
  

Farmácia Avenida
 

Ana Catarina Ferreira da Silva
 

2018-2019 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

Farmácia Avenida 

 

II 
 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Farmácia Avenida 

 

Novembro de 2018 a Fevereiro de 2019 

 

 

 

Ana Catarina Ferreira da Silva 

 

Orientador : Dr.João Miguel Marques Granja de Araújo  

 

Tutor FFUP: Prof. Doutora Helena Carmo  

 

 

 

Março de 2019  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

Farmácia Avenida 

 

III 
 

Declaração de Integridade 

Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado 

previamente noutro curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As 

referências a outros autores (afirmações, ideias, pensamentos) respeitam 

escrupulosamente as regras da atribuição, e encontram-se devidamente 

indicadas no texto e nas referências bibliográficas, de acordo com as normas de 

referenciação. Tenho consciência de que a prática de plágio e auto-plágio 

constitui um ilícito académico.  

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 28 de Março de 2019 

 

Ana Catarina Ferreira Silva 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

Farmácia Avenida 

 

IV 
 

Agradecimentos 

Os meus primeiros agradecimentos são dirigidos aos meus pais e irmão, por terem 

vibrado comigo em cada conquista e por terem sido, ao longo de todo o meu percurso 

académico, o meu maior suporte nos momentos menos felizes. Serei-lhes eternamente 

grata por tudo. Aos meus avós, pelo orgulho e felicidade que vejo nos seus olhos sempre 

que estamos juntos. 

À Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, o meu agradecimento por 

permitir que estes 5 anos fossem um culminar de um sonho, ser farmacêutica. Obrigada 

a todos os professores por todos os ensinamentos fulcrais para o encerramento deste 

ciclo. 

Aos meus amigos da faculdade, obrigada por me terem dado algo que vou levar 

para sempre, as memórias de um percurso académico incrível. O meu agradecimento 

especial à Cristina e à Inês Babo, por terem sido desde o ínicio a minhas melhores 

companheiras de todas as situações.  

À minha amiga Adriana, por ser desde sempre um grande apoio na minha vida. 

A toda a equipa da farmácia Avenida. Ao Dr João, o meu agradecimento especial 

por toda a simpatia, disponibilidade e orientação ao longo do meu estágio, obrigada por 

ter contribuído para a minha evolução ao longo do mesmo. À Drª Marta, por me ter feito 

crescer muito com toda a sua vontade de me querer ensinar mais, todos os dias. Ao Sr 

Januário, Luísa e Drª Ana pela prestabilidade ao longo do estágio e por me terem 

incluído na equipa da FA com a maior gentileza.  À Daniela e à Flávia, o meu 

agradecimento especial por todo o carinho que demonstraram comigo e por todos os 

momentos de boa disposição que sem dúvida marcaram os meus dias. À Drª Heliana e 

Eng. Rui, pela oportunidade de poder estagiar na Farmácia Avenida e por me ter sempre 

incluído em todos os momentos de partilha desta casa. 

Por último, e não menos importante, o meu agradecimento à Professora Doutora 

Helena Carmo por toda a disponibilidade que sempre demonstrou no acompanhamento 

dos meus projetos e correção deste relatório. 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

Farmácia Avenida 

 

V 
 

Resumo 

O última unidade curicular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas pela 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto é o estágio curricular. Ao longo deste 

relatório são relatadas todas as funções e atividades experenciadas durante 4 meses 

de estágio na Farmácia Avenida. 

Na parte I do relatório estão descritos os procedimentos que ocorrem numa 

farmácia comunitária assim como a sua componente legal. Nesta parte é abordado todo 

o circuito do medicamento numa farmácia, ações como: receção e verificação de 

encomendas, armazenamento e devoluções.  Também nesta parte está descrito o 

contacto com prescrições médicas e classes de medicamentos e produtos da farmácia. 

Na parte II do relatório são abordados os projetos desenvolvidos ao longo do 

estágio curricular sendo um total de três projetos. O primeiro centra-se na prevenção da 

DM II e avaliação do risco de utentes não diagnosticados desenvolverem a patologia. 

Este projeto promoveu a atuação do farmacêutico num problema de saúde pública, que 

é a diabetes mellitus do tipo II, tendo sido um projeto que teve impacto na população, 

os utentes da Farmácia Avenida. O segundo projeto baseou-se no aconselhamento 

dermocosmético em patologias cutâneas de transtorno menor. Neste projeto foi 

elaborado um guia de aconselhamento dermocosmético no qual aborda 

patologias/situações de pele como a acne, rosácea, pele sensível/intolerante, manchas 

e envelhecimento cutâneo. O terceiro projeto foca-se no aconselhamento que deve ser 

prestado em algumas patologias mais comuns da farmácia comunitária tais como : 

obstipação, diarreia, gripe e constipação, tosse, dor de garganta, infeção urinária e 

candidíase. 
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 Introdução 

Desde 1449 que em Portugal existem farmacêuticos e, com o passar dos anos a atividade do 

farmacêutico começou a centrar-se mais na população e na resposta que estes profissionais de saúde 

poderiam prestar perante problemas de saúde menores. Ainda hoje, em variadas zonas do território 

nacional, a farmácia é muitas vezes a única estrutura próxima e disponível de prestar cuidados de 

saúde. O farmacêutico comunitário tem a capacidade de “contribuir em áreas como a gestão da 

terapêutica, administração de medicamentos, determinação de parâmetros, identificação de pessoas 

em risco, deteção precoce de diversas doenças e promoção de estilos de vida mais saudáveis”(1). 

Perante isto, como aluna do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, considero o 

Estágio Curricular em Farmácia Comunitária como a etapa mais desafiante e enriquecedora do curso. 

Para o meu estágio, escolhi a Farmácia Avenida e durante os 4 meses de estágio tive a oportunidade 

de desempenhar diversas atividades que estão descritas na Tabela I. 

 

 

Tabela I - Atividades realizadas durante o estágio curricular na FA 
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Parte I 

1. Farmácia Avenida 

1.1. Localização Geográfica e horário de funcionamento 

A Farmácia Avenida (FA) localiza-se na Avenida D.João IV nº 585 no centro de Guimarães. A FA 

é uma farmácia jovem, aberta desde 2017 na atual localização, com enorme potencial de ascensão 

estando localizada numa zona estratégica da cidade de Guimarães, com consultórios médicos, 

dentistas, escolas e múltiplos estabelecimentos comerciais.  

 

A localização da farmácia permite que haja diferentes tipologias de clientes, desde doentes 

crónicos habituais, a turistas e clientes que procuram aconselhamento dermocosmético. Isto permitiu 

que ao longo do estágio contactasse com realidades diferentes todos os dias. 

 

O horário de funcionamento da FA é das 8h30 às 21h de segunda a sábado, estando encerrada 

aos domingos. Em dias de serviço, a FA alterna com as outras farmácias do concelho estando aberta 

24h.  

 

O horário que fiz durante os 4 meses de estágio foi das 9h às 13h e das 14.30 às 17.30h sendo 

ajustado consoante as necessidades. Este horário permitiu que realizasse diferentes tarefas na FA e 

que tivesse uma visão ampla do funcionamento e afluência da farmácia.  

1.2. Espaço Físico 

A FA, tal como descrito no Decreto-Lei nº307/2007 de 31 de agosto, cumpre os requisitos nas 

suas instalações(2). 

1.2.1. Zona Exterior 

A FA está sinalizada com a cruz verde luminosa e contém a denominação “Farmácia” no vitral 

central. A cruz verde tem um painel digital que circula diversas informações para a comunidade, entre 

elas o horário de funcionamento da farmácia. No vitral da farmácia também está disponível 

informações como a direção técnica, contactos, e horário de funcionamento. Na porta principal da 

farmácia também é possível verificar diversas informações, desde cartazes de atividades a decorrer 

na farmácia como também a informação das farmácias do concelho que estão de serviço naquele 

dia(2). 

No Anexo I está representado a zona exterior da FA. 

1.2.2. Zona Interior 

A FA obedece ao Artigo 2º, do Anexo I, da Deliberação n.º 1502/2014, de 3 de julho(3).  
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Sala de atendimento ao público (Anexo II): É constituída por 5 balcões onde se faz a dispensa 

e aconselhamento dos medicamentos e produtos da farmácia. Cada balcão possuí um computador 

com o sistema operativo Sifarma 2000, um leitor ótico de código de barras, um leitor de cartão de 

cidadão, uma impressora e uma caixa registadora. Existe um dispensador de senhas para facilitar a 

organização dos atendimentos e 2 terminais multibanco. É ao balcão que acontece maioritariamente 

todo o aconselhamento farmacêutico. É na sala de atendimento ao público que se encontra grande 

parte dos produtos de venda livre, desde produtos dermocosméticos, cosméticos, puericultura, 

higiene oral e dietética. Atrás dos balcões encontra-se essencialmente medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM) que são idealmente expostos consoante a época do ano. No que diz 

respeito à exposição de medicamentos, apenas os MNSRM podem estar expostos pois são os únicos 

que carecem de aconselhamento por parte do farmacêutico. 

 

Ao longo do meu estágio, tive oportunidade de repor stocks ou mudar localização de produtos 

consoante a época do ano ou mesmo por questões de marketing. Por exemplo, devido à época 

sazonal, uma das patologias mais frequentes durante o estágio foi a gripe e a constipação, daí que 

atrás do balcão estavam opções de aconselhamento para tratar a sintomatologia dessa patologia. Em 

épocas comemorativas, estiveram expositores dedicados a sugestões de presentes para aquela 

época. 

 

Armazém (Anexo III): É no armazém que se receciona e verifica encomendas, faz-se devoluções 

de medicamentos ou produtos de saúde aos fornecedores, arquiva-se documentos resultantes 

dessas ações e que também de armazena grande parte da medicação e produtos de saúde. No 

armazém, existem várias áreas para armazenar a medicação e os produtos de saúde. Grande parte 

dos medicamentos é armazenado no robot, pois este sistema permite armazenar diversas formas 

farmacêuticas desde que possam estar à temperatura ambiente e a embalagem externa seja uma 

caixa com as dimensões máximas e mínimas definidas pelo sistema do robot. Quando os 

medicamentos ou produtos de saúde, têm uma validade inferior a um ano, contando a partir do 

momento do seu armazenamento, este produto é armazenado numa estante organizada com os 

meses do ano seguinte. Os medicamentos que por razões de estabilidade descritas no Resumo das 

características do medicamento (RCM), necessitem de estar a temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC 

são armazenados no frigorífico que se encontra no armazém. Alguns produtos de dermocosmética, 

higiene oral, suplementos e higiene corporal são armazenados em estantes devidamente 

identificadas porque são produtos que têm alguma rotação e que não carecem de exposição.  

Quando existe muita quantidade de um produto e essa quantidade não é suportável em exposição, é 

armazenado o excesso no armazém numa estante própria para esse efeito. 

 

  Gabinetes de atendimento personalizado (Anexo IV): um dos gabinetes destina-se à 

realização de vários serviços de saúde desde medição de glicemia, colesterol total (CT), triglicerídeos 

(TG), pressão arterial (PA) e aplicação de injetáveis pelo farmacêutico. Existem ainda 2 gabinetes 
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para prestação de serviços como consultas de podologia e nutrição agendadas pela farmácia com 

profissionais competentes. 

 

Laboratório (Anexo V): realiza-se alguns manipulados porém, a maior parte dos manipulados 

não são realizados na farmácia.  

A FA dispõe também de gabinete da direção técnica, sala de reuniões/formações, 2 casas de banho, 

copa e cacifos. 

1.3. Recursos Humanos 

 A FA contempla com uma equipa funcional e coordenada que contribui para o bom 

funcionamento da farmácia. A equipa da FA é constituída por 3 farmacêuticos e 4 técnicos: Dr João 

Araújo (diretor técnico), Drª Marta Ferreira (farmacêutica adjunta), Drª Ana Sampaio, técnica de 

farmácia Flávia Mendes, ajudante técnico Januário Silva, técnica auxiliar Luísa Macedo e técnica 

auxiliar Daniela Silva. 

A FA é dirigida por uma sociedade, a FarmaVCastro Lda., constituída pelo Engenheiro Rui Rodrigues 

e pela Drª Heliana Rodrigues (farmacêutica). 

1.4. Serviços prestados 

A FA é uma farmácia que se dedica muito à comunidade e isso é notório pelos diferentes serviços 

que tem ao dispor da mesma. Desde consultas de nutrição, consultas de podologia e mini-faciais de 

diversas marcas de dermocosmética são alguns dos serviços que a FA dispõe e que têm alguma 

afluência por parte da comunidade. A medição de CT, PA, TG, glicemia e aplicação de injetáveis é uma 

prática diária na FA. No gabinete de atendimento personalizado, equipado com todo o material 

necessário para a execução destes serviços encontra-se também uma tabela com o custo associado a 

cada um deles.  

Como futura farmacêutica, sinto que a prestação destes serviços é algo essencial a qualquer 

farmácia. Muitas vezes detetámos situações impensáveis porque o próprio utente sente uma grande 

proximidade e confiança no farmacêutico. Ao longo do meu estágio, tive oportunidade de efetuar estes 

serviços aos utentes e perante estas medições, incentivar a medidas não farmacológicas, como a 

alimentação saudável e a prática de exercício físico, para a prevenção ou melhoria destas patologias 

crónicas.  

Com uma utente tive uma experiência que retrata bem a importância do farmacêutico na saúde 

destes utentes. Efetuei uma medição da PA a uma senhora e no desenrolar do serviço, apercebi-me 

que o facto de a utente ter os valores da PA alterados se devia a erros na medicação. A utente tinha 

feito uma reação alérgica a um medicamento para a hipertensão arterial (HTA) e no espaço de 2 meses 

tinha recorrido a vários médicos, tendo sido receitados vários medicamentos diferentes para a HTA. E 

como resultado disso, a utente estava completamente confusa, com duplicação da medicação para a 
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HTA e valores de PA alterados. Nesta situação, o aconselhamento à utente foi que se dirigisse ao 

médico para reavaliação terapêutica, essencial no controlo da patologia. 

1.5. Biblioteca e fontes de informação 

Um profissional de saúde deve investir sempre na sua formação porque a saúde é uma área que 

está constantemente em evolução sendo necessário estudar e rever conceitos para que se tornem 

melhores profissionais a cada dia. Para tal, segundo o manual das boas práticas de fabrico (BPF), uma 

famácia deve conter uma biblioteca que deve estar organizada e atualizada para que o farmacêutico 

possa facilmente consultar para esclarecimento de qualquer dúvida que surja durante o 

aconselhamento. A FA possui documentos como a Farmacopeia Portuguesa (FP) e o Formulário 

Galénico (FG).  

 

No meu estágio, surgiu-me uma situação de um utente que precisava de preparar uma solução 

de Formol a 10%, e como a solução existente no mercado era mais concentrada (Formol a 35%), o 

utente precisava de saber qual o melhor solvente para diluir a solução. Para ajudar o utente, consultei 

o Formulário Galénico (no Anexo VI encontra-se a formulação analisada) presente na FA e procurei a 

melhor forma de preparar a diluição que o utente pretendia. 

 

Para além da bibliografia física, existe também muita bibliografia online como o infomed que 

permite rapidamente tirar qualquer dúvida sobre algum medicamento a partir da consulta do RCM. 

1.6. Sistema Informático – Sifarma 2000 

O software Sifarma 2000 foi desenvolvido por farmacêuticos pela Glintt, uma empresa de 

consultoria e serviços tecnológicos em saúde. Cerca de 90% das farmácias em Portugal usam este 

software que permite executar diversas funções nas farmácias comunitárias. Este software é muito útil 

no atendimento e nos processos de gestão porque permite saber tudo o que existe na farmácia, bem 

como informação cientifica sobre cada produto sendo um auxílio no aconselhamento farmacêutico(4).  

1.7. Marketing da Farmácia Avenida 

A FA e a FVC estão nas redes sociais com uma página na plataforma Facebook e plataforma 

Instagram. Estas redes sociais, permitem um contacto digital com os seus clientes permitindo anunciar 

campanhas, transmitir informação aos utentes sobre determinadas patologias, anunciar eventos que a 

farmácia está a realizar, entre outros. Estas plataformas são uma excelente estratégia de marketing 

porque faz com que o utente perceba o que pode encontrar e/ou usufruir na farmácia onde quer que 

esteja. Ao longo do meu estágio participei na elaboração de publicações para as redes sociais e na 

elaboração de material promocional para as diversas campanhas. No Anexo VII encontram-se alguns 

exemplos.  

O grupo FA e FVC possuem também um cartão de fidelidade (Anexo VIII) de adesão gratuita, 

que proporciona ao cliente uma série de vantagens e permite uma maior fidelização. 
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2. Gestão da Farmácia 

 Gestão de Stocks 

A gestão de stock é um ponto chave para a autossuficiência de uma farmácia e que carece de 

um equilíbrio que deve ser pensado ao pormenor. Um dos pontos principais que se deve ter em conta 

é o tipo de utentes que visita a farmácia. Com base nisso, podemos ter uma noção de quais os produtos 

que a farmácia deve investir.  Existem produtos que nunca devem faltar numa farmácia porque 

praticamente todos os dias são vendidos e para esses, a farmácia tem de assegurar que nunca haja 

uma rutura de stock. Por outro lado também não deve acontecer um excesso de stock pois leva a um 

investimento num produto que não terá retorno e está a ocupar espaço útil na farmácia  para outros 

produtos que têm maior procura.  

O sistema informático Sifarma 2000 permite estabelecer um stock máximo e mínimo de cada 

produto que, em princípio, irá diminuir em grande percentagem a probabilidade de uma rutura de stock. 

O cálculo do stock máximo e mínimo de cada produto deve basear-se na rotatividade de compra e 

venda do mesmo. É importante saber quando é necessário escoar um produto, quer por validade curta, 

quer por excesso de stock, e para isso pode-se aplicar bonificações e campanhas que apelem à venda 

do produto.  

 

Regularmente, deve-se proceder à contagem física de stocks e análise de validades, de forma a evitar 

prejuízos e rentabilidade económica e financeira, procedimentos com os quais tomei contacto no meu 

estágio. 

 Realização de encomendas 

Diariamente na FA há realização de encomendas a distribuidores grossistas e mensalmente há 

realização de encomendas diretamente a vários laboratórios. As encomendas são feitas perante 

análise das condições financeiras que cada fornecedor oferece. A FA realiza encomendas geralmente 

duas vezes por dia à OCP, sendo o seu fornecedor principal. Também realiza encomendas a outros 

fornecedores como a Alliance Healthcare e a Empifarma.  

Para os distribuidores grossistas, neste caso a OCP (que é o distribuidor preferencial da FA), 

existem dois tipos de encomendas. A encomenda diária que é feita de manhã ao final do dia, que 

consiste em encomendar os produtos que estão abaixo do stock mínimo e que o sifarma 2000 sugere 

ao farmacêutico responsável pelas encomendas proceder ao seu pedido. A encomenda instantânea, é 

uma encomenda que geralmente surge no atendimento quando um utente precisa de um produto que 

não existe em stock e perante essa situação efetua-se uma encomenda instantânea, escolhendo o 

fornecedor que oferece melhor condição financeira e melhor qualidade no serviço (como a brevidade 

da entrega). A encomenda instantânea pode ser feita por via eletrónica em que se consegue ver a 

disponibilidade do produto no fornecedor a partir da emissão de 3 sinais: Verde que indica que o produto 

está disponível, azul que indica que o produto está disponível mas o tempo de entrega é maior que o 

habitual e o vermelho que indica que o produto não está disponível. A disponibilidade de um produto e 

posteriormente a sua encomenda pode ser feita também via telefónica com o fornecedor.  
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No caso das encomendas diretas aos laboratórios, são encomendas muito recorrentes por 

exemplo em produtos de dermocosmética porque os laboratórios oferecem bonificações e descontos 

que faz com que compense mais à farmácia comprar diretamente ao laboratório, principalmente quando 

são elevadas quantidades ou gamas completas. 

 

No estágio, tive oportunidade de ver um farmacêutico responsável a efetuar uma encomenda 

diária e tive oportunidade de durante o atendimento sugerir ao utente a possibilidade de encomenda 

instantânea quando não tínhamos determinado produto em stock 

 Receção e verificação de encomendas 

As encomendas diárias e instantâneas são as que têm maior prioridade de receção e verificação 

porque geralmente contêm produtos que têm mais rotação e que é importante ter em stock. Os produtos 

de frio devem ser acondicionados no frigorífico imediatamente após a receção da encomenda. 

Uma encomenda é geralmente acompanhada por uma guia de remessa ou com uma fatura em 

duplicado. O procedimento da receção de uma encomenda é realizada a partir do sistema informático 

Sifarma 2000 e é importante verificar se os produtos recebidos são os que constam na fatura e se 

foram produtos encomendados pela farmácia. No caso de alguma inconformidade, procede-se ao 

contacto com o fornecedor para que ocorra a regularização da mesma e efetua-se o registo dessa 

reclamação. 

Quando se procede à receção da encomenda, o primeiro passo passa por selecionar a 

encomenda da fatura, inserir o número da fatura e o valor monetário da mesma. No segundo passo, 

com auxílio do leitor ótico, todos os produtos são lidos. Procede-se a acertos de validade, insere-se 

preços de venda à farmácia (PVF) e no caso dos produtos de venda livre é calculado um preço de 

venda ao público (PVP). Termina-se a receção da encomenda quando o valor monetário de todos os 

produtos calculado pelo Sifarma 2000 corresponde ao valor total que está indicado na fatura. Os 

produtos de exposição que se encontram na sala de atendimento ao público são etiquetados. Aquando 

do término da receção da encomenda o Sifarma 2000, indica os produtos que estavam encomendados 

e não foram rececionados, neste caso devemos selecionar os produtos que estão esgotados no 

fornecedor (informação presente na fatura) e os produtos que devem aguardar receção (produtos que 

ainda estão por vir). No final é emitido um documento de “Entrega da encomenda” que deve ser 

impresso e agrafado junto da fatura original e duplicada (na FA este procedimento só é realizado em 

encomendas de fornecedores não habituais e em encomendas que vêm por transferência da FVC). 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos sujeitos a um controlo 

apertado e por isso são acompanhados por um documento de requisição específico em duplicado que 

são assinados e carimbados pelo farmacêutico responsável. O duplicado é entregue ao fornecedor  e 

o original fica na farmácia durante 3 anos, tal como descrito no Decreto Regulamentar nº.61/94 de 12 

de outubro(5). 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

Farmácia Avenida 

8 
 

 Armazenamento 

Na FA, todos os produtos estão organizados de forma a que no momento da dispensa seja fácil 

e intuitivo de encontrar. 

