos, 

sendo apenas necessária a dispensa de material de penso, nutrição artificial, 

imunomoduladores, medicamentos anti-infeciosos e outros medicamentos que não 

façam parte desse stock. A prescrição também exige validação por parte do 

farmacêutico.  

 De realçar a existência do “Portal Interno” onde os enfermeiros fazem a 

requisição de medicação que, por qualquer motivo, não chegou ao serviço clínico. É 

uma ferramenta informática que permite uma comunicação rápida e mais próxima 

com o farmacêutico.  

3.3.2. Dispensa de Medicamentos 

 Após validação da prescrição médica, o farmacêutico emite as listas de 

medicação a preparar (Anexo 20).  

 É da responsabilidade do TDT a preparação das malas que constituem o 

carro destinado aos serviços clínicos predefinidos (Anexo 21). Cada mala é 

composta por várias gavetas. Cada gaveta corresponde a um doente e nela devem 

constar os seguintes dados: serviço, número da cama, nome do doente e número do 

processo.   

 A preparação da medicação pode ser feita manualmente ou de forma 

semiautomática. Manualmente, o aviamento da medicação de maior consumo é feito 

através da torre – sistema de gavetas com medicação unidose do circuito A e B 

(Anexo 22). Na forma semiautomática, o aviamento é feito através do Pharmapick 

(Anexo 23). Este demonstra ser vantajoso, pois além de diminuir possíveis erros 

humanos, também diminui o tempo e aumenta a produtividade da tarefa. 

 Quando os carros estão finalizados, os AOPs encarregam-se de os levar 

para os respetivos serviços.  

 Ao longo do dia as prescrições médicas podem ser alteradas e, deste modo, 

é necessário ajustar as listas que foram anteriormente emitidas. Neste caso, o 

farmacêutico emite novas listas com revertências.  

3.3.3. Distribuição de Medicamentos em circuitos especiais 

3.3.3.1. Estupefacientes 

 “Os psicotrópicos e estupefacientes são extremamente importantes para a 

medicina e as suas propriedades, desde que usadas de forma correta, podem trazer 

benefícios terapêuticos a um número alargado de situações de doença” [29].  
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 Os estupefacientes são sujeitos a um controlo rigoroso e, por isso, são 

armazenados num cofre no qual apenas o farmacêutico tem acesso e são 

dispensados ao abrigo do Decreto de lei nº 15/93 de 22 de Setembro. 

 A prescrição é feita num impresso próprio, Modelo nº 1509 (Anexo X), de uso 

nacional, elaborado pela Casa da Moeda (Anexo 24). Este é constituído por um 

original e um duplicado e é obrigatório o preenchimento dos campos: serviço em 

causa, o nome do fármaco, forma farmacêutica e dosagem do medicamento, nome 

e número do processo do doente, quantidade administrada, a identificação do 

Diretor do serviço, pelo seu número mecanográfico, e do enfermeiro(a) que 

administrou, bem como a data de administração. Cada requisição refere-se apenas 

a uma substância ativa, mas pode incluir vários doentes (identificados pelo nome e 

n° de cama/processo) [30]. 

 Cabe ao farmacêutico verificar a conformidade da prescrição e validá-la, 

preenchendo o campo que lhe diz respeito. Seguidamente deve debitar o 

medicamento no respetivo centro de custo e proceder ao aviamento, em caixas 

seladas e identificadas com o nome do serviço. 

3.3.3.2. Hemoderivados  

 Os medicamentos derivados de plasma humano são medicamentos 

preparados à base de componentes de sangue, nomeadamente albumina, fatores 

de coagulação e imunoglobulinas de origem humana. 

 Da mesma forma que os estupefacientes têm um controlo rigoroso, o mesmo 

acontece com os hemoderivados pois apresentam risco de transmissão de doenças 

por via sanguínea. Por isso, de forma a garantir a sua rastreabilidade, cada lote é 

acompanhado de um Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL), 

emitido pelo INFARMED.   

