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Resumo 

Após a conclusão do curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, concede a oportunidade de 

realização de um estágio, no meu caso, de quatro meses, numa Farmácia 

Comunitária. O meu estágio decorreu na Farmácia Vilalva em Santo Tirso, no 

período de novembro de 2018 a fevereiro de 2019. 

Durante esse período, tive a oportunidade de auxiliar e participar ativamente nas 

várias atividades inerentes ao farmacêutico no âmbito de uma farmácia 

comunitária. De entre essas atividades destacam-se, a receção e conferência de 

encomendas, o armazenamento de produtos e etiquetagem dos mesmos, o 

controlo de prazos de validade dos produtos, a realização de devoluções, a 

faturação e o fecho do mês e do ano, a conferência de receituário, o atendimento 

ao público, o aconselhamento farmacêutico e a prestação dos vários serviços 

farmacêuticos existentes na Farmácia Vilalva. 

Ao longo destes quaro meses de estágio desenvolvi três projetos. Um dos 

projetos com o tema “Medicamentos genéricos versus medicamentos de marca”, 

traduziu-se na realização de um pequeno vídeo para esclarecimento desta 

temática aos utentes. Outro projeto, concretizou-se através de uma 

apresentação sobre o tema “Piolhos” num infantário em Santo Tirso e através da 

realização de um panfleto que foi entregue às crianças com informação para os 

pais das mesmas. Por fim, o último projeto foi sobre a dermatite atópica e 

materializou-se num póster de exposição sobre este tema e numa montra 

apenas constituída por produtos apropriados a uma pele atópica. 

 

  



Andreia Patrícia Fernandes Aguiar 

Relatório de estágio – Farmácia Vilalva 

  

 vi 

 

Índice 

Listagem de Tabelas ................................................................................................................. ix 

Listagem de Figuras .................................................................................................................. ix 

Listagem de abreviaturas .......................................................................................................... x 

Parte I – Atividades desenvolvidas na Farmácia Vilalva ...................................................... 1 

1. Introdução ............................................................................................................................ 1 

2. Farmácia Vilalva ................................................................................................................. 2 

2.1 Localização geográfica .................................................................................................. 2 

2.2 Horário de funcionamento ............................................................................................. 2 

2.3 Recursos humanos ......................................................................................................... 2 

2.4  Organização do espaço físico ........................................................................................ 2 

2.4.1 Espaço exterior ...................................................................................................... 3 

2.4.2 Espaço interior ....................................................................................................... 3 

2.5 Os utentes da Farmácia Vilalva ..................................................................................... 4 

2.6 Sistema Informático ...................................................................................................... 5 

2.7 Fontes de informação .................................................................................................... 5 

3 Encomendas e aprovisionamento .................................................................................... 6 

3.1 Aquisição de medicamentos e de outros produtos de saúde .......................................... 6 

3.2 Gestão de stocks ............................................................................................................ 6 

3.3 Elaboração de encomendas ........................................................................................... 7 

3.3.1 Encomendas efetuadas aos distribuidores grossistas ............................................. 7 

3.3.2 Encomendas efetuadas aos laboratórios ....................................................................... 7 

3.3.3 Encomendas manuais ................................................................................................... 7 

3.4 Receção e conferência de encomendas ......................................................................... 8 

3.5 Armazenamento ............................................................................................................ 9 

3.6 Controlo de prazos de validade ......................................................................................... 10 

3.7 Gestão de devoluções ........................................................................................................ 10 

4. Dispensa de medicamentos ............................................................................................... 11 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica ..................................................................... 11 

4.1.1 Receita médica ........................................................................................................... 12 

4.1.2 Validação da receita médica ....................................................................................... 13 

4.1.3 Intervenção farmacêutica ........................................................................................... 14 

4.1.4 Medicamentos genéricos ............................................................................................ 15 

4.1.5 Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes .............................................................. 15 

4.1.6 Regimes de comparticipação ...................................................................................... 16 

4.1.7 Conferência de receituário e faturação ....................................................................... 17 

4.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica ........................................................... 18 



Andreia Patrícia Fernandes Aguiar 

Relatório de estágio – Farmácia Vilalva 

  

 vii 

 

4.3 Dispensa de outros produtos farmacêuticos ................................................................ 18 

5. Marketing Farmacêutico .................................................................................................. 19 

6. Formações ......................................................................................................................... 19 

7. VALORMED ...................................................................................................................... 19 

8. Serviços farmacêuticos.................................................................................................... 20 

8.1 Medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos .................................................... 20 

8.1.1 Determinação da Pressão Arterial ....................................................................... 20 

8.1.2 Determinação da Glicemia .................................................................................. 20 

8.1.3 Determinação do Colesterol Total e Triglicerídeos............................................. 20 

8.2 Administração de vacinas e injetáveis......................................................................... 21 

8.3 Entregas ao domicílio .................................................................................................. 21 

8.4 Parceria com hospitais ................................................................................................. 21 

8.5 Serviço de Nutrição ..................................................................................................... 21 

9. Conclusão .......................................................................................................................... 22 

Parte II – Projetos desenvolvidos na Farmácia Vilalva ...................................................... 23 

10. Tema 1 - Medicamentos Genéricos e Medicamentos de Marca .......................... 23 

10.1 Enquadramento e desenvolvimento do projeto na Farmácia Vilalva .............................. 23 

10.1.1. Papel do farmacêutico na comunidade .................................................................... 23 

10.2 Medicamentos genéricos ................................................................................................. 23 

10.2.1. Garantia de qualidade, segurança e eficácia ............................................................ 24 

10.2.2. Vantagens dos medicamentos genéricos ................................................................. 24 

10.2.3. Entrada no mercado dos medicamentos genéricos .................................................. 24 

10.3 Considerações finais ........................................................................................................ 25 

11. Tema 2 – Pediculose capilar humana ............................................................................ 26 

11.1 Enquadramento do tema na Farmácia Vilalva ................................................................ 26 

11.1.1. Papel do farmacêutico ............................................................................................. 26 

11.2 Fisiopatologia da pediculose capilar humana .................................................................. 26 

11.3 Diagnóstico ..................................................................................................................... 27 

11.4 Prevenção ........................................................................................................................ 27 

11.5 Medidas não farmacológicas de prevenção e de tratamento ........................................... 28 

11.6 Tratamento ...................................................................................................................... 28 

11.6.1. Métodos químicos sistémicos .................................................................................. 28 

11.6.2. Métodos químicos tópicos ....................................................................................... 28 

11.6.3. Métodos físicos ....................................................................................................... 29 

11.7 Considerações finais ........................................................................................................ 30 

12. Tema 3 – Dermatite atópica ............................................................................................. 31 

12.1 Enquadramento do tema na Farmácia Vilalva ................................................................ 31 



Andreia Patrícia Fernandes Aguiar 

Relatório de estágio – Farmácia Vilalva 

  

 viii 

 

12.2 Fisiopatologia da Dermatite atópica ................................................................................ 31 

12.2.1. Fatores de risco e caraterísticas das lesões .............................................................. 32 

12.3 Diagnóstico ..................................................................................................................... 33 

12.4 Complicações associadas à dermatite atópica ................................................................. 33 

12.5 A “marcha atópica” ......................................................................................................... 33 

12.6 Mecanismos imunológicos associados à dermatite atópica............................................. 34 

12.7 Medidas não farmacológicas ........................................................................................... 34 

12.8 Tratamento farmacológico .............................................................................................. 35 

12.8.1. Novas abordagens para modular a inflamação da dermatite atópica ....................... 37 

12.8.2. Desafios para o futuro ............................................................................................. 38 

12.9 Papel do farmacêutico ..................................................................................................... 38 

12.10 Considerações finais ...................................................................................................... 38 

13. Conclusão ........................................................................................................................... 39 

Referências bibliográficas ....................................................................................................... 40 

Anexo 1 – Formações .............................................................................................................. 44 

Anexo 2 – Medicamentos genéricos versus medicamentos de marca ............................ 44 

Anexo 3 – Formação “Piolhos” ............................................................................................... 46 

Anexo 4 – Dermatite atópica .................................................................................................. 51 

 

 

  



Andreia Patrícia Fernandes Aguiar 

Relatório de estágio – Farmácia Vilalva 

  

 ix 

 

Listagem de Tabelas 

Tabela 1 - Cronograma de Tarefas desempenhadas na Farmácia 

Vilalva………………………………………………………………….…….………….1 

Tabela 2 - Corticosteroides tópicos classificados de acordo com a sua 

potência……………………………………………………………………………….36 

 

Listagem de Figuras 

Figura 1 - Certificado da formação sobre produtos da Pfizer®…………………..44 

Figura 2 - Vídeo sobre medicamentos genéricos versus medicamentos de marca 

no ecrã da farmácia…………………………………………………………………..44 

Figura 3 – Publicação no site da farmácia sobre os medicamentos genéricos e 

os medicamentos de marca associado ao vídeo…………………………………..45 

Figura 4 - Panfleto sobre piolhos (parte 1)…………………………………………46 

Figura 5 - Panfleto sobre piolhos (parte 2)…………………………………………47 

Figura 6 - Apresentação no Centro Infantil de Santo Tirso sobre "Piolhos" …...48 

Figura 7 - Publicação na página de Facebook® da farmácia sobre a formação 

"Piolhos"……………………………………………………………………………….49 

Figura 8 - Publicação no site da farmácia sobre a formação "Piolhos"………..50 

Figura 9 - Póster sobre a dermatite atópica………………………………………51 

Figura 10 - Montra de produtos para pele atópica com exposição do respetivo 

póster………………………………………………………………………………….52 

 

  



Andreia Patrícia Fernandes Aguiar 

Relatório de estágio – Farmácia Vilalva 

  

 x 

 

Listagem de abreviaturas 

FV – Farmácia Vilalva 

IgE – Imunoglobulina E 

MNSRM – Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MSRM – Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

PVP – Preço de Venda ao Público 

 

 



Andreia Patrícia Fernandes Aguiar 

Relatório de estágio – Farmácia Vilalva 

  

 1 

 

Parte I – Atividades desenvolvidas na Farmácia Vilalva 

1. Introdução 

O estágio em farmácia comunitária tem como objetivo propor ao estagiário o contacto 

com a realidade de trabalho do farmacêutico numa farmácia de oficina. Ao longo do 

meu estágio de 4 meses, na Farmácia Vilalva (FV) em Santo Tirso, pude realizar e 

observar as várias funções que o farmacêutico desempenha neste setor e presenciar 

a importância que este possui neste meio. Abaixo encontra-se o cronograma com as 

várias atividades que desenvolvi na FV (Tabela 1). 

Tabela 1- Cronograma de Tarefas desempenhadas na Farmácia Vilalva 

 

  

Tarefas desempenhadas novembro dezembro janeiro fevereiro 

Adaptação à farmácia e 

integração na equipa 

 

 

  

 

 

Receção de produtos  

 

   

Etiquetagem de produtos   

 

  

Armazenamento de produtos  

 

 

 

 

 

 

 

Observação de atendimentos 

e funcionamento do Sifarma® 

  

 

  

Atendimento com supervisão   

 

  

Realização de encomendas     

Realização de determinações 

físicas/biológicas 

    

Acompanhamento do 

processo do fecho anual 

  

 

  

Atendimento com autonomia    

 

 

 

Formações     
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2. Farmácia Vilalva 

2.1 Localização geográfica 

A FV localiza-se na Rua de Vilalva, Nº 78, no centro da cidade de Santo Tirso. Está 

situada numa zona estratégica, visto que na proximidade, se encontram escolas, o 

Centro de Saúde de Santo Tirso, uma zona residencial e uma superfície comercial, 

constituindo assim uma vantagem na afluência do número de pessoas a esta 

farmácia, para além de que os doentes podem aviar as suas receitas rapidamente 

após as consultas no Centro de Saúde. 

Maioritariamente, os utentes da farmácia, são de faixa etária mais idosa, portadores 

de doenças crónicas, estando muitos deles, já fidelizados na farmácia. 

2.2 Horário de funcionamento 

A FV, encontra-se aberta das 8h30 às 20h00 nos dias úteis e aos Sábados das 9h00 

às 19h00, estando neste dia encerrada das 13h00 às 15h00 para intervalo de almoço. 

Aos domingos e feriados, encontra-se encerrada, exceto quando está escalada como 

farmácia de serviço. No que diz respeito aos horários de trabalho dos elementos da 

equipa farmacêutica, estes são realizados por turnos, combinados previamente. 

2.3 Recursos humanos 

Para um bom funcionamento de uma farmácia, é fundamental que haja dedicação e 

cooperação entre todos os profissionais de saúde que nela trabalham.  

Na FV, a equipa é jovem, dinâmica e constituída por dez elementos, nomeadamente, 

o Dr. Luís Lourenço – Diretor Técnico, Dra. Joana Carneiro – Farmacêutica Adjunta, 

Dr. José Costa – Farmacêutico, Dra. Sílvia Maia – Farmacêutica, Dra. Vanessa 

Martins – Farmacêutica, D. Maria do Céu Monteiro – Técnica de Farmácia, Sr. Carlos 

Monteiro – Técnico de Farmácia, Sr. José Carlos Silva – Técnico de Farmácia, que 

posteriormente se aposentou e em sua substituição foi colocada a Dra. Sofia Barros 

– Farmacêutica, o Paulo Lopes – Responsável pela receção de encomendas e a D. 

Juliana Neto – Auxiliar de limpeza. 

2.4  Organização do espaço físico 

A FV possui instalações apropriadas e com as condições necessárias de acordo com 

as Boas Práticas de Farmácia1. 
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2.4.1 Espaço exterior 

A FV possui estabelecimento no rés-do-chão de um edifício habitacional, identificada 

com o seu nome comercial e a respetiva cruz verde que se ilumina quando a farmácia 

se encontra de serviço, o que facilita a perceção pelos utentes. 

No exterior da farmácia, os utentes têm visibilidade para a montra que está sempre 

muito bem decorada, com elementos e produtos de acordo com a época do ano em 

questão, o que cativa a atenção por parte dos utentes. Para além disso, funciona como 

estratégia de marketing, devido aos cartazes de campanhas publicitárias afixados e 

alusivos a determinados produtos, que esta possa conter. 

A FV possui na sua entrada, uma placa identificativa das farmácias de serviço do 

município, o horário de funcionamento da farmácia, bem como a identificação do 

proprietário e Diretor Técnico da mesma. Para além disso, possui o postigo para o 

atendimento noturno e uma rampa de entrada, de modo a facilitar o acesso a pessoas 

de mobilidade reduzida. 

2.4.2 Espaço interior 

Relativamente ao interior da farmácia, esta encontra-se dividida em várias áreas de 

acordo com os requisitos necessários ao abrigo da legislação2. 

Ao entrarem na farmácia, os utentes deparam-se com um espaço bastante amplo, 

com um ambiente apelativo, boa luminosidade, com uma área onde de as crianças 

podem brincar e uma área de repouso com algumas cadeiras.  

Para além disso, a farmácia na sua entrada, dispõe de uma máquina onde se tiram as 

senhas, sendo que a senha A, diz respeito ao atendimento geral, a B, ao atendimento 

prioritário e a C, ao atendimento para quem tem reservas de produtos que já estão 

pagos. De notar, que ainda existe à entrada, uma balança eletrónica acoplada com 

um medidor de tensão arterial digital, que pode ser utilizada por parte dos utentes.  

No espaço interior da farmácia existem expositores com produtos de 

dermocosméticos, organizados por marcas e gamas de produtos direcionadas para 

um fim específico e existem ainda duas gôndolas com produtos farmacêuticos em 

destaque. A farmácia também possui em estantes distintas uma vasta gama de 

produtos de puericultura e outra destinada à higiene oral. 

A zona de atendimento é constituída por cinco balcões de atendimento, cada um com 

o respetivo computador, caixa registadora, leitor ótico de código de barras e 

impressora de receitas e faturas. Nos balcões podem estar colocados pequenos 
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expositores, panfletos e revistas. Por trás de cada balcão existem lineares, onde são 

colocados os produtos que são habitualmente mais vendíveis naquela época, por 

exemplo, no Inverno, caso de gripes e constipações. 

O gabinete de atendimento personalizado, é um espaço isolado que permite um 

atendimento e aconselhamento farmacêutico mais privado com o utente. Nesse 

espaço, são feitas as consultas de nutrição pela nutricionista da farmácia mediante 

marcação prévia, a medição da pressão arterial e a medição de parâmetros 

bioquímicos, como a glicose, colesterol e triglicerídeos, a administração de injetáveis, 

bem como a realização de workshops organizados pela farmácia. 

A zona de armazenamento encontra-se na parte traseira da farmácia e é de acesso 

exclusivo da equipa técnica. 

Relativamente ao laboratório, este destina-se apenas à elaboração de preparações 

extemporâneas, uma vez que a farmácia não executa a preparação de manipulados. 

Nele consta ainda um frigorífico onde são armazenados todos os produtos 

farmacêuticos que requerem condições específicas de conservação. 

No que diz respeito, à zona de receção de encomendas, esta é constituída por uma 

grande bancada com um computador e impressora, para a realização da receção e 

conferência de encomendas dos diversos fornecedores. Nesta área, existem dois 

quadros, o primeiro onde se afixam os talões de reservas de produtos pagos e o 

segundo, os talões de reserva de produtos não pagos. Quando estes produtos são 

rececionados, colocam-se associados ao respetivo talão na zona de reservas pagas 

ou não pagas, organizadas por ordem alfabética de nome do utente.  Ao lado desta 

zona há um local específico para a colocação das banheiras que são para rececionar, 

e no lado oposto, colocam-se as banheiras a devolver aos respetivos fornecedores. 

As instalações sanitárias são de uso exclusivo dos funcionários da farmácia e em caso 

de necessidade dos utentes. Ao lado destas instalações, encontra-se um armário com 

vários cacifos para guarda dos objetos pessoais dos funcionários. 

Ainda na parte traseira da farmácia, existe um escritório onde é exercida a gestão e 

direção da farmácia e onde se encontra uma minibiblioteca com várias fontes 

bibliográficas para consulta. 

2.5 Os utentes da Farmácia Vilalva 

Dada a proximidade da FV ao Centro de Saúde da cidade, a várias escolas e a uma 

superfície comercial, esta consegue abranger utentes de todas as idades. No entanto, 
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maioritariamente, os utentes que a frequentam diariamente são idosos, 

polimedicados, permitindo estabelecer assim um ambiente mais familiar, com maior 

proximidade e realizar um atendimento mais personalizado. 

Na sequência, os utentes habituais da farmácia são incentivados a aderir ao cartão 

de fidelização da mesma, visto que, após cada compra, há acumulação de pontos no 

cartão que se convertem posteriormente em dinheiro, permitindo o desconto desse 

valor monetário na aquisição de produtos farmacêuticos não sujeitos a receita médica. 

2.6 Sistema Informático 

Inicialmente o sistema informático utilizado na FV era o Sifarma 2000®, da 

responsabilidade da ANF – Associação Nacional de Farmácias e monitorizado pela 

Glintt® – Global Intelligent Technologies. Este sistema tem como função, otimizar o 

funcionamento das farmácias, no que diz respeito ao atendimento ao público, gestão 

de encomendas, gestão de stocks, gestão financeira, faturação, fecho mensal e anual 

do receituário, controlo de prazos de validade, gestão de devoluções e criação de 

fichas pessoais dos utentes.   