Alguns produtos, segundo o RCM, necessitam de serem conservados a uma temperatura 

controlada de 2ºC a 8ºC no frigorífico. Os restantes produtos são armazenados no robot, em exposição 

na sala de atendimento ao público, em gavetas e em estantes devidamente identificadas. Para garantir 

a qualidade e a conservação dos medicamentos é monitorizado a temperatura ambiente e humidade 

da farmácia devendo assim a temperatura estar inferior a 25ºC e a humidade inferior a 60%. 

Semanalmente procede-se à análise dos valores de temperatura e humidade da farmácia para garantir 

que durante esse período de tempo esses parâmetros estiveram conformes. Aquando do 

armazenamento dos medicamentos e produtos de saúde deve-se seguir o principio First In, First Out 

(FIFO). 

 

A receção, verificação e armazenamento foram as primeiras funções que aprendi e depois 

executei na FA. Foram atividades que realizei sempre, embora com menos intensidade nos últimos 2 

meses de estágio. É uma função que carece de muita concentração e que me ajudou imenso no 

conhecimento dos produtos que a FA dispõe como também da localização dos mesmos. No primeiro 

mês de estágio, aproveitava para estudar os fármacos que iam aparecendo e relembrar conceitos que 

poderiam estar mais esquecidos, para mim foi uma etapa importantíssima para me sentir mais segura 

e confiante no atendimento. 

 Prazos de validade 

Os prazos de validade dos produtos que se encontram na farmácia devem seguir um controlo 

rigoroso para garantir sempre a qualidade e a segurança dos medicamentos aquando da dispensa dos 

mesmos. Nos produtos de robot, a validade é analisada no momento em que se armazena o produto 

neste equipamento porque apenas se coloca no robot os medicamentos e produtos que têm pelo menos 

1 ano de validade contando a partir do momento do armazenamento. Nos restantes medicamentos e 

produtos, a validade é inserida no Sifarma 2000 no momento da receção. Todos os medicamentos ou 

produtos com validade inferior a 1 ano contando a partir do momento em que é analisada, deve ser 

armazenada numa estante identificada como “validades” que tem função de armazenar medicamentos 

de validade curta. 

No ínicio de cada mês, realiza-se uma listagem, emitida pelo Sifarma 2000, dos produtos que 

estão a 2 meses de terminar a validade e retira-se do robot os produtos que estão a 2 meses de fazer 

um ano da sua entrada no robot. Posteriormente, analisa-se a validade e separa-se aqueles 

medicamentos e produtos que efetivamente estão a 2 meses de expirar a validade. No caso dos 

produtos de diagnóstico para a diabetes, existem laboratórios que não aceitam devoluções, outros que 

aceitam até 2, 3 ou 6 meses antes da expiração do prazo de validade.  

Estes produtos são devolvidos ao fornecedor com a indicação que o motivo da devolução é a 

aproximação do término da validade. 
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Ao longo do estágio, pude intervir no processo de análise de validades em várias circunstâncias, 

desde aquando da entrada no robot, como na conferência das validades na receção dos produtos que 

não são armazenados em robot. Realizei contagens de stock e análise de validade dos produtos em 

exposição, procedendo de seguida ao acerto da validade aquando da necessidade. 

 Devoluções 

Existem várias situações que conferem a necessidade de devolver produtos ao fornecedor. Estas 

situações passam por expiração do prazo de validade, embalagens danificadas, erro no pedido ou 

produto retirado do mercado por indicação do INFARMED. Aquando de uma devolução é emitida uma 

“Nota de Devolução” que contém os produtos a devolver e as respetivas quantidades, o PVF de cada 

produto e a referência da fatura da encomenda do produto. São emitidas 3 vias carimbadas e 

assinadas, sendo que a original e duplicado são para enviar ao fornecedor juntamente com os produtos 

e o triplicado fica arquivado na farmácia. No caso da devolução ser aceite pelo fornecedor pode ocorrer 

uma nota de crédito ou a troca por outro produto procedendo-se de seguida à regularização da 

devolução. No caso da devolução não ser aceite o produto retorna à farmácia e é segregado para 

quebra. 

 

Ao longo do estágio pude intervir no processo de realização de devoluções. 

3. Dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

A dispensa de medicamentos é um ato profissional no qual o farmacêutico cede medicamentos 

ou substâncias medicamentosas aos utentes mediante prescrições médicas ou regime de 

automedicação ou indicação farmacêutica. No momento da dispensa de medicamentos, o farmacêutico 

tem o dever de prestar toda a informação indispensável para o uso correto dos medicamentos. O 

farmacêutico avalia a medicação dispensada e em situações de problemas relacionados com 

medicamentos (PRM), o farmacêutico procura identificar e resolver tendo sempre em contra a proteção 

e segurança do utente(6). 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Os MSRM são medicamentos que carecem, como o próprio nome indica, de uma prescrição 

médica. Existem várias condições que podem fazer com que um medicamento seja MSRM tais como: 

necessidade vigilância médica durante o tratamento, medicamento que constitui um risco de saúde 

quando utilizado para outros fins que não o terapêutico, possui uma atividade ou reação adversa que 

é necessário aprofundar  e medicamentos injetáveis(7). 
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3.1.1 Prescrição médica 

Antes da dispensa dos medicamentos prescritos nas receitas médicas, é importante que o 

farmacêutico analise a receita verificando se a mesma está conforme. A receita médica deve conter 

vários elementos como: número e validade da receita, identificação do prescritor (aposição da vinheta 

em alguns tipos de receita), dados do utente (nome, número do utente, número de beneficiário, 

apresentação do regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável), identificação do 

medicamento, posologia e duração do tratamento, número de embalagens, data da prescrição e 

assinatura do prescritor. A identificação do medicamento pode estar por denominação comum 

internacional (DCI) e/ou nome comercial, dosagem, forma farmacêutica e dimensão da embalagem(8). 

Em algumas situações existem justificações técnicas para a prescrição de medicamentos pelo nome 

comercial ou nome do titular.  Essas justificações têm de estar descritas nas receitas dividindo-se em 

3 exceções:  “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º” que diz respeito a medicamentos de índice ou margem 

terapêutica estreita limitando a dispensa a uma lista de medicamentos definida pelo INFARMED; 

“Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - reação adversa prévia” que se aplica quando houve uma reação 

adversa a um medicamento tendo sido reportada ao INFARMED; “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - 

continuidade de tratamento superior a 28 dias” relativamente a medicamentos de tratamento superior 

a 28 dias, nesta exceção o utente possui direito de opção por medicamento similar desde que o 

medicamento seja mais barato (8). 

Existem essencialmente 2 tipos de receitas médicas: as manuais e as eletrónicas. De acordo 

com o Despacho nº 2935-B/2016, de 25 de fevereiro, o objetivo é que ocorra uma desmaterialização 

da receita eletrónica porém, ainda existe a receita eletrónica materializada e a receita manual(9,10). 

As receitas manuais, hoje em dia, são prescritas salvo determinadas exceções tais como: 

falência do sistema informático, inadaptação do prescritor, prescrições ao domicílio ou no caso de 

alguns profissionais com um máximo 40 prescrições por mês. Para uma receita manual estar conforme, 

tem de obdecer ao parâmetros acima referidos sobre a validação de uma receita médica. Numa receita 

manual, o médico pode prescrever até um máximo de 4 embalagens de medicamentos, sendo que para 

o mesmo medicamento pode prescrever até um máximo de 2 embalagens, salvo medicamentos de 

dose unitária podendo ser prescritas 4 embalagens do mesmo medicamento. Esta tipologia não deve 

conter rasuras nem estar preenchida com canetas de cores diferentes (8). 

 

As receitas manuais, são aquelas que levam mais facilmente a erros na dispensa da medicação. 

Durante o estágio, sempre que senti ilegilibilidade na caligrafia do prescritor confirmei a interpretação 

da mesma com um farmacêutico da FA. É de extrema importância que não haja qualquer dúvida de 

que os medicamentos prescritos correspondem aos medicamentos dispensados , pois à mínima dúvida 

é dever do farmacêutico, como profissional de saúde competente, contactar o médico para 

esclarecimento de dúvidas da prescrição. 

 

A prescrição eletrónica materializada funciona de forma semelhante à receita manual, porém tem 

a vantagem de ser uma receita informática que, só por si, já diminui muito a probabilidade de erros na 
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dispensa. A prescrição eletrónica materializada tem a vantagem de poder ser renovável através da 

emissão de 3 vias pelo médico, chegando a atingir 6 meses de validade(8). 

 

Esta tipologia de receita foi a que menos aviei durante os meus atendimentos no estágio. Senti 

uma segurança superior na dispensa dos medicamentos neste tipo de receitas comparado às receitas 

manuais pois as mesmas apresentam os códigos de barras dos medicamentos prescritos permitindo 

que menos erros sejam cometidos. 

 

A prescrição eletrónica desmaterializada (receita sem papel) é uma prescrição que necessita de 

um equipamento eletrónico por parte do utente. A receita é enviada via mensagem de texto telefónica 

ou por e-mail sendo que na mensagem contém o número da receita, o código da dispensa e o código 

de opção. A receita pode ser impressa em papel caso o utente deseje. Este tipo de prescrição permite 

a prescrição de vários medicamentos diferentes até um máximo de 6 embalagens por medicamento 

tendo a receita uma validade de 6 meses após a data de emissão. No caso de medicamentos de 

tratamento a curto/médio prazo, a validade da receita é de apenas 30 dias com um máximo de 2 

embalagens por medicamento(8).  

 

A prescrição eletrónica desmaterializada foi a prescrição com que mais contactei ao longo do 

meu estágio, e sem dúvida a opção mais vantajosa de receita. Para além do impacto ambiental, 

assegura ao farmacêutico uma maior segurança na dispensa de medicamentos. 

3.1.2  Medicamentos Psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes pertencem a um grupo de medicamentos que 

atuam no Sistema Nervoso Central e que podem provocar dependência física e/ou psíquica. O circuito 

destes medicamentos sofre um controlo rígido que essencialmente está fundamentado na prevenção 

do tráfico ilícito e do uso abusivo destas substâncias(11,12). 

A prescrição, no caso de ser prescrição manual ou eletrónica materializada deve estar indicado 

o tipo RE (prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo) e neste tipo de prescrição 

apenas deve conter medicamentos psicotrópicos e estupefacientes.  No caso da prescrição ser 

eletrónica, deve estar indicado o tipo LE ( linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos 

a controlo), podendo conter outro tipo de medicamentos nas outras linhas da receita (8). 

Na dispensa deste tipo de medicamentos é necessário o registo dos dados de identificação do 

utente e do adquirente da medicação, identificação da prescrição, da farmácia, do medicamento e da 

data da dispensa (8). No final da dispensa é emitido um documento com todos os dados referidos 

anteriormente que deve ser arquivado na farmácia por 3 anos.  

No caso dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes deve ser enviado para o INFARMED 

mensalmente por via eletrónica a cópia das receitas manuais e a listagem do registo de saída e 

anualmente o mapa de balanço. No caso das benzodiazepinas deve ser enviado para o INFARMED 

anualmente por via eletrónica o mapa de balanço (8). 
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3.1.3  Medicamentos genéricos e sistema de preço de referência 

 O medicamento genérico é um medicamento que utilizou como referência um medicamento 

original (medicamento de marca) e, assim sendo, é um medicamento com a mesma substância activa, 

forma farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica do medicamento de referência(13). São 

medicamentos que garantem qualidade, segurança e eficácia tendo demontrado em ensaios pré-

clínicos e clínicos bioquivalência ao medicamento original (13). Os medicamentos genéricos são 

medicamentos geralmente mais baratos devido a medidas governamentais . O farmacêutico tem o 

dever de alertar o utente para a existência de medicamentos genéricos possibilitando ao mesmo o 

direito de opção na escolha do medicamento, salvo algumas exceções, tais como, quando só existe no 

mercado o medicamento de marca ou quando o médico prescritor coloca uma justificação técnica(14). 

O sistema de preços de referência, é um PVP médio dos cinco medicamentos pertencentes ao 

mesmo grupo homogéneo mais baratos. Neste caso, os medicamentos avaliados são comparticipados, 

prescritos no âmbito do SNS e nos quais já existem genéricos autorizados, comparticipados e 

comercializados. Os grupos homogéneos são formados e atribuídos preços de referência 

trimestralmente, e todos os meses os PVPs são atualizados(13). 

 

Ao longo do meu estágio, durante o atendimento, alertava sempre o utente para o seu direito de 

opção quanto ao laboratório dos medicamentos que pretendia. 

3.1.4 Regime de Comparticipação 

O SNS possui um regime geral de comparticipação de medicamentos com 4 escalões de 

comparticipação que são aplicados consoante o medicamento requerido. O escalão A aplica uma 

comparticipação de 90% ao PVP, o escalão B aplica uma comparticipação de 69% ao PVP, o escalão 

C aplica uma comparticipação de 37% ao PVP e o o escalão D aplica uma comparticipação de 15% ao 

PVP. Cada escalão possui uma lista de classes de medicamentos no qual é aplicado o valor 

determinado de comparticipação, estando o valor de comparticipação descrito na Portaria n.º 195-

D/2015, de 30 de junho(15). 

Existe também o regime especial de comparticipação de medicamentos sendo aplicado sob 

diversas situações(8). Aos beneficiários acresce uma comparticipação face ao regime geral de 

comparticipação, no escalão A acresce 5% ficando com 95% de comparticipação sob o PVP, e nos 

restantes escalões acresce 15% de comparticipação ficando com 84% no escalão B, 52% no escalão 

C e 30% no escalão D. Pode ainda ser obtido uma comparticipação de 95% em todos escalões caso o 

utente escolha os medicamentos pertencentes ao grupo de PVP igual ou inferior ao quinto 

medicamento mais barato. Para determinadas patologias ou grupos especiais de utentes, o estado 

comparticipa a medicação utilizada no tratamento desde que esteja definida no despacho do membro 

do Governo responsável pela área de Saúde. Para assegurar o cumprimento da prescrição, o prescritor 

deve indicar na receita o diploma legal correspondente da patologia. Isto aplica-se a patologias como 

psoríase, doença inflamatória intestinal, artrite reumatóide, entre outras(8). Cidadãos estrangeiro com 
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estatuto de refugiados ou com direito a asilo em Portugal são alvo de comparticipação de 

medicamentos em regime especia(8). 

Em utentes com Diabetes Mellitus aos produtos destinados ao auto-controlo aplica-se uma 

comparticipação na qual as tiras-teste têm 85%  e as agulhas, seringas e lancetas têm uma 

comparticipação de 100%(8). 

Dispositvos médicos de utentes ostomizados e/ou com incontinência/retenção urinária têm uma 

comparticipação de 100%(8). 

Para além das situações referidas anteriormente, é também alvo de regime comparticipação 

medicamentos manipulados, produtos dietéticos com carácter terapêutico (têm de ser prescritos pelo 

Instituto de Genética Médica Dr Jacinto Magalhães ou em centro de tratamento dos hospitais 

protocolados com o instituto) e câmaras expansoras(8). 

Para além dos regimes de comparticipação referidos anteriormente, existe também subsistemas 

de saúde estabelecidos por entidades privadas que beneficiam os utentes com um acréscimo de uma 

comparticipação (assegurada por esse subsistema) à comparticipação do SNS. São exemplo de 

subsistemas de saúde estabelecidos por entidades privadas o SAMS, SAVIDA EDP, Caixa Geral de 

Depósitos, etc. 

 

Durante o estágio tive oportunidade de aviar receituário com os diversos regimes de 

comparticipação e subsistemas de saúde. 

3.1.5 Conferência de Receituário 

A conferência de receituário é um passo fulcral na deteção de erros principalmente nas receitas 

manuais. Na FA, numa primeira fase, no momento da dispensa analisam-se os parâmetros referidos 

anteriormente no sentido de averiguar se a receita está conforme para aviar. Numa segunda fase, as 

receitas são organizadas por lote e organismo a que pertencem (um lote contém um máximo de trinta 

receitas) . Em cada lote organiza-se as receitas por ordem crescente e voltam-se a analisar todos os 

parâmetros para que uma receita esteja conforme. No fim da verificação do lote emite-se o verbete, 

documento de identificação do lote de receitas. No último dia de cada mês é emitido o resumo de lotes 

e a fatura assinada e carimbada pelo farmacêutico. As receitas são enviadas para o Centro de 

Conferência de Faturas (no caso do receituário de comparticipação pelo SNS) ou para a Associação 

Nacional das Farmácias (ANF) (no caso de receituário de comparticipação por outros subsistemas) até 

ao dia 10 do mês seguinte à dispensa para que a farmácia receba o valor das comparticipações do 

estado e subsistemas de saúde. Quando alguma receita não está conforme, esta é devolvida à farmácia 

e a comparticipação não é paga devendo a farmácia posteriormente, nos casos possíveis, corrigir o 

erro(16). 

 

No meu estágio na FA, conferi receituário durante o atendimento ao balcão e também tive 

oportunidade de realizar o fecho de lotes. 
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3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os MNSRM são medicamentos que não necessitam de prescrição médica mas que devem ser 

utilizados racionalmente e para a indicação descrita no RCM(17). Estes medicamentos também podem 

ser vendidos fora das farmácias(18). 

Uma sub-categoria dos MNSRM, são os medicamentos não sujeitos a receita médica de 

dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF) que são um grupo de medicamentos que apesar de não 

serem sujeitos a receita, não podem ser vendidos em outros estabelecimentos para além da farmácia 

pois a sua dispensa é condicionada pela intervenção do farmacêutico e aplicação de protocolos de 

dispensa(19). 

 São medicamentos que podem ser aconselhados pelo farmacêutico perante sintomas 

verbalizados pelo utente ou o próprio utente pode solicitar estes medicamentos ao farmacêutico. O 

farmacêutico deve proceder à avaliação da situação do utente colocando questões ( sobre a situação 

fisiológica do doente, alergias a medicamentos, problemas de saúde e medicamentos que o utente 

esteja a tomar) que o esclareçam no sentido de qual será a melhor terapêutica para o utente. Para além 

das medidas farmacológicas, o farmacêutico deve aconselhar algumas medidas não farmacológicas 

que promovam a eficácia do tratamento(6,8). 

O farmacêutico tem um papel fulcral na dispensa destes medicamentos devendo promover um 

uso responsável do mesmo e incentivar à adesão à terapêutica. 

 

Como estagiária, o aconselhamento de MNSRM é sem dúvida das tarefas mais desafiantes 

numa farmácia comunitária. A evolução que acontece ao longo do estágio curricular é maioritariamente 

nesta parte. No início, comecei por ver os profissionais da FA a atender sendo que aos poucos fui 

começando a atender os utentes com acompanhamento. Principalmente no início do estágio foi 

fundamental o auxílio que os profissionais da FA me prestaram no sentido de melhorar o meu 

aconselhamento farmacêutico, isso fez com que aos poucos me fosse tornando mais autónoma.  

3.3. Outros medicamentos e produtos de Saúde 

 Medicamentos Manipulados 

Os medicamentos manipulados são “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado 

e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. 

A fórmula magistral necessita de uma receita com a identificação do utente e do medicamento 

que pode ser preparado numa farmácia de oficina ou em serviços farmacêuticos hospitalares. No caso 

do preparado oficial, o medicamento é produzido a partir de indicação compendial (farmacopeia ou 

formulário galénico) e destina-se a ser dispensado a doentes assistidos pela farmácia de oficina ou 

pelos serviços farmacêuticos hospitalares(20). 

A FA, possui um laboratório perfeitamente equipado segundo as BPF, porém a produção de 

medicamentos manipulados é muito rara, dada a escassez de receituário com manipulados. Para 

atender às necessidades dos utentes no que repeita a determinadas formulações (cápsulas, xaropes, 
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entre outras.), a FA tem algumas parcerias com farmácias que produzem medicamentos manipulados 

sendo que são feitas encomendas destes às respetivas farmácias aquando a necessidade. 

 Medicamento de uso veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são fundamentais para prevenir e curar doenças mantendo 

assim os animais saudáveis. Os medicamentos e uso veterinário demonstram impacto na proteção da 

saúde pública pois várias doenças dos animais são transmissíveis ao homem(21). 

O medicamento veterinário define-se como “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos 

seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico -veterinário ou, exercendo uma acção farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”(22). 

A FA disponibiliza alguns medicamentos veterinários, sendo que os medicamentos mais 

frequentemente dispensados são os desparasitantes externos e pílulas concepcionais para animais 

domésticos como o gato e o cão. 

 

Na FA, prestei aconselhamento sobre medicamentos veterinários, maioritariamente 

desparasitantes externos. Esta área é das que me deparei com mais dificuldade por achar que não 

possuía bases consolidadas para um bom aconselhamento farmacêutico. 

 Medicamentos e produtos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos “são medicamentos que se obtêm a partir de substâncias 

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

na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado-

Membro. 

A preparação de medicamentos homeopáticos envolve a utilização de quantidades mínimas de 

substâncias ativas (obtidas através de diluições e dinamizações sucessivas).”  