 A requisição é feita em impresso próprio, através do modelo nº1804, 

acompanhado pelos autocolantes identificativos do doente, onde consta a número 

do processo. A dispensa é feita pelo farmacêutico apenas para um período de 24 

horas, segundo o Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro, publicado 

no DR, 2.ª Série, n.º 251, de 30 de Outubro de 2000 [31]. 

 O médico prescritor preenche os quadros A e B da requisição onde deve 

constar a identificação do Serviço Clinico (SC), do doente e do médico prescritor. 

Deve constar a data da prescrição, nome do medicamento em DCI, dosagem, forma 

farmacêutica, via de administração, posologia, duração prevista do tratamento e 

diagnóstico/justificação clínica. 
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 No quadro C da requisição devem constar as informações do hemoderivado 

dispensado: o nome em DCI, dosagem, forma farmacêutica, via de administração, 

quantidade dispensada, lote de origem/Fornecedor, CAUL, data da dispensa, 

farmacêutico responsável pela dispensa (nome, a data, assinatura e número 

sequencial anual atribuído internamente). O farmacêutico valida a prescrição médica 

e debita informaticamente o hemoderivado dispensado. Por último, envia o 

documento juntamente com o hemoderivado para o serviço requisitante. O 

enfermeiro do serviço assina-o, a via da farmácia é devolvida aos SF e é arquivada 

na capa de registos de hemoderivados, por um período de 50 anos, de modo a 

garantir a rastreabilidade do lote em causa [30]. 

3.3.3.3 Antídotos  

 A prescrição é feita em impresso próprio (Anexo 25) ou de forma eletrónica, 

no módulo de prescrição do CdM e tem como finalidade a reposição dos stocks fixos 

do serviço de urgência. Isto porque um antídoto deve estar o mais acessível 

possível para permitir a rápida intervenção em casos de intoxicação [31]. 

3.3.3.4. Material de Penso 

 A prescrição é realizada em impresso próprio (Anexo 26) e é válida 8 dias. 

 O Farmacêutico depois de verificar se o penso em causa se aplica ao tipo de 

ferida e diagnóstico indicado, valida a prescrição, dispensa e debita no processo do 

doente [31]. 

3.3.4. Atividades realizadas  

 Neste setor, auxiliamos na validação das prescrições médicas, via GHAF, 

assim como de pedidos extra através do portal interno. Estes pedidos podem surgir 

devido a falhas no circuito normal da dose unitária ou devido à prescrição de 

medicamentos não autorizados pela CFT ou não justificados pelo médico através de 

deliberações existentes (Anexo 27).  

 Assistimos à emissão das listas de unidose. Estas auxiliam os técnicos na 

preparação dos carros que seguem para cada serviço. 

 Validamos, sob supervisão do Farmacêutico, as requisições de 

estupefacientes e de hemoderivados. Na sala restrita a Farmacêuticos, procedemos 

ao aviamento dos estupefacientes em caixas de seladas e realizamos o débito dos 

mesmos, via GHAF.  

 No decorrer de uma dúvida de um médico sobre qual corticosteróide a usar 

numa determinada condição/doença, foi-nos sugerida a pesquisa sobre este tema. A 

pesquisa incidiu sobre as diferentes formas farmacêuticas e para que 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

17 

 

condição/doença se adequavam, bem como era importante classificar os 

corticosteróides em classes de potência. Apresentamos duas classificações, 

Americana e Europeia, dando exemplos de substâncias ativas e marcas para cada 

classe. (Anexo 28).  

4. Investigação e desenvolvimento 

4.1. Ensaios clínicos 

Segundo a Lei nº 21/2014, de 16 de Abril, um ensaio clínico consiste em 

“qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a 

verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de 

um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de 

um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o 

metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de 

apurar a respetiva segurança ou eficácia” [32].
 