Após sensivelmente dois meses de estágio, houve uma formação na farmácia 

promovida pela Glintt® para se iniciar a utilização do novo sistema: Sifarma® – Módulo 

de Atendimento. Este novo sistema informático além de se ter tornado muito mais 

apelativo, veio trazer muitas vantagens na sua utilização. Uma delas é o facto de se 

poder no mesmo atendimento, identificar diferentes utentes, o que possibilita um 

acompanhamento farmacoterapêutico mais eficaz. Permite ainda emitir diferentes 

recibos, organizados por taxa de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, ou por 

doente, por exemplo, algo que o sistema antigo não permitia. Por outro lado, a 

realização de vendas suspensas deixou de existir, sendo que todos os produtos 

farmacêuticos que o utente adquirir e não trouxer receita médica, podem no futuro, 

ser comparticipados aquando da entrega da receita por parte do utente. 

Desta forma, considero que o facto de ter tido a possibilidade de utilizar os dois 

sistemas informáticos no atendimento ao público durante o meu estágio, constituiu 

uma mais valia para mim, permitindo-me aferir da melhoria com a introdução do 

software mais avançado. 

2.7 Fontes de informação 

A profissão farmacêutica requer que os profissionais de saúde desta área estejam 

sempre atualizados e a par da informação clínica relativamente aos medicamentos. 
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Para tal, na farmácia, existem várias fontes bibliográficas físicas que podem ser 

consultadas, nomeadamente o Prontuário Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa, o 

Formulário Galénico Português, entre outros. Para além destas fontes, existem 

também as fontes em suporte digital que são muito utilizadas, nomeadamente, a 

página do INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

I.P. e o próprio sistema informático da farmácia, o Sifarma®. 

3 Encomendas e aprovisionamento 

3.1 Aquisição de medicamentos e de outros produtos de saúde 

A aquisição de medicamentos e de outros produtos de saúde deve ser feita de acordo 

com a capacidade económica da farmácia. Esta deve escolher os seus fornecedores 

preferenciais de acordo com vários fatores, nomeadamente, as condições e prazos 

de pagamento, bonificações e descontos, rapidez na entrega dos produtos, 

cumprimento das horas previstas para as entregas, entre outros. 

Os fornecedores preferenciais da FV por ordem decrescente de preferência são: 

Alliance Healthcare®, Botelho & Rodrigues®, Plural®, OCP Portugal® e Empifarma®.  

A FV, pertence ao grupo Elo Farma, que constitui uma rede nacional de apoio a 

farmácias em várias áreas, e como tal, consegue usufruir de melhores preços na 

aquisição de produtos de saúde, através da ligação que este grupo possui com os 

fornecedores. 

3.2 Gestão de stocks 

Uma gestão eficiente de stocks permite um planeamento das operações e controlo de 

recursos, um controlo total das operações de logística em armazenagem, informação 

em tempo real e comunicação integrada, uma maior rapidez de execução e melhoria 

do serviço ao cliente e uma otimização do espaço disponível, sendo fundamental para 

uma boa gestão e funcionamento da farmácia. 

O stock das existências de uma farmácia deve ser gerido tendo em conta vários 

aspetos, nomeadamente, o consumo diário do produto, a época do ano, a capacidade 

de armazenamento da farmácia, os prazos de validade, a média de vendas mensal, o 

tipo de utentes da farmácia, produtos enfatizados pela comunicação social, condições 

de pagamento dos fornecedores/laboratório, campanhas promocionais, entre outros. 

A farmácia deve ter em stock os produtos que lhe permita satisfazer as necessidades 

dos seus utentes, contudo, deve ter em linha de conta o consumo médio do produto, 

de modo a que haja sempre um balanço entre a aquisição e o escoamento do produto, 
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sem prejuízo capital para a farmácia nem risco acrescido de términos de prazos de 

validade. 

3.3 Elaboração de encomendas 

3.3.1 Encomendas efetuadas aos distribuidores grossistas 

Através do Sifarma® podem ser elaboradas três tipos de encomendas: Instantâneas, 

diárias e via verde. 

Relativamente às encomendas diárias, estas são efetuadas automaticamente pelo 

sistema informático, tendo em conta o stock mínimo e máximo associado à ficha de 

cada produto. Quando o produto atinge o stock mínimo o sistema automaticamente 

envia um pedido de encomenda diária. Este tipo de encomenda, pode ser alterado 

pela pessoa responsável, se entender necessário alterar o número de stock mínimo e 

máximo de cada produto, ou por outras razões pertinentes. 

No que diz respeito às encomendas instantâneas, estas são feitas durante no decurso 

do atendimento aos clientes, quando o produto não existe em stock na farmácia. Ao 

realizar a encomenda instantânea do produto no Sifarma®, é possível escolher o 

fornecedor que apresente as melhores condições de oferta para a farmácia e verificar 

a que horas estará prevista a entrega do mesmo, o que permite prestar uma 

informação precisa ao utente da hora e data prevista de chegada do produto. 

Por outro lado, as encomendas via verde são feitas no caso de produtos específicos, 

nomeadamente, produtos que não estão sempre disponíveis. Neste caso, ao efetuar 

uma encomenda via verde, é necessário identificar o número da receita 

correspondente ao medicamento, a quantidade a encomendar e o fornecedor 

respetivo. 

Ao longo do meu estágio realizei várias vezes encomendas instantâneas durante os 

atendimentos aos clientes, bem como encomendas via verde.  

3.3.2 Encomendas efetuadas aos laboratórios 

As encomendas efetuadas aos laboratórios decorrem após a visita de delegados 

comerciais à farmácia. Após reunião do delegado com o proprietário da farmácia, 

estes chegam a acordo e elaboram a nota de encomenda dos produtos. 

3.3.3 Encomendas manuais 

As encomendas manuais tanto podem ser feitas aos laboratórios como aos 

distribuidores grossistas. Aqui estão incluídas as encomendas, efetuadas por telefone 

por exemplo, que necessitam de ser criadas no Sifarma® de modo a permitir a 
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posterior receção, e também as encomendas que não estão criadas no Sifarma® e 

têm de ser inseridas no sistema para depois poderem ser enviadas aos fornecedores. 

Para a realização deste tipo de encomendas, é necessário aceder ao menu “Gestão 

de Encomendas” do Sifarma®.   

3.4 Receção e conferência de encomendas 

A receção e conferência de encomendas é uma das etapas mais importantes para o 

bom funcionamento da farmácia. 

Os produtos são entregues em contentores de plástico – “banheiras”, acompanhados 

da respetiva fatura em duplicado. A fatura contém o nome do fornecedor, o 

destinatário, o nome e código de cada produto, a quantidade encomendada, bem 

como a enviada, o PVF – Preço de Venda à Farmácia, o PVP – Preço de Venda ao 

Público, o IVA e o valor total. Relativamente aos psicotrópicos e estupefacientes, estes 

vêm acompanhados com uma guia de requisição em duplicado, que deve ser 

carimbada e assinada pelo responsável da farmácia, a guia original fica na farmácia e 

o duplicado é devolvido ao fornecedor. As guias devem estar arquivadas durante três 

anos. No entanto, existem produtos que requerem determinadas caraterísticas de 

conservação, como por exemplo, temperaturas de frio, e por isso, estes, são 

entregues em banheiras térmicas e devem ser rececionados em primeiro lugar de 

modo a serem logo colocados no frio para manter a integridade do produto. 

A receção das encomendas é feita no Sifarma® no menu “Receção de encomendas” 

por leitura ótica do código de barras do produto. 

No que diz respeito aos produtos de venda livre, o PVP é definido pela farmácia e 

deve ser ajustado sempre que necessário tendo em conta a margem de rentabilidade 

do mesmo para a farmácia. 

No caso de receção de um produto novo na farmácia, cria-se a ficha do produto, 

inserindo o CNP – Código Nacional de Produto, o código alternativo, o PVF, a margem 

de lucro e o prazo de validade, que deve ser menos um mês do que o indicado na 

embalagem do produto. Procede-se da mesma forma relativamente ao prazo de 

validade para todos os produtos que estejam em stock a zero na farmácia, permitindo 

assim uma constante atualização dos prazos de validade de todos os produtos 

existentes na farmácia. 

No fim de rececionar toda a encomenda compara-se o valor total final dado pelo 

Sifarma® com o da fatura, confirmando-se se está tudo em conformidade. 
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Aquando da receção dos produtos, se existir alguma reserva associada a esse mesmo 

produto, do lado direito aparece um “R” de reserva, e como tal, separa-se dos 

restantes produtos da encomenda. 

Todas as faturas originais são arquivadas em separadores próprios de acordo com os 

fornecedores. 

Quando se tratam de encomendas diretas, confirma-se o descritivo da fatura com o 

da nota de encomenda, de modo a verificar se os produtos encomendados pela 

farmácia correspondem à realidade faturada. 

No início do meu estágio tive a possibilidade de rececionar várias encomendas de 

produtos na Farmácia Central, pertencente ao mesmo proprietário da FV. 

3.5 Armazenamento 

Relativamente aos produtos de frio, estes são os primeiros a serem armazenados e 

colocados no frigorífico a temperaturas de 2-6ºC por ordem alfabética. 

No que diz respeito aos restantes produtos, estes devem ser armazenados a uma 

temperatura inferior a 25ºC e a uma humidade inferior a 60%.  

A zona de armazenamento está sob orientação a metodologia de gestão “Kaizen”3, 

estando a farmácia no nível 2, que diz respeito à organização e gestão do espaço 

físico e otimização de procedimentos. 

Como tal, a maioria dos produtos farmacêuticos são armazenados em gavetas 

deslizantes por ordem alfabética, forma farmacêutica, dosagem e quantidade. Para 

além disso, existem algumas gavetas para produtos específicos, nomeadamente, 

produtos de protocolo, produtos otológicos, oftálmicos, soluções ginecológicas, 

produtos tópicos/loções, soros e produtos para hidratação oral, produtos 

retais/vaginais, produtos injetáveis, soluções em ampolas, champôs, 

emplastros/enemas, águas do mar, inaladores, anticoncecionais e uma gaveta 

específica para psicotrópicos e estupefacientes, a qual não possui identificação de 

modo a evitar o extravio destes mesmos produtos. 

As pomadas/cremes e as suspensões orais são armazenadas em prateleiras distintas, 

ambas por ordem alfabética. 

Nos lineares da farmácia, encontram-se produtos dermocosméticos e de puericultura. 

De acordo com a época do ano, são expostos produtos com mais rotação nos lineares 

por atrás da zona de atendimento e nas gavetas em baixo dos balcões de atendimento 

encontram-se produtos mais habituais. Para cada balcão existem na gaveta alguns 
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“kanban” 3- cartões que indicam a quantidade necessária mínima e máxima de um 

produto habitual, por exemplo de embalagens de Ben-U-Ron® (bene farmacêutica) 

de 1g. 

No laboratório são colocadas matérias-primas como borato e bicarbonato de sódio e 

produtos desinfetantes, como Betadine® (Meda Pharma), álcool, entre outros. 

Quando não há espaço nas gavetas do stock principal, o excedente é colocado por 

ordem alfabética em prateleiras (stock secundário), que se encontram divididas por 

medicamentos de marca e genéricos.  

Ao longo de todo o meu estágio, fui armazenando os produtos farmacêuticos 

rececionados nos locais específicos para o efeito. 

3.6 Controlo de prazos de validade 

Um bom controlo dos prazos de validade dos produtos farmacêuticos existentes na 

farmácia é fundamental e este realiza-se mensalmente e aquando da receção de uma 

nova encomenda. 

No fim de cada mês, faz-se uma listagem de todos os produtos farmacêuticos que irão 

expirar dentro dos próximos dois meses. Ao separarem-se os produtos a devolver 

verifica-se se o stock físico do produto é coincidente com o stock dado pelo Sifarma®, 

para prevenir possíveis erros de stock, permitindo ainda a atualização dos prazos de 

validade nessa mesma listagem. Posteriormente, faz-se a atualização de todos esses 

dados no Sifarma® e os produtos que foram separados são devolvidos ao fornecedor. 

Caso este não aceite, estes produtos entram novamente para stock e faz-se uma 

quebra dos mesmos.  

A par desta lista, faz-se uma lista de controlo para produtos de alopatia que irão expirar 

nos próximos quatro meses e para produtos cosméticos com a validade até seis 

meses. 

Durante o meu estágio, observei e ajudei na verificação dos produtos farmacêuticos 

que constavam nessas listas. 

3.7 Gestão de devoluções 

Existem vários motivos para os quais se justifica fazer uma devolução de um produto 

ao fornecedor, de entre os quais se destacam: a expiração do prazo de validade como 

já foi referido, produto não encomendado, quantidade de produto não coincidente com 

a faturada, produto danificado ou produto não correspondente ao pedido, entre outros.  
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Para fazer uma devolução, entra-se no Sifarma® no menu “Gestão de Devoluções” 

onde se cria uma nota de devolução, onde deve constar o fornecedor, os produtos 

que se querem devolver e o motivo da devolução. Esta nota de devolução é impressa 

em triplicado, carimbada e assinada, duas vias são enviadas ao fornecedor 

juntamente com os produtos a devolver e a terceira via fica guardada na farmácia. Se 

a devolução for aceite pelo fornecedor, tem de ser regularizada no sistema informático 

através do menu “regularização de devoluções”, podendo ser emitida uma nota de 

crédito ou uma troca de produtos. Caso a devolução não seja aceite pelo fornecedor, 

os produtos são devolvidos à farmácia associados à respetiva justificação e 

posteriormente realizadas as quebras desses produtos. 

4. Dispensa de medicamentos 

O farmacêutico tem um papel de extrema relevância no que diz respeito à dispensa 

de medicamentos, pois é nesta altura em que este estabelece o contacto direto com 

o doente, ajudando-o e apelando sempre à adesão à terapêutica. O farmacêutico 

esclarece todas as dúvidas que o utente possa ter, quanto a posologias, modo de 

administração, forma farmacêutica, alerta o doente para possíveis efeitos 

secundários, interações medicamentosas e realça a importância da toma adequada 

do medicamento. 

Por outro lado, o farmacêutico faz o aconselhamento personalizado ao utente com 

base na situação que este apresenta e ainda lhe dá sugestões de medidas não 

farmacológicas que o utente pode realizar para melhorar a sua qualidade de vida e 

promover o seu bem-estar. 

O farmacêutico é o profissional de saúde que está mais diretamente em contacto com 

os utentes, e como tal, é com todo o empenho, rigor e dedicação que este exerce a 

sua profissão, com o intuito de promover um melhor acompanhamento e o uso 

responsável do medicamento por parte do doente. 

De acordo com o Decreto-Lei n.˚ 176/2006 de 30 de agosto do Estatuto do 

Medicamento4, os medicamentos para dispensa ao público, dividem-se em MSRM – 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica e MNSRM – Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica. 

4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

São considerados MSRM, os medicamentos que constituem um risco, quando usados 

sem vigilância médica, mesmo que sejam aplicados para o fim a que se destinam, 
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quando usados em quantidades significativas para fins diferentes dos quais estão 

destinados, podendo resultar em dano para a saúde. Para além disso, os MSRM 

podem ser medicamentos, os quais possuem substâncias ou preparações à base 

destas em que seja necessário analisar as suas atividades e efeitos secundários ou 

medicamentos prescritos pelo médico para administração parentérica4. 

Os MSRM, classificam-se de quatro formas4: 

- MSRM não renovável; 

- MSRM renovável, normalmente aplicada a doenças e tratamentos prolongados, em 

que os medicamentos podem ser adquiridos mais do que uma vez, sem necessidade 

de nova consulta médica. 

- MSRM especial, onde estão incluídos medicamentos estupefacientes ou 

psicotrópicos, medicamentos cuja má utilização possa dar origem a riscos de abuso, 

criação de dependência e possam ser utilizados para fins ilegais. 

- MSRM restrita, usados exclusivamente no meio hospitalar ou de ambulatório. 

4.1.1 Receita médica 

As prescrições médicas podem ser manuais ou eletrónicas e nelas deve constar a 

Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, 

a apresentação, a dosagem e a respetiva posologia5. 

A legislação relativa à prescrição tem vindo a sofrer alterações ao longo dos tempos, 

com o propósito de gradualmente haver a desmaterialização das prescrições, 

dispensa e conferência de receituário, proporcionando um método mais rápido e 

eficaz.  

A prescrição de medicamentos, produtos de saúde com ou sem comparticipação pelo 

SNS, como produtos de nutrição especial ou dispositivos médicos, bem como 

medicamentos que possuem psicotrópicos e estupefacientes, tem de ser feita por 

prescrição eletrónica6. 

Até à desmaterialização total das prescrições eletrónicas, existem duas formas de 

prescrição, as prescrições eletrónicas desmaterializadas, as quais são acessíveis e 

interpretáveis através de equipamentos eletrónicos e as prescrições eletrónicas 

materializadas, onde a prescrição se encontra impressa. 

Estes tipos de prescrições destinam-se ao regime de ambulatório e à dispensa destes 

medicamentos em farmácia comunitária. 
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As receitas manuais podem ser prescritas quando há falência do sistema informático, 

inadaptação do prescritor ao sistema, quando se trata duma prescrição ao domicílio, 

ou outra situação específica até ao máximo de quarenta receitas médicas por mês. 

Em termos de validade de prescrição, as prescrições manuais são válidas até 30 dias 

após a sua data de prescrição, sendo que as eletrónicas podem ter validade de 30 

dias até seis meses6. 

Durante o meu período de estágio aviei os vários tipos de receitas, no entanto, 

maioritariamente aviei receitas eletrónicas materializadas e desmaterializadas e em 

muito menor quantidade as receitas manuais, mostrando claramente a transição do 

método manual para o eletrónico e deste para a sua desmaterialização. 

4.1.2 Validação da receita médica 

Para a dispensação dos produtos farmacêuticos referidos nas receitas médicas, é 

necessário efetuar uma validação das mesmas por parte dos farmacêuticos, 

conferindo se possuem os critérios de validação apropriados, para além da DCI da 

substância ativa, apresentação, forma farmacêutica, dosagem, quantidade e 

posologia7. 

No caso de uma receita eletrónica, os critérios necessários cumprir para que esta seja 

validada são: 

- Número da receita, local de prescrição e identificação do prescritor; 

- Nome, número de identificação e de beneficiário do utente; 

- Regime especial de comparticipação, identificado pela letra “R” quando se refere a 

pensionistas e pela letra “O” caso se aplique a outro regime especial de 

comparticipação, com identificação dos respetivos despachos; 

- Entidade responsável pela comparticipação dos produtos; 

- Justificação técnica, aplicável quando o prescritor necessita de justificar a prescrição 

por nome comercial ou por titular; 

- Código representativo do grupo do medicamento; 

- Número de embalagens; 

- Data de prescrição e assinatura o prescritor8. 