Existem 2 tipos de medicamentos homeopáticos, os sujeitos registo simplificado e os sujeito a 

autorização de introdução no mercado. Os medicamentos homeopáticos de registo simplificado são 

medicamentos que não necessitam de apresentar indicação terapêutica para serem introduzidos no 

mercado pois a sua forma farmacêutica e dosagem não apresentam perigo para o utente. Por sua vez, 

um medicamento homeopático sujeito a autorização de introdução no mercado deve obedecer aos 

requisitos previstos para qualquer outro medicamento(23). 

 

Na FA, a prática de aconselhamento de medicamentos homeopáticos não é muito comum. No 

entanto, a FA possui em stock alguns (como é o caso do oscilococcinum e traumeel) e ao longo do 

meu estágio o medicamento homeopático com o qual tive mais contacto por dispensa de receituário foi 
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o STODAL (24), um medicamento homeopático na forma farmacêutica de xarope utilizado para o 

tratamento sintomático da tosse.  

 Produtos cosméticos e puericultura 

De acordo com o INFARMED, “produto cosmético é qualquer substância ou mistura destinada a 

ser colocada em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em 

vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-

los em bom estado ou corrigir os odores corporais.” 

Os produtos cosméticos englobam os produtos de higiene corporal e os produtos de beleza. 

Os produtos de puericultura, segundo o Decreto-Lei n.º 10/2007, de 18 de janeiro definem-se 

como qualquer produto que tenha a função de facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação, 

sucção das crianças e brinquedos(25). 

 

A FA, tem uma forte aposta de produtos cosméticos sendo que, ao longo do meu estágio tive 

oportunidade de prestar aconselhamento aos utentes sobre esta área. Na FA, muitos utentes procuram 

aconselhamento de produtos cosméticos sendo necessário uma constante atualização dos 

profissionais para ser possível responder às necessidades dos utentes. 

Os produtos de puericultura foram sem dúvida um desafio para mim ao longo do estágio tendo 

sido necessário no início pedir auxílio aos profissionais da FA no momento do aconselhamento. 

 Dispositivos médicos 

Dispositivo médico é definido como “um vasto conjunto de produtos, cobertos por várias diretivas 

da Comunidade Europeia. Os dispositivos médicos são destinados, pelo seu fabricante, a serem 

utilizados para fins comuns aos dos medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma 

doença humana. No entanto, os dispositivos médicos devem atingir os seus fins através de 

mecanismos que não se traduzem em acções farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, por isto 

se distinguindo dos medicamentos”(26) 

A FA possui em stock vários dispositivos médicos como é o caso de materiais de penso, fraldas, 

pensos higiénicos, material ortopédico, meias de compressão e descanso, seringas entre outros. 

Materiais de ostomia eram muitas vezes encomendados a pedido de utentes. 

 

O aconselhamento de dispositivos médicos durante o meu período de estágio foi recorrente. No 

início do estágio sentia que o meu conhecimento nesta área era bastante vasto, porém ao longo do 

estágio com auxílio dos profissionais da FA e formações tornou-se mais fácil o aconselhamento destes 

produtos. 
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4. VALORMED 

O VALORMED é uma associação sem fins lucrativos que visa implementar um sistema de 

recolha e tratamento de resíduos de medicamentos. A recolha de resíduos da embalagem de 

medicamentos (vazias ou com medicamento) compreende medicamentos de uso humano e veterinário. 

É importante alertar a sociedade para a não poluição do ambiente com medicamentos. O VALORMED 

resultou da colaboração da indústria farmacêutica com distribuidores e farmácias(27). 

A FA tem contentores da VALORMED onde os utentes podem deixar a medicação que já não 

usam ou embalagens vazias. É importante consciencializar a população para esta temática 

sensibilizando para os riscos associados ao tratamento dos medicamentos no lixo urbano. 

5. Formações 

Segundo o Código Deontológico dos Farmacêuticos, esta classe necessita estar constantemente 

a melhorar o seu conhecimento e as suas capacidades técnicas devendo assim manterem-se 

atualizados através de atividades que os enriqueçam profissionalmente(28).  

 

Ao longo do meu estágio curricular realizei várias formações em diversas áreas no sentido de 

evoluir profissionalmente e melhorar os meus conhecimentos e confiança na parte do aconselhamento 

farmacêutico. 

Realizei formações online através das plataformas “e-learning to Care da Pierre Fabre” e a partir 

da plataforma “L'Oréal Cosmética Activa”. Assisti a algumas formações na FA por formadores de 

diversas marcas. Assisti a uma formação da Aboca sobre produtos como o Grintuss, Neofitoroid, 

Sollievo e Neo Bianacid. Assisti a uma formação da Elancyl  sobre os produtos anti-celulíticos e A-

Derma sobre um produto novo o Epitheliale A.H Duo Massage. Assisti também a uma formação da 

Colgate sobre os novos dentríficos de venda exclusiva em farmácia como a gama Periogard e a 

Duraphat. Por último, assisti a um curso geral dos produtos Esthederm do grupo NAOS 

Parte II 

Projetos Desenvolvidos na FA durante o período de estágio 

 

1. Diagnóstico e sensibilização de utentes com risco de desenvolver 

Diabetes Mellitus II  

1.1. Enquadramento 

Em 2035, na União Europeia, estima-se que existam 69 milhões de pessoas com diabetes, com 

maior incidência em faixas etárias de 30 a 40 anos(29). Desde os maus hábitos alimentares, aos estilos 

de vida sedentários, estes são alguns dos fatores de risco que caracterizam a população e que 
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propiciam a diabetes estimando que até 2035 haja um aumento de mais 205 milhões de pessoas com 

diabetes(29). 

Em Portugal, estima-se que existe um milhão de indivíduos com diabetes, cerca de 1/10 da 

população total do país. Cerca de 40% da população portuguesa (20-79 anos) tem diabetes ou está 

em risco de desenvolver esta doença crónica(30). 

Tratando-se de um problema de saúde pública, como futura profissional de saúde, sinto que 

devemos alertar a população para esta problemática no sentido de sensibilizar a mesma para a 

prevenção da Diabetes Mellitus do tipo II (a mais prevalente e a que pode ser prevenida). Para além 

disto, a nível económico, a diabetes representa uma fatia considerável dos gastos em saúde em todo 

mundo, uma média de 11%, que corresponde a cerca de 612 milhões de dólares(30). 

A Fundação Calouste Gulbenkian é uma instituição que se destina a melhorar a qualidade de 

vida das pessoas através das artes, beneficência, ciência e educação. Esta fundação em 2013, lançou 

o projeto “Health in Portugal: A Challenge for the Future. The Gulbenkian Platform for a Sustainable 

Health System” que visa atuar em determinadas problemáticas da saúde da população portuguesa. No 

âmbito deste projeto  surgem 3 programas : STOP Infeção Hospitalar! (que visa reduzir as infeções 

hospitalares), Diz não à diabetes( que visa suster o crescimento da incidência da diabetes) e um outro 

programa que pretende ajudar Portugal a tornar-se um exemplo de boas práticas na saúde e no 

desenvolvimento das crianças dos 0 aos 6 anos (31).  

O programa “Diz Não à Diabetes” tem como objetivo evitar que pré-diabeticos desenvolvam a 

doença e identificar diabéticos que ainda não foram diagnosticados (29).  

1.2. Estado da arte: Diabetes  

 Definição e Tipologia 

A Diabetes é uma doença crónica que se caracteriza por valores de glicemia elevados devido a 

um distúrbio no pâncreas. Existem vários tipos de diabetes. Na Diabetes Mellitus do tipo I, ocorre uma 

destruição autoimune das células ß (responsáveis pela produção, armazenamento e libertação da 

insulina) no pâncreas levando a uma deficiência absoluta de insulina (32). Na Diabetes Mellitus do tipo 

II (DM II), a causa pode ser a perda progressiva da função das células ß na secreção de insulina, ou 

uma resistência à insulina, ou então uma combinação destes dois eventos. A diabetes gestacional, 

consiste num tipo de diabetes que ocorre no segundo ou terceiro semestre na gravidez da mulher (33).  

 Diagnóstico 

O diagnóstico da diabetes baseia-se em vários critérios. Segundo a American Diabetes 

Association (ADA), é critério de diagnóstico a glicemia plasmática (GP) ≥126 mg/dL em jejum ou GP≥ 

200 mg/dL após 2h na prova de tolerância à glicose oral (PTGO, e esta prova consiste na ingestão de 

uma quantidade equivalente a 75 g de glucose dissolvida em água), ou Hemoglobina Glicada (A1C) ≥ 

6,5% ou sintomas clássicos de hiperglicemia (poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso)  associado 

a uma GP ocasional ≥ 200 mg/dL. Todos os testes devem ser repetidos no sentido de confirmar o 

diagnóstico (33). 
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São considerados pré-diabéticos os indivíduos que não estão incluídos nos critérios de 

diagnóstico da diabetes mas que têm valores muito próximos destes. Segundo a ADA, é critério de 

diagnóstico da pré-diabetes, GP entre 100 a 125 mg/dL em jejum ou 140 ≤ GP≤ 199 mg/dL após 2h da 

prova PTGO ou Hemoglobina Glicada (A1C) entre 5,7 e 6,4% (33). 

 Grupos de Risco 

Existem vários fatores que aumentam o risco de um indivíduo desenvolver diabetes. Esses 

fatores podem ser modificáveis e não modificáveis. Os fatores de risco modificáveis são: excesso de 

peso (Índice de Massa Corporal ≥25 kg/m2), inatividade física, hábitos alimentares inadequados, entre 

outros. Os fatores de risco não modificáveis são: idade superior a 45 anos, historial de doença 

cardiovascular, hipertensão (≥140/90 mmHg ou pacientes que tomem medicação para a hipertensão), 

HDL-colesterol < 35 mg/dL e ou TG >250 mg/dL, mulheres com síndrome do ovário poliquistico, entre 

outros (33). 

 Complicações 

À diabetes estão associadas complicações micro e macrovasculares. As complicações 

macrovasculares podem ser a nível do coração como a doença arterial coronária. As complicações 

microvasculares consistem na retinopatia, neuropatia e nefropatia levando a consequências graves 

como cegueira, insuficiência renal , acidentes vasculares cerebrais, amputações de membros, entre 

outras (29). 

 Medidas farmacológicas e não farmacológicas para o tratamento 

O controlo da glicemia de um doente com diabetes é fundamental para evitar complicações, 

principalmente macrovasculares, como é o caso da doença cardiovascular, que é a principal causa de 

morte dos doentes diabéticos (34). 

A terapia farmacológica de primeira linha para a DM II é a metformina. Esta substância ativa é 

geralmente utilizada em monoterapia apresentando bons resultados no controlo metabólico da glicemia 

e na prevenção de complicações macrovasculares. A metformina, pertence à classe dos antidiabéticos 

orais denominados biguanidas, atuando na redução da neoglucogénese hepática (produção de glicose 

a partir do glicogénio no fígado) e aumentando a sensibilidade à insulina. Existem outras classes de 

antidiabéticos orais como: sulfonilureias, inibidores da α-glucosidase, meglitinidas, inibidores da DPP-

4, análogos da GLP-1 e tiazolidinedionas(35)(36).  

Na tabela II encontra-se representado todas as classes de antidiabéticos orais e respetivo 

mecanismo de ação. 
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Tabela II - Classes de antidiabéticos orais e respetivo mecanismo de ação(37) 

 

Para além dos antidiabéticos orais, existe a opção de tratamento farmacológico por 

insulinoterapia. A insulina, tendo sido desenvolvida para o tratamento da Diabetes Mellitus tipo I, 

atualmente é utilizada para o tratamento da insulinorresistência de indivíduos com DM II. A 

administração de insulina, para além de promover o aumento da insulina basal possui uma ação 

benéfica no HDL-colesterol e nos triglicerídeos. Por outro lado, a insulinoterapia pode levar a situações 

de hipoglicemia (37). 

Medidas não farmacológicas como autovigilância do controlo metabólico, técnicas de 

administração de insulina, cuidados com os pés, diminuição da ingestão de álcool, abstinência tabágica 

e exercício físico são algumas medidas que um diabético pode adoptar para evitar crises agudas e 

diminuir os risco de desenvolver complicações tardias (34). 

1.3. Desenvolvimento do projeto  

 Objetivos do Desafio de Gulbenkian 

A cidade de Guimarães foi um dos municípios aderentes ao programa “Diz Não à Diabetes” 

promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian.  

Este projeto realça a função do farmacêutico na atuação como profissional de saúde junto da 

população promovendo a prevenção da patologia e detetando fatores de risco dos utentes. Em 

simultâneo, pareceu-me um projeto fácil de implementar na FA , tendo sido estas a razões da realização 

deste projeto durante o meu estágio curricular.  

O programa tem 2 objetivos: evitar que 50 mil indivíduos com elevado risco (“pré-diabéticos”) 

desenvolvam a doença no prazo de 5 anos e identificar 50 mil pessoas com diabetes que desconhecem 

ser portadoras da doença no prazo de 5 anos. O primeiro objetivo passa por promover nos pré-
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diabéticos medidas não farmacológicas que previnam o aparecimento da doença como a alimentação 

saudável e a prática de exercício físico. O segundo objetivo é reportar os casos ao SNS para que haja 

um acompanhamento no controlo e nas manifestações clínicas da doença (29). 

No programa “Diz Não à Diabetes”, a identificação da população diabética e pré-diabética baseia-

se na aplicação de um questionário de FINDRISC (descrito em 1.3.4) adotado pelo Programa Nacional 

para a Diabetes contando com a colaboração das farmácias da rede da ANF. No caso do indivíduo ser 

identificado como tendo um risco elevado de desenvolver a doença, este deve ser reencaminhado para 

a Unidade de Saúde da sua residência para a confirmação do diagnóstico com o médico no prazo de 

1 mês (29).  

 Objetivos e ações do projeto “Promoção para a saúde em utentes com 

risco de desenvolver Diabetes Mellitus tipo II” 

O projeto que desenvolvi na FA consistiu em identificar doentes com risco de desenvolver DM II. 

De forma a atingir o objetivo pretendido foi submetido o questionário de FINDRISC à população durante 

os atendimentos na FA.  

Sensibilizar a população de risco, e não só, para esta problemática foi também um objetivo deste 

projeto tendo sido elaborado um panfleto sobre a patologia. 

 Promoção do projeto na população 

O projeto decorreu na FA na semana de 21 a 25 de Janeiro de 2019, e cerca de 2 semanas 

antes da ocorrência do projeto, colocámos na farmácia cartazes (Anexo IX) de divulgação sobre o 

mesmo. O questionário foi realizado por 15 utentes que demonstraram interesse na avaliação do seu 

risco de desenvolver diabetes.  

Para além da promoção física a partir dos cartazes, durante o atendimento (na semana em que 

decorreu o projeto) os utentes não diagnosticados com DM foram abordados para a realização do 

questionário de FINDRISC adotado pelo Programa Nacional para a Diabetes.  

 Questionário de FINDRISC para a DM II 

O questionário foi realizado informaticamente no sistema SIFARMA 2000 sendo necessário o 

utente ter ficha de acompanhamento no sistema. Antes de iniciar o questionário, o sistema remete para 

inserção número de utente sendo este um passo obrigatório para a realização do mesmo. A 

obrigatoriedade da inserção do número de utente deve-se ao facto de no caso do utente apresentar um 

elevado risco de desenvolver DM II este resultado ser reportado ao médico de família que 

posteriormente irá fazer uma avaliação clínica do utente. 

O questionário é constituído por 8 perguntas que remetem para a avaliação dos fatores de risco 

da DM II (Anexo X). É calculado o índice de massa corporal (IMC) do utente e é medido o perímetro 

abdominal do mesmo. As perguntas seguintes avaliam o estilo de vida, a predisposição genética e 

patologias de risco. 
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No final do questionário, o resultado era impresso e entregue ao utente (Anexo X) . Na entrega 

do resultado, analisei os fatores de risco de cada utente e procurei aconselhar e incentivar à 

alimentação saudável e à prática de exercício físico. De seguida foi entregue ao utente um panfleto 

com conceitos básicos sobre a doença, sintomas e complicações. Para além disto, o panfleto promovia 

a adesão a estilos de vida saudável principalmente no que se refere à alimentação. 

 Análise dos questionários FINDRISC 

No final do projeto, atingiu-se um total de 15 inquiridos. Após a análise dos resultados verificou-

se que cerca de 53,3% dos inquiridos obtiveram o resultado de risco ligeiro de desenvolver DM II nos 

próximos dez anos. 

 

Gráfico I - Resultados do inquérido da avaliação de risco da DM II 

 

Na análise dos fatores de risco procedeu-se ao somatório dos pontos de todos os utentes para 

cada pergunta (equivalente a um fator de risco). Perante isto verificou-se que o fator de risco com mais 

pontos foi o perímetro abdominal elevado, podendo classificar-se como o principal fator de risco dos 

inquiridos. Segundo a literatura, o perímetro de abdominal pode ser indicativo de resistência à insulina 

sendo considerado um fator de risco para a DM II (38). 

Sendo o perímetro abdominal elevado o fator de risco predominante entre os inquiridos, seria 

expectável que o fator de risco IMC elevado também fosse predominante. Uma possível explicação 

para estes resultados é a omissão da verdade por parte dos utentes do seu peso e altura corporal visto 

que estes dados foram questionados e não medidos. Por sua vez o perímetro abdominal é um dado 

real pois a sua medição foi realizada aquando do questionário e 80% dos inquiridos apresentou um 

perímetro abdominal acima do valor normal segundo os valores estabelecidos pela OMS (inferior a 80 

cm no sexo feminino e inferior a 94 cm no sexo masculino) (39). 
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Gráfico II - Análise dos fatores de risco da DM II nos inquiridos 

 

 Panfleto 

O panfleto (Anexo XI) contém informação importante para os utentes. O panfleto contém 

definições básicas da diabetes, valores de referência da glicemia, os principais fatores de risco e uma 

parte motivacional de promoção de um estilo de vida saudável. 

Para a construção do panfleto foi selecionada informação cíentifica da ADA, tendo sido utilizada 

uma linguagem simplificada adaptada à população (33). A informação científica contida no panfleto 

teve como objetivo a transmissão de informação à população dos conceitos básicos sobre a patologia.  

Os conselhos de alimentação foram inseridos no panfleto com o objetivo de promover uma 

alimentação saudável eliminando os hábitos alimentares inadequados (fator de risco modificável da DM 

II)(40).  

O objetivo foi sensibilizar a população para esta patologia que se está a tornar uma emergência 

da saúde pública e grande parte dos fatores de risco são modificáveis como é o caso da obesidade, da 

alimentação e da prática de exercício físico. 

1.4. Conclusão 

Os utentes que aderiram ao questionário de FINDRISC demonstraram sensibilidade para a 

problemática da DM II pois após a emissão do resultado do questionário os utentes questionavam quais 

os fatores de risco que eram predominantes e quais as medidas que poderiam aderir para prevenir a 

DM II.  

Porém, não se conseguiu detetar um número significativo de utentes com elevado risco de 

desenvolver diabetes devido à pequena amostragem de inquiridos. Para melhorar os resultados obtidos 

era necessário promover a adesão ao questionário durante alguns meses, assim seria possível obter 

mais resultados e, para além disso, poderiam ser sinalizados mais pré-diabéticos e diabéticos, sendo 

este o principal objetivo.  

O papel da farmácia e do farmacêutico é preponderante na prevenção desta patologia. É 

importante alertar os utentes para os fatores de risco modificáveis, como é o caso do perímetro 

abdominal, e incentivar à prevenção e ao rastreio principalmente nos grupos de risco. 
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2. Aconselhamento Dermocosmético 

2.1 Enquadramento 

A FA, possui uma ampla e diversificada gama de produtos dermocosméticos e isso torna-a uma 

farmácia muito rica e forte nessa área comparada com outras farmácias da região. Por vezes, o 

aconselhamento dermocosmético pode tornar-se difícil, pois devido à diversidade de produtos, é 

importante que os seus colaboradores tenham a informação de suporte necessária para perante 

determinada patologia/situação cutânea seja aconselhado um produto com capacidade de satisfazer 

as necessidades dos utentes.   

Ao longo do meu percurso académico sempre tive um fascínio e interesse pela área da 

dermocosmética e então, surgiu a ideia do desenvolvimento de um Guia de Aconselhamento 

Dermocosmético que tem a finalidade de ser utilizado pelos profissionais da FA perante determinadas 

situações/patologias cutâneas. 

Ao longo do meu estágio, e em acordo com os meus orientadores, escolhi aquelas que seriam 

as 5 situações/patologias cutâneas mais frequentes na FA (acne, pele sensível/intolerante, rosácea, 

hiperpigmentação e envelhecimento cutâneo). No guia de aconselhamento estão os produtos 

dermocosméticos que a FA tem em stock para as situações abordadas.  

2.2 Estado da Arte : Patologias/situações cutâneas frequentes no 

atendimento farmacêutico 

Acne  

A acne é uma patologia multifactorial sendo que os principais fatores que a desencadeiam são a 

hiperqueratinização folicular, colonização microbiana, produção de sebo e mecanismos inflamatórios 

(41).  

Existem vários tipos de acne, subdividindo-se essencialmente em 2 tipos de casos: a acne 

retencional e a acne inflamatória. Na acne retencional (terminologia aplicada quando não ocorre 

inflamação dos folículos pilossebáceos) ocorre um espessamento da pele fazendo com que haja a 

acumulação de sebo levando à formação de comedões (42). 

 A acne inflamatória pode ser desencadeada pela colonização microbiana, essencialmente de uma 

bactéria (Propionibacterium acnes) que promove a colonização dos comedões fechados decompondo 

o sebo em ácidos gordos livres que vão irritar o epitélio folicular levando a uma inflamação dos folículos 

pilossebáceos da pele. A inflamação local forma pápulas e quando a inflamação é mais intensa forma 

pústulas (41,43). 

