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RESUMO 
Este relatório de estágio pretende demonstrar todas as atividades das quais fiz parte 

durante o período no qual estive na Farmácia Boa Nova (FBN). Nós, farmacêuticos, somos 

importantíssimos na saúde pública, por sermos quem dispensa o medicamento aos utentes 

aquando de uma prescrição, garantindo assim a eficácia e segurança dos medicamentos e 

minimizando os riscos associados à toma incorreta dos mesmos.  

Esta é das etapas mais importantes da formação em Ciências Farmacêuticas, pois junta 

todo o conhecimento teórico obtido durante os 5 anos a uma aplicação prática. Durante 

estes 4 meses, este contacto permanente com os utentes e com os medicamentos faz com 

que seja adquirida experiência necessária para um futuro com impacto na saúde pública. 

Foi possível aprender quanto ao circuito do medicamento e a sua gestão, todas as 

informações relacionadas com o medicamento e que todas as interações com os utentes 

requerem especial atenção. É, por isso, fundamental o farmacêutico continuar sempre em 

aprendizagem.  

Este relatório de estágio encontra-se dividido em duas partes. A primeira parte 

corresponde a todas as atividades que eu, enquanto estagiário, tive oportunidade de 

executar ou auxiliar na FBN, bem como a sua logística. A segunda parte tem um conteúdo 

mais científico e projetos desenvolvidos para um melhoramento e bom funcionamento da 

farmácia. Elaborei uma lista de maternidade, um procedimento para preparação 

individualizada do medicamento, um rastreio cardiovascular e de glicemia e uma formação 

sobre o vírus da imunodeficiência humana e a terapia antirretrovírica.  

A lista de maternidade teve como objetivo uma aproximação às mulheres grávidas ou com 

bebés, ajudando no planeamento e aconselhando da melhor maneira possível estas 

mulheres para o futuro como mães de recém-nascidos. 

Elaborei um procedimento para a preparação individualizada do medicamento para que a 

equipa o seguisse aquando da elaboração do serviço, com espectativas futuras de divulgar 

este serviço para utentes que necessitem. 

O rastreio cardiovascular serviu como uma recolha de informação dos valores de glicemia, 

colesterol total e pressão arterial da população dos utentes envolvidos, ao mesmo tempo 

que era feito um aconselhamento altamente personalizado, com o objetivo de melhorar a 

saúde da comunidade, aumentar o controlo destes parâmetros e aumentar a adesão aos 

serviços da FBN. 

Tendo em conta que já existem medicamentos de terapia antirretrovírica a ser dispensados 

em algumas farmácias comunitárias no âmbito do Projeto TARV II, elaborei uma formação 

destinada aos membros da equipa da FBN para que estes estivessem preparados 

aquando do alargamento deste projeto para mais farmácias comunitárias. Esta formação 

incluía informações relacionadas com o VIH, a terapia antirretrovírica e com o Projeto 

TARV II e os projetos anteriores ao mesmo. 

Em conclusão, esta experiência teve no seu conjunto, um impacto muito positivo, pois 

permitiu a consolidação de conhecimentos previamente adquiridos e permitiu experienciar 

o dia a dia numa farmácia comunitária. 
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PARTE I 

1. Introdução 

Este estágio curricular foi bastante positivo porque demonstra que apenas conhecimento 

teórico não é suficiente para que nós, enquanto futuros farmacêuticos, possamos ajudar e 

promover ao máximo a saúde pública. É, no entanto, imprescindível que um farmacêutico 

continue em constante aprendizagem. 

A escolha da Farmácia Boa Nova foi feita tendo em conta que se encontrava a minutos 

da minha residência, porque era uma farmácia frequentada por familiares e amigos e me 

tinham falado muito bem da equipa. De fato a equipa foi fantástica. Facilitaram imenso a 

minha aprendizagem, dispostos sempre a tirar todas as dúvidas por mim colocadas e 

auxiliando-me nas diversas tarefas. 

Estive nesta farmácia durante 4 meses, onde desempenhei, com profissionalismo, todas 

as atividades que promovem o bom funcionamento da farmácia. Segue-se a Tabela I com o 

registo cronológico das diversas atividades. 

Tabela I – Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio curricular. 