Relativamente à prescrição manual, nesta deve constar no canto superior direito uma 

cruz a assinalar o motivo da exceção, podendo ser considerados como motivos, 

falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição do domicílio e até 40 

receitas por mês8. 
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Para além dos critérios necessários para a prescrição eletrónica, as receitas manuais 

também devem respeitar os seguintes requisitos: 

- As receitas não podem ser preenchidas a lápis, a canetas de cores diferentes, com 

caligrafias diferentes e não podem conter rasuras; 

- O número de embalagens tem de estar escrito por extenso e em numerário, sendo 

que em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos, num total de 4 

embalagens por receita, para além de que no máximo podem ser prescritas 2 

embalagens por medicamento; 

- Não é permitido mais do que uma via da receita8. 

Quando o médico não pode prescrever por DCI, pode optar pelo nome comercial do 

medicamento ou do titular de Autorização de Introdução no Mercado – AIM. Estas 

exceções correm em casos de8: 

- Medicamentos de marca sem similares, ou que não possuam medicamentos 

genéricos similares; 

- Medicamentos que só podem ser prescritos em determinadas situações patológicas; 

- Justificação técnica do prescritor 

 a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreitos; 

 b) Intolerância ou reação adversa ao medicamento; 

 c) Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias. 

Em relação às alíneas a) e b), o farmacêutico é obrigado a dispensar o medicamento 

indicado na receita pelo médico, contudo no caso da alínea c), o utente pode escolher 

o medicamento que preencha as caraterísticas necessárias8. 

Durante o meu estágio analisei os vários tipos de receitas e confirmei os critérios de 

validação das mesmas, verificando algumas falhas, nomeadamente, erros de datas 

de prescrição e ausência de números de beneficiários. 

4.1.3 Intervenção farmacêutica 

 O farmacêutico tem um papel crucial ao longo do atendimento ao utente, pois aí ele 

tem a capacidade e o dever de avaliar as prescrições médicas, de modo a detetar 

possíveis erros nas mesmas, bem como possíveis interações medicamentosas.  
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4.1.4 Medicamentos genéricos 

O medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento de 

marca. 

No que diz respeito à sua garantia de qualidade e eficácia, estes medicamentos estão 

sujeitos à mesma legislação do que os de marca.  

De notar que, as farmácias ao dispensarem um dos 4 medicamentos genéricos de 

preço mais reduzido, recebem uma renumeração de 0.35€ por cada embalagem 

dispensada, pois estão a contribuir para a diminuição média do preço de referência 

através da descida do PVP dos medicamentos inseridos em grupos homogéneos.  

Durante o meu estágio, apesar de ter dispensado medicamentos genéricos na maior 

parte dos meus atendimentos, verifiquei que ainda muitos doentes não aderem a estes 

medicamentos e outros questionam-se acerca da sua eficácia. O farmacêutico tem 

um papel fundamental no esclarecimento dessas dúvidas, de modo a promover a 

adesão por parte dos utentes a estes medicamentos. 

4.1.5 Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes, atuam no Sistema Nervoso Central (SNC) e como 

tal podem causar quando usadas abusivamente, situações de dependência tanto 

física como psicológica, podendo gerar síndrome de abstinência e situações de 

tolerância ao medicamento. 

Aquando da dispensa de psicotrópicos e estupefacientes, é necessário verificar se o 

utente coincide com o adquirente do medicamento e quando isso não acontece, 

preenche-se os dados do adquirente no sistema para se poder prosseguir com o 

atendimento. 

Relativamente às prescrições, quando estas são materializadas, este tipo de 

medicamentos tem de ser prescrito isoladamente. Em relação às prescrições 

eletrónicas materializadas, estas devem estar identificadas com a sigla RE – 

prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo, enquanto que as 

prescrições desmaterializadas, têm de estar identificadas com a sigla LE – linha de 

prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo9. 

Os talões da dispensa deste tipo de medicamentos são guardados durante três anos 

em pasta própria na farmácia. Para além disso, até ao dia 8 do mês a seguir à data 
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de dispensa do medicamento8, a farmácia deve enviar para o INFARMED, uma lista 

de todos os medicamentos deste tipo aviados com os dados do adquirente. 

Ao longo do meu estágio, dispensei por diversas vezes este tipo de medicamentos, o 

que me permitiu ter a perceção de toda a logística associada à dispensa dos mesmos. 

4.1.6 Regimes de comparticipação 

Existem dois tipos de comparticipação: o regime geral e o regime especial. 

Relativamente ao regime geral, o estado comparticipa uma percentagem do PVP de 

cada medicamento de acordo com determinados escalões8. 

A portaria n.º 195-D/2015 estabelece os grupos e subgrupos terapêuticos que podem 

ser sujeitos a comparticipação e os respetivos escalões10. 

▪ Escalão A: 90% 

▪ Escalão B: 69% 

▪ Escalão C: 37% 

▪ Escalão D: 15% 

No que respeita ao regime especial, as receitas devem ter a letra “R” ou “O”, sendo a 

letra “R” aplicado aos pensionistas, em que a comparticipação do estado, é acrescida 

de 5% no escalão A, 15% nos escalões B, C e D. A letra “O” como se aplica a grupos 

especiais de utentes ou patologias, o prescritor deve indicar o diploma referente à 

patologia ou ao utente, pois o valor da comparticipação varia, de acordo com 

legislação específica8. 

Para além destes, outros medicamentos também podem ser comparticipados, 

nomeadamente, 30% do PVP dos medicamentos manipulados, 85% do PVP de tiras-

teste para controlo da Diabetes mellitus e 100% do PVP para agulhas, lancetas e 

seringas respetivas 

Para além destes regimes, ainda existe o regime de complementaridade, em que os 

utentes podem beneficiar de uma comparticipação adicional à do SNS. Este tipo de 

regime ocorre devido à existência de subsistemas públicos criados para várias 

empresas, nomeadamente, empresas bancárias, seguradoras, entre outras8.  

Durante o meu estágio, deparei-me com vários regimes de comparticipação e de 

complementaridade, o que me permitiu perceber quais os procedimentos necessários 

para a dispensação correta deste tipo de receitas. 
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4.1.7 Conferência de receituário e faturação 

Relativamente às receitas manuais e eletrónicas materializadas, para que a farmácia 

possa receber o valor monetário associado a medicamentos sujeitos a regime de 

comparticipação, é necessário que, durante o atendimento, seja impresso no verso da 

receita original, um documento de faturação, onde conste, o PVP de cada 

medicamento sujeito a comparticipação, o valor total da receita, a identificação da 

farmácia, o encargo do utente para cada medicamento e o valor total respetivo, o 

código de barras de cada medicamento, a data de dispensa e o local para a assinatura 

do utente. Quanto às receitas eletrónicas desmaterializadas, não é necessário este 

procedimento pois o sistema regista automaticamente.  

No que diz respeito, aos regimes de complementaridade, estes são impressos no 

verso de uma cópia da receita. Nas receitas eletrónicas desmaterializadas, no fim do 

atendimento, o sistema emite juntamente com o recibo, um documento de faturação 

correspondente ao regime de complementaridade. 

Tanto as receitas com regime de comparticipação, como as de complementaridade 

são assinadas, carimbadas e datadas pelo farmacêutico. Posteriormente, estes 

documentos são guardados e no final do mês são analisados pelo farmacêutico, de 

modo a verificar se existe alguma inconformidade, e caso exista, corrigi-la.  

No fim de cada mês, realiza-se o fecho do receituário. As receitas são organizadas 

por organismo de faturação e agrupadas em lotes, sendo que cada lote corresponde 

a 30 receitas. Procede-se à impressão do verbete de identificação de cada lote, que 

é carimbado, assinado pelo farmacêutico e anexada ao respetivo lote de receitas. De 

seguida, é necessário imprimir o resumo de todos os lotes de cada organismo e a 

respetiva fatura mensal. Todos os documentos acima referidos são carimbados e 

assinados e impressos em quadruplicado, ficando os quadruplicados na farmácia. 

Relativamente às receitas correspondentes ao SNS, estas são enviadas para o Centro 

de Conferência de Faturas da Maia e as receitas dos restantes organismos são 

enviadas para a ANF. 

No meu período de estágio, estava incluído o fecho anual e como tal, tive a 

possibilidade de ver toda a logística por detrás de um fecho de receituário, bem como 

perceber como se executa o fecho dos vários organismos. 



Andreia Patrícia Fernandes Aguiar 

Relatório de estágio – Farmácia Vilalva 

  

 18 

 

4.2  Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são utilizados para situações e alívio de sintomas menores e como tal, 

neste âmbito o farmacêutico tem a capacidade de avaliar a situação clínica em causa 

e proporcionar um aconselhamento adequado ao utente. 

Para além das farmácias comunitárias, existem outros locais onde são também 

vendidos MNSRM. No entanto, conforme o disposto no Decreto-Lei n.˚128/2013 de 5 

setembro houve a introdução de uma listagem revista pelo INFARMED de MNSRM 

de Dispensa Exclusiva em Farmácia Comunitária – MNSRM-EF, estando estes ao 

abrigo de PVP definido pela farmácia11. 

Assim, o farmacêutico tem um papel de extrema importância, pois ao intervir e 

aconselhar o utente, permite-lhes efetuar um tratamento, sem necessidade de 

recorrerem a uma consulta médica, diminuindo assim a afluência dos utentes aos 

hospitais e centros de saúde. 

De notar que, o farmacêutico deve fornecer a informação necessária e clara ao utente 

sobre os medicamentos que aconselha, de modo a contribuir para o seu uso 

responsável. 

Ao longo do estágio realizei vários aconselhamentos, dispensando inúmeros MNSRM, 

esclarecendo todas as dúvidas sobre os mesmos aos utentes e alertando-os para o 

seu uso responsável e para o cuidado a ter na automedicação. Para tal, contei com o 

apoio de toda a equipa técnica da FV, que se demonstraram sempre disponíveis para 

me ajudar. 

4.3 Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

Para além de MSRM e MNSRM, a farmácia dispõe de uma variedade enorme de 

produtos farmacêuticos, de entre estes, destacam-se os medicamentos e produtos 

veterinários12, dispositivos médicos13, produtos cosméticos e dermocosméticos14, 

produtos diatéticos15 e de alimentação especial16, medicamentos homeopáticos17 e 

produtos fitofarmacêuticos18 e medicamentos manipulados19 e 20.  

Ao longo do meu estágio, dispensei maioritariamente medicamentos de uso 

veterinário e produtos cosméticos e dermocosméticos. Para além disso, desloquei-me 

à Farmácia Central para realizar a preparação de um manipulado – Solução alcoólica 

(60º) de ácido bórico à saturação, bem como o cálculo do seu preço. 
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5. Marketing Farmacêutico 

Para uma maior visibilidade e para cativar mais os utentes, a farmácia coloca em 

prática várias estratégias de marketing. Exemplo disso, são as campanhas 

promocionais que se divulgam pela página de Facebook® da farmácia, pela montra 

da mesma através de cartazes afixados e no interior da farmácia com a exposição 

estratégica dos produtos associados a posters elucidativos dessas campanhas, para 

além de que no ecrã de chamada de senhas da farmácia estão constantemente a 

passar imagens acerca de campanhas ou promoções atualmente em vigor. Por outro 

lado, a farmácia possui também um site, onde disponibiliza para além de campanhas 

promocionais e divulgação de alguns workshops, informação útil para os utentes 

relativa a aconselhamento sobre determinada temática, bem como para promoção de 

estilos de vida saudáveis. 

6. Formações 

O farmacêutico tem de estar em constante atualização dos seus conhecimentos e 

informado relativamente a produtos farmacêuticos novos que vão surgindo com a 

evolução da ciência, de modo a aumentar e melhorar os seus conhecimentos 

científicos e técnicos para posterior aplicação prática. 

Assim, o farmacêutico na farmácia comunitária e fora dela tem acesso a formações 

constantes em variadas áreas para que haja um reforço e atualização do seu 

conhecimento. 

No período do meu estágio tive a possibilidade de assistir a diversas formações, 

promovidas pelas várias delegadas comerciais, nomeadamente, de produtos 

dermocosméticos da marca ISDIN® e Bioderma®, produtos da Pfizer® (anexo 1, 

figura 1) e de cuidado oral da Pierre Fabre®, produtos de puericultura da NUK® e de 

produtos da Velvet Med®, as quais foram muito elucidativas e importantes para 

proporcionar um melhor atendimento ao público acerca destes temas. 

7. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade que visa a gestão de resíduos de embalagens vazias 

e medicamentos fora de uso, promovendo assim, um processo de recolha e de 

tratamento seguros, de modo a que este tipo de resíduos não esteja acessível 

facilmente por razões de saúde pública. 

Os contentores da VALORMED são de cartão e no máximo podem suportar nove 

quilogramas. A sua recolha é feita quando estes se encontram cheios, pesados, com 
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a identificação da farmácia, respetivo código, rubrica do funcionário e registo do seu 

peso na ficha do contentor. por um distribuidor grossista, normalmente neste caso, a 

Alliance Healthcare®. 

Ao longo do meu estágio, reparei que muitos utentes colocavam os seus 

medicamentos expirados ou fora de uso no contentor da VALORMED, denotando 

assim uma grande adesão por parte destes a esta medida. 

8. Serviços farmacêuticos 

A FV possui variados serviços, com o intuito de promoção do bem-estar da população. 

Para além disso, aposta na quantidade e a qualidade dos serviços que presta, 

considerando que cada vez mais é necessária a sua diferenciação perante as outras 

farmácias, de modo a fazer face à concorrência neste mercado. 

8.1 Medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

8.1.1 Determinação da Pressão Arterial 

A monitorização da pressão arterial é fundamental para o controlo e prevenção de 

doenças cardiovasculares. 

Esta determinação é muito solicitada na FV e para além de poder ser efetuada na 

máquina automática à entrada na farmácia, também pode ser realizada pelo 

farmacêutico através de um aparelho semiautomático no gabinete de atendimento 

personalizado. Após a determinação, o farmacêutico regista os valores no cartão 

fornecido pela farmácia. Para além disso, durante o atendimento, o farmacêutico 

aconselha determinadas medidas não farmacológicas e alerta para o controlo regular 

da pressão arterial. 

8.1.2 Determinação da Glicemia 

A determinação da glicemia também é muitas vezes solicitada por parte dos utentes 

e medida pelo farmacêutico por punção capilar e através de um aparelho digital. De 

notar que para realizar esta medição é necessário adotar medidas de desinfeção e 

higiene adequadas, como usar luvas e fazer a desinfeção com algodão e álcool. Esta 

determinação deve ser realizada em jejum, sendo que os valores, segundo a 

Fundação Portuguesa de Cardiologia devem ser inferiores a 110 mg/dl de glicose no 

sangue21. 

8.1.3 Determinação do Colesterol Total e Triglicerídeos 

Estas determinações não são tão solicitadas pelos utentes, no entanto, são 

necessárias ter em conta no que diz respeito ao desenvolvimento de doenças 
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cardiovasculares. Ambas as medições são efetuadas por punção capilar usando de 

uma máquina de leitura com tiras de teste específicas. Para a determinação dos 

triglicerídeos no sangue, os quais não devem ser superiores a 150 mg/dl21 é 

necessário que o utente se encontre em jejum por pelo menos 12 horas, enquanto 

que para o colesterol, a medição pode ser efetuada a qualquer hora do dia. 

Relativamente ao colesterol para indivíduos saudáveis, este não pode ser superior a 

190 mg/dl no sangue21. 

8.2 Administração de vacinas e injetáveis 

A FV disponibiliza aos utentes o serviço de administração de injetáveis e vacinas não 

incluídas no plano nacional de vacinação. Este serviço é efetuado por farmacêuticos 

com formação específica para o efeito. 

8.3 Entregas ao domicílio 

A FV possui ainda um serviço de entrega de medicamentos ao domicílio na zona de 

Monte Córdova, em que não é cobrada qualquer taxa. 

8.4 Parceria com hospitais 

A FV possui uma parceria com o Hospital Privado da Trofa, fazendo a entrega diária 

de alguns medicamentos que sejam necessários para o serviço de internamento do 

hospital. 

8.5 Serviço de Nutrição 

A FV disponibiliza aos utentes um serviço de nutrição, onde são realizadas consultas 

de nutrição pela nutricionista Dra. Lia Faria. Após estas consultas, caso a Dra. Lia 

aconselhe o utente a usar algum produto dietético específico, a farmácia garante que 

tem esse produto, de modo a que o utente o possa adquirir imediatamente, existindo 

assim então esta interligação entre o serviço de nutrição e a farmácia. Este serviço 

cada vez mais se encontra em crescimento, sendo que os utentes já aderem por 

iniciativa própria ou seguem os conselhos do farmacêutico. 
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9. Conclusão 

O Farmacêutico Comunitário é um pilar fundamental na saúde pública pela qualidade 

dos cuidados de saúde por ele prestados, pois, como especialista do medicamento 

por excelência, avalia tanto a segurança e a qualidade, como a eficácia da terapêutica 

farmacológica instituída, tendo sempre em conta o uso racional do medicamento.  

O meu estágio na FV foi de extrema importância para concluir o meu percurso 

académico, pois traduziu-se na aplicação de muitos dos conhecimentos científicos 

teóricos e práticos adquiridos ao longo do curso.  

Durante o estágio, pude participar diariamente nas inúmeras tarefas da farmácia, bem 

como perceber o modo de funcionamento de uma farmácia comunitária.  

Este estágio revelou-se muito enriquecedor, pela possibilidade de ter contactado com 

a realidade de uma farmácia de oficina e com todas as tarefas diárias que um 

farmacêutico realiza nesta área, compreendendo assim a importância do contributo 

do Farmacêutico para a qualidade da prestação de cuidados de saúde na comunidade 

local.  

Esta experiência, permitiu-me conhecer esta área de intervenção do farmacêutico, 

que sem dúvida alguma será uma área a ter em conta num futuro profissional.   



Andreia Patrícia Fernandes Aguiar 

Relatório de estágio – Farmácia Vilalva 

  

 23 

 

Parte II – Projetos desenvolvidos na Farmácia Vilalva 

10. Tema 1 - Medicamentos Genéricos e Medicamentos de Marca 

10.1 Enquadramento e desenvolvimento do projeto na Farmácia Vilalva 

Durante o meu estágio na FV, apercebi-me das muitas questões levantadas pelos 

utentes acerca dos medicamentos genéricos. Muitas delas eram relativas à sua 

eficácia e composição comparativamente aos medicamentos de marca, e traduziam-

se numa maior confiança em adquirir medicamentos de marca do que medicamentos 

genéricos. 

Como tal, achei pertinente esclarecer este tema usando uma via acessível e apelativa 

para os utentes, um vídeo que esclarecesse os utentes sobre este tema. Este vídeo 

foi feito com o propósito de ser reproduzido no ecrã, onde são chamadas as senhas 

de atendimento (anexo 2, figura 2), de modo a que o pudessem observar, enquanto 

estivessem à espera de ser chamados. 

Posteriormente, o vídeo foi colocado no site da farmácia, uma plataforma que abrange 

um maior número de pessoas, no separador “+ saúde”, com o intuito de manter a 

divulgação de informação acerca deste tema, numa plataforma que abrange um maior 

número de pessoas (anexo 2, figura 3). 