No aconselhamento ao utente devemos analisar cada caso direcionando para os diferentes tipos 

de produtos disponíveis. Em casos de acne em que na zona afetada estão mais de 20 comedões, ou 

mais de 15 lesões inflamatórias ou mais de 30 lesões no total, o utente deverá ser encaminhado para 

aconselhamento médico, pois poderá ser necessário a toma de medicamentos sujeitos a receita médica 

(43). 
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Tratamento da acne 

Na limpeza de pele existem várias formulações e formas farmacêuticas que oferecem ao utente 

várias opções adaptadas ao seu tipo de pele. Na limpeza com enxaguamento, temos essencialmente 

os géis de limpeza. Os géis de limpeza são uma excelente opção em pele mista a oleosa, geralmente 

a tipologia mais frequente numa pele com acne pois reduzem a hipersecreção seborreica permitindo 

uma limpeza com tensioativos suaves. Na limpeza sem enxaguamento, existe a opção de utilização 

das soluções micelares adequadas a peles mistas a oleosas que também promovem uma limpeza 

eficaz da pele A utilização de agentes tensioativos suaves que permitam a manutenção do pH da pele 

e que limpem eficazmente sem remover demasiado os lípidos da pele é fundamental para evitar 

irritações da pele (44–47).  

Para tratar a acne podemos recorrer a medicamentos não sujeitos a receita médica como é o 

caso do peróxido de benzoílo e do ácido azelaico. Estes produtos estão indicados quando a acne se 

apresenta na forma de pápulas e pústulas. O péroxido de benzoílo possui atividade antibacteriana, 

queratolítica, comedolítica e anti-inflamatória. Este medicamento pode causar secura da pele e 

branquear a roupa e cabelo carecendo de especial atenção (48). O ácido azeláico apresenta atividade 

antibacteriana, queratolítica, comedolítica e anti-inflamatória podendo também clarear a pele (49).  

Os produtos dermocosméticos utilizados para tratar acne são indicados para um acne ligeiro. Na 

FA, existem várias marcas de dermocosmética e praticamente todas possuem uma linha de produtos 

para o tratamento da acne. Estes produtos destinam-se sobretudo a impedir a proliferação da P.Acnes, 

diminuir a oleosidade,a secreção de sebo, eliminar marcas, pápulas e pústulas e pontos negros e 

diminuir o espessamento da pele. Têm componentes ativos como por exemplo, os ácidos α-hidroxi que 

têm ação anti-inflamatória e queratolítica, a piroctona olamina que possui ação antibacteriana, o 

gluconato de zinco com ação anti-seborreica e a enoxolona e niacinamida que promovem uma ação 

calmante.  (44–47).  

Por vezes, os tratamentos da acne podem tornar a pele mais frágil e ressequida. Existem várias 

opções de cremes para aplicar em pele que está fragilizada devido aos tratamentos, nomeadamente 

cremes que promovem a restauração da barreira hidrolipídica e possuem propriedades calmantes e 

nutritivas (44–47). 

Na pele com acne, o utente pode ter alguns cuidados complementares que ajudam no tratamento 

da patologia. Um produto de utilização fundamental é o protetor solar pois protege a pele das radiações 

que são nocivas para a pele podendo provocar irritação de uma pele que já está fragilizada pelos 

tratamentos acneicos. Para além disso, ao proteger a pele das radiações também se previne o 

aparecimento das manchas características que surgem depois dos tratamentos. Para a eliminação de 

células mortas, a esfoliação mecânica é uma excelente opção podendo ser feita 2 a 3 vezes por 

semana, não estando indicada para a acne inflamatória. Máscaras de argila têm também utilidade para 

uma limpeza mais profunda na absorção de impurezas e fecho de poros. Existem ainda alguns produtos 

de ação local em pápulas no sentido de promover o seu desaparecimento e/ou impedir o seu 

desenvolvimento (44–47). 
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Rosácea  

A rosácea é a uma patologia inflamatória crónica da pele que se caracteriza por uma vermelhidão 

na zona do rosto. Os sintomas podem ser passageiros, como o eritema temporário e o rubor, ou podem 

ser persistentes envolvendo processos inflamatórios e vasculares, como pápulas e pústulas (50). 

A rosácea é uma patologia de pele bastante comum e para além da vermelhidão que a 

caracteriza, existem outros sintomas associados, subdividindo-a em 4 grupos. A rosácea eritemato-

telangiectática tem sintomas como o rubor e os vasos sanguíneos visíveis (telangiectasias). A rosácea 

papulopustular tem associado inchaço e acne. Na Rosácea fimatosa, ocorre um espessamento da pele 

e tem uma textura irregular sendo mais comum o seu aparecimento no nariz, queixo, testa, bochecha 

e orelhas. Na rosácea ocular ocorre uma vermelhidão e irritação dos olhos e pálpebras (51). 

A patogénese da rosácea não está totalmente esclarecida, mas vários estudos indicam que 

fatores genéticos, imunológicos, desregulação neurovascular, agentes microbianos e fatores 

ambientais podem contribuir para o surgimento desta patologia (50). 

Tratamento da rosácea 

Existem várias medidas para prevenir crises de rosácea. Para evitar crises de rosácea, o utente 

deve evitar locais com temperaturas extremistas (muito quente ou muito frio), e evitar a ingestão de 

alimentos muito picantes pois estes são alguns dos fatores que potenciam as crises de rosácea (51). 

O tratamento farmacológico está indicado apenas para a rosácea papulopustular. Quando a 

rosácea se caracteriza por ligeira a média está indicado como tratamento de primeira linha, a aplicação 

tópica em gel ou creme de metronidazol a 0,75% durante 3 meses e como tratamento de segunda linha, 

a ivermectina de uso tópico numa concentração de 10mg/g durante 3 meses. Em casos severos de 

rosácea papulopustular, o tratamento de primeira linha consiste na aplicação tópica em gel ou creme 

de metronidazol a 0,75% e de tetraciclina ou eritromicina por via oral (52). 

Os cuidados de higiene e hidratação da pele devem ser adequados ao tipo de pele com rosácea. 

A limpeza da pele deve ser feita com produtos sem enxaguamento como leites ou soluções micelares. 

Estas opções para além de promoverem a limpeza da pele, possuem características calmantes e 

apaziguantes do estado inflamatório. (53,54). 

Os cuidados hidratantes possuem substâncias ativas, como por exemplo o extrato de ginseng e 

algas vermelhas que atuam nos fatores responsáveis pela vasodilatação e fortalecem os capilares 

sanguíneos (promovendo o desaparecimento das telangiectasias). Na sua constituição contêm agentes 

calmantes como enoxolona, alantoína e cânola promovendo também a diminuição da vermelhidão 

(53,54). 

Geralmente uma pele com rosácea é mais sensível ao sol, daí que o uso de protetor solar de 

FPS 30 ou superior, durante todo o ano pode ajudar a evitar as crises.  Máscaras de hidratação e 

calmantes podem ser um cuidado complementar que apaziguam as irritações da pele em situações de 

crise (51). 
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Pele sensível/intolerante 

A pele protege contra os agentes externos e promove um equilíbrio dos níveis de hidratação. Na 

pele sensível, ocorre frequentemente uma perda transepidérmica da água revelando desidratação 

cutânea que consequentemente promove a entrada de substâncias irritantes fazendo com que ocorram 

surtos de intolerância. Uma pele sensível e intolerante pode ser identificada perante a deteção de vários 

sintomas como: descamação, vermelhidão, erupções cutâneas, sensação de comichão e formigueiro, 

entre outros (55,56). 

Existem várias causas, endógenas e externas que podem tornar a pele sensível. As causas 

endógenas variam desde alterações hormonais, stress e falta de sono, envelhecimento cutâneo, entre 

outros. No caso das causas externas varia desde temperaturas extremas, radiação UV, poluição 

ambiental e mesmo ingredientes de alguns produtos dermocosméticos (por exemplo fragrâncias, 

corantes, álcool) (55,56). 

Tratamento da pele sensível/intolerante 

Para cuidar de uma pele sensível/intolerante, o utente deve usar produtos com propriedades 

calmantes, nutritivas e que lhe confira proteção dos agentes externos(57). 

Na higienização do rosto, a lavagem não deve ser feita com água muito quente para não afetar 

a camada lipídica protetora da pele e os produtos devem ser suaves e apaziguantes. Em peles 

sensíveis/intolerantes, caso não tenham características de pele oleosa, deve-se optar por usar o leite 

de limpeza porque é  produto mais delicado e elimina as impurezas de forma suave. Os géis de limpeza 

devem de ser adaptados a peles sensíveis (56). 

Os cremes com fórmula rica em antioxidantes (vitamina A,C,E) e óleos vegetais naturais podem 

ajudar a restabelecer a camada lipídica tornando-a mais saudável. Os cremes indicados são muito 

hidratantes e apaziguantes e na sua fórmula contêm o mínimo de ingredientes possível, pois fórmulas 

com elevado número de componentes são mais propícias a desenvolver intolerância. São cremes 

extremamente bem tolerados e de elevada agrabilidade promovendo a proteção da pele contra agentes 

externos que a possam destabilizar. No sentido de respeitar a tipologia da pele e encontrar uma 

simbiose perfeita, praticamente todos as gamas de produtos para pele sensível/intolerante possuem 

duas fórmulas, uma adaptada a peles mistas ou oleosas e outra adaptada a pele seca (58–60) . 

O cuidado complementar mais importante numa pele sensível/intolerante é a aplicação de 

protetor solar, pois como foi descrito anteriormente a radiação UV é um dos fatores agravantes da 

irritação na pele sensível. Usar água termal ajuda a aperfeiçoar a limpeza e a diminuir o desconforto 

cutâneo. A utilização de produtos cosméticos em pele sensível deve ser avaliada com uma aplicação 

teste na curva do braço e após 24 horas deve-se averiguar a existência de algum sintoma de 

intolerância ou sensibilidade nessa área (56). 
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Pele com hiperpigmentação 

A hiperpigmentação acontece quando há uma alteração na produção e/ou distribuição de 

melanina, um pigmento natural da pele. A melanina é produzida a a partir da metabolização da tirosina 

pela tirosinase formando os 2 pigmentos da melanina, a feomelanina e a eumelanina. A melanina é 

produzida nos melanócitos e transferida para os queratinócitos (presentes na epiderme) (61).  

Existem várias etiologias de hiperpigmentação podendo por vezes ser difícil a distinção entre 

elas no seu diagnóstico. Os fatores associados à hiperpigmentação podem ser vários (também 

relacionados com a etiologia) desde a exposição excessiva aos raios UV, à predisposição genética, à 

idade, influências hormonais, inflamação ou lesão (61,62). 

A hiperpigmentação é mais comum nas mãos, rosto e peito porque são zonas que geralmente 

sofrem mais exposição solar (62). As manchas na pele são por norma inofensivas porém têm algum 

impacto emocional e psicológico afetando a qualidade de vida dos indivíduos com hiperpigmentação 

da pele (61). 

Existem casos mais graves como o melanoma sendo que os utentes devem prestar atenção às 

manchas e em caso de suspeita de algo anormal consultar um médico dermatologista (62). 

Tratamento da hiperpigmentação 

A hidroquinona é um inibidor da tirosinase e é muito utilizada em monoterapia para o aclaramento 

da pele porém, pode causar uma despigmentação permanente . Assim tratamentos com hidroquinona 

só podem ser realizados por curtos períodos de tempo e com monitorização do médico (61). 

A nível do aconselhamento farmacêutico, existem inúmeros produtos que promovem uma 

higiene e cuidado da pele com manchas. A nível da limpeza, temos as formulações do tipo mousses 

que para além de limpar contêm componentes (geralmente os mesmos dos cremes)  que promovem o 

aclaramento da pele pela atuação no mecanismo de formação da melanina. Os cremes geralmente 

também atuam no mecanismo de ação da produção de melanina, apresentando na sua constituição 

substâncias como a vitamina C e retinóides. Para além desta ação, os agentes antioxidantes também 

vão atuar na neutralização do stress oxidativo prevenindo o dano celular (61,63–66).  

A utilização de protetor solar é um produto obrigatório na rotina diária de uma pele 

hiperpigmentada pois como foi referido anteriormente a radiação solar é um fator agravante no excesso 

de produção de melanina. Existem vários cuidados complementares como por exemplo: máscaras de 

peeling, cuidados localizados e cremes de olhos que podem ajudar no processo de eliminação e 

prevenção das manchas  (63–66). 

Durante o aconselhamento de uma pele hiperpigmentada é importante averiguar se as manchas 

do utente são inofensivas, sendo relevante a abordagem do utente sobre as características dos nevos 

(vulgarmente designados como “sinais”). Assim, deve-se questionar o utente se o nevo aumentou de 

tamanho, se houve alteração das bordas e da cor, se o nevo causa dor e prurido, se é um nevo 

assimétrico, entre outras caracteristicas. Em caso de alguma irregularidade ou queixa do utente o 

farmacêutico deve recomendar o aconselhamento médico (67,68). 
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Envelhecimento cutâneo 

O envelhecimento da pele manifesta-se com o aparecimento de rugas e rídulas, e com uma 

perda de firmeza e elasticidade. Existem dois tipos de envelhecimento cutâneo: o cronológico 

(intrínseco) e o extrínseco.  

O envelhecimento cronológico está associado ao envelhecimento biológico que depende da 

idade biológica e genética do nosso organismo que promovem uma degeneração lenta dos tecidos. 

(69).  

O envelhecimento extrínseco está associado a fatores externos e ambientais (exposição solar, 

poluição, stress, tabaco) que promovem um envelhecimento prematuro da pele. Os fatores externos 

fragilizam o filme hidrolipídico da pele permitindo a entrada de substâncias nocivas como é o caso dos 

poluentes atmosféricos que geram radicais livres que potenciam o envelhecimento cutâneo (69). Cerca 

de 80% do envelhecimento cutâneo deve-se à exposição solar. A exposição à radiação UV provoca 

danos no DNA alterando o gene p53 (gene supressor de tumor) aumentando assim o risco de 

desenvolver cancro e envelhecimento da pele. Para além disso, a exposição à radiação UV gera 

radicais livres que provocam stress oxidativo que por sua vez levam a uma inflamação por ativação do 

ácido araquidónico (70). 

Os primeiros sinais de envelhecimento baseiam-se nas primeiras rugas e rídulas com perda de 

luminosidade e elasticidade. Estes sinais são essencialmente provocados pelo fator da exposição solar 

(relatado anteriormente) que provoca uma desacelaração do metabolismo celular e da exposição aos 

radicais livres dos poluentes ambientais (69). 

Depois das primeiras rugas, ocorre uma evolução para sulcos profundos acompanhada de uma 

uma perda de firmeza (69). A derme é constituída por fibroblastos que produzem o colagénio, elastina, 

ácido hialurónico e glicosaminoglicanos que fornecem à pele elasticidade, hidratação e firmeza. O 

envelhecimento cronológico potencia o envelhecimento dos fibroblastos e em utentes de meia idade é 

normal registar-se  uma diminuição das fibras de colagénio e do ácido hialurónico a nível a derme (70). 

Por fim, numa pele madura, ocorre uma perda de vitalidade, densidade e hidratação (esta fase 

está muito associada ao período pós-menopausa nas mulheres). O ácido hialurónico e o colagénio 

estão praticamente em rutura e a pele torna-se frágil, perde densidade e distende. O desconforto 

cutâneo está muito associado à secura que a pele apresenta devido à perda natural dos lípidos da 

pele(69). 

Tratamento do envelhecimento cutâneo 

A limpeza da pele pode ser feita com soluções micelares, géis, leites, mousses ou qualquer 

produto de limpeza adaptado à tipologia de pele. 

Os cremes para as primeiras rugas focam-se essencialmente em reparar os danos da pele e 

prevenir a formação de rugas. Oferecem na sua fórmula componentes como a vitamina E e ácido 

hialurónico que tornam a pele mais suave e luminosa sendo que, como referido anteriormente, a perda 

de luminosidade e vitalidade são alguns dos primeiros sinais de envelhecimento cutâneo (71–73). 
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Em pessoas de meia idade as necessidades começam a ser recuperar a firmeza que outrora já 

se começou a perder e atenuar rugas mais profundas. Os cremes de uso diário para estas situações 

contém na sua formulação compostos como por exemplo o resveratrol que promove um efeito 

instantâneo de firmeza à superfície da pele. São cremes que reparam em profundidade , restruturando 

e regenerando a pele devolvendo firmeza (74–76). 

Em mulheres pós-menopausa e pessoas mais velhas, a pele perde densidade e torna-se mais 

seca. Existem cremes que compensam as alterações hormonais desta fase etária contendo na sua 

formulação compostos como as isoflavonas de soja. Para além disso,está indicado a utilização de 

cremes  que promovam o aumento da síntese das fibras da derme e que reduzam a sua degradação, 

devolvendo alguma densidade à pele e promovendo uma hidratação mais profunda (76–79). 

Os cremes de olhos, são um cuidado complementar muito importante principalmente quando se 

pretende um produto que diminua as rídulas, descongestione papos e atenue as olheiras. 

2.3 Desenvolvimento do projeto  

2.3.1 Objetivos  e ações do projeto “Aconselhamento Dermocosmético” 

O principal objetivo da elaboração do guia de aconselhamento, foi melhorar o aconselhamento 

farmacêutico na área da dermoscosmética. Este guia possibilita aos profissionais da FA encontrar 

rapidamente quais os produtos adaptados à necessidade de cada utente. O objetivo do guia, para além 

do melhoramento do aconselhamento farmacêutico, é permitir que os profissionais tenham acesso a 

um documento compacto com todos os produtos que a FA possui, organizados por necessidade 

(higiene, hidratação e cuidados complementares) e organizado por patologias cutâneas (as que mais 

surgem nos atendimentos). 

Para apoiar a utilidade do guia, realizou-se uma avaliação da tipologia cutânea a alguns utentes 

com recurso ao equipamento DermoPrime e, consoante o resultado do teste, consultou-se o guia para 

aconselhar ao utente quais os produtos adaptados às necessidades da sua pele. 

2.3.2 Avaliação da tipologia cutânea com o equipamento DermoPrime 

O equipamento DermoPrime, permite fazer uma análise à pele do utente avaliando diversos 

parâmetros como: tipologia de pele, hidratação, poros, rugas, uniformidade, elasticidade e manchas 

(80). 

O sebo é o parâmetro avaliado que permite identificar o tipo de pele. Para avaliar o tipo de pele 

é então utilizado um papel especial que absorve em proporção a oleosidade da pele (80). 

A hidratação é avaliada pela capacidade elétrica cutânea (corneometria). A uniformidade e os 

poros são avaliados a partir de uma micro-câmara que para além de excelente resolução possui uma 

luz que permite avaliar as características dos poros e o quão uniforme é a pele. As manchas são 

avaliadas pela utilização de uma luz polarizada que permite analisar as camadas da pele e detetar os 

componentes responsáveis pela pigmentação. As rugas são medidas em profundidade pela utilização 

da micro-câmara e de um ângulo especial de luz que permite medir a profundidade das rugas. A 

elasticidade é avaliada a partir da resposta da pele à ação de ondas sonoras (80). 
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2.3.3 Guia de aconselhamento dermocosmético 

No Anexo XII, encontra-se o guia de dermocosmética que foi elaborado durante o estágio na FA. 

O guia está organizado por cinco patologias (já referidas anteriormente), aquelas que considerei 

frequentes e mais relevantes durante o atendimento. Como se pode comprovar no Anexo XII, para 

todas as patologias cutâneas está indicado um cuidado de limpeza e um cuidado de tratamento. A 

limpeza de pele é a “chave de ouro” numa rotina diária de alguém que pretende atingir o objetivo de 

uma pele saudável e tratada. Para todas as patologias existem várias alternativas, algumas adaptadas 

ao tipo de pele (como o caso dos leites para peles secas) e preferência de cada utente. Os tratamentos 

de pele variam consoante as necessidades, devendo ser analisado o guia no momento do 

aconselhamento. O guia contempla ainda alguns cuidados complementares tais como máscaras, 

contornos de olhos, esfoliantes, proteção solar, entre outros. 

2.4 Caso Prático 

Uma utente de 34 anos pretendia cuidar da sua pele com os produtos adequados para o seu tipo 

de pele e para as suas necessidades. 

A utente aderiu ao teste de avaliação cutânea com o equipamento da DermoPrime. O primeiro 

teste avaliado no DermoPrime é a tipologia cutânea, tendo a utente obtido a classificação de Pele Seca. 

Os resultados obtidos encontram-se na tabela abaixo: 

 

 

Tabela III- Resultados da avaliação cutânea de uma utente com o equipamento DermoPrime 

 

Perante os resultados obtidos (Anexo XIII) , concluí que a utente necessitava de um cuidado 

diário com elevado poder hidratante, sendo essa a sua principal necessidade. A pele da utente 

demonstrava algumas rugas de expressão sendo importante aconselhar um cuidado 

antienvelhecimento tendo em conta também a sua faixa etária. A desidratação da pele é um promotor 

do envelhecimento cutâneo sendo que no caso desta utente seria importante tratar a desidratação e 

utilizar um cuidado antienvelhecimento para prevenir um envelhecimento precoce da pele. 
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Consultando o guia de aconselhamento dermocosmético, no capitulo dos produtos 

antienvelhecimento, podemos encontrar alguns cuidados que se enquadravam nas necessidades da 

utente.  

O primeiro aconselhamento feito foi a limpeza da pele. A utente, por possuir pele seca, foi 

aconselhado a utilização de um leite de limpeza mas, caso a utente a prefisse poderia optar por uma 

limpeza com enxaguamento como o gel (os do capítulo para peles sensíveis).  

O creme diário indicado foi um dos referidos no capítulo “Primeiras Rugas”. Os cremes anti-

envelhecimento indicados para as primeiras rugas baseiam-se essencialmente em aumentar a 

elasticidade, uniformizar e atenuar as rídulas e rugas. O ácido hialurónico presente em alguns dos 

cremes anti-envelhecimento vai promover a hidratação da pele devido à sua capacidade de reter água. 