 

É importante que o ensaio consiga um número significativo de participantes 

para que haja representatividade [33]. 

A execução do ensaio só é possível após autorização da Comissão de Ética 

de Investigação Clinica (CEIC) e aprovação da autoridade regulamentar, o 

INFARMED, bem como da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).  

A CEIC assegura a proteção dos direitos, segurança e bem-estar dos 

participantes nos estudos clínicos. Um dos direitos dos participantes é ao 

consentimento informado, onde há uma vontade expressa de participar, tomada 

livremente por uma pessoa dotada de capacidade ou, na falta dela, pelo seu 

representante legal, após ter sido informado da natureza, alcance, consequências e 

dos riscos do estudo, bem como da possibilidade de se retirar deste [34]. 

Após assinatura do contrato financeiro pelo Conselho de Administração do 

Hospital, dá-se o contacto do promotor ou investigador responsável pelo ensaio com 

os serviços farmacêuticos para a visita de início. Depois disso, ocorrem as visitas de 

qualificação e monitorização [34]. 

O sucesso do ensaio depende, em grande parte, da cooperação que tem que 

existir entre médicos, farmacêuticos, doentes e promotores. Os promotores são, 

muitas vezes, laboratórios farmacêuticos que pretendem a autorização de 

introdução no mercado (AIM) e, por isso, necessitam de avaliar a segurança e 

eficácia dos novos medicamentos. O farmacêutico coordenador dos ensaios é 

responsável por garantir a gestão das amostras. 

Idealmente, os doentes seguem as orientações definidas pelo médico 

investigador. Estão previstas consultas periódicas onde são realizados exames 
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intermédios, bem como exames de monitorização para garantir a segurança do 

medicamento [33]. 

A documentação essencial deve estar arquivada no centro de ensaio, 

durante os 5 anos posteriores à conclusão do ensaio, segundo o artigo 20º do 

Decreto de Lei nº 102/2007. No entanto, muitos promotores exigem 15 anos, como 

referido nas Boas Práticas Clínicas.  

4.2. Circuito do medicamento experimental 

O circuito do medicamento experimental, nos serviços farmacêuticos, inclui a 

receção, armazenamento, preparação, dispensa, recolha e devolução ou destruição 

do medicamento [35]. 

É importante consultar o manual de procedimentos dos “Ensaios Clínicos”. 

Este pretende assegurar a otimização do circuito do medicamento experimental a 

nível intra-hospitalar. Consiste na normalização de procedimentos de receção, 

acondicionamento, dispensa, manipulação, segurança, informação ao doente, re-

etiquetagem, devolução/destruição, de acordo com as Boas Práticas Clínicas.   

 Durante a receção é verificada a encomenda através da Packing List e pode 

ser realizado, por exemplo, o controlo de temperatura, caso este seja exigido. É, 

também, verificada a correta etiquetagem do medicamento, o estado de 

conservação das amostras, o prazo de validade, número de lote, envio de 

certificados de análise, nome e morada do produtor. 

  A receção, dispensa e devolução requerem o preenchimento de formulários 

de inventário. Estes permitem o controlo do stock e a rastreabilidade do 

medicamento do ensaio.  

 O acondicionamento pode ser feito à temperatura ambiente (15-250C) ou no 

frio (2-8oC). Caso haja desvios de temperatura, estes devem ser reportados ao 

promotor e age-se de acordo com as instruções dadas por este.  

A dispensa/manipulação é realizada mediante prescrição (Anexo 29). A 

devolução ou destruição é acordada, entre promotor e serviços farmacêuticos, 

aquando da celebração do contrato financeiro.  

 É relevante referir a existência de uma Delegation Log para cada ensaio. 

Consiste na lista que comporta as pessoas autorizadas a aceder à informação de 

um determinado ensaio clínico.  