10.1.1. Papel do farmacêutico na comunidade 

O farmacêutico no seu dia-a-dia contacta com a comunidade e assume um papel 

primordial na relação que estabelece com os utentes no atendimento personalizado 

que presta a cada um deles.  

Cabe-lhe informar, aconselhar, prevenir e esclarecer o utente, de modo a que este 

sinta segurança e confiança no seu farmacêutico e na informação que este lhe 

fornece. 

Como tal, o farmacêutico tem o dever e o poder de esclarecer as dúvidas associadas 

a estes medicamentos relativas tanto à eficácia dos mesmos como à sua composição, 

para que os utentes os possam adquirir sem nenhuma preocupação e com a máxima 

confiança. 

10.2 Medicamentos genéricos  

Os medicamentos genéricos são medicamentos que possuem a mesma substância 

ativa, dosagem, forma farmacêutica e estão indicados para a mesma finalidade que o 

medicamento que lhes serviu de referência, ou seja, o medicamento de marca. 

Normalmente estão identificados com a sigla: MG na embalagem secundária do 
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medicamento. A prescrição destes medicamentos é feita utilizando a DCI, com 

indicação posterior da dosagem e forma farmacêutica. Para além disso, o prescritor 

pode, se preferir, acrescentar o nome correspondente ao titular de AIM/marca22. 

10.2.1. Garantia de qualidade, segurança e eficácia 

Os medicamentos genéricos estão sujeitos à mesma legislação que os medicamentos 

de marca. No entanto, dispensam da realização de ensaios clínicos e pré-clínicos, 

desde que, a partir de estudos de biodisponibilidade seja demonstrada a sua 

bioequivalência22, quando o intervalo de confiança de 90% da razão entre o 

medicamento genérico e o medicamento de referência para a AUC (Área sob a Curva) 

e para a Cmáx (Concentração máxima) estão dentro de um intervalo de 80,00% a 

125,00%23.  

10.2.2. Vantagens dos medicamentos genéricos 

Os medicamentos genéricos, possuem substâncias ativas que estão no mercado há 

vários anos, e como tal, possuem um perfil de segurança conhecido, para além da 

garantia da sua efetividade22. 

Por outro lado, no caso de existir grupo homogéneo, ou seja, um grupo de 

medicamentos que possuem a mesma composição em termos quantitativos e 

qualitativos, a mesma forma farmacêutica, dosagem e via de administração, em que 

está incluído pelo menos um medicamento genérico comercializado24, os 

medicamentos genéricos são mais baratos do que os medicamentos de referência, ou 

seja, possuem um preço mais baixo do que o preço de referência (valor médio dos 

cinco preços mais baixos dos medicamentos incluídos nesse grupo), constituindo uma 

vantagem económica não só para o utente, mas também para o SNS, promovendo 

uma melhor gestão dos seus recursos22. 

10.2.3. Entrada no mercado dos medicamentos genéricos 

Os medicamentos inovadores levam anos de pesquisa e de desenvolvimento. Assim, 

para que a indústria farmacêutica possa rentabilizar o investimento realizado nesse 

âmbito e para que possua recursos financeiros para investigação de novos 

medicamentos, estes são protegidos por patentes, sendo que existe um período de 

10-20 anos em que há exclusividade de comercialização do novo medicamento25. 

A partir daí, ou seja, depois de a patente terminar, podem entrar em comercialização 

os medicamentos genéricos a preços mais baixos, pois, não foram necessários gastos 

na sua investigação25. Assim, os preços destes devem ser pelo menos 50% mais 
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baixos do que os medicamentos de referência em questão ou 25% mais baixos 

quando se tratam de medicamentos cujo preço de venda ao distribuidor grossista é 

igual ou inferior a 10 euros26. 

10.3 Considerações finais 

O paradigma de aquisição de medicamentos genéricos versus medicamentos de 

marca, é algo com que os utentes se debatem regularmente. Após a realização e 

exposição do vídeo com informação direta e clara sobre esta matéria e passado algum 

tempo após o início da exposição do mesmo, verifiquei durante os atendimentos que, 

apesar de ainda surgirem algumas dúvidas acerca da eficácia dos medicamentos 

genéricos, a incidência destas diminuiu. Assim, penso ter contribuído 

significativamente para o esclarecimento e diminuição das possíveis questões dos 

utentes acerca desta temática. 
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11. Tema 2 – Pediculose capilar humana 

11.1 Enquadramento do tema na Farmácia Vilalva 

A equipa da FV, tinha pensado em fazer uma formação nas escolas/infantários sobre 

o tema – “Piolhos”. No entanto, não tinham ainda a certeza se o iriam fazer, por 

questões logísticas e temporais.  

Ao aperceber-me disto, propus-me a fazer essa mesma apresentação, através de uma 

apresentação de Power Point já predefinida pelo grupo Elo farma a que a farmácia 

pertence, bem como a realizar um panfleto com o intuito das crianças entregarem 

posteriormente aos pais. Este panfleto (anexo 3, figura 4 e 5), aborda vários tópicos 

relacionados com este tema, nomeadamente, recomendações não farmacológicas a 

ter em conta, medidas de prevenção e como agir em caso de infestação por piolhos. 

A formação em causa teve o apoio da Omega Pharma®, a qual disponibilizou 

pequenos brindes e panfletos informativos sobre produtos a utilizar no caso de 

infestação por piolhos, que foram entregues a cada criança no dia da formação. 

Para além disso, fiz também uma publicação na página de Facebook® da farmácia 

(anexo 3, figura 7) e no site da mesma (anexo 3, figura 8), colocando várias fotografias 

da formação e realçando a importância da atividade da farmácia na comunidade de 

Santo Tirso. 

11.1.1. Papel do farmacêutico 

O farmacêutico é crucial no aconselhamento do tratamento desta parasitose e no uso 

correto dos produtos, bem como na promoção da utilização de medidas não 

farmacológicas para evitar a disseminação desta doença.  

Para além disso, é importantíssimo que o farmacêutico sensibilize os pais para a 

importância de informar a escola, logo que identifiquem a presença de piolhos/lêndeas 

na cabeça dos seus filhos. Assim, a escola pode tomar medidas preventivas e alertar 

outros pais. 

11.2 Fisiopatologia da pediculose capilar humana 

A infestação por piolhos – Pediculosis capitis, é uma preocupação de saúde pública a 

nível mundial que afeta maioritariamente crianças em idade escolar. O agente 

infestante dessa parasitose é o Pediculus humanus capitis27. 

O piolho adulto tem 2 a 3 mm de comprimento e geralmente apresenta a cor cinza 

pálido, embora esta possa variar. A fêmea vive até 3 a 4 semanas e põe 

aproximadamente 10 ovos, ou lêndeas, por dia, sendo que esses ovos ficam presos 
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à haste do cabelo, com uma substância semelhante à cola produzida pelos piolhos. 

Os ovos são incubados através do calor do corpo durante 10 a 14 dias, e uma vez, 

eclodidos, crescem durante 9 a 12 dias até depois as fêmeas começarem a pôr 

novamente os ovos. Se este ciclo não for travado, repete-se a cada 3 semanas. 

Enquanto estão na cabeça, os piolhos alimentam-se ingerindo pequenas quantidades 

de sangue e simultaneamente injetam pequenas quantidades de saliva. A saliva que 

é injetada pode criar irritação e consequente comichão, que podem manifestar-se 

apenas após algumas semanas, pois é necessário tempo para que se desenvolva 

sensibilidade à saliva. De notar que os piolhos só conseguem sobreviver até um dia 

fora do nosso couro cabeludo, no entanto, o seu contágio encontra-se muito facilitado 

através de objetos do quotidiano, vestuário, lençóis, entre outros, sendo assim 

necessária a eliminação dos próprios piolhos e dos seus ovos27. 

Todos os grupos socioeconómicos são afetados pela pediculose que não é 

influenciada pela frequência de lavagem do cabelo. No entanto, na sociedade muitas 

pessoas continuam a associar a pediculose a falta de higiene, o que contribui para 

que este tema possua ainda, uma conotação negativa. A sua transmissão ocorre por 

contacto direto com a cabeça de um indivíduo infestado, ou indiretamente, pela 

partilha de objetos pessoais como escovas, chapéus, pentes, entre outros, pelo que 

não devem ser partilhados estes objetos28. 

11.3 Diagnóstico 

O diagnóstico passa por encontrar um piolho vivo, ou os seus ovos, ou lêndeas. 

Podem ser mais fáceis de detetar, na nuca ou atrás das orelhas, pois são as zonas 

de preferência destes parasitas. De realçar, que se deve ter atenção para não 

confundir as lêndeas com caspa. As lêndeas, apresentam resistência em separar-se 

do cabelo, pois encontram-se muito agarradas a ele, ao contrário da caspa que pode 

cair naturalmente27. 

11.4 Prevenção  

A prevenção desta parasitose é complicada, visto que as crianças estão 

frequentemente em contacto próximo com outras. No entanto, crianças e adultos 

devem aprender a não partilhar objetos pessoais, como pentes, escovas, roupas e 

chapéus. Também é importante, que se conheçam os possíveis sinais e sintomas para 

que as crianças afetadas possam ser prontamente tratadas para minimizar a 

disseminação para outras pessoas27. 
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11.5 Medidas não farmacológicas de prevenção e de tratamento 

Existem algumas medidas não farmacológicas que são importantes adotar para 

minimizar a disseminação desta parasitose, nomeadamente: 

- Todos os indivíduos que moram com a pessoa infestada, devem ser tratados, mesmo 

não tendo sido encontrados neles piolhos vivos; 

- É prudente secar e lavar a temperaturas acima de 54ºC objetos pessoais, como 

escova de cabelo, e roupas que tenham estado em contato com a cabeça da pessoa; 

- Deve-se usar touca de banho nas piscinas; 

- Não se deve partilhar objetos pessoais e vestuário com outras pessoas; 

- Devem ser aspirados, móveis, carpetes, assentos de carro, entre outros27. 

11.6 Tratamento  

Para o tratamento desta pediculose podem ser realizadas três abordagens diferentes: 

métodos químicos sistémicos, tópicos ou métodos físicos. 

Atualmente, a opção terapêutica mais usual é o tratamento tópico, que é efetuado com 

duas aplicações com um intervalo de 8 a 10 dias e verificação da eficácia do 

tratamento após 14 dias29.  

11.6.1. Métodos químicos sistémicos 

De entre os compostos químicos sistémicos que podem ser usados na pediculose, 

destacam-se a ivermectina e o cotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol). A 

ivermectina que é um anti-helmíntico com atividade pediculicida, que atua 

promovendo o influxo de sódio através da membrana neuronal do piolho. O 

cotrimoxazol, é um antibiótico que também possui atividade pediculicida e atua 

através da eliminação da flora comensal do intestino do piolho, conduzindo á depleção 

de vitamina B12
30. 

11.6.2. Métodos químicos tópicos  

Dentro dos métodos químicos tópicos, destacam-se: 

Os piretróides naturais que possuem atividade pediculicida e fraca atividade ovicida 

e são feitos à base da planta Chrysanthemum cinerariae. Estes compostos têm baixa 

toxicidade em humanos por fraca absorção percutânea e levam à morte do piolho por 

paralisia respiratória, pois bloqueiam a repolarização dos canais de sódio dos 

neurónios deste30. 

A permetrina a 1% que é um piretróide sintético com atividade pediculicida e atua do 

mesmo modo que os piretróides naturais30. 
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O lindano a 1% que tem atividade pediculicida e é um inibidor competitivo do recetor 

do ácido γ-aminobutírico (GABA) que atua no sistema nervoso central, aumentando a 

atividade colinérgica, provocando assim a morte do piolho30. Este composto, visto que 

é neurotóxico e causa depressão da medula óssea, é usado apenas como 2ª linha de 

tratamento em pacientes caso outras terapias tenham falhado ou não consigam tolerar 

outra medicação31. Há evidências de risco para o Sistema Nervoso Central associado 

à sua aplicação tópica, principalmente pela absorção transcutânea em crianças com 

alterações da barreira cutânea32.  

O malatião que é um organofosforado com atividade pediculicida e ovicida (mata os 

ovos), possui como mecanismo de ação, a inibição das colinesterases, provocando 

paralisia respiratória no piolho. Se ingerido, causa depressão respiratória no Homem, 

pelo que é usado apenas em caso de resistência a outros fármacos30. 

Estes compostos podem provocar alguns efeitos adversos, como o desenvolvimento 

de hipersensibilidade contra piretróides e o aumento do risco de desenvolvimento de 

leucemia infantil29. 

O uso intensivo destes compostos levou a um desenvolvimento de resistências por 

parte dos piolhos29. 

11.6.3. Métodos físicos 

Relativamente aos métodos físicos, estes podem atuar de duas formas: 

Remoção mecânica – Como exemplo, existe o método de Wet combing, que se 

traduz em pentear a húmido o cabelo com um pente de dentes finos. Este método, 

apesar de não erradicar a parasitose por si só, pois apenas remove os piolhos e não 

os elimina, é importante como tratamento complementar para minimizar a 

disseminação da pediculose por contágio29. Outro exemplo é o método por exsicação, 

mais recente, que expõe o cabelo das pessoas infestadas com piolhos ao ar quente 

(55ºC) durante trinta minutos, de modo a eliminar os piolhos e evitar a eclosão das 

lêndeas29. 

Desequilíbrio osmótico - Os compostos que atuam por esta via são os dimeticones 

que pertencem ao grupo de óleos de silicone sintéticos e quando aplicados num 

piolho, estes envolvem por completo o parasita, obstroem os seus espiráculos por 

formação de um filme oclusivo e fazem com que o piolho não consiga excretar a água 

por esta via, levando à sua morte por rotura intestinal30.  
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Relativamente aos métodos físicos em geral, é improvável o aparecimento de 

resistências30.  

11.7 Considerações finais 

A realização da apresentação sobre “Piolhos” ocorreu no Centro Infantil de Santo Tirso 

e revelou-se muito recompensadora, pois apercebi-me de que consegui passar a 

mensagem às crianças que se mostraram muito atentas e entusiasmadas com este 

tema (anexo 3, figura 6).  

Não só através da apresentação, mas também pelo panfleto que idealizei, espero ter 

contribuído para a desmistificação deste tema, que ainda possui uma conotação social 

negativa e para a sua prevenção.  
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12. Tema 3 – Dermatite atópica 

12.1 Enquadramento do tema na Farmácia Vilalva 

Ao questionar a equipa técnica da FV sobre as patologias que têm surgido com mais 

frequência e sobre as quais as pessoas têm solicitado um aconselhamento 

farmacêutico mais aprofundado, a equipa referiu a dermatite atópica. Mais 

concretamente, apercebiam-se que, os utentes revelam ainda alguma falta de 

conhecimento sobre por exemplo, o tipo apropriado de produtos a utilizar, 

nomeadamente, cremes hidratantes e óleos de banho e a medidas não 

farmacológicas que podem adotar para a promoção do bem-estar da sua pele.  

Este tema suscitou-me particular interesse, pois, como eu possuo pele atópica, lido 

com as dificuldades que esta acarreta no meu dia-a-dia. 

Assim, decidi idealizar um póster (anexo 4, figura 9), que abordasse vários aspetos 

relacionados com este tema, nomeadamente, recomendações não farmacológicas e 

gamas de produtos adequadas. Decidi também fazer uma montra apenas com 

produtos de uso em pele atópica (anexo 4, figura 10), onde fosse possível expor o 

póster. Para além disso mudei o formato do póster para a apresentação em panfleto 

com o mesmo conteúdo e coloquei no expositor alguns panfletos para que os utentes 

pudessem levar. 

12.2 Fisiopatologia da Dermatite atópica 

A dermatite atópica é uma doença cutânea crónica de carácter inflamatório e 

pruriginoso, com uma incidência cada vez maior na sociedade, afetando 

maioritariamente crianças. Nas crianças, é mais prevalente no sexo feminino33. 

Esta doença, é multifatorial, englobando tanto distúrbios nas funções de barreira da 

pele, perda de água transepidérmica, defeitos na defesa antimicrobiana, respostas 

alérgicas recorrentes, como predisposição genética33. 

A dermatite atópica, tem impacto negativo na qualidade de vida dos doentes e suas 

famílias e a nível socioeconómico, causando algum stress emocional nos doentes. 

Alguns estudos, sugerem ainda que os mecanismos imunológicos possam intervir na 

amplificação da inflamação atópica33. 

Dos sintomas da dermatite atópica, os que se apresentam com maior frequência são: 

o prurido intenso, a xerose (secura cutânea), o eritema, a exsudação e a liquenificação 

(espessamento da pele)34. 
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As lesões desta dermatite são recorrentes, havendo períodos de tempo em que estão 

exacerbadas e outros em que se encontram em estado de remissão. Geralmente, as 

lesões são mais frequentes na parte anterior dos cotovelos e joelhos, no pescoço e 

na face34. 

12.2.1. Fatores de risco e caraterísticas das lesões 

Como fatores de risco possíveis para o desenvolvimento de dermatite atópica, temos 

a predisposição genética, alergénios alimentares e ambientais (ácaros, pólenes), 

infeções, clima, baixa exposição a radiação UV e baixa humidade, ambiente urbano, 

possuir mais habilitações, ter um estatuto socioeconómico mais elevado e possuir um 

agregado familiar mais pequeno. A suscetibilidade inata está mais relacionada com 

os fatores externos e com o estilo de vida do doente. De entre estes fatores externos, 

o mais importante, é a história familiar de dermatite atópica. Em termos genéticos, é 

de realçar também a mutação do gene da filagrina, uma proteína estrutural 

fundamental da epiderme, que pode levar a anomalias na barreira cutânea, 

provocando uma dermatite34.  

Os tipos de lesões normalmente estão de acordo com a idade do doente e com o grau 

de atividade da dermatite atópica34.  

Mais concretamente, nos bebés e crianças mais novas, as lesões só aparecem 

normalmente a partir do 2º mês, afetando maioritariamente a zona das bochechas, a 

parte anterior da zona de flexão dos cotovelos e joelhos, e o couro cabeludo. Estas 

lesões apresentam pápulas e eritemas, podendo evoluir para escoriações, devido ao 

ato de coçar, e para infeções que daí possam advir. No estado subagudo da dermatite 

atópica, a pele encontra-se muito seca, áspera, com eritema e descamação34. 

Nas crianças mais velhas e adolescentes, as lesões são menos exsudativas, situando-

se mais nos tornozelos, pulsos, parte anterior da zona de flexão dos membros, 

pescoço, testa e protuberâncias ósseas. Nos adultos, as lesões são mais localizadas 

e liquenificadas, afetando maioritariamente a zona dos pulsos, tornozelos e parte 

anterior da zona de flexão dos membros34. 