No caso da utente, como é urgente combater a desidratação foi aconselhado fazer um cuidado 

hidratante extra, mais rico, à noite. 

Como cuidado complementar foi aconselhado a utilização de uma máscara hidratante 1 a 2x por 

semana e a utilização de proteção solar todos os dias.  

2.5 Conclusões do projeto 

Este projeto foi muito útil para o meu desenvolvimento no aconselhamento dermocosmético, pois 

a elaboração do guia requeriu consulta e estudo da informação sobre cada produto e qual a melhor 

indicação de cada um deles. É um documento que compacta grande parte dos produtos 

dermocosméticos e que fica arquivado na farmácia para consulta aquando a necessidade. 

O diagnóstico de pele da utente permitiu avaliar as necessidades da pele e perante isso, o guia 

foi consultado e foram indicadas à utente as opções de cuidados de rosto disponíveis. Os profissionais 

da FA relataram que a consulta do guia era bastante intuitiva e útil. 

 O meu principal objetivo foi que no futuro este guia pudesse trazer trazer algum auxílio na altura 

do aconselhamento dermocosmético melhorando esta valência nos profissionais da FA. 

3. Patologias comuns da Farmácia Comunitária 

3.1 Enquadramento 

Em problemas de saúde de carácter menor é dever do farmacêutico aconselhar o medicamento 

certo para a situação certa. No aconselhamento de MNSRM é importante que o farmacêutico reconheça 

os sintomas e analise a condição de cada utente para que seja garantido a segurança do medicamento 

dispensado (81). 

Neste processo é função do farmacêutico orientar, sugerir, alertar, informar e tentar obter 

compreensão por parte dos utentes de forma a que se promova uma melhor adesão à terapêutica 

melhorando assim a forma de cuidar da saúde(82). 

Este projeto consistiu na elaboração de tabelas de auxílio ao aconselhamento farmacêutico, 

tendo surgido como sugestão do meu orientador. As tabelas contêm questões e informações relevantes 

a apresentar ao utente para as situações de patologias mais frequentes no atendimento de uma 
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farmácia comunitária. As patologias abordadas foram: obstipação, diarreia, gripe e constipação, tosse, 

dor de garganta, infeção urinária e candidíase. 

3.2 Estado da Arte : Patologias comuns que carecem de 

aconselhamento farmacêutico 

• Obstipação 

A obstipação é uma condição na qual o utente apresenta dificuldade em defecar sendo 

considerada quando o utente está sem defecar há 2 ou 3 dias ou apresenta fezes excessivamente 

duras. O ciclo intestinal é variável consoante a fisiologia de cada um sendo que o ato de defecar pode 

ocorrer desde 3 vezes por dia a 3 vezes por semana em indivíduos perfeitamente saudáveis (83). 

Os sintomas mais comuns na obstipação consistem na baixa frequência de defecar, fezes duras 

e sensação de evacuação incompleta. 

Existem várias causas que podem levar a esta condição tais como:  

1. Alteração dos hábitos alimentares, como a diminuição do aporte de fibras e de líquidos; 

2. Alteração do ritmo de vida, como o stress e a baixa atividade física (sedentarismo, 

muito comum nos idosos); 

3. Polimedicação; 

4. Fatores de risco como o género e a idade avançada. 

 

Para o tratamento ou alívio desta condição, as medidas não farmacológicas fundamentam-se 

essencialmente em aumentar a ingestão de fibras e praticar exercício físico. O aumento do aporte de 

fibras baseia-se no aumento da ingestão de cereais integrais, leguminosas e legumes frescos (este 

aumento deve ser gradual até 20-35 g diário). É recomendado beber muita água. O exercício físico 

deve ser, essencialmente, exercícios aeróbicos como natação, corridas ou caminhadas (83). 

Nas medidas farmacológicas temos os laxantes que são medicamentos classificados em 5 

grupos: 

1. Expansores do volume fecal - promovem a absorção de água levando a um aumento do 

volume fecal. Não estão indicados no tratamento agudo porque podem demorar cerca de 3 

dias a surtir efeito. Estes fármacos podem ser fibras solúveis ou insolúveis. As fibras solúveis 

são essencialmente polissacarídeos naturais ou sintéticos como é o caso de ispagula, 

plantago ovata, esterculia e plantas gomosas.Nas fibras insolúveis tem como exemplo o 

guar, a metilcelulose e farelo. (Existem vários suplementos alimentares com estas 

substâncias). 

2. Osmóticos – promovem um aumento da pressão osmótica no lúmen intestinal levando ao 

amolecimento das fezes por retenção de água. Estes laxantes não estão indicados para o 

alivio rápido da obstipação, exceto o hidróxido de magnésio. Este tipo de laxantes está mais 

indicado para a preparação de procedimentos de diagnóstico como as colonoscopias. 

Exemplos: lactulose, macrogol, e compostos de magnésio (como o hidróxido de magnésio). 
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3. Estimulantes – aumentam o peristaltismo intestinal através de uma ação irritante na mucosa 

(pois promovem a contração do intestino grosso permitindo a deslocação das fezes) e 

promovem o aumento do volume fecal por causarem secreção de água e eletrólitos. Têm 

efeito rápido, cerca de 5 a 10 horas após a toma. Exemplos: derivados antraquinónicos 

(presentes na cáscara sagrada, sene, ruibarbo, aloé), derivados do difenilmetano 

(bisacodilo, fenolftaleína e o picossulfato de sódio) e o óleo de rícino. 

4. Emolientes – provocam o amolecimento das fezes a partir da hidratação das mesmas com 

os fluidos intestinais. Exemplo: Docusato de sódio em solução retal (em Portugal é 

associado ao sorbitol e é MSRM) (83). 

 

O tratamento de primeira linha são os expansores fecais e o tratamento de segunda linha é o 

hidróxido de magnésio. Contudo, a escolha do laxante deve ser baseada nos sintomas, velocidade da 

atuação pretendida, resposta ao tratamento, custo, aceitabilidade e preferência do utente(83). 

No caso do utente apresentar perda de peso recente, náuseas, dor abdominal, vómitos, sangue 

nas fezes, persistência dos sintomas há mais de 1 ou 2 semanas, ou ineficácia dos laxantes, deve ser 

feito um encaminhamento ao médico(83). 

• Diarreia 

A diarreia é uma condição que se caracteriza pelo aumento da frequência do número de 

dejeções, diminuição da consistência das fezes e por uma massa fecal superior a 200 g/dia. Existem 2 

classificações para a diarreia: a aguda (quando a duração dos sintomas é inferior a 2 semanas) ou a 

crónica (quando os sintomas persistem por mais de 4 semanas)(84). 

Nos casos de utentes com diarreia, maioritariamente trata-se de diarreia aguda. Esta tipologia 

de diarreia é geralmente provocada por microorganismos tratando-se de diarreia por causa infeciosa. 

Geralmente a diarreia aguda é auto-limitada e facilmente tratável. As causas mais comuns da diarreia 

aguda podem ser variadas, tais como: 

1. Infeção por microorganismos como bactérias, vírus e parasitas devido à ingestão de 

produtos mal cozinhados (carne ou peixe) e produtos lácteos não pasteurizados  

(Intoxicação alimentar) 

2. Antibioterapia recente ou efeitos colaterais a medicamentos 

3. Indivíduos imunodeprimidos (84) 

 

Por outro lado, a diarreia crónica pode ser provocada por inúmeras causas. Mais frequente nos 

países desenvolvidos e não estão associadas a causas infeciosas tratando-se maioritariamente de 

patologias do sistema digestivo (84). Alguns sintomas são característicos da diarreia aguda 

(caracterizam a presença de um microorganismo invasivo) tais como: mucosas secas, hipotensão, 

taquicardia (sintomas associados à desidratação) e a febre. 

As causas mais comuns da da diarreia crónica : 

1. Síndrome do intestino irritável 

2. Doença inflamatória intestinal 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

Farmácia Avenida 

35 
 

3. Efeitos colaterais a medicamentos  

4. Má absorção (85) 

 

O tratamento mais importante numa crise de diarreia é promover uma reposição de fluidos e 

eletrólitos, designando-se por terapia de reidratação oral (TRO) que promove o combate da 

desidratação induzida pela diarreia. Como a diarreia aguda é auto-limitada, não é muitas vezes 

necessário o aconselhamento de um antidiarreico, devendo incentivar o utente à TRO e alteração da 

dieta. A dieta deve-se basear em refeições leves e com alimentos ricos em energia e micronutrientes 

como é o caso dos grãos, ovos, frutas, hortaliças e carne (84,86). 

O tratamento farmacológico da diarreia aguda baseia-se em atenuar sintomas e não curar a 

doença pois a diarreia aguda é auto-limitada. O aconselhamento de probióticos é importante para 

ajudar a repor a flora intestinal. Antidiarreicos, como a loperamida, devem ser indicados em doentes 

que afirmem que sentem muita necessidade de evacuar e que necessitam de algo que acalme o surto 

de diarreia (este medicamento carece de especial atenção no aconselhamento, não devendo ser 

recomendado em utentes com diarreia sanguinolenta, febre e distensão do cólon). No caso de se tratar 

de uma diarreia severa, o farmacêutico deve encaminhar o utente para o médico para ser averiguada 

a necessidade de prescrição de um antibiótico (84,86). 

O tratamento da diarreia crónica varia consoante a causa, sendo necessário o encaminhamento 

do utente para o médico para posterior diagnóstico e prescrição do tratamento.(84,86). 

• Gripe e Constipação 

A constipação e a gripe são patologias que afetam o sistema respiratório sendo provocadas por 

vírus. A constipação é mais comum do que a gripe, porém a sintomatologia das patologias é muito 

semelhente sendo distinguida essencialmente pela duração e intensidade dos sintomas (87).  

O rinovírus é o vírus mais frequente na constipação, existindo no entanto mais de 100 vírus 

diferentes que a provocam. Devido à elevada quantidade de vírus que podem provocar uma 

constipação, não é justificável a produção de vacina. Por outro lado , na gripe, o vírus que a provoca é 

o Influenza existindo várias estirpes novas todos os anos devido a alterações no material genético (por 

mecanismos de resistência) sendo então a vacina alterada todos os anos (88). 

Os sintomas que distinguem as duas patologias estão representados na tabela abaixo. 

 

 

Tabela IV - Diferenças de sintomas entre a gripe e constipação, adaptado (87) 
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No aconselhamento farmacêutico não farmacológico, devemos incentivar ao consumo de água 

para ajudar a fluidificar as secreções e prevenir a desidratação. É importante monitorizar a temperatura, 

não se agasalhar demasiado e recomendar repouso. Para a obstrução nasal deve-se recomendar soro 

fisiológico ou soluções nasais isotónicas para promover a limpeza nasal. A vitamina C pode ser 

recomendada como suplemento para reforçar o sistema imunitário que se encontra fragilizado pelo 

combate dos microorganismos infeciosos. 

Como medidas farmacológicas, o importante é tratar os sintomas. Aconselhar um antipirético e 

um analgésico, para diminuir a febre e as dores musculares. Aconselhar anti-inflamatório para o alívio 

da inflamação da garganta. Recomendar xaropes para o alívio da tosse, tendo em conta se a tosse é 

seca ou produtiva e, no caso de tosse produtiva recomendar um mucolítico. Podem também ser 

recomendado anti-histamínicos e descongestionantes nasais quando houver necessidade(87). 

Como medida preventiva da gripe, os utentes podem optar pela aplicação da vacina da gripe 

sendo especialmente recomendada a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, doentes crónicos 

e imunodeprimidos (com 6 meses ou mais de idade), grávidas e profissionais de saúde ou outros 

prestadores de cuidados de saúde (89). A adesão à vacinação, especialmente no caso da gripe, é 

também da responsabilidade do farmacêutico pois muitas vezes os utentes sentem algum receio desta 

prática. Assim, deve-se tranquilizar o utente e promover a adesão à vacinação contra a gripe, 

principalmente nos grupos de risco, informando sobre os benefícios que esta irá trazer ao utente. 

• Tosse 

A tosse é um movimento voluntário ou reflexo que resulta de uma irritação da laringe, traqueia 

ou brônquios.  Esta irritação muitas vezes é provocada pelo fluxo mucoso que é comum numa infeção 

viral. Este movimento atua como um mecanismo protetor que facilita a expelição de partículas 

estranhas ao organismo que foram inaladas e de secreções das vias respiratórias superiores. A tosse 

pode também estar presente em algumas doenças, podendo mesmo promover a transmissão através 

das gotículas respiratórias(90). 

A tosse é classificada em 3 tipos: a aguda (quando o movimento ocorre há menos de 3 semanas), 

a subaguda (duração de 3 a 8 semanas) e crónica (mais de 8 semanas)(90). 

A principal causa da tosse aguda são as infeções das vias respiratórias superiores. A tosse 

subaguda está frequentemente associada a sinusite bacteriana, asma ou infeção. A tosse crónica é 

provocada por outras patologias como asma, refluxo gastroesofágico e síndrome da rinorreia posterior 

(90). 

Por vezes é importante analisar algumas particularidades dos utentes com tosse devendo ser 

encaminhado para o médico nos seguintes casos: 

1. Febre prolongada 

2. Expetoração amarelada ou com sangue 

3. Dificuldades respiratórias 

4. Perda de peso não intencional 

5. Persistência não explicada 
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O farmacêutico, em situação de utentes com tosse, deve primeiro analisar o tipo de tosse 

sendo que, quando há alguma patologia subjacente, esta deve ser primordialmente tratada.  Deve 

ser aconselhado ao utente evitar alguns comportamentos que promovem o movimento de tossir 

como por exemplo, o tabaco (no caso dos fumadores) (90). 

Como tratamento farmacológico para tratar a sintomatologia da tosse pode ser utilizado o 

dextrometorfano (antitússico de ação central) indicado para a tosse seca. A difenidramina (anti-

histamínico H1 não seletivo com propriedades anticolinérgicas e ação central) que está indicado 

para a tosse alérgica, necessitando de especial atenção para utentes com glaucoma, asma, 

hipertrofia da próstata, doença cardiovascular e hipertensão devido à sua ação anticolinérgica. Os 

demulcentes (xaropes com sacarose, mel, etc.) promovem uma proteção da mucosa faríngea pela 

formação de um revestimento que remete para um alívio da tosse. A cânfora e o mentol, podem ser 

utilizado em pomadas de uso tópico ou por inalação para situações de tosse por resfriado. Os 

mucolíticos como a bromexina, acetilcisteína e ambroxol são indicados para a tosse produtiva, 

alteram a consistência do muco, aumentando o volume,  facilitando a eliminação do muco (90). 

• Dor de Garganta 

A dor de garganta é um sintoma bastante referido no atendimento farmacêutico. Geralmente é 

resultado de uma infeção por microorganismos como, bactérias, fungos ou vírus sendo estes últimos o 

mais comum(91).  

São o principal sintoma de amigdalites, faringites ou laringite. A dor de garganta pode ser 

provocada por secura ou irritação da mesma sendo resultado de alergias, refluxo gastroesofágico, 

fumo, álcool, frio e baixa humidade do ar (91). 

A dor de garganta dura geralmente 3 a 7 dias, sendo importante averiguar a causa da dor. 

Quando a infeção é virica, apenas se justifica administração de medicação de analgesia para a dor pois 

a infeção é auto-limitada. Para averiguar se a origem da dor é infeção bacteriana devemos por exemplo, 

no caso das amigdalites, verificar a presença de uma purulência (pontos esbranquiçados) nas 

amígdalas associado a febre, sendo que nesse caso é necessário avaliação médica para a prescrição 

de um antibiótico (91). 

Como medidas não farmacológicas, o utente deve optar por alimentos líquidos ou cremosos e 

não muito quentes nem muito frios. Deve ser recomendado beber muita água e evitar fumar e 

ambientes com fumo. Recomendar bebidas como chá de mel com limão(91). 

Existem diversas formas farmacêuticas para tratar uma dor de garganta desde comprimidos, 

pastilhas e solução de pulverização bucal (91). Em comprimidos, o mais comum são os anti-

inflamatórios não esteróides, sendo o ibuprofeno o medicamento mais estudado para atenuar este 

sintoma (92). Nas pastilhas e soluções de pulverização bucal, está presente essencialmente 

anestésicos locais como é o caso da lidocaína, benzocaína, benzidamina, entre outros (93). 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
 

Farmácia Avenida 

38 
 

• Infeção urinária 

A infeção urinária corresponde à infeção por bactérias em qualquer parte do sistema urinário 

como os rins (pielonefrite), a bexiga (cistite) e a uretra (uretrite). A E.Coli, é a bactéria mais comum nas 

infeções urinárias(94). 

As causas mais comuns são: gravidez, diabetes, obstrução urinária, hábitos de higiene 

inadequados, periodo menstrual, doenças neurológicas, DST’s (doenças sexualmente transmissíveis) 

e algálias(94). 

Os sintomas da infeção urinária causam muito desconforto e incómodo ao utente. Estes sintomas 

são: ardor ou dor ao urinar, micções frequentes e em pequenas quantidades, urgência em urinar, 

alteração da urina (cor, cheiro fétido, presença de sangue, etc.), dor na parte inferior do abdómen, 

febre, calafrios, dor lombar, náuseas e vómitos(94). 

No caso de se verificar uma situação de infeção, deve-se encaminhar o utente ao médico para a 

prescrição do antibiótico (94). 

No aconselhamento farmacêutico deve-se indicar ao utente a ingestão de muitos líquidos, não 

retardar o ato de urinar e utilizar produtos de higiente íntima.  No sentido de acalmar os sintomas e 

prevenir recidivas pode-se recomendar um suplemento com extratos de uva ursina e arando vermelho 

(94).  

A suplementação com prébióticos e probióticos é também importante para a prevenção de 

recidivas de infeções urinárias. Os lactobacillus são exemplos de probióticos, sendo microorganismos 

comensais da área vaginal e periuretral tendo ação na prevenção da aderência e migração de 

microorganismos patogénicos para a bexiga (95). 

Caso o utente sinta muita dor, deve ser reencaminhado para uma consulta médica (95). 

• Candidíase Vaginal 

A candidíase vaginal trata-se de uma infeção provocada por um fungo, maioritariamente  Candida 

Albicans, na área vaginal. Esta patologia provoca vários sintomas como prurido, corrimento vaginal 

anormal (branco, espesso, com aspeto de requeijão e inodoro) e dor vaginal (96). 

A candidíase vaginal tem sido uma infeção cada vez mais comum devido a algumas situações 

que promovem o crescimento do fungo como o aumento do uso de antibióticos, aumento do uso de 

contracetivos orais e outros medicamentos que modificam as condições da vagina, a gravidez e utentes 

imunodeprimidos(97). 

As principais medidas não farmacológicas são usar produtos de higiene íntima (que mantêm o 

pH vaginal) na ida à casa de banho limpar a área vaginal da frente em direção à zona do ânus, mudar 

de roupa interior depois de nadar e praticar exercício físico e evitar banhos muito quentes (97). 

A medida farmacológica de primeira linha é aplicação de creme ou pomada de clotrimazol a 1% 

(cerca de 5g) intravaginal todos os dias durante 7 a 14 dias(96). 
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3.3  Desenvolvimento do projeto  

3.3.1. Objetivos do projeto 

O principal objetivo da elaboração destas tabelas (Anexo XIV) foi produzir uma ferramenta que 

apoiasse o aconselhamento farmacêutico no balcão, nomeadamente em alguns problemas de saúde 

selecionados para o efeito. Este projeto, também teve como objetivo pessoal relembrar conteúdos e 

adquirir confiança para a abordagem do utente no atendimento. 

3.3.2. Tabelas de aconselhamento farmacêutico 

As tabelas de aconselhamento farmacêutico (Anexo XIV) estão organizadas por patologia. Cada 

tabela contém uma introdução muito sucinta da patologia, as perguntas que devem ser feitas ao utente 

durante o atendimento e por fim qual o aconselhamento que deve ser prestado. As questões que devem 

ser dirigidas ao utente baseiam-se em sintomas característicos que permitam diferenciar o diagnóstico 

e questões que permitam avaliar o estado do utente e o retrocesso até ao início dos sintomas. No 

aconselhamento presente nas tabelas encontram-se medidas não farmacológicas que vão promover o 

tratamento ou a resolução do problema de saúde e também medidas farmacológicas com MNSRM que 

podem ser aconselhados pelo farmacêutico. 

3.4 Conclusões do projeto 

A elaboração das tabelas de aconselhamento farmacêutico permitiu a revisão de conceitos 

compreendidos durante o meu percurso académico. A utilidade desta revisão fez com que me sentisse 

mais confortável quando tive que abordar estas temáticas com situações que surgiram durante o 

atendimento. 

As tabelas foram utilizadas por uma técnica auxiliar que estava a iniciar o aconselhamento 

farmacêutico na FA e foi testemunhado pela mesma a utilidade das tabelas no momento do 

atendimento tendo servido de estudo para o aconselhamento das patologias descritas. Para a FA, 

penso que este tipo de documentos acaba por ser útil para consultar aquando do surgimento de alguma 

dúvida ou mesmo por curiosidade dos profissionais em relembrarem conceitos. No início do estágio 

tive também acesso a informação que me permitiu ter noções básicas sobre algumas patologias que 

considero que me foram muito úteis durante o período do estágio. 
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Anexos

Anexo I - Zona Exterior da FA 

 

 

Anexo II - Sala de atendimento ao público (Zona Interior) 
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Anexo III - Armazém (Zona Interior) 

 

 

Anexo IV - - Gabinete de atendimento personalizado (Zona Interior) 
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Anexo V - Laboratório (Zona Interior) 

 

Anexo VI - Consulta de Formulário Galénico para um atendimento 
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Anexo VII - Marketing desenvolvido na FA 

 

 

Anexo VIII - Cartão de Fidelidade da FA 
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Anexo IX - Cartaz promocional do rastreio de avaliação do risco de desenvolvimento de DM II 
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Anexo X - - Resultado de um utente ao questionário de avaliação de risco da DM II 
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Anexo XI - Panfleto que aborda a DM II e alguns cuidados de prevenção 
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Anexo XII - Guia de aconselhamento dermocosmético 
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Anexo XIII - Resultado da avalição cutânea com o equipamento DermoPrime 
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Anexo XIV - Tabelas de aconselhamento farmacêutico 
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Resumo 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto está 

contemplado com um estágio profissionalizante para a finalização do seu plano curricular, 

nomeadamente, em Farmácia Hospitalar. 