4.3. Atividades realizadas  

Na semana destinada ao setor “Ensaios Clínicos”, foi-nos permitido presenciar 

visitas de início, qualificação e monitorização. Participam nestas visitas as pessoas 
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que constam na Delegation Log do ensaio em causa. Presenciamos e colaboramos, 

também, em todas as etapas do circuito do medicamento experimental. Tivemos, 

também, a oportunidade de contribuir para a elaboração de três protocolos para 

atualização do manual de procedimentos.  

 

5. Cuidados Farmacêuticos 

 Os Cuidados Farmacêuticos têm como objetivos detetar possíveis interações 

farmacológicas dos medicamentos prescritos ao doente e resolver Problemas 

Relacionados com Medicamentos (PRM).O Farmacêutico deve comunicar os PRMs 

ao clínico, sugerindo medidas corretivas. Estas podem incluir a modificação do 

tratamento como, por exemplo, alteração de dose ou suspensão do fármaco [36] [37]. 

 

Conclusão 

 No decorrer do nosso estágio, foi-nos permitido o contacto mais realista com 

a área hospitalar e com o papel do farmacêutico neste.  

 Podemos acompanhar todo o circuito do medicamento, percebendo a sua 

complexidade, e verificar a enorme responsabilidade do Farmacêutico em todas as 

etapas.  

 Foram-nos transmitidos ensinamentos não só teóricos, como também da 

prática profissional, que nos serão úteis futuramente. Resta-nos, por isso, agradecer 

a disponibilidade e paciência ao longo destes dois meses.  

 Consideramos que, para que o doente tenha os melhores cuidados de 

saúde, deve existir colaboração e respeito entre todos os profissionais. Para isso é 

fundamental que haja comunicação e organização entre a equipa multidisciplinar.  

 Muitas das vezes a farmácia hospitalar é desvalorizada, contudo é um dos 

pilares na promoção da saúde.  
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Anexos 

Anexo 1: Organização do estágio. 

J: Joana Teixeira | M: Margarida Rodrigues | MI: Maria Inês | S: Susana Caetano  
T: Todas  

 

Anexo 2: Organização dos Serviços Farmacêuticos.  
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Anexo 3: Secção de armazenamento da medicação geral, de ambulatório, nutrição e 

pensos, respetivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Sala de Estupefacientes e Psicotrópicos. 
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Anexo 5: Kanbans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Dossiers de registo de Empréstimos Concedidos e Obtidos, AUEs, 

Epoetinas e Enzimas. 
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Anexo 7: Ordem de Preparação de medicação não estéril.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 8: Rótulo de uma preparação não estéril.  
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Anexo 9: Preparação não estéril final.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Ordem de preparação de bolsa de nutrição parentérica. 
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Anexo 11: Ordem de preparação de Citotóxico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12: Rótulo de Citotóxico. 
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Anexo 13: Vista para a sala branca. 

 

 

Anexo 14: Pyxis Medstation 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

31 

 

 

Anexo 15: Vista geral da UFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16: Prescrição de Hemoderivados. 
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Anexo 17: Declaração de autorização de levantamento da medicação pelos 

representantes. 
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Anexo 18: Poster “Legislação aplicável na dispensa de medicamentos em 

ambulatório”. 
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Anexo 19: Definições de medicamento genérico, medicamento biológico e 

medicamento biossimilar. 
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Anexo 20: Registo de processamento e emissão de listas de unidose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21: Carro com medicação unidose para os diferentes serviços. 
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Anexo 22: Torre – sistema de gavetas com medicação unidose A e B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23: Pharmapick 
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Anexo 24: Prescrição de estupefacientes - Anexo X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25: Prescrição e requisição de antídotos. 
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Anexo 26: Requisição de material de penso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 

39 

 

 

Anexo 27: Justificação médica segundo deliberação específica. 
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Anexo 28: Corticosteróides Tópicos. 
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Anexo 29: Prescrição de medicamentos para ensaios clínicos. 
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