Estas lesões causam prurido intenso, que faz com que os doentes cocem as lesões, 

entrando num ciclo vicioso, que muitas vezes evolui para escoriações com 

consequente liquenificação da pele. Este prurido intenso tem um muito impacto na 

qualidade de vida do doente, podendo levar ao desenvolvimento de distúrbios de 

sono, ansiedade e alterações de humor34. 
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Este prurido pode ser exacerbado por inúmeros fatores, nomeadamente, o stresse, a 

transpiração, o calor, vestuário áspero, álcool e infeções respiratórias superiores. A 

zona da pele em redor da zona pruriginosa torna-se muito sensível reagindo 

rapidamente a pequenos estímulos que desencadeiam o prurido. Assim, os doentes, 

podem sentir prurido através de simples toques mecânicos, devendo-se evitar todos 

os estímulos que o possam induzir34. 

Apesar de alguns adultos manifestarem a doença, a maioria apresenta remissão ou 

melhoria significativa até ao final da sua infância34. 

12.3 Diagnóstico 

O diagnóstico da dermatite atópica baseia-se na identificação de determinadas 

manifestações clínicas da doença, nomeadamente, prurido, eczema facial e extenso 

em bebés e crianças, eczema na parte anterior da zona de flexão dos membros nos 

adultos e na cronicidade da dermatite35. 

12.4 Complicações associadas à dermatite atópica 

Dado que a pele atópica apresenta defeitos na sua barreira cutânea protetora e de 

defesa imunitária, está mais suscetível a infeções cutâneas secundárias, como 

infeções fúngicas, infeções bacterianas por estafilococos e infeções virais por 

herpes34. 

Para além disso, as pessoas com dermatite atópica estão mais predispostas a 

desenvolver rinoconjuntivite alérgica e asma e, dado o seu défice na função de 

barreira cutânea, há uma maior sensibilidade a alergénios alimentares, estando mais 

propensos a desenvolver reações de anafilaxia e urticária causadas por alimentos. Os 

adolescentes e crianças, estão mais suscetíveis a desenvolver molusco contagioso 

(infeção viral causada pelo vírus do molusco contagioso pertencente à família dos 

poxvirus – Poxviridae)36. Além de tudo isto, estes doentes, estão mais sensíveis a 

componentes existentes em hidratantes, nomeadamente, conservantes, fragâncias, 

emulsificantes e antisséticos, relativamente a pessoas saudáveis34. 

12.5 A “marcha atópica” 

A “marcha atópica” refere-se à progressão natural de doenças alérgicas que muitas 

vezes se inicia com a dermatite atópica. Estes sinais predizem normalmente o 

desenvolvimento de doenças como a asma e a rinite alérgica, tornando a dermatite 

atópica como um ponto de partida para outras doenças alérgicas subsequentes37. 
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Todas estas doenças são caraterizadas por um nível serológico aumentado de IgE 

(Imunoglobulina E) e por eosinofilia periférica35. 

12.6 Mecanismos imunológicos associados à dermatite atópica 

A compreensão dos mecanismos imunológicos subjacentes à dermatite atópica é 

necessária para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de tratamento35. 

Vários estudos indicam que a dermatite atópica possui uma etiologia complexa e tem 

por base a ativação de múltiplas vias imunológicas e inflamatórias35. 

Até agora, foram definidas duas vias imunológicas de DA, ambas com eosinofilia 

associada: uma via – extrínseca, associada à sensibilidade mediada por IgE 

englobando 70–80% dos pacientes e uma via – intrínseca sem sensibilidade mediada 

por IgE que engloba apenas 20–30% dos pacientes35. 

12.7 Medidas não farmacológicas 

Dado que não existe ainda, hoje em dia, uma cura para a dermatite atópica, existem 

algumas medidas não farmacológicas que conseguem promover um bom controlo 

deste tipo de pele a longo prazo, prevenindo recorrências e exacerbações e 

diminuindo os sintomas desta doença34. 

Estas medidas assentam na aplicação contínua de hidratantes e têm como objetivo, 

restaurar a barreira cutânea e identificar e minimizar os fatores que predispõe ao 

aparecimento das crises de dermatite atópica34. 

Uma das medidas mais importantes é a higiene. O banho para doentes com dermatite 

atópica deve ser regular, curto e de água morna, utilizando agentes de limpeza sem 

sabão nem fragâncias e com um pH neutro ou ácido. Após o banho, os doentes devem 

limpar a pele com uma toalha limpa e seca sem esfregar. Nesta altura, a penetração 

dos produtos na pele encontra-se facilitada, pelo que, deve ser aproveitado o 

momento para hidratação da pele ou a aplicação de terapias tópicas34. 

Para alívio do prurido, muitos doentes relatam que sentem alívio após a aplicação de 

água fria, compressas húmidas ou gelo envolto em tecido34. 

A nível geral, indivíduos com dermatite atópica, não devem expor a pele a 

temperaturas elevadas, devendo ter na sua habitação humidade igual ou superior a 

50%, bem como temperatura fresca, usar vestuário com tecido 100% algodão, cortar 

as unhas de modo a limitar as lesões causadas pelo ato de coçar, evitar produtos com 

álcool, que é um composto com propriedades secantes e lavar a roupa sem lixívia 

nem amaciador e com detergente suave34. 
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A hidratação da pele é fundamental, pois há uma maior perda de água transepidérmica 

por parte destes doentes. Os produtos hidratantes adequados além de fornecerem 

lípidos à pele e formarem uma camada oclusiva evitando assim a perda de água 

cutânea, também amaciam, diminuem a secura, inflamação e o prurido, sendo usados 

não só para tratamento, mas como prevenção34. 

A aplicação de hidratantes deve ser feita pelo menos duas vezes por dia, sendo que 

na face e nas mãos devem ser aplicados mais frequentemente34. 

Os hidratantes podem ser oclusivos, humectantes, como por exemplo, glicerol, ureia 

e ácido lático, aumentando a capacidade do estrato córneo de reter a água ou 

emolientes, ocupando os espaços com gotículas de óleo que promovem a lubrificação 

e a suavização da pele34. 

Relativamente às formas farmacêuticas dos produtos hidratantes, estas devem ser 

escolhidas de acordo com a situação do doente e as suas preferências34. 

As pomadas, estão indicadas para zonas mais localizadas de pele seca e 

liquenificada, pois possuem muitos lípidos e têm grande capacidade de oclusão e de 

hidratação. No entanto, muitos doentes não as aceitam, preferindo uma textura menos 

gordurosa e mais fácil de espalhar34. 

Os cremes, são mais apropriados para zonas maiores e subagudas, visto que 

possuem um teor lipídico mais intermédio34. 

As loções, possuem um elevado teor em água e são utilizadas para acalmar ou secar 

lesões exsudativas e inflamatórias, mas, podem agravar a secura cutânea pela 

evaporação e dar origem a uma crise, devido ao baixo conteúdo lipídico34. Assim, dá-

se preferência aos cremes espessos e às pomadas, sendo que a vaselina líquida ou 

sólida, como agente oclusivo, é a que possui menos efeitos adversos34. 

12.8 Tratamento farmacológico 

Como tratamento farmacológico são habitualmente usados anti-inflamatórios com 

corticosteroides, inibidores da calcineurina, ou em casos mais graves, a fototerapia e 

imunossupressores sistémicos. 

- Os Corticosteroides Tópicos são a primeira linha de tratamento, sendo utilizados 

tanto na doença ativa, bem como na prevenção de crises, minimizando o prurido e os 

sinais agudos e crónicos da dermatite atópica. Os corticosteroides tópicos são 

classificados relativamente à sua potência (tabela 2), entre ligeira, no caso da 

hidrocortisona a 1%, a muito elevada, como o propionato de clobetasol a 0.05%. De 
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modo a minimizar os possíveis efeitos adversos decorrentes do uso de CT, deve ser 

usado o corticosteroide tópico de menor potência38. Por outro lado, também pode ser 

usada a estratégia de utilizar um corticosteroide tópico de elevada potência, procedido 

pelo desmame com um corticosteroide tópico de baixa potência, sendo este desmame 

realizado de forma gradual, de modo a evitar um efeito rebound na retirada do 

mesmo39. 

 

 

Os efeitos secundários dos corticosteroides tópicos podem ser locais ou sistémicos. 

De entre os efeitos locais, mais frequentes, destacam-se as estrias, atrofia cutânea, 

rosácea, erupções acneiformes, dermatites de contacto e telangiectasias (pequenos 

vasos sanguíneos dilatados na pele). Como efeitos sistémicos, podem ocorrer, 

cataratas e glaucoma, pela aplicação prolongada nas pálpebras, supressão adrenal, 

hiperglicemia, infeções e atraso no crescimento das crianças. Dados estes possíveis 

efeitos, vários doentes não aderem a esta terapêutica, no entanto, é necessário 

informar aos doentes que com o uso adequado, os riscos de efeitos adversos são 

baixos, além de que a incidência dos mesmos aquando de uma terapia tópica é 

baixa38. 

- Os inibidores tópicos da calcineurina, como o tracolímus e o pimecrolímus, são 

agentes imunomoduladores usados como terapia de 2ª linha. Estes fármacos 

diminuem a extensão e os sintomas da dermatite atópica e estão indicados quando 

os doentes não responderam à terapia com corticosteroides tópicos, quando estes se 

encontram contraindicados, quando os doentes possuem efeitos adversos devido ao 

Tabela 2- Corticosteroides tópicos classificados de acordo com a sua potência 

(Retirada de: Ordem dos Farmacêuticos: Dermatite atópica II – Tratamento farmacológico. Acessível em: 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/fotos/publicacoes/cim_e_publicacoes_dermatite_atopica_ii_7602724745c47

7602724745c470c4289935.pdf) 
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uso de corticosteroides tópicos e quando estes são desaconselhados por outras 

razões ou porque possuem grandes áreas afetadas. Estes fármacos não causam 

atrofia cutânea e podem ser usados simultaneamente com corticosteroides tópicos ou 

após o seu uso, podendo assim diminuir a quantidade de corticosteroides tópicos 

necessária para controlar a situação38. 

Como efeitos adversos mais frequentes destes compostos podem ocorrer ardor, 

prurido e eritema38. 

Fototerapia 

A fototerapia, é uma alternativa, no caso em que não haja resposta à terapia 

farmacológica tópica. Esta abordagem inclui a aplicação de luz ultravioleta por si só, 

ou em associação com a terapia farmacológica. É geralmente realizada três vezes por 

semana e a longo prazo pode provocar tanto envelhecimento cutâneo prematuro 

como risco acrescido de neoplasias cutâneas. Assim, não está indicada associação 

da fototerapia com os inibidores da calcineurina, ciclosporina sistémica nem com 

outros imunossupressores sistémicos38. 

Terapia sistémica 

A terapia sistémica é usada em situações graves ou resistentes a outra terapia. Para 

esta terapia, podem ser usados corticosteroides sistémicos, ciclosporina, azatioprina, 

metotrexato, micofenolato de mofetilo, interferão-δ, imunoglobulina i.v. e 

modificadores da resposta biológica. De entre estes, só a ciclosporina é que possui 

indicação para a dermatite atópica, aplicando-se em casos em que não houve 

resposta à terapia tópica ou no caso da fototerapia estar contraindicada ou 

indisponível38. 

Tratamento adjuvante 

Para o alívio do prurido são muitas vezes usados como tratamento adjuvante anti-

histamínicos, sendo os anti-histamínicos sedativos, utilizados em casos onde já 

existam distúrbios de sono38. 

Para o tratamento de infeções cutâneas secundárias, devem ser usados fármacos de 

acordo com a causa da infeção, nomeadamente, fúngica, bacteriana ou vírica38. 

12.8.1. Novas abordagens para modular a inflamação da dermatite atópica 

O omalizumab, é um anticorpo monoclonal IgG1 humanizado contra IgE que 

reconhece e mascara um epítopo na região da IgE responsável por se ligar com muita 

afinidade a mastócitos e basófilos. Em estudos recentes, tem-se mostrado eficaz no 
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tratamento da asma alérgica e rinite alérgica. Assim, seria expectável que o 

omalizumab pudesse neutralizar os efeitos da IgE na dermatite atópica. Contudo, os 

altos níveis séricos de IgE observados na dermatite atópica podem limitar a sua ação. 

No entanto, é possível que este anticorpo possa ter um papel na dermatite atópica 

induzida por alergénios alimentares35. 

12.8.2. Desafios para o futuro 

Para futuro, é necessária mais investigação no sentido de desenvolver medicamentos 

mais eficazes e seguros para o tratamento da dermatite atópica.  

Visto que as vias imunológicas que conduzem à dermatite atópica, são muito 

complexas é relevante pensar que agentes anti-inflamatórios ou imunomoduladores 

mais seletivos sejam menos eficazes. Por este motivo, é necessário caraterizar mais 

aprofundadamente as vias imunológicas que levam ao aparecimento dos vários 

fenótipos da dermatite atópica, pois há possibilidade de os medicamentos poderem 

variar a sua eficácia de acordo com as diferentes manifestações clínicas da dermatite 

atópica35.  

12.9 Papel do farmacêutico 

A dermatite atópica, é uma patologia onde o farmacêutico, possui particular 

relevância, pois é a este que os utentes recorrem e pedem conselhos sobre os 

produtos que devem utilizar e medidas não farmacológicas que devem adotar para 

manterem o conforto da sua pele e prevenirem o aparecimento de crises. Para além 

disso, o farmacêutico é crucial no reforço do uso regular de hidratantes e para o 

esclarecimento ao doente sobre o uso dos corticosteroides tópicos e a sua segurança, 

pois a informação inadequada leva a ansiedade desproporcionada relativamente ao 

uso deste tipo de compostos, a qual pode levar à não adesão à terapêutica. 

12.10 Considerações finais 

A matéria relativa à dermatite atópica, possui clara relevância na comunidade local. 

Como tal, com a exposição do póster que realizei, espero ter esclarecido, informado 

e aconselhado os utentes sobre esta temática, que cada vez surge nos atendimentos 

com maior frequência.  
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13. Conclusão 

Considero que este estágio na farmácia comunitária, foi sem dúvida uma das etapas 

mais desafiantes e enriquecedoras do meu percurso académico como estudante de 

Ciências Farmacêuticas. 

Após observar e perceber como se processa o dia-a-dia numa farmácia comunitária, 

sou capaz de reconhecer a enorme importância do farmacêutico neste setor e a 

qualidade dos serviços farmacêuticos prestados neste local. 

Assim, agora entendo o farmacêutico comunitário como fundamental na comunidade 

local, pois constitui um excelente profissional de saúde com qualificações e 

competências adquiridas capazes de esclarecer os utentes sobre as suas dúvidas 

relativamente a variadíssimas situações de saúde e interações medicamentosas, bem 

como alertar para o uso racional do medicamento e promover uma adequada adesão 

à terapêutica por parte dos utentes. 

Espero num futuro breve, poder trabalhar como farmacêutica e com toda a dedicação 

promover a saúde na população. 
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Anexo 1 – Formações 

 

 

Figura 1- Certificado da formação sobre produtos da Pfizer® 

 

Anexo 2 – Medicamentos genéricos versus medicamentos de marca 

 

 

Figura 2 - Vídeo sobre medicamentos genéricos versus medicamentos de marca no 

ecrã da farmácia 
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Figura 3 - Publicação no site da farmácia sobre os medicamentos genéricos e os 
medicamentos de marca associado ao vídeo 



Andreia Patrícia Fernandes Aguiar 

Relatório de estágio – Farmácia Vilalva 

  

 46 

 

Anexo 3 – Formação “Piolhos” 

 

 

Figura 4 - Panfleto sobre piolhos (parte 1) 
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Figura 5 - Panfleto sobre piolhos (parte 2) 
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Figura 6 - Apresentação no Centro Infantil de Santo Tirso sobre "Piolhos" 
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Figura 7 - Publicação na página de Facebook® da farmácia sobre a formação 

"Piolhos" 
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Figura 8 - Publicação no site da farmácia sobre a formação "Piolhos" 
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Anexo 4 – Dermatite atópica 

 

 

Figura 9 - Póster sobre a dermatite atópica 
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Figura 10 - Montra de produtos para pele atópica com exposição do respetivo póster 
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Resumo 

Após a conclusão do curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, a 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, concede a oportunidade de 

realização de um estágio de dois meses nos Serviços Farmacêuticos de uma Unidade 

Hospitalar. O meu estágio decorreu nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar 

do Médio Ave, no período de setembro a outubro de 2018. 

O objetivo principal do estágio, é proporcionar ao aluno, o contacto com a realidade 

hospitalar e com o papel do farmacêutico neste âmbito, de modo a prepará-lo e a 

torná-lo apto para o desenvolvimento das tarefas inerentes ao farmacêutico hospitalar, 

podendo aplicar os conhecimentos científicos adquiridos ao longo do curso e ser 

elucidado no que diz respeito à responsabilidade que o ato farmacêutico acarreta a 

este nível. Após o contacto com esta realidade, o aluno, devido às competências que 

adquiriu, alarga o seu campo de visão relativamente ao mercado de trabalho, que se 

encontra em crescente competição e com elevados níveis de exigência profissional. 

Assim, este relatório de estágio tem como intuito, abordar o funcionamento dos 

Serviços Farmacêuticos do hospital em questão e descrever as várias atividades aí 

realizadas, bem como, salientar os conhecimentos adquiridos durante o estágio ao 

participar ativamente nas tarefas diárias de um Farmacêutico Hospitalar. 
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1. Centro Hospitalar do Médio Ave 

O Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA), compreende duas unidades hospitalares, 

nomeadamente, o Hospital Conde de São Bento em Santo Tirso e o Hospital São João 

de Deus em Vila Nova de Famalicão. Grande parte do meu estágio foi realizado na 

Unidade hospitalar de Famalicão (UF) e uma pequena parte na Unidade hospitalar de 

Santo Tirso (UST). Deste modo, pude usufruir do contacto com esta área em dois 

hospitais e, portanto, em duas realidades de prestação de cuidados de saúde 

diferentes.  

O CHMA, tem como missão, “prestar cuidados de saúde a toda a população, de forma 

integrada, através de uma rede de serviços de fácil acesso, com uma eficiência técnica 

e social de elevado nível, que permita a obtenção de ganhos em saúde” 1. 

1.1 Organização e gestão dos serviços farmacêuticos 

1.1.1 Espaço físico dos serviços farmacêuticos no Centro Hospitalar do Médio 

Ave e seu horário de funcionamento 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) da UF localizam-se no piso (-1) do hospital, perto de 

elevadores, no qual se encontra também o armazém, permitindo assim, o acesso fácil 

do meio externo a este. Deste modo, estão colocadas em prática as normas descritas 

no Manual de Farmácia Hospitalar, excetuando, a localização da zona de atendimento 

a ambulatório, a qual não se encontra numa área a que os doentes por hábito se 

desloquem 2. 

Nos SF existem várias áreas de intervenção, nomeadamente, a zona de atendimento 

a doentes de ambulatório, o local de receção de encomendas, o armazém, a sala de 

sujos, a sala de limpos, a sala de preparação de formas farmacêuticas não estéreis, 

a sala de reembalagem e rotulagem, a zona de Distribuição Diária Individual por Dose 

Unitária (DDIDU), o gabinete das Farmacêuticas, a sala de armazenamento e 

distribuição de medicamentos para o Hospital de Dia de Oncologia, o gabinete 

administrativo, o gabinete da Diretora dos SF, o local de distribuição por reposição de 

stocks por níveis e a área de armazenamento e distribuição clássica da medicação 

(anexo I, figuras 1-15). 