Os Serviços Farmacêuticos a nível hospitalar são unidades com autonomia técnica e 

científica, sendo orientados pelos órgãos de administração da instituição a que pertencem.  

 Apresentando-se como um profissional de saúde, o farmacêutico tem uma vasta área de 

intervenção tais como gestão, receção e vigilância do medicamento; preparação de formulações 

e dispensa individualizada da medicação; validação de prescrições; distribuição, 

farmacovigilância e farmacocinética, entre outras.  

 Este relatório apresenta uma descrição sucinta das atividades realizadas no decurso do 

estágio profissionalizante nas várias áreas dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga, 

com orientação da Dr.ª Sara Barroso e Direção Técnica da Dr.ª Ana Plácido, no período de 03 

de setembro a 31 de outubro. 
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 Introdução  

O estágio curricular nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital de Braga (HB) foi para 

nós, estudantes de Ciências Farmacêuticas, uma experiência nova e extremamente aliciante. Ao 

longo do MICF, a informação transmitida sobre a realidade de um farmacêutico hospitalar é 

escassa e este estágio permitiu que tivéssemos uma visão ampla de como tudo acontece.  

Ao longo dos 2 meses de estágio, percorremos diversas áreas da farmácia hospitalar 

segundo o cronograma do Anexo I. 

Os fundamentos teóricos sobre o funcionamento da Farmácia Hospitalar do HB contidos 

no nosso relatório de estágio foram essencialmente baseados no Manual de Boas Práticas de 

Farmácia Hospitalar do Hospital de Braga [1]. 

 Hospital de Braga 

O HB, situado na freguesia de São Victor em Braga, foi inaugurado a maio de 2011. Este 

edifício (Anexo II), possui uma capacidade de internamento de 705 camas. Este hospital teve 

como objetivo substituir o Hospital de São Marcos, uma estrutura que já conta com mais de 500 

anos. Assim, o HB disponibiliza à população melhores instalações e tecnologias de primeira linha 

permitindo o alargamento de cuidados médicos a cerca de 1.2 milhões de pessoas dos distritos 

de Braga e Viana do Castelo [2]. 

O HB objetiva assumir-se como um hospital de referência para o SNS tendo por base a 

qualidade da prática clínica, a qualidade das instalações e equipamentos, a satisfação dos 

utentes e toda a comunidade envolvente e um equilíbrio económico-financeiro do hospital. O HB 

defende uma série de valores, tais como: respeito pela dignidade e bem-estar do utente; incentivo 

ao crescimento dos profissionais; valorização da capacidade técnica, da formação e entreajuda 

de todos os profissionais; inovação de novas técnicas privilegiando o trabalho em equipa e a 

entreajuda dos profissionais; promoção da responsabilidade na boa prática clínica e utilização 

de recursos [3]. 

 Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os SF hospitalares exercem diversas atividades farmacêuticas em regime hospitalar ou 

serviços a estes ligados. Nos hospitais, os SF asseguram a terapêutica medicamentosa dos 

doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados 

de saúde e promove ações de investigação científica e de ensino [4]. 

No HB, o papel dos SF contacta com a investigação, colabora em ensaios clínicos e integra 

a comissão de ética (CE) do hospital. A avaliação e autorização do uso de fármacos integra a 

responsabilidade do farmacêutico assim como a inclusão na Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT). Promovem o ensino permitindo estágios de farmácia hospitalar a alunos das 

várias faculdades do país. 

A equipa dos SF é coordenada pela diretora técnica, a Dr.ª Ana Plácido, sendo constituída 

por Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) e Auxiliares Operacionais (AO) 

[5]. 
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 Seleção e Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos 

A gestão de medicamentos é da responsabilidade de um farmacêutico que tem como 

funções a seleção e aquisição de produtos e o controlo de stocks. 

4.1. Gestão 

Os medicamentos de um hospital são selecionados com base no Formulário Nacional do 

Medicamento (FNM). A CFT elabora uma adenda (inclui e exclui) dos produtos tendo por base 

as necessidades dos utentes e as condições fármaco-económicas. Os produtos que não 

constam no FNM necessitam do preenchimento de um extra-formulário (EF) estando a sua 

posterior aprovação dependente da CFT. Caso a justificação clínica dada para a utilização do 

medicamento não esteja mencionada no Resumo das Características do Medicamento (RCM), 

ou seja, de uso off-label, este também deve ser autorizado pela CE. Para além disso, se a 

justificação clínica estiver indicada no RCM do medicamento, mas não existir Relatório de 

Avaliação Prévia do INFARMED, é necessário o pedido de autorização de utilização excecional 

(AUE) por doente. 

Na aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, 

diariamente, o FR faz uma listagem dos produtos que estão abaixo do stock mínimo. De seguida, 

o setor administrativo faz a nota de encomenda a partir do sistema SAP (system administrations 

products). A libertação de uma encomenda varia consoante o valor da mesma sendo que a sua 

validação pode ser feita pelo sector administrativo dos SF, pelo Farmacêutico Hospitalar (FH) 

responsável pela gestão ou pela CE. A entidade que valida a nota de encomenda varia consoante 

o valor da mesma. Após a validação da nota de encomenda esta é enviada ao fornecedor por 

via eletrónica. 

Alguns medicamentos, como estupefacientes e psicotrópicos, têm necessidade de AUE e 

no caso dos gases medicinais, carecem de procedimentos especiais de aquisição sendo 

necessário o envio de documentação própria especificada na legislação aplicável. 

No HB, os indicadores de gestão são calculados pelo “Método de cálculo com Base em 

dias de Stock” que basicamente calcula o stock mínimo de cada produto com base no consumo 

do produto no ano anterior. No caso de produtos com elevada rotatividade, o cálculo do stock 

mínimo pode ser ajustado e, no caso de produtos novos, o stock mínimo é determinado 

manualmente devido à inexistência de dados do ano anterior.  

A gestão de stock é feita pelo método Kanban®, no qual aparece um “cartão” com indicação 

que aquele produto atingiu o stock mínimo e é necessário efetuar uma encomenda. No cartão 

Kanban® está presente a informação do stock máximo e mínimo, DCI, código do produto e código 

de barras. Assim, quando o FR deteta que o valor em stock atinge o cartão Kanban® informa o 

AT da necessidade de efetuar a nota de encomenda. Todos os stocks existentes foram 

previamente definidos pelo FR, o enfermeiro chefe (EC) e aprovados pela Direção de Serviço 

(DS) e pela Direção dos SF. 
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O MRP (Manufacturing Resource Panning) é um sistema que visa minimizar os custos e 

garantir níveis adequados de processos produtivos a partir de uma otimização de todos os 

recursos materiais. Os produtos nos quais este método é aplicado são produtos de elevada 

rotatividade. A ficha destes produtos em Glintt contém os campos de indicadores de gestão 

(ponto de encomenda, stock máximo e mínimo). O programa Glintt permite o cálculo dos 

indicadores de gestão. Os produtos geridos pelo método MRP são encomendados diariamente 

sendo que o FR emite uma listagem com todos os produtos que se encontram abaixo do ponto 

de encomenda. 

4.2. Qualidade 

Relativamente ao tema da Qualidade no HB, existe um departamento responsável e que 

desempenha um papel importante na contínua melhoria da qualidade dos serviços prestados e 

na segurança do doente. Cada serviço tem um gestor local da Qualidade, que é responsável por 

dinamizar e sensibilizar a equipa para este tema. Toda a documentação está acessível no Portal 

da Qualidade.  

O Painel de Acreditação do Caspe Healthcare Knowlegde Systems atestou e garantiu 

a renovação da Certificação da Qualidade, de acordo com a norma ISSO 9001 de diversos 

serviços, nomeadamente da Farmácia. 

 Produção e controlo de medicamentos 

5.1 Preparações não estéreis (Farmácia Galénica)  

A nível hospitalar, a preparação de formas farmacêuticas não estéreis assegura a 

existência de medicação que necessita de um ajuste posológico e por outro lado permite uma 

individualização da terapêutica em grupos específicos das populações como crianças, idosos e 

doentes oncológicos. Desta forma, são feitas preparações farmacêuticas que se destinam à sua 

utilização em doentes específicos ou à sua inclusão no stock dos serviços clínicos (SC) para 

posterior administração. Os SF hospitalares preparam preparados oficinais e fórmulas 

magistrais. O primeiro corresponde a medicamentos manipulados destinados a vários doentes 

enquanto que uma fórmula magistral tem como objetivo a utilização num doente em particular. É 

da responsabilidade de um farmacêutico supervisionar todo o procedimento galénico, sendo que 

a execução das preparações galénicas é realizada apenas por pessoal com formação específica 

e com conhecimento das normas de higiene e limpeza do local de manipulação. Na preparação 

destas formulações, o FH é responsável pela elaboração e revisão das fichas técnicas de 

produção, pela preparação e/ou supervisão das etapas de produção da formulação e pelo 

controlo de qualidade do produto acabado. Na ficha de preparação do manipulado é registada a 

composição qualitativa e quantitativa da formulação, o número de lote e validade das matérias-

primas. A descrição detalhada da técnica e a cópia do rótulo são também indicados. A 

preparação da formulação é realizada por dois profissionais de forma a possibilitar uma dupla 

verificação. No fim, para libertação do lote, o FR atesta a conformidade das preparações e valida 
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o produto. Os lotes gerados no HB baseiam-se na data da preparação e no alfabeto de forma 

sequencial (ex: NE20180202A). Da rotulagem fazem parte os seguintes campos a preencher: 

operador; validade; quantidade; lote e em alguns casos menções ao utente ao qual se destina, 

ao local de aplicação ou condições de conservação, de acordo com a legislação. São emitidas 

duas cópias da rotulagem, uma para arquivo juntamente com a ficha de preparação e outra que 

se coloca no manipulado. A documentação é posteriormente arquivada pelo FR e permanece 

em arquivo pelo menos 3 anos.   

Durante o estágio tivemos a oportunidade de observar e auxiliar na produção de 

medicamentos manipulados, nomeadamente pastas de água, preparações antisséticas, solução 

de hidrato de cloral, entre outras. Além disso, observámos a organização e planeamento semanal 

da produção galénica no HB.  

5.2 Preparações Estéreis 

As preparações asséticas devem ser executadas em ambiente controlado. Para tal, devem 

conter câmaras de fluxo laminar, sendo que este equipamento deve estar limpo, seco e isento 

de qualquer contaminação quando não está em utilização. Todos os medicamentos e material 

clínico antes de serem colocados dentro da câmara são desinfetados com álcool a 70%. 

A produção é realizada em áreas limpas com ar filtrado, sendo a temperatura e humidade 

controladas. As superfícies das bancadas de trabalho são lisas e impermeáveis para impedir a 

acumulação e disseminação de microrganismos ou outros contaminantes e para facilitar a 

limpeza com os desinfetantes apropriados.  

A sala de preparação permite o contacto com a sala de apoio através de um transfer, uma 

área de transferência de material e medicamentos em ambos os sentidos, com duas portas, 

tendo obrigatoriamente de se fechar uma das portas para abrir a outra. Todo o material que 

circule através do transfer é devidamente desinfetado pelo pessoal responsável com álcool a 

70%. A entrada de pessoas para a sala de preparação é feita através de uma área transitória 

com um sistema de portas que impede que o acesso à sala de apoio e à sala de preparação 

estejam disponíveis em simultâneo. Na antecâmara o FR pela manipulação e o FR pela dupla 

verificação colocam o equipamento de proteção individual necessário à correta manipulação: 

touca, máscara, fato e luvas. 

Diariamente, a sala é limpa utilizando os desinfetantes adequados e cumprindo o 

procedimento em vigor. A verificação da qualidade da sala a nível microbiológico, para avaliar a 

técnica do operador da câmara, é feita através da análise de culturas de vários pontos da câmara 

e das dedadas de luva do operador. 

5.2.1 Preparação de Medicamentos citotóxicos 

A Unidade de Controlo e Preparação de Citotóxicos (UCPC) presente no HB é responsável 

pela produção/preparação de todos os citotóxicos, sendo que esta unidade localiza-se numa 

zona separada do resto dos SF e é de acesso limitado. Comporta várias áreas, nomeadamente, 

a sala suja, que funciona como vestiário; a sala de apoio onde é efetuada a emissão dos mapas 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

Hospital de Braga 

5 
 

de produção, os rótulos, a organização dos tabuleiros e a libertação do lote (Anexo III); a 

antecâmara, que é o local de colocação do equipamento de proteção individual (Anexo III); a sala 

limpa onde está instalada a câmara de fluxo laminar vertical (CFLV) para a manipulação.  

A pressão diferencial entre as salas, com pressão negativa na sala de preparação, 

assegura que se mantêm condições de assepsia e segurança na preparação dos manipulados, 

na medida que impede o fluxo do ar potencialmente contaminado do exterior para a sala de 

manipulação. 

Os farmacêuticos e TDT que constituem a equipa apresentam formação específica nesta 

área, havendo uma rotação da equipa de trabalho de forma a reduzir a exposição aos citotóxicos. 

O processo inicia-se na sala de apoio à preparação, onde é efetuada a verificação e 

validação da prescrição, com a posterior impressão do mapa de produção e os respetivos rótulos 

do doente. Estes servirão como base para a preparação dos tabuleiros e para o respetivo 

material necessário à produção do citotóxico. A transferência dos tabuleiros entre a sala de apoio 

e a sala limpa é feita por um transfer (Anexo IV). Para garantir a higienização e limpeza, todo o 

material é pulverizado com álcool a 70% antes de entrar na CFLV.  

Após a produção de cada preparação, é necessária uma dupla verificação, sendo esta 

efetuada entre o FH e o TDT. Quando a preparação está pronta, esta é enviada através do 

transfer para a sala de apoio, onde é acondicionada de acordo com as características exigidas, 

como por exemplo a colocação de papel de alumínio a envolver a preparação em situações de 

fármacos fotossensíveis. Para além disso, os citotóxicos são identificados com uma etiqueta roxa 

com a designação “citotóxicos” e uma vermelha com a designação “frigorífico”, nos casos em 

que se aplique (fármacos termossensíveis). Em seguida, as preparações são colocadas em 

sacos selados e transportados para o Hospital Dia Oncológico (HDO) em malas apropriadas. 

A limpeza da CFLV e da sala de produção é efetuada diariamente. Para um maior controlo 

microbiológico, todos os dias são usadas placas de contacto agar-agar e placas de gelose de 

sangue para a análise das luvas do operador e para assegurar assepsia da CFLV. 

A produção de citotóxicos segue os requisitos legais estabelecidos no Decreto-Lei nº 

95/2004, de 22 de abril, complementado com a Portaria nº 594/2004, de 2 de junho e sob 

condições e ambiente legalmente exigidos [6], [7]. 

5.2.2 Hospital de Dia Oncológico 

O HDO (Anexo V) trata-se do local onde os tratamentos de quimioterapia, que foram 

anteriormente produzidos, são fornecidos aos utentes pelo FH. Neste contexto, o FH tem um 

papel fundamental, sendo responsável pela validação e receção das prescrições oncológicas e 

dispensa de medicamentos citotóxicos. 

O circuito no HDO inicia-se com a prescrição médica do tratamento oncológico, sendo que 

esta é validada pelo FH que terá como apoio um processo físico de cada utente. Neste processo 

constam todos os dados do utente relativamente aos tratamentos oncológicos anteriores (caso 

existam) e os atuais. Assim, o FH confirma os fármacos, as doses, as diluições, as soluções de 

diluição, as vias de administração, o diagnóstico, a superfície corporal do doente, periodicidade 
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entre os ciclos de quimioterapia e o perfil farmacoterapêutico do doente (verificar se existem 

reações de hipersensibilidade por exemplo). Para além destes parâmetros, a validação apenas 

deve ser efetuada após o utente realizar análises hematológicas e bioquímicas que garantam a 

segurança da administração do tratamento e a indicação do médico para realizar tratamento. 

Caso seja detetada alguma anomalia ou incoerência nos parâmetros laboratoriais, poderá ser 

necessário um ajuste de dose ou poderá levar ao adiamento da administração do tratamento.  

Após a validação, o FH regista num ficheiro o nome do doente, número do processo do 

HB e respetivos tratamentos, para que os farmacêuticos responsáveis pela UCPC procedam à 

preparação dos mesmos. Posteriormente à preparação e transporte dos medicamentos 

citotóxicos para o HDO, é realizada uma dupla verificação das preparações por um FH e 

enfermeiro.  

No HDO são também dispensados os medicamentos que fazem parte da pré-medicação 

(antieméticos, entre outros), aos utentes que fazem a quimioterapia IV. Duas vezes por semana, 

segunda-feira e quinta-feira, são também dispensadas as quimioterapias orais, sendo que esta 

dispensa é feita para um período máximo de um mês. Durante a dispensa, o FH questiona o 

doente sobre a existência de eventuais efeitos secundários, para posterior notificação e  assume 

um papel importante na clarificação de alguns aspetos relacionados com a toma dos 

medicamentos e os efeitos secundários mais comuns, melhorando assim a sua adesão à 

terapêutica com o objetivo de alcançar o sucesso da terapêutica instituída. 

5.2.3 Preparação de nutrição parentérica 

A nutrição parentérica (NP) baseia-se na administração IV de macro e micronutrientes, 

tais como hidratos de carbono, lípidos, proteínas, açúcares, eletrólitos entre outros. No HB, a 

preparação de NP destina-se essencialmente ao serviço de Pediatria. 

A equipa responsável por esta preparação é composta por um FH e um TDT na câmara, 

que têm a tarefa da manipulação e verificação, e um FH a validar a prescrição, emitir rótulos e 

fichas de preparação, fazer os registos e tratar da libertação de lote. Nesta libertação de lote, o 

FH deve conferir a identificação do doente, composição qualitativa e quantitativa da preparação, 

data de preparação e administração, prazo de validade, via de administração, osmolaridade, lote 

e características organoléticas, além da integridade e correto acondicionamento das bolsas de 

NP. 

O circuito da preparação da NP no internamento inicia-se com a prescrição do médico. 

Subsequentemente o farmacêutico valida a prescrição e é responsável pela preparação prévia 

das fichas de preparação e dos rótulos, ambos em duplicado.  

No processo do enchimento das bolsas, os constituintes são adicionados por uma ordem 

definida com o objetivo de evitar interações químicas e físicas entre os componentes da 

preparação, como por exemplo, a adição de cálcio deve ser o mais distante possível da adição 

de fosfatos de forma a prevenir uma eventual precipitação de fosfato de cálcio. A preparação das 

bolsas da NP é sujeita a dupla validação e o FR por essa tarefa tem como função acondicionar 

e identificar corretamente a preparação.  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

Hospital de Braga 

7 
 

Um AO dos SF procede ao transporte das bolsas de NP para os SC e a administração da 

mesma é efetuada por um enfermeiro do SC tendo especial atenção da necessidade da utilização 

de um filtro de 1,2 µm. 

No HB, existe a possibilidade da dispensa ao domicílio das bolsas de NP em dias 

acordados entre os SF e os cuidadores. 

No HB, preparam-se os seguintes colírios: Vancomicina 50 mg/ml, Ceftazidima 50 mg/ml, 

Voriconazol 10 mg/ml, Ciclosporina 0.05% e 0.1% e Clorohexidina 0.02%. 

 Sistemas de Distribuição do Medicamento 

6.1. Distribuição Individual em Dose Unitária (DIDDU) 

A DIDDU consiste na dispensa individualizada de medicamentospor doente para um prazo 

de 24h, sendo que a medicação é enviada para os SC em gavetas com a identificação do utente 

(nome, número do processo, serviço de internamento e cama). Nos SF, o local onde ocorre a 

preparação da DIDDU está organizado por zonas consoante a necessidade. 

O FR pela DIDDU é responsável por assegurar o seu funcionamento e organização.  

6.1.1. Circuito de distribuição e preparação de medicamentos para DIDDU 

A DIDDU inicia-se com a prescrição médica e termina com a devolução á farmácia 

hospitalar dos medicamentos não administrados. No Anexo VI, está descrito esquematicamente 

o processo do circuito da DIDDU. O médico prescreve a medicação do utente por via eletrónica 

seguindo-se a validação da prescrição, também por via eletrónica, que é exclusivamente da 

competência do farmacêutico. Na validação, o farmacêutico analisa o fármaco (quanto á forma 

farmacêutica, dose, posologia, via de administração e duração do tratamento), o perfil 

farmacoterapêutico (quanto a alterações farmacocinéticas, interações medicamentosas, 

contraindicações e incompatibilidades) e ainda os dados clínicos do doente. Todas as 

prescrições são validadas pelo farmacêutico antes de começar a sua preparação para a 

distribuição. Para além disso, o farmacêutico também deve ter em consideração que alguns 

medicamentos possuem certas especificidades que não permitem a sua distribuição em DIDDU 

seguindo pela distribuição clássica (DC). Alguns exemplos de medicamentos que não seguem a 

distribuição DIDDU são os medicamentos de circuito especial (hemoderivados e 

estupefacientes), produtos multidose (como as insulinas), injetáveis de grande volume (como os 

soros), inaladores, medicamentos prescritos em SOS, entre outros.  

Após a validação do farmacêutico, os TDT preparam as gavetas (com auxílio de 

equipamentos semi-automáticos) de cada doente com a medicação, e estas são colocadas em 

malas de dose unitária (Anexo VII) referentes a determinado SC.  