Relativamente ao horário de funcionamento dos SF, na UF, este, em dias úteis, 

compreende o período das 8:30 às 18:00 horas e ao sábado das 9:00 às 12:00 horas 

e das 13:00 às 18:00 horas, encerrando ao domingo. Enquanto que na UST, o horário 

de funcionamento é das 8:30 às 17:30 horas, encerrando o serviço ao fim-de-semana. 
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1.1.2 Gestão de recursos humanos 

Os recursos humanos são fulcrais para o bom funcionamento dos SF no CHMA, 

estando envolvidos tanto Farmacêuticos Hospitalares (FH), como Técnicos 

Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), Assistentes Operacionais (AO) e 

Assistentes Técnicos (AT) 2. É fundamental a cooperação, interligação e articulação 

entre todos estes elos, pois todos são fundamentais e deles depende a qualidade dos 

SF prestada. 

Assim, os SF são constituídos pela diretora dos SF do CHMA, que é farmacêutica 

hospitalar, e na UF, por mais quatro FH, cinco TSDT, dois AO e um AT e na UST por 

um FH, um TSDT, dois AO e um AT. 

1.2 O papel do Farmacêutico na Farmácia Hospitalar 

A Farmácia Hospitalar constitui um pilar fundamental no funcionamento de um 

hospital. De entre as funções asseguradas pelo FH, destacam-se, a validação de 

prescrições médicas de modo a prevenir/minimizar os seus erros, a preparação, a 

confirmação, o armazenamento e a distribuição de medicamentos. Este é de extrema 

relevância, pois tem a capacidade e qualificação profissional para fazer a gestão do 

medicamento, mantendo a sua segurança, qualidade e eficácia, e para além disso, 

disponibiliza os seus conhecimentos científicos e técnicos sobre o medicamento a 

outros profissionais de saúde e aos doentes 3. 

1.2.1 Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos  

O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), consiste numa 

publicação oficial, disponibilizada pela Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde e elaborada pela Comissão Nacional de Medicamentos, que 

engloba e agrupa uma seleção de medicamentos, de acordo com critérios tanto de 

qualidade, como de segurança, tendo em conta o seu custo e eficácia. Etes 

medicamentos são necessários à maior parte da terapêutica utilizada no âmbito 

hospitalar. 

Cada grupo fármaco-terapêutico constitui um capítulo deste formulário, e para cada 

medicamento, estão descritas as informações necessárias à sua indicação 

terapêutica, respetivas doses, riscos e benefícios. Para se adaptar o FHNM à 

realidade hospitalar onde este está inserido, faz-se uma adenda orientada pela 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), onde se incluem ou retiram 

medicamentos, consoante a necessidade do hospital 4. 
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1.2.2 Sistema informático 

O sistema informático (anexo II, figura 16) usado pelos profissionais de saúde no 

CHMA é o CPC|HS (Companhia Portuguesa de Computadores, Healthcare Solutions, 

S. A.). Este sistema, permite uma maior rapidez e eficácia na execução das tarefas 

por parte dos FH, possibilitando uma melhor gestão e controlo do circuito do 

medicamento e também uma melhor comunicação entre os profissionais de saúde. 

Para além destas vantagens, ainda minimiza a probabilidade de erro humano, por 

exemplo, ao nível da transcrição de informação. Quando este sistema se encontra 

inativo, procede-se ao sistema manual, recorrendo-se ao suporte de papel. 

2. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos 

2.1 Gestão de existências 

A quantidade de medicação em stock existente nos SF do hospital tem de estar 

sempre atualizada para prevenir possíveis ruturas e deve ser constantemente 

ajustada de acordo com as necessidades de cada serviço clínico. Para tal, faz-se uma 

atualização constante no sistema informático, tendo por base as quantidades de stock 

definidas como stock mínimo e máximo para cada medicamento, sendo que entre 

elas, define-se o ponto de encomenda adequado, ou seja, o ponto em que o que o 

sistema nos alerta para o momento em que se deve realizar uma nova encomenda, 

de modo a não haver possibilidade de rutura de stock. Para além do controlo 

informático, realiza-se duas vezes por ano uma revisão das quantidades de 

medicação disponíveis em stock a cada um dos serviços clínicos do CHMA, tendo 

como base, os perfis de medicação estabelecidos para cada serviço. O objetivo desta 

revisão é apurar qualitativamente e quantitativamente a existência de todos os 

produtos farmacêuticos nos serviços. Nesta revisão, se, de acordo com os perfis de 

cada serviço, estiver em falta alguma medicação, esta é reposta após requisição, mas 

se estiver numa quantidade superior à descrita no perfil, esta é devolvida aos SF. 

Paralelamente, faz-se uma verificação de Prazos de Validade (PV), sendo que, caso 

este já tenha expirado, substitui-se por outro, mas se o PV terminar dentro de meio 

ano, tenta-se trocar nos serviços, onde o seu consumo é maior. No caso de não se 

conseguir efetuar esta troca, coloca-se uma etiqueta no medicamento com a indicação 

de “USAR PRIMEIRO – Prazo de validade curto” (anexo III, figura 17). Para além 

disso, existem certos medicamentos que são específicos de cada serviço, e como tal, 
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para que durante o fim-de-semana não haja risco de rutura de stock destes produtos, 

é feita uma revisão das suas quantidades por parte de um TSDT (anexo III, figura 18).  

Na parte final do meu estágio, participei ativamente nas revisões atrás descritas quer 

em termos de quantidade, quer em termos de qualidade da medicação disponível em 

stock nos variados serviços clínicos do hospital. 

2.2 Sistemas e critérios de aquisição  

O FH em colaboração com o Serviço de Aprovisionamento (SA), é responsável pela 

seleção e aquisição dos Produtos Farmacêuticos (PF) apoiando-se no FHNM, na 

respetiva adenda e nas necessidades terapêuticas dos doentes, tendo sempre em 

conta os critérios económicos. Para além disso, é da responsabilidade do FH garantir 

a qualidade e conservação dos produtos farmacêuticos, sempre com o intuito de que 

estes cheguem aos doentes nas melhores condições.  

Para esta seleção e aquisição de produtos, é necessário analisar os vários 

fornecedores, tendo como fatores a considerar, a brevidade de entrega dos PF, o 

preço competitivo e as condições de pagamento mais vantajosas de modo a contribuir 

para a racionalização de custos do hospital. Por outro lado, é relevante considerar a 

presença na embalagem primária do nome dos medicamentos ou da Designação 

Comum Internacional (DCI), do PV, da dose e do lote, de modo a evitar um posterior 

reembalamento e consequentemente um custo adicional 5. 

Para a aquisição dos produtos farmacêuticos existem vários métodos, dos quais se 

destacam: 

• Concurso público 

Existe um concurso público a nível nacional para a aquisição dos produtos 

farmacêuticos mais consumidos no âmbito hospitalar pertencentes ou não ao FHNM. 

Este concurso é elaborado pelo Ministério da Saúde, através da Administração Central 

de Sistemas de Saúde e destina-se aos fornecedores que apresentem as melhores 

propostas. Após o concurso, é disponibilizado online, o catálogo de aprovisionamento 

público, no qual se encontra uma lista dos fornecedores aprovados para cada produto 

com as respetivas condições associadas. Este catálogo, funciona então como um 

meio de fácil acesso para a aquisição de bens para os hospitais e instituições do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) [5, 6]. 

No caso do CHMA, o FH responsável acede ao catálogo, selecionando os 

fornecedores com as melhores condições para o hospital e é logo emitida a 
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encomenda, ou nalguns casos é enviado o pedido para o serviço de compras, o qual 

tenta selecionar o fornecedor que melhor satisfaz as necessidades do CHMA a um 

bom preço [5, 6]. 

• Consulta / Ajuste direto 

Este processo aplica-se quando não é aberto concurso público e quando o valor anual 

de aquisição de produtos não excede os 5.000,00€. Assim, procede-se a um estudo 

de mercado dos fornecedores, considerando, o valor mínimo da nota de encomenda, 

o preço unitário, o PV do produto, as condições de pagamento e o tipo e 

funcionalidade da embalagem. Após este estudo a diretora dos SF em colaboração 

com o serviço de compras seleciona o fornecedor, que apresente a proposta mais 

vantajosa para o CHMA [5, 6].  

• Concurso público internacional 

Esta modalidade é utilizada quando o hospital pretende consultar o mercado 

relativamente a determinado produto e desde que o valor da aquisição anual desse 

mesmo produto ultrapasse os 5.000,00€. Assim, o FH responsável efetua um pedido 

ao SA para a abertura de um concurso para certos produtos, referindo os critérios de 

adjudicação dos mesmos e posteriormente procede à sua seleção [5, 6]. 

• Aquisição a uma farmácia comunitária 

Este método é utilizado pontualmente, em casos em que o hospital não possui 

condições para preparar certos manipulados. Para além disso, é usado quando os 

fornecedores não cumprem os prazos de entrega estipulados e em situações de 

emergência, por exemplo, em caso de ruturas de stock tanto nos fornecedores como 

nos SF. Neste último ponto, o CHMA ainda tem a possibilidade de efetuar um pedido 

de empréstimo a outra instituição hospitalar. 

2.2.1 Aquisição de medicamentos sujeitos a Autorização de Utilização Especial 

Quando certos medicamentos não possuem Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM) em Portugal ou quando, determinado medicamento não tem nenhum similar 

comercializado, é necessário fazer a sua importação, e como tal, é exigida uma 

Autorização de Utilização Especial (AUE) emitida pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). O pedido de AUE é feito em 

documento próprio (anexo IV, figura 19) onde consta a identificação da instituição de 

saúde, a identificação do medicamento e titular do AIM, bem como a estimativa de 

despesa final associada a esse medicamento. Para além disso, é exigida a descrição 
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do medicamento e seus elementos identificadores no país de origem e a justificação 

clínica para a necessidade da sua importação. Caso a AUE seja concedida pelo 

INFARMED, esta é válida por um ano para uma determinada quantidade de 

medicamento. Deste modo, só após a receção de AUE é que os SF podem adquirir o 

medicamento em questão ou sem AIM, sendo que esta documentação, juntamente 

com o registo das respetivas requisições de medicamentos, é guardada por um 

período mínimo de cinco anos. 

2.2.2 Aquisição de estupefacientes e psicotrópicos 

Os estupefacientes e psicotrópicos são medicamentos sujeitos a um controlo e 

fiscalização rigorosos e constantes. Como tal, para a aquisição destes produtos, os 

SF executam normalmente um pedido de compra onde está englobada a média de 

consumo mensal destes produtos nos serviços clínicos do hospital, juntamente com a 

sua quantidade existente em stock. Para além disto, juntamente com a nota de 

encomenda, é preenchido e enviado ao laboratório, um anexo específico para a sua 

requisição (anexo V, figura 20), carimbado e assinado pela diretora dos SF ou legal 

substituto. Este anexo, dado que é autocopiativo, o documento original é devolvido 

aos SF e o duplicado fica para o laboratório fornecedor. Cada anexo é efetuado 

apenas para um tipo de substância. 

2.2.3 Aquisição de hemoderivados 

A aquisição de medicamentos derivados do plasma humano é regulamentada pela 

legislação em vigor, ou seja, pelo Despacho nº 11291/97 de 27 de outubro. 

Dado que estes produtos estão sujeitos a uma legislação especial, o seu controlo é 

maior, pelo que, quando estes chegam aos SF, são acompanhados por um certificado 

de aprovação para utilização na terapêutica emitido pelo INFARMED (anexo VI, figura 

21) e respetiva análise das suas caraterísticas físico-químicas, biológicas e 

imunológicas (anexo VI, figura 22).  

2.3 Receção e conferência de produtos adquiridos 

A receção dos PF é efetuada por um TSDT e envolve a verificação do produto 

rececionado e a confirmação da sua encomenda. Aquando da entrega do produto, 

este vem acompanhado de uma fatura ou guia de remessa, com a descrição do 

mesmo, que deve ser coincidente com o produto recebido. Para além disso, caso os 

dados não estejam detalhados na guia de remessa, regista-se a quantidade, lote e PV 

dos PF recebidos. Após todo este processo, o TSDT carimba e assina o documento, 
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coloca a data de receção e os produtos nos sítios correspondentes, entregando a 

documentação à assistente técnica que atualiza no sistema informático a receção dos 

produtos, associando também a nota de encomenda, que depois será enviada para 

os serviços financeiros do CHMA 7. Durante o meu estágio, assisti à receção de vários 

produtos farmacêuticos e à respetiva verificação.  

2.4 Armazenamento dos produtos/prazos de validade 

O armazenamento dos PF deve ser feito de modo a garantir as condições 

necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança dos mesmos. 

Este armazenamento é efetuado segundo os princípios do FEFO (First Expired, First 

Out), ou seja, os PF de prazo de validade mais curto são os primeiros a serem 

dispensados em vez dos produtos com prazo de validade mais longo, de modo a 

evitar o abate de produtos devido a PV expirados. 

Relativamente aos produtos que não requerem condições de armazenamento 

específicas, estes são mantidos a uma temperatura ambiente inferior a 25ºC, de 

humidade inferior a 60% e ao abrigo da luz. Contudo, existem produtos que exigem 

condições especiais de armazenamento, nomeadamente, em termos de 

refrigeração, proteção da luz, ou mesmo por simplesmente fazerem parte de certos 

grupos farmacoterapêuticos que exigem armários específicos para o seu 

armazenamento. 

Para além disso existem os produtos inflamáveis, os quais se armazenam em local 

apropriado separado dos restantes PF. 

Na UF do CHMA existem três zonas de armazenamento de PF, designadamente: 

• Zona para produtos de grande volume (alguns injetáveis, antisséticos e 

desinfetantes); 

• Zona para produtos pedidos por requisição individualizada e para reposição por 

stocks nivelados, a qual é constituída por prateleiras onde os medicamentos estão 

acondicionados na embalagem secundária e ordenados por forma farmacêutica, e 

ordem alfabética de DCI e a zona do frigorífico com produtos termolábeis; 

• Zona da DDIDU constituída por módulos de gavetas onde a medicação se encontra 

em dose individual, organizada por ordem alfabética de DCI e acondicionados na 

embalagem primária. 

Existe ainda um armário específico com chave para as benzodiazepinas e um cofre 

no qual são 
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armazenados os estupefacientes, psicotrópicos e medicação para a Interrupção 

Voluntária da Gravidez (IVG), cujo manuseamento é exclusivo do farmacêutico. 

Relativamente ao controlo dos PV da medicação, após a entrada dos PF nos serviços, 

estes são sujeitos a um registo no sistema informático do seu lote e respetivo PV como 

já foi referido anteriormente. Mensalmente, é impressa uma listagem, na qual se 

encontram os produtos cuja validade expirará dentro de 3 meses. Com base nesta 

listagem, faz-se uma averiguação da existência desses produtos em stock e se assim 

se verificar, os produtos, numa primeira instância, são colocados em serviços, nos 

quais, o consumo previsto destes é maior, de modo a serem escoados por essa via, 

ou por outro lado, podem ser usados na DIDDU. Caso não possam ser utilizados pelas 

vias acima referidas, faz-se um pedido ao laboratório para fazer uma troca ou um 

crédito. Finalmente, se nenhuma destas alternativas funcionar procede-se ao abate 

do produto, colocando no sistema informático, a observação “prazo de validade 

expirado”. 

3. Sistemas de distribuição de medicamentos 

A distribuição de medicamentos é uma das principais funções do FH, sendo 

necessário garantir que o medicamento é dispensado na quantidade adequada, com 

qualidade, no prazo estipulado e em conformidade com a prescrição médica. 

3.1 Distribuição clássica ou tradicional 

A distribuição clássica é um sistema pelo qual os SF fornecem a medicação e outros 

PF, aos serviços clínicos do hospital. Nestes produtos estão incluídos, antisséticos, 

material de pensos, desinfetantes, injetáveis de grande volume e medicamentos 

multidose (usados em mais do que um doente), nomeadamente, pomadas, cremes, 

geles, suspensões e soluções orais. 

3.2 Reposição de stocks por níveis 

O sistema de reposição de stock por níveis baseia-se na existência de um stock de 

medicamentos e de outros PF fixo em cada serviço (perfil do serviço) e adequado às 

necessidades do mesmo. Este stock é estabelecido de acordo com o diretor de 

serviço, enfermeiro-chefe e farmacêutico, e a sua reposição é efetuada 

periodicamente, através de pedidos informáticos. 

3.3 Distribuição personalizada 

A distribuição personalizada na sua generalidade, faz-se em medicamentos em que o 

pedido é feito em nome do próprio doente, sujeito a normas e procedimentos próprios. 
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Dentro deste tipo de distribuição destaca-se a distribuição da medicação para o 

Hospital de dia de Psiquiatria, de Oncologia e para a IVG e histeroscopias. Ao longo 

do estágio, preparei a medicação semanal para o Hospital de dia de Psiquiatria, 

imprimindo as etiquetas identificadoras dos doentes correspondentes, colocando 

sempre mais do que um elemento identificador, por exemplo, nome e nº do processo, 

de modo a evitar possíveis erros e colocando-as em cada caixa do respetivo 

medicamento. Para além disso, também preparei a medicação para protocolos de IVG 

e Histeroscopias (anexo VII, figura 23 e 24). 

3.4 Sistema de distribuição individualizada diária em dose unitária  

Este sistema de distribuição tem por base a interpretação da prescrição médica por 

parte do farmacêutico e a dispensa da medicação em nome individual de doente, na 

dose e forma farmacêutica recomendadas para um período de 24 horas. Este sistema 

inclui todos os Serviços de Internamento, sendo a prescrição feita online usando o 

sistema CPC|HS. 

3.4.1 Prescrição médica 

O farmacêutico tem o papel de validar a medicação prescrita através do sistema 

informático, constituindo esta uma das fases do circuito de distribuição do 

medicamento, na qual o farmacêutico proporciona uma maior segurança e eficácia ao 

intervir neste processo 8. Posteriormente, também tem o papel de ceder esta mesma 

medicação. 

Durante a validação das prescrições (anexo VIII, figura 25), o farmacêutico tem de 

estar atento a certos aspetos, nomeadamente, se está concordante o medicamento 

prescrito com a dose, frequência de administração, via de administração, forma 

farmacêutica, horário de administração e quantidade a ser fornecida, se o 

medicamento está a ser usado de acordo com o que se encontra descrito no Resumo 

das Caraterísticas do Medicamento (RCM), se existem interações medicamentosas, 

se é necessário adicionar soluções para fazer diluições ou reconstituições de 

determinados medicamentos (anexo VIII, figura 26) e se está calendarizado o uso de 

determinados fármacos 8. Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de avaliar e 

validar diversas prescrições dos vários serviços clínicos. 

Aquando da validação destas prescrições, se algum problema relacionado com o 

medicamento ou erro de medicação for detetado, o farmacêutico alerta o médico 

prescritor e solicita a respetiva correção. Esta ação é exclusiva e da total 
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responsabilidade do farmacêutico. Posteriormente, faz-se o registo em modelo próprio 

(anexo VIII, figura 27) do erro e da intervenção farmacêutica. Os registos efetuados e 

a sua posterior análise revelam o quão importante e essencial é a verificação contínua 

nas várias etapas do circuito do medicamento. A cada três meses os registos são 

entregues e analisados pelo Grupo de Gestão do Risco do Medicamento 8. 

Durante o estágio tive a possibilidade de verificar e registar várias intervenções 

farmacêuticas, nomeadamente, medicamentos duplicados, doses incorretas, formas 

farmacêuticas diferentes para o mesmo fármaco simultaneamente, entre outros. 

3.4.2 Calendarização de fármacos 

Existem alguns medicamentos em que o médico prescritor deve calendarizar o 

período durante o qual o fármaco é administrado ao doente, nomeadamente, no que 

diz respeito a anti-infeciosos, albumina, octreótido e paracetamol I.V 9. Se nalguma 

destas situações, não houver calendarização, o farmacêutico escreve no sistema 

informático uma “observação de receção” pedindo a calendarização do respetivo 

fármaco, ou entra em contacto com o médico prescritor.  

3.4.3 Administração imediata 

Existem situações clínicas em que, se o medicamento for prescrito para administração 

imediata, na prescrição deve constar na frequência de administração – “toma única” 

ou “agora”. Assim, o enfermeiro retira o medicamento do armário de recurso (anexo 

IX, figura 28 e 29) e preenche um impresso de reposição de medicação que será 

entregue nos SF (anexo IX, figura 30). No caso de não estar disponível o fármaco 

nesse armário, pedem-no aos SF ou a outro serviço clínico como empréstimo, caso 

os SF estejam no período de encerramento (anexo IX, figura 31) 9. 

3.4.4 Procedimento diário nos serviços farmacêuticos 

Todos os serviços clínicos possuem como responsável um farmacêutico e um TSDT 

9. 

A medicação é disponibilizada em módulos constituídos por várias gavetas, sendo que 

todas elas, estão identificadas com o nome, processo e nº cama do doente em 

questão 9. 

A preparação destes módulos é feita na UF, sendo que às 14 horas é entregue a 

medicação destinada à UST. No início da manhã, os farmacêuticos validam as 

prescrições e imprimem os mapas terapêuticos (anexo X, figura 32), que 

posteriormente são entregues aos TSDT que preparam a medicação de forma 
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individualizada para ser enviada a cada serviço. Durante o meu estágio, tive a 

possibilidade de preparar estes módulos para os serviços de neonatologia, pediatria 

e quartos particulares da UF (anexo X, figura 33) 9. 

Ao longo da manhã, continuam a ser validadas prescrições e são gerados novos 

mapas - “mapas de alteradas”, com as alterações respetivas por volta das 11:30 – 

12:00 horas. Os últimos mapas de alteradas são impressos entre as 13:30 – 14:30 

horas e por volta das 14:00 – 14:30 horas geram-se os mapas gerais para o dia 

seguinte, que possuem toda a medicação que o doente está a fazer 9. 

3.5 Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório 

A distribuição de medicação a doentes em ambulatório é feita de modo a ser possível 

o controlo de certas patologias crónicas e suas terapêuticas, pois estas são passíveis 

de causar efeitos secundários graves e a maior parte dos medicamentos cedidos são 

de uso exclusivo hospitalar. Este controlo apertado tem também como objetivo 

assegurar que o doente adere à terapêutica 10. 

As patologias legisladas em que o fornecimento de medicação a nível ambulatório é 

gratuito incluem, a artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite 

idiopática juvenil, psoríase em placas, VIH/SIDA, esclerose lateral amiotrófica, 

hepatite C, IVG, patologia oncológica, planeamento familiar e cirurgia pós-operatória 

de ambulatório. Para além desta medicação com cedência gratuita existem outras, as 

quais não se encontram legisladas, como medicamentos para patologias crónicas 

prescritos na consulta externa do hospital e autorizados pelo conselho de 

administração do mesmo, nomeadamente para histeroscopias; Medicamentos não 

possuidores de AIM, biópsias mamárias e para a hepatite B, o interferão peguilado 

α2a que não necessita de justificação clínica e o tenofovir, em que o médico prescritor 

tem de enviar à CFT um pedido justificado quando considerar o uso preferencial deste 

fármaco, sendo esta medicação cedida apenas após o parecer desta comissão 10. 

A cedência onerosa é feita apenas em caso de situações de emergência, em que o 

fornecimento da medicação não pode ser efetuado nas Farmácias Comunitárias 10. 

O atendimento a estas pessoas é feito em área reservada para o efeito. Neste 

atendimento, quando a doente entrega a receita médica (anexo XI, figura 34), esta é 

validada após confirmação da identificação da doente/cuidador, medicamento, dose, 

frequência e via de administração e se a receita cumpre com todas as normas legais, 

nomeadamente, despacho, data de prescrição, assinatura do médico, entre outros 10. 
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Aquando da iniciação duma nova terapêutica, é feito um esclarecimento ao doente 

referindo a importância da adesão à terapêutica e a notificação de possíveis efeitos 

secundários. Para além deste esclarecimento prévio, é entregue à doente uma ficha 

informativa (anexo XI, figura 35) sobre o medicamento e um termo de 

responsabilidade (anexo XI, figura 36) para esta assinar e registar o seu contacto 

telefónico. Se o doente quiser adicionar outra pessoa para vir levantar a medicação, 

este tem de indicar o nome do “cuidador” e o seu nº CC. No que diz respeito à cedência 

da medicação propriamente dita, esta é feita normalmente para um período máximo 

de um mês, no entanto, existem algumas exceções, nomeadamente, para a patologia 

oncológica (2-4 meses), planeamento familiar (2 meses), esclerose lateral amiotrófica 

(4 meses) e antirretroviral (3 meses) 10. De cada vez que o doente levanta a medicação 

é feito um registo para cada doente numa folha para o efeito (anexo XI, figura 37). 

Relativamente ao encargo financeiro destes medicamentos, apenas é enviado para o 

Serviço financeiro para faturação, as receitas cujo encargo não seja da 

responsabilidade do Hospital 10.  

Por outro lado, para além do atendimento a doentes externos ao hospital, faz-se 

também a preparação e cedência da medicação para os vários Hospitais de dia, 

nomeadamente, de psiquiatria, pediatria, imunohemoterapia e oncologia. 

3.6 Medicamentos sujeitos a controlo especial: benzodiazepinas, psicotrópicos 

e estupefacientes; hemoderivados; medicamentos extraformulário; anti-

infeciosos; citotóxicos e medicamentos usados na interrupção voluntária da 

gravidez. 

3.6.1 Medicamentos extraformulário 

O FHNM contém os medicamentos essenciais para uma terapêutica apropriada à 

grande maioria das situações clínicas hospitalares, no entanto, podem haver casos, 

em que o médico entenda que é necessário o uso de um medicamento que não esteja 

presente no FHNM nem na adenda de inclusão do CHMA. Nessas situações, o médico 

tem de justificar clinicamente a necessidade do uso desse medicamento, devidamente 

documentada e tem de se identificar a si e ao doente, fazendo referência tanto ao 

diagnóstico efetuado como ao fármaco pretendido. Após o preenchimento da 

justificação (anexo XII, figura 38), esta é analisada pelo conselho de administração do 

hospital9. 
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Um exemplo é o caso do óxido de ferro sacarosado oral ou injetável que é usado em 

casos de anemias ou défice de ferro na gravidez, puerpério e anemia 

ferropénica/hemorragia aguda na ginecologia, em que se o doente não responder à 

terapêutica com ferro e se a Hb estiver entre 7-10 g/dl está indicada a utilização de 

carboximaltose férrica, a qual ficou predefinida pelo conselho de administração que o 

farmacêutico pode avaliar se a justificação clínica está dentro dos requisitos 

necessários, e se for o caso autorizar. 

3.6.2 Medicamentos anti-infeciosos 

O uso excessivo de medicamentos anti-infeciosos, conduz ao aparecimento de 

resistências e de novas estirpes de microrganismos, por isso, este tipo de fármacos 

são sujeitos a um controlo rigoroso para combater este problema. Portanto, para a 

prescrição destes medicamentos, existem três opções, designadamente, prescrição 

livre, prescrição com justificação clínica e prescrição com restrição necessitando da 

autorização dos auditores do grupo responsável para esse efeito - PAPA (Programa 

de Apoio à Prescrição de Antibióticos). 

3.6.3 Hemoderivados 

Os medicamentos derivados do plasma humano ou hemoderivados, constituem um 

possível veículo de transmissão de doenças através do sangue, e como tal, a sua 

aquisição e distribuição está sob um controlo rigoroso e sujeita a uma legislação 

específica (Despacho nº28356/2008, despacho nº11291/97 e o despacho conjunto 

nº1051/2000) 11. 

Como exemplo de hemoderivados, destacam-se a albumina, o fibrinogénio e 

imunoglobulina G, entre outros. 

A aquisição destes medicamentos é efetuada consoante a legislação atual baseando-

se em concursos centralizados pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

EPE (SPMS). Estes produtos vêm sempre acompanhados por uma guia de remessa 

ou fatura para além de um certificado de aprovação para utilização terapêutica emitido 

pelo INFARMED. Este último, pressupõe a análise das caraterísticas físico-químicas, 

biológicas e imunológicas do hemoderivado do respetivo laboratório 11. 

Aquando da receção do produto, verifica-se no certificado emitido pelo INFARMED, o 

respetivo nº lote, nome comercial, dosagem, substância ativa e PV. Posteriormente, o 

certificado é arquivado e a guia de remessa ou fatura após serem confirmados, são 

entregues à AT 11. 
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O armazenamento destes produtos é feito de acordo com as suas caraterísticas de 

conservação (frigorífico ou temperatura ambiente) ou específicas para cada um 

deles11. 

A requisição, distribuição e administração de hemoderivados aos doentes é registada 

em modelo próprio nº1804 emitido pela Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM) 

constituído por duas vias 11. 

No caso de o doente fazer uma toma única, após assinatura de quem recebe o produto 

nos serviços clínicos, fica na farmácia a via farmácia (anexo XIII, figura 39) para ser 

arquivada. Caso o doente tenha de fazer várias tomas, devido ao facto de estar 

internado, o duplicado (anexo XIII, figura 40) é reenviado ao serviço para ser registada 

a administração e o hemoderivado é enviado pela DIDDU para um período de 24 

horas. As embalagens dos hemoderivados são identificadas com o nome do doente 

respetivo, no entanto, se não forem administrados, são devolvidos aos SF em 24 

horas, registando-se a devolução datada e assinada pelo farmacêutico que a recebeu 

11. 

Quando o tratamento é finalizado, o farmacêutico pede a via de serviço e compara as 

unidades e lotes administrados, bem como as unidades imputadas ao doente. Após 

esta verificação e se estiver tudo coincidente, devolvem-se as duas vias aos serviços 

para o enfermeiro assinar, demonstrando assim que recebeu todas as unidades e a 

via farmácia vem novamente para os SF, sendo arquivada, enquanto que a via de 

serviço é arquivada ao processo de cada doente 11. 

O médico prescritor, no caso, de serem necessárias várias tomas, para além de 

preencher o modelo, faz também a prescrição informática11. 

No que diz respeito ao registo do consumo ao doente, este é feito de maneira diferente 

nas duas unidades. Na UST, coloca-se a prescrição em modo tradicional, para que o 

hemoderivado não venha de Famalicão e este passa a ser enviado por DIDDU para 

um período de 24 horas do stock do armazém de Santo Tirso, enquanto que na UF, o 

consumo é efetuado simultaneamente com a saída da dose unitária 11. 

Relativamente ao plasma especificamente, este, tem de ser entregue logo e na 

totalidade ao serviço de imunohemoterapia, pois a sua temperatura de conservação é 

de -18ºC. Caso o serviço de imunohemoterapia, precise de um certo tipo de plasma, 

tem de preencher o modelo nº1804, requisitando o produto, indicando “stock para 

utilização de vários doentes” e envia-o aos SF, emitindo estes uma nota de 



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto                                                                               
Relatório de Estágio – Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. 

  

ANDREIA PATRÍCIA FERNANDES AGUIAR 15 

 

encomenda. Quando a requisição chega aos serviços, o farmacêutico acaba de a 

preencher e é enviada a totalidade do produto aos serviços de imunohemoterapia. 

Quando o serviço de imunohemoterapia, recorre ao seu stock para preparar o plasma 

para um doente, preenche o modelo 1804 e envia-o aos SF, neste caso, o 

farmacêutico anexa este modelo ao original, atribuindo-lhe o mesmo nº do original e 

uma letra por ordem alfabética. No fim, o duplicado é enviado ao serviço. O modelo 

finaliza-se quando já tiver sido administrada a totalidade do plasma enviado. A 

comissão de garantia de qualidade do CHMA semestralmente e por amostragem 

confere o acima referido e procede à elaboração de um relatório de auditoria 

apresentando-o aos órgãos de gestão da instituição 11. 

3.6.4 Psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas 

Os psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas por serem fármacos que 

provocam dependência e tolerância, estando muitas vezes associados a um uso 

abusivo12, pois atuam ao nível do sistema nervoso central, encontram-se sujeitos a 

um controlo rigoroso, e por isso, a uma legislação especial. Os psicotrópicos e 

estupefacientes pelas suas caraterísticas são guardados em cofre fechado à chave e 

com acesso restrito (anexo XIV, figura 41) e as benzodiazepinas são armazenadas 

em armário específico com chave (anexo XIV, figura 42). 

Aquando da prescrição de um fármaco inserido numa das categorias acima 

identificadas, se este se encontra em horário fixo ou em SOS e a medicação não existe 

em stock no respetivo serviço, é necessário ser enviada por DDIDU. Caso a 

medicação esteja prescrita em SOS e faça parte do perfil do serviço, não é enviada 

pela DDIDU e deverá, o enfermeiro, se necessário, recorrer ao stock do serviço e fazer 

o registo no modelo 1509 da INCM. (anexo XIV, figura 43) 12. Este modelo é entregue 

aos SF onde lhe é atribuído um número sequencial para que seja efetuada a reposição 

do fármaco no serviço respetivo. Dado que este modelo tem duplicado, o original fica 

arquivado na farmácia por um período de 3 anos e o duplicado é arquivado em pasta 

própria no serviço prescritor durante o mesmo período de tempo 12. 

Aquando da receção/devolução deste tipo de fármacos, é necessária a assinatura do 

protocolo de entrega/devolução de psicotrópicos e estupefacientes, quando estes são 

distribuídos por DDIDU (anexo XIV, figura 44) 12. 
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3.6.5 Medicação usada na interrupção voluntária da gravidez 

As mulheres que possuem os pré-requisitos definidos por lei para a IVG, podem 

aceder à IVG medicamente assistida, sendo que o procedimento para a IVG 

recomendado pela OMS envolve a associação de mifepristone e misoprostol, sendo 

o efeito equiparado ao de um aborto espontâneo. Os métodos não cirúrgicos, são 

equivalentes em termos de resultados, segurança e eficácia aos métodos cirúrgicos 

13. 

O protocolo de mifepristone/misoprostol, está indicado para gravidez até ao máximo 

de 9 semanas, uma vez que após esse período a eficácia já se encontra diminuída. 

Antes de iniciar este processo, a mulher tem de ser submetida a uma consulta, onde 

lhe é esclarecido e dadas todas as informações para que esta se sinta confortável 

para tomar a sua decisão, havendo um período de reflexão de 3 dias. Após esse 

período, pode-se dar início à administração da terapêutica. Posteriormente, a mulher 

tem acesso a uma consulta de controlo para confirmar se o método foi de facto eficaz 

e para marcar uma consulta posterior de planeamento familiar.  

Para o efeito, o médico prescritor, deve preencher o (anexo XV, figura 45) e o 

farmacêutico prepara a respetiva medicação, a qual tive a possibilidade de preparar 

durante o estágio. Depois, procede-se ao envio da medicação para a consulta externa 

de obstetrícia/ginecologia juntamente com um protocolo de entrega desta (anexo XV, 

figura 46). 

3.6.6 Citotóxicos 

Os citotóxicos são fármacos que atuam impedindo o crescimento celular e destruindo 

as células neoplásicas, e como tal, são usados ao nível das variadas neoplasias 

malignas. 

Cabe ao FH, validar as prescrições médicas de citotóxicos, atendendo a vários 

parâmetros, nomeadamente à dose de acordo, por exemplo, com a superfície corporal 

do doente. Posteriormente o FH gera os rótulos respetivos (anexo XVI, figura 47) e 

imprime os mapas de produção (anexo XVI, figura 48), sendo que depois compara os 

mesmos com os rótulos, verificando se está tudo coincidente. De seguida, preenche 

o registo diário de doentes, onde está descrito o nome de cada doente através das 

suas iniciais, o fármaco e a dose respetiva e grava tudo numa pasta com o nome da 

data correspondente. Esta pasta é reencaminhada para o Instituto Português de 
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Oncologia (IPO) do Porto até às 16 horas do dia anterior à sua administração, para 

que estes possam preparar a medicação 13. 

Como acima referi, há um reencaminhamento da pasta para o IPO, pois, o CHMA 

possui um protocolo com o IPO, visto que no CHMA não é possível efetuar a 

preparação deste tipo de medicação, devido à necessidade de equipamentos 

específicos.  

O circuito de quimioterapia, permite confirmar a integridade dos produtos 

farmacêuticos e a segurança para a sua administração no CHMA, e por sua vez, a 

segurança dos doentes 13. Após a chegada dos citotóxicos aos SF, estes passam por 

um processo de verificação 13 por parte do FH responsável, no qual se confirma se o 

nome do doente, volume do soro, fármaco e respetiva dose e sistema de 

administração estão de acordo com o prescrito, para poderem ser entregues ao 

Hospital de Dia de Oncologia. No caso de 5-fluorouracilo também se tem de verificar 

o volume da bomba, nomeadamente se corresponde a 1.5, 2 ou 5 ml. Para além disso, 

há um registo em documento próprio da entrega/devolução da medicação citotóxica 

(anexo XVI, figura 49). 

Ao longo do estágio assisti e participei na verificação dos vários parâmetros a ter em 

conta nestes fármacos antes de serem enviados para o Hospital de Dia de Oncologia 

e na sua receção nos SF. 

4. Produção e controlo de medicamentos 

4.1 Conceito integrado de garantia de qualidade 

O CHMA é um centro hospitalar acreditado pelo “Caspe Healthcare Knowledge 

Systems” - CHKS, o que se traduz na prestação de cuidados de saúde seguros e de 

elevado nível de qualidade, baseados em padrões e processos criados e 

desenvolvidos para os serviços de saúde por profissionais de saúde 14. No que diz 

respeito aos SF, estes têm vindo a estabelecer cada vez mais medidas de controlo 

interno para evitar erros que possam comprometer a qualidade da medicação e 

consequentemente, a segurança dos doentes. De entre estas medidas, resultam 

manuais de procedimentos que são criados e estão em constante atualização, onde 

são descritas todas as fases a ser executadas para o correto cumprimento das tarefas. 