A UCIP e UCIN são SC que contêm produtos em stock, porém existem medicamentos 

que não fazem parte do stock da UCIP e UCIN e que são distribuídos em dose unitária.Todos 

os dias, o farmacêutico valida as prescrições eletrónicas de todos os doentes internados 
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nestas unidades e gera o mapa de distribuição da medicação que não faz parte do stock. A 

medicação é preparada e devidamente identificada com o nome e cama do doente.  

O AO é responsável pela entrega e recolha das malas da DIDDU aos SC num horário 

predefinido. Este horário foi estabelecido de acordo com o horário da primeira toma dos doentes, 

acordado entre os SF, DS e Enfermagem. 

No caso dos medicamentos que não foram fornecidos ao doente, estes são devolvidos 

aos SF e são analisados quanto á sua qualidade (estado de conservação, apresentação, 

identificação e prazo de validade) e arrumados no local respetivo.  

6.1.2.  Equipamentos semi-automáticos (FDS® e Kardex®) 

O enchimento das gavetas na dose unitária é auxiliado por 2 equipamentos semi-

automáticos que diminuem a incidência de erro. 

A FDS® (Anexo VIII) permite reembalar (Anexo IX) e identificar formas farmacêuticas 

sólidas orais. Os medicamentos estão armazenados individualmente em cassetes que estão 

organizadas num carrossel rotativo que permite a reembalagem dos medicamentos em 

embalagens individuais seladas identificadas com DCI, dose, prazo de validade e lote. 

O Kardex® (Anexo X) é um equipamento que permite o armazenamento e a dispensa de 

medicamentos. Os medicamentos estão organizados por gavetas dispostas em prateleiras que 

rodam verticalmente. A dispensa é feita por medicamento, ou seja, o equipamento seguindo o 

mapa farmacoterapêutico vai pedindo para retirar cada medicamento de cada doente indicando 

o local da prateleira e a quantidade a dispensar. 

6.2.  Distribuição Clássica – Distribuição de medicamentos por 

reposição de stocks 

Todos os SC do HB tem um stock de medicamentos, previamente estabelecido entre os 

SF e os SC, de acordo com as necessidades de cada SC. 

Os SF garantem a reposição destes stocks, através da preparação e distribuição dos 

pedidos semanais feitos informaticamente pelo enfermeiro responsável (ER) de cada SC. Este 

pedido semanal tem em conta o stock previamente estabelecido. 

Sempre que necessário, o enfermeiro pode fazer um pedido urgente de medicamentos 

aos SF, sendo este pedido preparado e entregue no próprio dia, de acordo com o horário definido 

nas rotas de distribuição. 

6.2.1. Armazéns Avançados 

Os armazéns avançados (AA) são um método de reposição de stocks por níveis 

implementado nos SC de internamento (Serviços de Neurocirurgia, Unidade de Cuidados 

Intermédios Coronários (UCIC), Cardiologia/Pneumologia, Pediatria, entre outros). Este método 

consiste na transferência física e informática de produtos farmacêuticos dos SF para os SC.  Os 
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AA baseiam-se no registo de consumo efetuado pela equipa de enfermagem e dos níveis 

previamente estipulados para cada serviço, sendo que a reposição do stock é feita mediante 

registo de consumo pelo enfermeiro. 

Os SC com AA têm valores de stock máximo/ideal pré-definidos para cada produto, pelo 

que o pedido de reposição de stocks é gerado com base nos registos de consumo. A partir deste 

método, os SF podem verificar a localização de todos os produtos existentes no HB, podendo 

fazer transferências de stock entre os diversos armazéns, otimizando a gestão dos produtos 

farmacêuticos. 

Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) 

A UCIP possui um armário automatizado de armazenamento e dispensa de medicação 

(Pyxis ®), que aumentou a eficácia e eficiência da gestão da medicação desta unidade. Este 

software é constituído por 2 equipamentos, a estação do Sistema Pyxis® Medstation® 3500 

(localizada na UCIP) e a consola (Anexo XI) Sistema Pyxis® Medstation® 3500 (localizada nos 

SF). 

O stock de medicamentos do Pyxis® é definido com base no registo de consumos, nos 

tipos de prescrição, stock de segurança e periocidade da reposição. O stock está definido para 

um período de 3 dias possuindo um stock máximo e um mínimo de medicação. 

Na distribuição do Pyxis® vários aspetos devem ser considerados, tais como: introdução 

de novos medicamentos, reposição e dispensa de medicamentos, criação de novos utilizadores 

do sistema e a devolução de medicamentos. 

Quando se introduz novos medicamentos no Pyxis® deve-se definir o stock máximo e 

mínimo, calculado pelo FR e validado pelos diretores de serviço da UCIP, SF e pelo EC.  

A reposição dos medicamentos do Pyxis® é da responsabilidade do farmacêutico assim 

como a análise da lista de reposição e todas as atividades associadas ao sistema. A preparação 

da medicação é efetuada pelo AO e a reposição do equipamento é feita por um farmacêutico. 

No HB, a reposição do stock mínimo é realizada à segunda feira e a reposição do stock máximo 

é realizada à quinta feira. Quando ocorre falhas no stock estas são comunicadas ao ER pelo 

turno. 

No momento da dispensa da medicação, os enfermeiros retiram os medicamentos 

consoante a prescrição (que se encontra também no sistema)  

A criação de novos utilizadores é efetuada pelo FR pela UCIP a pedido do EC da UCIP ou 

direção dos SF ou da UCIP. 

Quando a medicação é retirada do sistema Pyxis® e não é administrada ao utente, esta 

deve ser devolvida ao sistema ou em caso de impossibilidade deve ser guardada e identificada 

como “Devoluções Pyxis”. 

No início de cada mês, o FR faz uma lista de toda a medicação com validade inferior a 2 

meses e esta medicação é retirada do sistema Pyxis®. 
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Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos (UCIN) 

A medicação da UCIN está contida num armário que é reposto pelos SF. O armário não 

contém medicação com legislação restritiva (estupefacientes e hemoderivados), gases 

medicinais, injetáveis de grande volume, NP e entérica, medicação com necessidade de 

conservação no frigorifico, material de penso, antisséticos e desinfetantes. 

Cada medicamento possui um stock máximo e mínimo de forma a que garanta a 

medicação para pelo menos 3 dias sem evitar ruturas. A reposição de stocks na UCIN é feita 

com recurso ao método Kanban®. Quando um medicamento atinge o stock mínimo é assinalado 

pelo cartão Kanban® (Anexo XII). Na introdução de um medicamento EF, este necessita da 

autorização da CFT para ser adicionado ao stock. 

Na distribuição de medicamentos à UCIN, o AO dos SF desloca-se à unidade em dias 

específicos da semana e recolhe os Kanbans dos medicamentos que atingiram o stock mínimo 

gerando um pedido de reposição que é validado pelo FR pela UCIN. De seguida, o AO faz o 

picking e débito dos medicamentos necessários efetuando também o seu transporte e arrumação 

no armário da UCIN. 

6.2.2. Bloco Operatório (BO) 

A Farmácia Satélite do BO é constituída pela Farmácia Central, Recobro de Cirurgia 

Convencional, Recobro da Cirurgia de Ambulatório, Sala de Cesarianas de Urgência – Bloco de 

Partos e Sala de Histeroscopias. De forma geral, o armazenamento é elaborado respeitando os 

requisitos obrigatórios. 

Relativamente à reposição de stock, os SF têm a responsabilidade de elaborar contagem 

e reposição do stock do BO, sendo que, periodicamente, é feita uma conferência da mesma. 

Para os medicamentos necessários para histeroscopias e outros medicamentos de 

armazenamento específico, nomeadamente no cofre, o ER deve realizar um pedido informático 

para que, posteriormente, o stock seja reposto. 

Dada a possível urgência durante cirurgias, o BO possui um stock de diversos 

medicamentos que necessitam de justificação de EF. Estes medicamentos obtiveram, 

previamente, aprovação pela CFT, sendo que a quantidade em stock foi acordada entre os SF e 

a DS do BO. 

No caso particular do medicamento Sugamadex ®, este apresenta stock no BO de 50 

ampolas. Após a utilização deste medicamento, é feito o preenchimento – Justificação do Uso 

de Sugamadex pelo Médico Anestesiologista e validado pelo Diretor de Serviço. Posteriormente, 

estes documentos são enviados para a farmácia pelo ER e a reposição do stock é realizada pelo 

FR. 

Os restantes medicamentos EF necessários para o BO devem seguir os procedimentos 

normais de autorização e serão fornecidos apenas com autorização prévia dos órgãos de 

administração e gestão de produção. 
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De modo a garantir a analgesia necessária do doente, é permitida a dispensa de 

medicação pós-operatória imediata aos doentes que são operados em Cirurgias de Ambulatório, 

tendo por base o Decreto-Lei nº75/2013, de 4 de junho. Estes fármacos podem ser cedidos para 

um período máximo de 7 dias. 

Neste momento, a Unidade de Cirurgia de Ambulatório apresenta um stock destes 

medicamentos e a reposição é da responsabilidade do SF. O stock baseia-se na formação de 

kits constituídos pelo fármaco e um folheto com toda a informação necessária ao utente, sendo 

a preparação destes da responsabilidade de um AO dos SF. Para cada fármaco existem kits 

(Anexo XIII) para 2 dias de tratamento e para 3 dias de tratamento. A preparação dos kits apenas 

é realizada quando necessária devido a gestão de stocks nos SF e BO. 

6.2.3. Serviço de Urgência (SU) 

O serviço de urgência encontra-se segmentado em urgência geral (UG) e unidade de 

cuidados intermédios médicos (UCIM). Na UG existe um armário que serve como abastecimento 

aos diversos armários existentes nas salas pertencentes ao serviço. A UCIM apresenta um stock 

pré-definido de medicamentos e soros, que, devido à sua especificidade, os pedidos são feitos 

semanalmente aos SF. Assim, o FR gera o pedido de reposição, indicando a quantidade 

necessária de cada produto. 

O FR valida as prescrições médicas e fornece a medicação que não faça parte do stock 

ou medicamentos EF devidamente autorizados que também não façam parte do stock.  

6.3. Medicamentos sujeitos a legislação restritiva 

Nos medicamentos sujeitos a legislação restritiva integram-se os psicotrópicos e 

estupefacientes, hemoderivados do sangue e do plasma humano e medicamentos sujeitos a 

pedido de AUE. 

6.3.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

A utilização de medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes está regulamentada pela 

legislação vigente - Decreto – Lei nº15/93, de 22 de janeiro, Decreto – Regulamentar de nº 61/94, 

de 12 de outubro e Portaria nº 981/98, de 8 de junho. No Decreto – Lei nº15/93 encontram-se 

descritas e agrupadas em tabelas as substâncias psicotrópicas e estupefacientes sujeitas a 

controlo, devido ao risco destas substâncias para a saúde do utente. 

A aquisição deste tipo de medicamentos é realizada através do envio da nota de 

encomenda e de um “anexo VII – Modelo nº 1506” (Anexo XIV), que é distribuído pelo Instituto 

Nacional da Casa da Moeda (INCM), feito em duplicado, devidamente preenchido, assinado pelo 

FR e carimbado pelos SF. O original do modelo é devolvido aos SF aquando da entrega da 

encomenda com a assinatura do Diretor Técnico do laboratório fornecedor, ficando arquivado 

nos SF. A cada ano civil inicia-se uma nova numeração destes anexos de forma sequencial nos 

SF. 
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O armazenamento destes medicamentos nos SF é feito numa sala individualizada com 

acesso restrito a profissionais autorizados. O armazém possui 3 cofres (Anexo XV), numerados 

de 1 a 3, onde são armazenados os medicamentos por ordem alfabética da DCI, sendo que o 

cofre 1 tem uma área fechada destinada aos medicamentos que necessitam de proteção da luz. 

Nos SC, o armazenamento destes produtos também é restrito a um cofre que se localiza 

na Farmácia Satélite. As chaves do cofre encontram-se sob o cuidado do ER do turno. 

Cada SC tem um stock previamente acordado entre a DS e a Direção dos SF, e quando 

um medicamento é prescrito, o enfermeiro recorre ao stock do serviço e administra o fármaco 

registando a administração no sistema informático e no “Anexo X – Modelo nº1509” da INCM 

(Anexo XVI). Cada impresso só pode conter registos de um único fármaco. 

Nos SF, o FR verifica o cumprimento de todos os requisitos legais, regista no Anexo X a 

medicação a dispensar e efetua o registo informático de consumo dos produtos fornecidos. 

A distribuição da Metadona está a cargo do Centro de Respostas Integradas da 

Administração Regional de Saúde (ARS), fornecendo gratuitamente ao HB um stock de 

comprimidos de 10 mg e 40mg. O enfermeiro ou médico comunica aos SF que determinado 

doente foi admitido no SC e que se encontra inserido num programa de distribuição de Metadona. 

Toda a documentação relativa à distribuição destas classes de medicamentos (Anexo VII, 

Anexo X e cópias das faturas / guias de remessa relativas à aquisição dos mesmos) é arquivada 

pelo FR, por ordem cronológica, por um período de 3 anos. 

No caso de um determinado medicamento ultrapassar o prazo de validade, esta situação 

tem de ser comunicado ao INFARMED, indicando a data e o local de inutilização. O FR procede 

à inutilização do medicamento em causa na presença de uma testemunha e elabora um auto de 

destruição que terá de ser enviado para o INFARMED. 

No caso de existir quebra de um medicamento, o FR terá de proceder à sua inutilização 

na presença de uma testemunha e deixar registado no Anexo X, que é datado e assinado pelo 

profissional que procedeu à inutilização e pela testemunha. 

Em qualquer dos casos, o procedimento de inutilização termina com o medicamento a ser 

sujeito a tratamento de resíduos do tipo IV, ou seja, incineração obrigatória. 

6.3.2. Medicamentos Hemoderivados 

Medicamentos hemoderivados definem-se como medicamentos biológicos constituídos 

por componentes do sangue tais como: albumina, concentrados de fatores de coagulação e 

imunoglobulinas de origem humana.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estes medicamentos não podem ser 

obtidos por métodos convencionais sendo necessário dadores de plasma humano saudáveis. 

Posteriormente, através de um processo tecnológico de fracionamento e purificação obtêm-se 

as proteínas plasmáticas de interesse terapêutico. Inerente à natureza destes medicamentos 

existe um risco biológico associado de transmissão de doenças infeciosas sendo necessário um 

controlo rigoroso destes fármacos, tal como descrito no Despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95 

de 25 de janeiro - Aquisição de Produtos derivados do Plasma Humano. 
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No Hospital de Braga, a aquisição dos medicamentos hemoderivados e fatores de 

coagulação é baseada no método Kanban®. O plasma humano inativado é adquirido via pedido 

informático baseado na necessidade do serviço de Imunohemoterapia. Aquando da receção dos 

medicamentos hemoderivados, estes são acompanhados pelo Certificado de Autorização de 

Utilização do Lote (CAUL), emitido pelo INFARMED comprovando que o medicamento está 

aprovado para utilização na terapêutica. Os fatores de coagulação recombinantes, quando 

rececionados apresentam um Certificado de Aprovação emitido pelo laboratório alegando a 

aprovação do medicamento para utilização de acordo com as Boas Práticas de Fabrico (BPF). 

Nos SF, os medicamentos hemoderivados são armazenados em sala própria exceto 

aqueles que necessitam de ser armazenados a temperaturas entre 2 e 8°C. 

A requisição/prescrição de medicamentos hemoderivados é efetuada através de um 

impresso de modelo próprio – Modelo nº. 1804, exclusivo do INCM, em formato A4 constituído 

por duas vias: “Via Farmácia” (Anexo XVII) e “Via Serviço” (Anexo XVIII). A “Via Farmácia” é 

arquivada nos SF enquanto que a “Via Serviço” é arquivada no processo clínico do doente. No 

caso do plasma fresco congelado inativado, a distribuição, registo e arquivo do documento “Via 

farmácia” é efetuado pelo serviço de Imunohemoterapia.  

O medicamento hemoderivado fornecido é devidamente identificado com o nome do 

doente a que se destina, o SC, a quantidade fornecida e as condições de conservação. 

No caso do plasma fresco congelado, a reposição é efetuada mediante um pedido 

informático pelo serviço de imunohemoterapia, procedendo-se assim ao registo de consumo ao 

mesmo serviço. O plasma fresco congelado possui características de conservação especificas 

(<-18ºC), assim, após a receção do produto nos SF em gelo seco, a embalagem só é aberta no 

serviço de imunohemoterapia para garantir a conservação do produto até ao armazenamento no 

SC nas condições apropriadas. 

6.3.3. Medicamentos sujeitos a pedido de Autorização de Utilização Especial (AUE)  

Existem situações clínicas em que o fármaco utilizado pelo utente não existe em Portugal, 

isto é, não apresenta Autorização de Introdução no Mercado (AIM). 

Nestas situações, o INFARMED pode autorizar a utilização do fármaco perante as condições 

estabelecidas no Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, no artigo nº 92: medicamentos 

imprescindíveis à prevenção, diagnóstico ou tratamento, mediante justificação clínica; 

medicamentos necessários para impedir a propagação de agentes patogénicos,  agentes 

químicos, ou de radiação nuclear; e medicamentos que sejam adquiridos excecionalmente por 

um SC para serem dispensados a um doente específico [8]. Após o preenchimento de um 

impresso pelo FH (Anexo XIX), a AUE é atribuída ao medicamento e permanece em vigor no ano 

civil seguinte. 

Os requerentes devem, em regra, apresentar anualmente, durante o mês de setembro, um 

pedido único de AUE por medicamento considerado de benefício clínico bem reconhecido, para 

vigorar no ano seguinte. 
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A submissão de pedidos para um doente específico deverá ser efetuada no módulo 

"Autorização para doente específico" do portal SIATS. 

6.3.4. Medicamentos Extra – Formulário 

Os hospitais nacionais regem-se pelo FNM. Este formulário inclui uma lista de todos os 

medicamentos autorizados a serem utilizados e fornecidos aos hospitais nacionais.  

Quando um medicamento que não se encontre no formulário é requerido, o prescritor deve 

preencher um documento para autorização de medicamentos EF (Anexo XX, Anexo XXI), que 

será analisado pela CFT. Caso a justificação clínica dada para a utilização do medicamento não 

esteja mencionada no RCM, ou seja, de uso off-label, este também deve ser autorizado pela CE. 

Para além disso, se a justificação clínica estiver indicada no RCM do medicamento, mas não 

existir Relatório de Avaliação Prévia do INFARMED, é necessário o pedido de AUE por doente. 

6.4. Distribuição de Gases Medicinais 

O artigo 149º do novo Estatuto do Medicamento, aprovado pelo Decreto-Lei nº 176/2006, 

de 30 de agosto, designou gases medicinais como gases que preencham a definição de 

medicamento ou dispositivo médico, por isso exigem o mesmo compromisso de 

acompanhamento farmacoterapêutico, gestão de risco e farmacovigilância que os restantes 

produtos farmacêuticos. Para assegurar que todas estas vertentes são cumpridas, nos SF do HB 

existe um FR pela área e distribuição dos gases medicinais. Tal como os restantes 

medicamentos, os gases medicinais estão sujeitos a um processo regulamentar de autorização 

– AIM, antes de serem colocados no mercado. 

Os gases medicinais que se enquadram na categoria de medicamento são “gases ou 

mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com o organismo 

humano e desenvolvendo uma atividade em conformidade com a de um medicamento, 

designadamente pelos seus usos em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para 

conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinadas a transplantes, sempre que em 

contacto com estes.”[9] Atualmente apenas quatro gases medicinais são considerados 

medicamentos, estando todos disponíveis no HB: oxigénio, ar medicinal, protóxido de azoto e 

óxido nítrico. 

Os gases medicinais que fazem parte dos dispositivos médicos são estabelecidos como 

“qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo destinado a ser usado no corpo 

humano, cujo principal efeito pretendido não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos”[9]. Dos gases medicinais considerados dispositivos médicos, no 

HB estão disponíveis os seguintes: azoto líquido, árgon, dióxido de carbono, hélio, mistura de 

CO 0,265% + HE 19% + O2 19%, hexafluoreto de enxofre, hexafluoretano e octafluorpropano. 

Os gases medicinais estão armazenados em cilindros ou garrafas (Anexo XXII) que são 

reservatórios transportáveis, pressurizados com uma capacidade máxima de enchimento de 

150L de água, equivalente a 200 bar. O reservatório de gases medicinais deve conter 

determinadas características obrigatórias tais como: rótulo, simbologia, tipo de material e cor. O 

http://siats.infarmed.pt/
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rótulo contém toda a informação necessária para uma correta identificação e caracterização do 

gás acondicionado, riscos associados, medidas de prevenção e instruções em caso de acidente. 

A simbologia é reconhecida internacionalmente e permite uma rápida identificação visual. Os 

reservatórios mais leves são de alumínio (usado preferencialmente para situações de 

emergência ou quando há transporte de doentes) e os de aço (permitem uma capacidade maior). 

O corpo do reservatório é branco, indicativo de possuir gás medicinal, e a ogiva (topo do 

reservatório) é que vai caracterizar o tipo de gás acondicionado (Anexo XXII). Quando os 

reservatórios possuem misturas de gases, a ogiva é pintada com faixas com as cores de cada 

gás acondicionado.  

Reservatórios criogénicos são destinados a conter gases criogénicos ou liquefeitos a 

temperaturas muito baixas, sendo que o gás é removido no estado gasoso ou liquido. Existe dois 

tipos de reservatórios, os fixos (depósitos ou tanques) e os móveis que podem ser colocados em 

veículos de transporte (cisternas). 

Os gases medicinais são distribuídos através de uma rede do HB sendo depois 

administrados aos doentes através de máscaras ou outros dispositivos médicos ativos. Este 

sistema garante que haja três fontes de fornecimento: fonte principal, reserva e a emergência.  