Para além disso e para que se coloquem em prática todos estes procedimentos e para 

reportar algumas falhas que possam ainda existir, são feitas reuniões periódicas para 

este fim. 
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4.2 Preparações de formas farmacêuticas não estéreis 

Ao longo do meu estágio no CHMA, tive a possibilidade de fazer um manipulado 

direcionado para o Hospital de Dia de Oncologia, que é constituído por “Eludril classic”, 

suspensão oral de nistatina e solução de bicarbonato de sódio a 1.4% (anexo XVII, 

figura 50), formando um colutório utilizado para a prevenção e tratamento de 

mucosites orais em doentes sujeitos a procedimentos de quimioterapia, pois têm 

propensão a desenvolver este tipo de inflamações. Este colutório (anexo XVII, figura 

51) possui um PV de 14 dias e após a sua execução preenche-se uma ficha de 

preparação de manipulados (anexo XVII, figura 52 e 53) onde está detalhado todo o 

processo de execução dos mesmos e colocam-se os respetivos rótulos. Para além 

deste manipulado, existem outros que o hospital habitualmente realiza, 

nomeadamente, álcool a 50º, solução aquosa de salicilato de sódio a 2%, suspensão 

oral de trimetoprim a 1%, solução de tetracaína a 2%, solução alcoólica de ácido 

bórico à saturação, suspensão oral de fenobarbital a 10 mg/ml, suspensão oral de 

oseltamivir a 15 mg/ml, solução oral de cafeína a 0.5% (5 mg/ml), xarope de hidrato 

de cloral, solução oral de captopril a 1 mg/ml, solução aquosa de cloreto de cálcio a 

2%, solução oral de furosemida a 2 mg/ml, solução aquosa de iodeto de potássio a 

2%, suspensão oral de ranitidina a 15 mg/ml, solução de tetracaína a 2% com 

adrenalina e xarope comum. No entanto, no meu período de estágio não tive 

oportunidade de os preparar, uma vez que estes manipulados não foram requisitados 

pelos serviços clínicos. 

4.3 Reembalagem 

A reembalagem (anexo XVIII, figura 54) utiliza-se com o intuito de disponibilizar o 

medicamento de forma individualizada e na dose prescrita pelo médico, de modo a 

evitar manipulações posteriores 15. 

Os medicamentos indicados para reembalagem e posterior rotulagem são os que têm 

de ser removidos da embalagem original para serem depois fracionados, os que se 

encontram em embalagens multidose e precisam de ser usados em dose unitária e os 

que estão em embalagem original, estando esta inadaptada para a dose unitária. Após 

reembalagem (anexo XVIII, figura 55), os medicamentos que continuam na 

embalagem original, possuem o PV já atribuído pela indústria farmacêutica, no 

entanto, os que tiverem sido removidos da embalagem original ou os que foram 

fracionados, possuem um PV igual a 25% do tempo que resta para expirar o prazo 
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dado pela indústria farmacêutica. Se este for superior a 6 meses, o PV a ser dado 

será de 6 meses 15. 

Aquando da rotulagem, esta deve conter o nome do medicamento pela DCI, a dose, 

o lote e o respetivo PV do medicamento reembalado (anexo XVIII, figura 56) 15. 

No final, faz-se um registo do medicamento que foi reembalado e rotulado numa folha 

específica para o efeito (anexo XVIII, figura 57). 

5. Informação sobre medicamentos e outras atividades na farmácia clínica 

5.1 Consulta de livros básicos e especializados, publicações periódicas (1 e 

2ª), índices de nomenclatura, formulários hospitalares, bases de dados e 

internet. 

Relativamente à pesquisa de informação e seleção da mesma, esta está assente em 

vários livros disponíveis nos SF, nomeadamente o FHNM, o “Handbook on injectable 

drugs”, “Drug information”, “The Sanford guide to antimicrobial therapy, “Guia de 

preparação e administração de medicamentos por via parentérica”, etc, para além dos 

RCM disponíveis online e de artigos publicados nomeadamente na área de oncologia. 

5.2 Apoio informativo a outros profissionais de saúde e comissões técnicas 

Os SF estão em constante interligação com os médicos e enfermeiros de modo a 

promover o bom uso do medicamento, a sua eficácia e segurança. Exemplo desta 

articulação entre os profissionais de saúde destacam-se por exemplo, as ligações dos 

enfermeiros para os SF, relativas por exemplo a velocidades de perfusão, 

diluições/reconstituições e até mesmo de estabilidade e as ligações dos médicos para 

os SF, com dúvidas acerca de determinado medicamento. Assim, há um apoio 

informativo constante por parte dos SF para com os outros profissionais de saúde. 

5.3 Farmacovigilância 

A farmacovigilância é uma parte integrante de todo o processo farmacêutico, uma 

vez que são reportados ao Centro Nacional de Farmacovigilância do INFARMED 

todos os efeitos secundários, sempre que estes cheguem aos SF. Assim, o FH tem 

um papel fundamental a este nível. 

5.4 Nutrição artificial 

Existem situações clínicas em que os doentes possuem necessidades especiais ao 

nível da sua alimentação por razões variadas. Para esse efeito, existem dietas 

capazes de ultrapassar essas necessidades, no entanto, estas não são possíveis de 

ser preparadas nos serviços farmacêuticos do CHMA, e por isso, as que estão 
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disponíveis nos SF, são encomendadas. De entre estas dietas (anexo XIX, figura 58) 

destacam-se: A água gelificada, usada em doentes com dificuldade na deglutição, 

pois a água com esta consistência facilita este processo; A arginina em pó, que se 

adiciona à comida sendo utilizada em situações de úlceras de pressão por exemplo, 

pois a arginina é um aminoácido bom promotor do processo de cicatrização; A dieta 

hipercalórica e hiperproteica; A dieta para diabéticos usada para diminuir o índice 

glicémico dos mesmos; A dieta com enriquecimento proteico em creme para 

proporcionar outro tipo de consistência a doentes com dificuldade na mastigação e 

deglutição; A dieta hipercalórica e a dieta para doentes com insuficiência hepática. 

Quando a via oral está comprometida, ou não há colaboração por parte do doente, 

passa-se para uma nutrição nasogástrica/nasoentérica, ou até mesmo parentérica. 

Relativamente à nutrição nasogástrica ou nasoentérica, esta é constituída por 

nutrientes em determinado estado, necessário para continuar o circuito digestivo a 

partir do estômago- gástrica ou do intestino – entérica. De entre este tipo de nutrição, 

existe nos SF a dieta hipercalórica, a dieta rica em fibras (solúveis ou insolúveis), para 

controlo gastrointestinal, a dieta hiperproteica com zinco, arginina e fibra, a dieta 

hiperproteica e hipercalórica e a dieta semi-elementar com péptidos. 

No que diz respeito à nutrição parentérica, esta é apropriada para quando a via oral e 

a nutrição por sonda estão comprometidas, optando-se então pela via injetável. Nesta 

categoria existem duas opções, nomeadamente, a nutrição com bolsa periférica, 

sendo esta administrada ao nível de uma veia periférica e como tal, possui uma menor 

osmolaridade e a nutrição com bolsa central, em que se utiliza uma veia central – 

jugular ou carótida por exemplo, possuindo por isso uma maior osmolaridade. 

Estas bolsas são tricompartimentadas (anexo XIX, figura 59), possuindo uma parte 

hidrossolúvel (solução de aminoácidos com eletrólitos) e outra lipossolúvel (emulsão 

lipídica), de modo a atuarem por afinidade nas zonas destinadas ao seu efeito. O 

conteúdo dos três compartimentos deve ser misturado antes da administração por 

perfusão intravenosa de modo a formar uma emulsão. 

Estas opções de nutrição contêm aminoácidos, lípidos, glucose e eletrólitos, de modo 

a proporcionarem energia em forma de açúcar, gordura e proteína ao fluxo sanguíneo 

quando o doente não se consegue alimentar normalmente. E devem ser utilizadas 

como parte de uma dieta intravenosa equilibrada, conjuntamente com sais, 
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oligoelementos e vitaminas, que em conjunto, fornecem as necessidades nutricionais 

completas. 

5.5 Comissões técnicas existentes no hospital e suas atividades 

No CHMA existem várias comissões técnicas, sendo que os farmacêuticos estão 

representados nalgumas, nomeadamente, na CFT, no Grupo de Feridas, no Grupo 

de Gestão de Risco do Medicamento e no Grupo Coordenador Local do Programa 

de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência a Antimicrobianos (GCL-

PPCIRA).  

Este último, orienta e gera procedimentos com o objetivo de controlar a infeção, 

como por exemplo, o procedimento de higienização das mãos, o uso de luvas, a 

desinfeção antes de picar o doente, etc. Neste grupo estão destacados vários elos 

dinamizadores de cada serviço, que tentam fazer chegar a informação e fazer com 

que se executem esses procedimentos pelos serviços correspondentes. Durante o 

estágio tive a oportunidade de acompanhar na UST o procedimento de observação 

da higienização das mãos, realizado uma vez por ano, para a nível estatístico ser 

analisado de modo a verificar em que parte os profissionais de saúde falham mais e 

desta forma serem alertados para promover uma maior segurança a este nível no 

controlo de infeções (anexo XX, figura 60). 

Também se desenvolveu um programa que se designa por PAPA – Programa de 

Apoio à Prescrição de Antibióticos, onde se faz o registo (anexo XX, figura 61) sempre 

que haja uma prescrição nova de carbapenemos e glicopeptídeos (vancomicina), 

linezolida e últimos antibióticos que tenham aparecido, para posteriormente serem 

analisados, no máximo até 96h após prescrição, de modo a diminuir o número de 

prescrições destes medicamentos, minimizando assim as suas possíveis resistências. 

Após essa análise, o médico auditor pode sugerir trocar o medicamento por outro 

antibiótico, com um espetro mais estreito ou também o farmacêutico pode sugerir 

passar para a administração pela via oral por exemplo, em vez da via injetável, pois 

esta está associada a um maior risco de infeção. 

6. Formações  

No início do meu estágio, fui convidada a ir a uma formação de integração de novos 

funcionários/estagiários do CHMA, com o intuito de compreender o funcionamento do 

hospital e na qual foram abordados diversos temas, nomeadamente, medidas de 

combate à infeção no âmbito hospitalar, gestão de resíduos hospitalares, segurança 
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no trabalho, a ética, a gestão do risco, os incêndios, a certificação de qualidade do 

CHMA, a vigilância epidemiológica e precauções a ter em conta no isolamento. 

6.1 Gases medicinais 

Durante o meu estágio no CHMA, também tive a possibilidade de ir a uma formação 

sobre gases medicinais (anexo XXI, figura 62), utilizados no âmbito hospitalar ao nível 

de terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservação/transporte 

de órgãos, tecidos ou células destinadas a transplantes. No final dessa formação, 

havia um questionário de verificação dos conhecimentos adquiridos sobre esta 

temática. 

6.2 1ª Reunião geral do Acidente Vascular Cerebral do CHMA 

Já quase a terminar o meu estágio tive a possibilidade de ir à 1ª reunião do Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) do CHMA, pois é sabido que o AVC é a 1ª causa de morte 

em Portugal, e como tal, esta reunião foi de extrema importância. Nessa reunião foram 

abordados vários aspetos relativamente ao AVC, desde o reconhecimento dos 

sintomas, passando pelo diagnóstico e internamento, os cuidados a ter com o doente, 

com o cuidador informal e com os vários familiares envolvidos, até chegar ao ponto 

em que o doente volta à sua vida normal, onde se fomentou a existência de 

associações e de Grupos de Ajuda Mútua (GAM) espalhados pelo país para apoiar os 

doentes nesta luta. No fundo, esta reunião foi o reflexo da frase: A vida depois do AVC 

não cessa, adequa-se!.   
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Conclusão 

O Farmacêutico Hospitalar é um pilar fundamental para o bom funcionamento de um 

hospital e para a qualidade dos cuidados de saúde nele prestados, pois, como 

especialista do medicamento por excelência, avalia tanto a segurança e a qualidade, 

bem como a eficácia da terapêutica farmacológica instituída, tendo sempre em conta 

o uso racional do medicamento. 

O meu estágio no Centro Hospitalar do Médio Ave, foi de extrema importância para 

concluir o meu percurso académico, pois traduziu-se na aplicação prática de muitos 

dos conhecimentos científicos teóricos e práticos adquiridos ao longo do curso. 

Durante o estágio, pude participar diariamente em inúmeras etapas do circuito do 

medicamento desde a sua aquisição até à sua distribuição nos serviços farmacêuticos 

do Centro Hospitalar do Médio Ave e integrar uma equipa hospitalar tanto na Unidade 

Hospitalar de Santo Tirso como na de Famalicão. Assim, o objetivo do estágio foi 

alcançado, e para além disso, foi ainda facilitado, dada a excelente integração na 

equipa farmacêutica devido à amabilidade de todos os elementos que a constituem.   

Este estágio revelou-se muito enriquecedor, pela possibilidade de ter contactado com 

a realidade hospitalar e com todas as tarefas diárias que um farmacêutico realiza 

nesta área, compreendendo assim a importância do contributo do Farmacêutico 

Hospitalar para o bom funcionamento e para a qualidade da prestação de cuidados 

de saúde num hospital. 

Esta experiência, permitiu-me conhecer esta vertente farmacêutica, ampliando o meu 

campo de visão, sendo agora, esta área de intervenção, uma das áreas a ter em 

consideração num futuro profissional. 
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Anexo I – Espaço físico dos serviços farmacêuticos do CHMA - UF 

 

Figura 1 - Zona de atendimento a doentes em regime de ambulatório 

 

Figura 2 - Zona de receção de encomendas 

 

Figura 3 – Armazém 
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Figura 4 - Sala de sujos 
 

 

Figura 5 - Sala de limpos 
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Figura 6 - Sala de preparação de medicamentos não estéreis 

 

Figura 7 - Sala de reembalagem e rotulagem 
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Figura 9 - Outra parte da zona de dose unitária 
 

Figura 8 - Parte da zona de dose unitária  
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Figura 11 - Gabinete administrativo 
 

 

Figura 10 - Sala de armazenamento e distribuição de medicamentos para o 

Hospital de Dia de Oncologia 
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Figura 12 - Gabinete das Farmacêuticas 
 

 

Figura 13 - Gabinete da Diretora dos Serviços Farmacêuticos 

 

 

Figura 14 - Zona de reposição de stock por níveis 
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Figura 15 - Zona de armazenamento e distribuição da medicação 
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Anexo II – Sistema informático CPC|HS 

 

Figura 16 - Ecrã inicial do sistema informático CPC|HS 

 

Anexo III – Gestão de existências  
 

 

Figura 17 - Etiqueta de indicação de prazo de validade curto  
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Figura 18 - Lista de verificação de stock de determinados medicamentos incluídos 

no perfil de cada serviço 
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Anexo IV – AUE 

 

Figura 19 - Exemplo de AUE 
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Anexo V – Aquisição de benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes 

 

Figura 20 – Impresso do modelo nº 1506 para aquisição de benzodiazepinas, 

psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo VI – Aquisição de hemoderivados 

 

Figura 21 - Certificado de utilização de lote de produto hemoderivado 
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Figura 22 - Respetivo certificado de análise de produto hemoderivado 
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Anexo VII – Protocolos de IVG e de histeroscopias 

 

 

Figura 23- Medicação para protocolo de histeroscopia 

 

Figura 24 – Medicação para protocolo de histeroscopia 
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Anexo VIII – Validações de prescrições médicas 

 

Figura 25 - Ecrã de validação de um exemplo de uma prescrição médica no sistema 

CPC|HS  
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Figura 26 – Diluições/reconstituições necessárias adicionar à prescrição médica de 

determinados medicamentos 
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Figura 27 - Folha de registo das Intervenções Farmacêuticas 
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Anexo IX – Requisições de medicação aos SF 

 

Figura 28 - Lista de medicamentos presentes no armário de recurso de cada serviço 

clínico - parte 1 
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Figura 29 - Lista de medicamentos presentes no armário de recurso de cada serviço 

clínico - parte 2 
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Figura 30- Impresso de reposição de medicação com horário e data de admissão de 

doente 

 

Figura 31 - Impresso de empréstimo de medicação de um serviço clínico a outro 

serviço 
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Anexo X – Procedimentos diários dos SF 

 

 

Figura 32 - Exemplo de mapa terapêutico 
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Figura 33 - Módulos de gavetas de dose unitária 
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Anexo XI – Documentos para atendimento em regime de ambulatório 

 

Figura 34 - Receita médica para medicação a levantar no serviço de ambulatório 

 

 

Figura 35 - Folha informativa sobre medicamento 
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Figura 36 - Termo de responsabilidade 
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Figura 37 - Folha de registo de levantamento de medicação biológica em 

ambulatório 
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Anexo XII – Medicamentos extraformulário 

 

Figura 38 - Exemplo de formulário de justificação clínica para uso de medicamento 

extraformulário 
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Anexo XIII – Hemoderivados 

 

Figura 39 - Via da farmácia do boletim de hemoderivados 
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Figura 40 - Via do serviço do boletim de hemoderivados 
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Anexo XIV – Benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes 

 

Figura 41 - Cofre onde se armazenam os psicotrópicos e estupefacientes 
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Figura 42 - Armário onde são armazenadas as benzodiazepinas 
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Figura 43 - Impresso do modelo nº 1609 para requisição de benzodiazepinas, 

psicotrópicos e estupefacientes 
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Figura 44 - Formulário de protocolo de entrega/devolução de benzodiazepinas, 

psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo XV – Documentos associados à IVG 

 

Figura 45 - Prescrição de medicação para IVG 
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Figura 46 - Formulário de entrega de medicação para IVG 
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Anexo XVI – Citotóxicos 

 

Figura 47 - Rótulo de citotóxico a enviar para o IPO 



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto                                                                               
Relatório de Estágio – Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. 

  

ANDREIA PATRÍCIA FERNANDES AGUIAR 60 

 

 

Figura 48 - Mapa de produção de protocolo de citotóxicos 
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Figura 49 - Protocolo de entrega/devolução de medicação quimioterápica 
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Anexo XVII - Manipulados 

 

Figura 50 - Constituintes do colutório para mucosites 
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Figura 51 - Colutório para mucosites rotulado 
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Figura 52 - Ficha de preparação de manipulados - parte 1 
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Figura 53 - Ficha de preparação de manipulados - parte 2 
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Anexo XVIII – Reembalagem e rotulagem 

 

Figura 54 - Máquina de reembalagem e rotulagem 

 

 

Figura 55 - Medicamento reembalado 
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Figura 56 - Medicamento reembalado e rotulado 
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Figura 57 - Folha de registo de reembalagem/rotulagem 
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Anexo XIX – Nutrição 

 

Figura 58 - Dietas existentes no CHMA 

 

 

Figura 59 - Bolsa para nutrição parentérica tricompartimentada 
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Anexo XX – Programas de controlo de infeção e de resistência a 

antibacterianos 

 

Figura 60 - Formulário de observação do processo de higienização das mãos 
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Figura 61 - Registo do PAPA 
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Anexo XXI – Formações 

 

Figura 62 - Certificado de participação na formação "Regras de Segurança na 

Manipulação de Gases Medicinais" 
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