Em dias estabelecidos, o AO efetua a contagem de todas as garrafas cheias e vazias de 

gás medicinal.. De seguida, o farmacêutico avalia a necessidade de reposição e sinaliza ao AT 

para fazer a encomenda, que é feita via correio eletrónico ao fornecedor onde foi adquirido o gás 

medicinal. 

A manutenção preventiva e corretiva da rede de gases medicinais do HB é da 

responsabilidade da Direção de Manutenção, assim como a verificação da boa execução das 

intervenções e procedimentos adequados à garantia da qualidade dos gases medicinais à saída 

da rede. 

6.5. Distribuição de medicamentos em Regime de Ambulatório 

A farmácia de ambulatório localiza-se no piso 0 do hospital, numa zona externa aos 

restantes SF, perto do local de entrada no hospital, o que facilita o acesso dos utentes à farmácia. 

Assim, esta é constituída por uma sala de espera, uma sala de armazenamento dos 

medicamentos e uma sala de atendimento ao utente de modo a garantir a privacidade e 

confidencialidade do mesmo. 

A dispensa dos medicamentos em regime de ambulatório no HB é comparticipado a 100% 

pelo SNS devido à necessidade de dispensar terapêuticas complexas, que exigem um 

acompanhamento contínuo dos utentes por parte de profissionais de saúde, de forma a garantir 

uma boa adesão à terapêutica e também a sua segurança. Para além disso, são medicamentos 

que necessitam de um controlo mais rigoroso, não só pelo seu perfil farmacocinético e 

farmacodinâmico, mas também farmacoeconómico. 

O farmacêutico tem um papel indispensável na dispensa racional dos medicamentos, 

tendo como função promover a correta adesão à terapêutica e garantir o acompanhamento 

farmacoterapêutico, detetando efeitos adversos e falta de adesão à terapêutica. Com o 
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cumprimento destas funções, o farmacêutico promove a eficácia e a segurança do tratamento, o 

que vai ter um papel vital na saúde de cada utente. 

Para que o farmacêutico possa realizar a dispensa de um medicamento, este necessita 

de ser requisitado por um médico aos SF através de um formulário próprio. Neste formulário, o 

médico tem de apresentar a justificação clínica pela qual o utente necessita de determinada 

medicação e a prescrição médica. Depois de terminado o processo pelo médico, o FR preenche 

os campos relativos à sua área no formulário. 

Posteriormente, este é enviado para os Órgãos de Gestão e Administração do HB (Direção 

de Produção, Direção Clínica e Comissão Executiva).  

Após a obtenção do parecer favorável, cabe ao FR, numa primeira abordagem com o 

utente, explicar o funcionamento do serviço do Ambulatório. É entregue um cartão de 

identificação (Anexo XXIV) que permite ao próprio utente ou a um cuidador designado, sendo no 

último caso necessário a entrega do cartão de cidadão do cuidador, levantar a medicação. O FR 

informa também sobre o horário de funcionamento e contacto telefónico para esclarecimento de 

dúvidas que possam vir a suscitar.  

No ato da dispensa do(s) medicamento(s) é dever do FR informar o doente sobre: a via e 

forma de administração; as condições de armazenamento; as precauções a ter com a toma dos 

medicamentos; a quantidade de medicamentos cedidos e os possíveis efeitos adversos 

associados à terapêutica e formas de impedir ou diminuir o impacto desses efeitos adversos. A 

prescrição médica tem validade de 4 meses após a data de prescrição e sempre que a prescrição 

é renovada pelo médico prescritor, esta terá de ser entregue no ambulatório. A terapêutica é 

dispensada por um período de 30 dias, sendo que apenas em casos excecionais poderá ser 

cedida por um período de tempo superior a 30 dias, quando devidamente justificada e autorizada 

pelos órgãos de administração e de gestão do HB. 

Após a receção da terapêutica, o utente assina um termo de responsabilidade da Circular 

Normativa Nº 01/CD/2012, de 30 de novembro de 2012, no qual confirma que foi informado de 

forma adequada à sua situação e que será responsável pela correta utilização e conservação 

dos medicamentos que lhe foram dispensados. 

A maior parte dos medicamentos dispensados têm suporte legal e encontram-se tabelados 

no site do INFARMED. No entanto, alguns medicamentos destinados a doentes crónicos, apesar 

de também serem comparticipados a 100%, não têm suporte legal e só podem ser dispensados 

desde que prescritos e autorizados pela DP, CFT e CE. 

A dispensa de certas categorias de medicamentos em regime de ambulatório apresenta 

algumas características particulares devido à segurança da sua utilização, como é o caso da 

Talidomida, da Hormona de Crescimento e dos Medicamentos Biológicos. 

No caso da talidomida, a prescrição tem a validade de 3 meses, no entanto, em mulheres 

com potencial para engravidar essa validade é de apenas 1 mês devido ao potencial teratogénico 

deste fármaco, e só pode ser dispensado mediante a apresentação de um teste de gravidez 

negativo. Esta dispensa carece da apresentação do Formulário de Autorização da Prescrição e 

do Livro do Doente, para além da própria prescrição médica. 
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A dispensa de hormona de crescimento tem um cuidado acrescido para evitar o seu uso 

ilícito. Assim, para a sua dispensa é necessário definir as pessoas responsáveis pelo 

levantamento da medicação. Esta só pode ser levantada pelos responsáveis, contudo, 

excecionalmente, pode ser outra pessoa a levantá-la desde que autorizada por escrito pelos 

responsáveis. A dispensa deste tipo de hormonas tem um documento de registo próprio em que, 

a cada dispensa, a pessoa que efetuou o levantamento da medicação assina assim como o 

farmacêutico responsável pelo ato da dispensa. 

A Portaria nº48/2016 regula a dispensa dos medicamentos biológicos para algumas 

patologias, devido às consequências para a imunogenicidade deste tipo de medicamentos. Esta 

dispensa é acompanhada do preenchimento do “registo mínimo” do qual constam diversos dados 

relativos ao doente, medicação e patologia. Estes dados devem ser mensalmente reportados ao 

INFARMED. No caso dos consultórios privados a dispensa de medicamentos biológicos ao 

abrigo desta portaria, requer que o consultório privado seja certificado para o âmbito. Para 

validação desta certificação é necessário consultar o site da Direção-Geral da Saúde (DGS), que 

disponibiliza uma listagem dos consultórios médicos e respetivos médicos prescritores 

certificados a prescrever. Desta forma, é necessário que a prescrição médica mencione a 

Portaria e o respetivo nº de certificação. 

 Ensaios Clínicos 

Os ensaios clínicos (ECS) são estudos conduzidos no Homem destinados a descobrir ou 

verificar os efeitos de um ou mais medicamentos experimentais (ME) [11]. Estes são utilizados 

para investigar novos procedimentos clínicos ou novos medicamentos destinados a identificar, 

prevenir ou tratar doenças [12]. 

A unidade de ECS no HB localiza-se numa área de acesso restrito, com controlo de 

temperatura e humidade permanente. Esta unidade encontra-se dividida em três setores: uma 

zona de atendimento e monitorização, uma zona de armazenamento e uma zona destinada às 

devoluções de produtos em quarentena. O local de armazenamento é constituído por armários 

destinados ao armazenamento da documentação dos ECS e da medicação em si. Para além 

disso, possui um cofre no caso dos ECS que utilizem estupefacientes e frigoríficos no caso de 

medicamentos que necessitem de temperaturas baixas para manter as condições de 

conservação ideais. 

O HB tem uma parceria com o Centro Clínico Académico (2CA-Braga) para a realização 

de ECS no HB. Para que um determinado ECS possa ser iniciado, é importante ter aprovação 

de algumas entidades como INFARMED, Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), assim como do próprio HB e do 2CA-

Braga. Para além destas aprovações, também é fundamental que o ME possua as licenças e 

autorizações necessárias para a realização do ensaio, que devem ser fornecidas pelo promotor 

do ensaio. 
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O circuito do ME é constituído por seis etapas principais: Receção, Armazenamento, 

Dispensa, Devolução, Reconciliação e Destruição. Para que exista um controlo rigoroso de cada 

etapa, todas elas são devidamente documentadas em ficheiros próprios pelo FR e arquivados. 

Durante o ensaio, podem decorrer visitas de monitorização de forma a verificar a 

conformidade de todas as etapas do processo e a evolução do ensaio. 

O circuito de um ME inicia-se pela receção que é realizada na área de ECS pelo FR, ao 

contrário dos outros medicamentos que tem uma área de receção comum e que são conferidos 

por um AO. Assim que o ME chega à área dos ECS, o FR que efetua a receção confirma a 

identificação do ME e verifica se o lote, prazo de validade e condições do ME estão de acordo 

com o esperado. Em algumas situações a encomenda é acompanhada de um dispositivo que 

monitoriza a temperatura, permitindo assegurar a boa conservação dos medicamentos. 

O armazenamento dos ME é efetuado em local de acesso restrito, com temperatura e 

humidade controladas que são verificadas e registadas diariamente pelo FR. No caso dos ME 

armazenados no frigorífico este é monitorizado pelo sistema Vigie® que regista a temperatura 

máxima e mínima a cada 24h. Trimestralmente, o FR efetua uma revisão dos prazos de validade 

de todos os medicamentos de ECS. No final de cada mês, o FR identifica os medicamentos cujo 

prazo de validade se encontra a terminar, de forma a proceder em conformidade. 

O processo de dispensa começa com a receção do formulário de prescrição, que pode ser 

efetuada diretamente ao participante ou ao investigador, enfermeiro ou coordenador do estudo. 

Quando se verifica o segundo caso estes são responsáveis por exercer o treino do ME ao 

participante. No treino, o participante deve ser informado relativamente: à via de administração, 

à posologia, às interações, ao acondicionamento, à devolução do fármaco, à frequência das 

visitas e à sensibilização para eventuais efeitos clínicos adversos que possam ocorrer. 

No caso de ser necessário manipular o ME, a manipulação deve ser feita de acordo com 

o RCM ou o Protocolo de Ensaio, segundo as Boas Práticas Clínicas (BPC), por um farmacêutico 

ou enfermeiro, dependendo do ME em causa. 

A administração do medicamento é efetuada pelo enfermeiro do estudo. Toda a 

medicação não utilizada e embalagens secundárias são armazenadas pelos SF para que se 

avalie a adesão terapêutica por parte do doente, tendo em conta as devoluções, calculando a 

compliance que é posteriormente comunicada aos investigadores do estudo. É da 

responsabilidade do promotor recolher e proceder à destruição do ME após devolução por parte 

do centro. 

 Comissões Técnicas e grupos de trabalho 

8.1. Comissão de ética para a saúde 

A Comissão de ética para a saúde (CES) do HB é um órgão consultivo e multidisciplinar 

de apoio á comissão executiva que obedece ao Decreto-Lei nº 97/95 de 10 de maio e a Lei nº 

21/2014 de 16 de Abril. A CES tem como papel zelar pelo bem estar e pelo cumprimento dos 

princípios da bioética na prestação dos cuidados de saúde na instituição, garantindo a dignidade 
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humana. Além da ética assistencial, como por exemplo, a emissão de pareceres sobre cuidados 

em fim de vida, análise de uso off-label de medicamentos e do modelo de consentimento 

informado ao doente, a CES tem também como atribuições a análise de projetos de investigação, 

debruçando-se sobre a metodologia, pertinência e cumprimento dos princípios da bioética 

(beneficência, não maleficência, justiça e autonomia). 

8.2. Comissão de farmácia e terapêutica 

A CFT é um órgão consultivo e multidisciplinar, cuja atividade se rege tendo em conta o 

previsto no Despacho nº 2325/2017. No HB, esta comissão é constituída por 6 membros (três 

médicos e três farmacêuticos).  

A CFT tem como objetivo definir e zelar pelo cumprimento das políticas de utilização 

segura, eficaz e eficiente do medicamento. As reuniões da CFT ocorrem quinzenalmente de 

forma a responderem mais prontamente às novas propostas para utilização de fármacos EF, 

novas utilizações dos mesmos, entre outros. Apesar disto, o Presidente da CFT avalia 

diariamente todos os pedidos elaborados à mesma. 

8.3. Comissão de gestão de risco 

A Comissão de Gestão de Risco permite identificar, prevenir e controlar fatores de risco 

(clínicos e não clínicos), de modo a desenvolver e promover sistemas de trabalho, práticas e 

instalações mais seguras. Este órgão tem como objetivo evitar situações de emergência e 

garantir respostas rápidas e eficientes, promovendo em simultâneo, a segurança dos utentes e 

profissionais de saúde. O programa de gestão de risco utilizado no HB é um software designado 

Health Event & Risk Management (HER+). A partir deste software é possível a identificação e 

descrição do perigo, a sua avaliação por grau de severidade e implementação/sugestão de 

medidas corretivas. 

O FH é responsável por todos os problemas relacionados com medicação, incluindo 

incidentes externos aos SF. Este processo permite uma melhoria contínua da segurança dos 

doentes e dos profissionais do HB. 

8.4. Programa de prevenção e controlo de infeções e de resistência a 

antimicrobianos  

No HB existe um grupo coordenador local do programa de prevenção e controlo de infeção 

e resistência a antimicrobianos (GCL-PPCIRA) de natureza multidisciplinar sendo constituído 

por: médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de saúde. Este grupo tem a missão de 

prevenir e controlar as infeções associadas aos cuidados de saúde promovendo assim uma 

qualidade e segurança nos cuidados de saúde tanto para os doentes como para os profissionais 

e visitantes. 

O GCL-PPCIRA do HB tem vários objetivos: prevenir, detetar e controlar infeções; 

implementar regras de segurança nas atividades diárias dos profissionais contribuindo para a 
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qualidade e segurança dos cuidados de saúde para os doentes; uso correto de antimicrobianos 

e diminuição das resistências. 

 Projeto – Sinalética 

A troca de medicamentos em meio hospitalar é um erro muito grave e comum. Em média, 

uma em cada mil dispensas de determinados medicamentos têm erros na sua cedência [13]. No 

sentido de colmatar este tipo de ocorrências, a DGS criou normas que visam diminuir a 

propensão de erros na dispensa de medicamentos. 

O HB segue as normas da DGS implementando assim um conjunto de regras na sinalética 

de medicamentos.  

Os medicamentos mais propensos a esses erros são os medicamentos LASA, 

medicamentos com nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhantes. A solução proposta 

na Norma Direção Geral de Saúde no 020/2014 de 30/12/201 baseia-se na aplicação do método 

Mid-Type Tall Man Lettering que consiste na inserção de maiúsculas nas denominações dos 

medicamentos para a sua diferenciação [14]. No Anexo XXV, temos um exemplo de uma tabela 

de medicamentos LASA com o método Mid-Type Tall Man Lettering aplicado. Cada farmácia 

hospitalar pode adicionar mais medicamentos à lista conforme a necessidade. 

É importante implementar regras de segurança na medicação no sentido de evitar, 

prevenir e corrigir efeitos adversos associados a medicamentos. Existem medicamentos que 

necessitam de especial atenção. Os medicamentos de alerta máximo são medicamentos que 

possuem um risco aumentado de provocar dano significativo ao doente em consequência de 

falhas no seu processo de utilização. Os erros associados a estes medicamentos não são tão 

frequentes, porém as consequências podem ser muito graves podendo provocar lesões 

permanentes e mesmo morte. Os incidentes mais comuns que ocorrem nos medicamentos de 

alerta máximo são: sobredosagem ou insuficiente monotorização de anticoagulantes e opiáceos 

e doses inapropriadas de insulinas. A Norma Direção Geral de Saúde nº 014/2015 de 06/08/201 

contém uma lista de medicamentos de alerta máximo (Anexo XXVI) que merece especial atenção 

no momento da sua utilização nos doentes[15]. 

No nosso estágio no HB desenvolvemos um poster (Anexo XXVII) que contém noções 

básicas sobre a informação das normas para que seja de fácil interpretação para os profissionais 

dos SF. Para além disso, fizemos um outro cartaz (Anexo XXVIII) de consulta rápida sobre a 

sinalética do hospital. Este projeto teve como objetivo informar e alertar os profissionais dos SF 

para esta problemática e tentar colmatar possíveis erros que possam ocorrer na dispensa da 

medicação. 

 Considerações finais 

Durante o nosso período de estágio, percebemos que o farmacêutico tem um papel crucial 

no setor hospitalar melhorando a prestação de cuidados de saúde e a qualidade dos serviços. 

Este estágio permitiu-nos aprender imensos conteúdos teóricos e práticos sobre as funções de 

um farmacêutico e permitiu também que crescêssemos profissionalmente.  
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Com esta experiência percebemos que ser farmacêutico é muito mais que validar e 

dispensar medicamentos, ser farmacêutico é fazer a diferença na vida de alguém cuidando da 

saúde dos seus utentes. 
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 Anexos 

Anexo I - Cronograma do Estágio Curricular no HB 

 

 

Anexo II - Hospital de Braga 

 

 

Anexo III - Sala de apoio e antecâmara da UPCP 
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Anexo IV - Transfer 

 

Anexo V - Hospital de Dia Oncológico 

 

 

Anexo VI : Circuito de DIDDU 
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Anexo VII - Mala da DIDDU 

 

 

Anexo VIII - FDS® (Fast Dispensing System) 

 

Anexo IX - Reembalagem de um comprimido 
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Anexo X: Kardex®  

 

 

Anexo XI - Consola Sistema Pyxis® Medstation® 3500 
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Anexo XII - Exemplo de Kanban® 

 

 

Anexo XIII - Kits de medicação para o BO 
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Anexo XIV - Requisição de encomenda de estupefacientes e psicotrópicos (Anexo VII – Modelo  
nº 1506 da INCM) 

 

 

Anexo XV - Cofres de estupefacientes 
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Anexo XVI - Requisição para a administração de estupefacientes e psicotrópicos (Anexo X – 
Modelo nº1509 da INCM) 
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Anexo XVII: Requisição/prescrição de medicamentos hemoderivados- “Via Farmácia” 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

Hospital de Braga 

31 
 

Anexo XVIII: Requisição/prescrição de medicamentos hemoderivados- “Via Serviço” 
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Anexo XIX: Impresso de preenchimento obrigatório pelo requerente para obter 
Autorização de Utilização Especial (AUE) 

 * Se aplicável 

                                                            
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL 

MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 

IMPRESSO DE USO OBRIGATÓRIO PELOS REQUERENTES   
 

 

Exmº. Senhor 
Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED, I.P. 
Pretende esta entidade licenciada para a aquisição direta de medicamentos, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 92.º do 
Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, na sua atual redação, solicitar AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL para o medicamento 
de benefício clínico bem reconhecido abaixo indicado, ao abrigo do despacho: 

Deliberação n.º 1546/2015 
 

Por se tratar de um medicamento que não possui AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (AIM) em Portugal e se destinar a doentes 
em tratamento neste estabelecimento de saúde, com v ista a satisfazer as necessidades para o próximo ano de................, solicito a 
V. Exª.  se digne autorizar a sua utilização especial, nos seguintes termos: 

Requerente:  

Morada:  

Código postal:  Tel S.F.:   Fax S.F.:  

V/ Nº de Pedido:  V/data:  

Nome do medicamento:  

Substância(s) Activa(s):  

Forma farmacêutica:  

Dosagem:  Pertence ao F.H.N.M.: 
 

   SIM ❑  

 

Não ❑ 

Quantidade unitária:  Apresentação:  

Preço por unidade (c/IVA):  Estimativa/Despesa (c/IVA):  

Titular da A.I.M.:  País da A.I.M.:  

Fabricante:  País/fabrico:  

Libertador de lote*:  País/lib. de lote*:  

Distribuidor do país de procedência:  País/Procedência:  

Distribuidor em Portugal*:  Alfândega*:  
          

❑ Albumina humana como excipiente 
❑ Alergeno 

❑ Derivado do sangue ou plasma 

❑  Vacina 
        

❑ INSTRUÇÃO AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º DA DELIBERAÇÃO N.º 1546/2015. 

 
Documentação enviada ao INFARMED pelo requerente ou por outra entidade_____________________________ 

juntamente com a AUE n.º __________  autorizada para o ano ___________.* 

 

❑ PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE inicialmente requerida na AUE nº ______, autorizada em ___/___/___      

Justificação:_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

❑Aceito, para efeitos do previsto no artigo 9.º Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de Setembro, que as comunicações com o INFARMED 

no âmbito do presente pedido sejam feitas através das seguintes caixas electrónicas: aue@infarmed.pt  do INFARMED e 
_______________________________________ ( e-mail) do requerente; 

 

❑Igualmente aceito que as comunicações por correio electrónico feitas nos termos do parágrafo anterior, independentemente da 

indicação dos nomes dos colaboradores de ambas as entidades que, em concreto, as elaboraram, revestem valor probatório e a 
respectiva autoria é atribuída à parte remetente; 
 

❑As comunicações feitas nos termos dos parágrafos anteriores, consideram-se recebidas pelo seu destinatário no segundo dia útil 

posterior ao seu envio, sendo suficiente para prova de envio o “print” retirado do sistema do seu remetente donde conste a data e 

hora de envio. 

Assinatura do Director Clínico (deverá ser identificada sob a forma de carimbo e/ou v inheta): 
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Anexo XX - Frente de um Extra Formulário 
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Anexo XXI - Verso de um Extra Formulário 
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Anexo XXII - Garrafas e Cilindros de Gases Medicinais 

 

Anexo XXIII - Tabela das cores das ogivas dos gases medicinais 

 

Anexo XXIV - Cartão de Identificação do Utente na Distribuição em Ambulatório 
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Anexo XXV - Exemplos da designação de fármacos com aplicação do método Mid-Type Tall 
Man Lettering 

 

  

Anexo XXVI - Exemplos de Medicamentos de Alerta Máximo 
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Anexo XXVII - Poster 1 do Projeto Sinalética 
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Anexo XXVIII - Poster 2 do Projeto Sinalética 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 
Hospital de Braga 

39 
 

 