Atividades Desenvolvidas Setembro Outubro Janeiro Fevereiro 

Receção de encomendas X X X X 

Armazenamento dos produtos X X X X 

Gestão de stocks X X X X 

Devolução de produtos X X X X 

Controlo de prazos de validade X X X X 

Elaboração de encomendas X X X X 

Atendimento ao público X X X X 

Medição de parâmetros bioquímicos X X X X 

Conferência de Receituário X X X X 

Organização de Receituário  X  X 

Preparação individualizada de 
medicamentos 

X X X X 

Registo de contentores VALORMED X X X X 

2. Farmácia Boa Nova 

2.1 Localização 

A FBN está situada na freguesia de Valadares, relativamente próximo de uma Unidade 

de Saúde Familiar (USF), dois estabelecimentos de ensino Escola EB 2/3 de Valadares e 

Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, de diversos cafés e de um bairro 

social. Da localização é possível concluir que a maior parte dos medicamentos que são 

dispensados são destinados utentes com patologias crónicas e que o quadro 

socioeconómico da população é relativamente baixo.  

2.2 Horário de Funcionamento 
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A FBN encontra-se em funcionamento desde as 9h até às 20h de segunda-feira a 

sexta-feira e desde as 9h até às 18h ao sábado, sem pausa para almoço devido a horários 

rotativos. Ao domingo a farmácia encontra-se fechada.  

Como a FBN está associada à Associação de Farmácias Portuguesas, existem dias 

no qual a FBN está aberta 24h. 

Durante o meu estágio o meu horário foi das 9h até às 18h, nos dias úteis, com uma 

hora de almoço. Foi minha intenção experimentar um sábado para complementar a minha 

experiência. 

2.3 Equipa e Propriedade 

A FBN pertence a um agrupamento de farmácias que pertence a um grupo comercial, 

sendo este composto pela Farmácia Falcão (Porto), Farmácia Trofense (Trofa), Farmácia 

Juncal (São Félix da Marinha) e Farmácia Boa Nova (Valadares) e tem como sua equipa: 

 Dra. Ana Reis – Diretora Técnica. 

 Dr. Afonso Neves – Farmacêutico Adjunto 

 Dra. Alexandra Vasconcelos – Farmacêutica 

 Jorge Moura – Técnico Auxiliar de Farmácia 

 Raquel Queirós – Técnica Auxiliar de Farmácia 

Para além dos profissionais de farmácia, a FBN tem também um massagista (Pedro 

Lopes), uma nutricionista (Gisele Magno) e uma podologista (Fabíola Gomes). 

2.4 Os Utentes 

Tal como referi anteriormente, estando a FBN perto do USF, de dois estabelecimentos 

de ensino e de um bairro social, os utentes que frequentam a farmácia são habituais, sendo 

a maioria idosos, no entanto, apresenta uma grande diversidade quanto à medicação e 

quanto às faixas etárias.  

A maioria das dispensas é por receituário, o que dá possibilidade ao farmacêutico de 

controlar e de salvaguardar a adesão terapêutica. Sendo já os clientes habituais, estes 

confiam plenamente no que a equipa da FBN lhes diz, pelo que realça ainda mais a 

importância na constante aprendizagem do farmacêutico de novas interações ou indicações 

terapêuticas dos diversos fármacos, com o objetivo de promover a saúde da comunidade.  

2.5 Instalações e Equipamentos 

A FBN, no interior, divide-se em várias zonas: zona de atendimento ao público, 

gabinete de apoio ao utente, zona de armazenamento, local de receção de encomendas, 

gabinete da direção técnica, laboratório, uma zona mais pequena de armazenamento e casa 

de banho. 
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A zona de atendimento é constituída por uma ampla área com expositores e 3 balcões, 

todos eles equipados com um computador, teclado, rato, impressora de talões e um leitor de 

código de barras, que no último mês foi substituído para poder ler QRcode. Onde estava 

situado o 4º balcão está atualmente a CashDraw, que é uma caixa de dinheiro automática, 

fazendo ela os cálculos e o registo automaticamente. Os expositores do lado esquerdo têm 

maioritariamente produtos de higiene oral e de puericultura, enquanto que os do lado direito 

estão mais focados em dermocosmética. Existem duas gôndolas no centro onde são 

colocados produtos promocionais. Nos expositores situados imediatamente atrás do balcão 

de atendimento estão produtos de venda livre, tais como óculos, tensiómetros e escovas dos 

dentes elétricas e medicamentos não sujeitos a receita médica, tais como antigripais, 

antidiarreicos, anti obstipantes, antitússicos, suplementos alimentares, medicamentos que 

atuam na dor óssea, articular e muscular. 

O gabinete de apoio ao utente situa-se atrás do balcão de atendimento, que se destina 

à realização de testes bioquímicos (colesterol total e glicemia), à administração de injetáveis, 

à medição da pressão arterial, aos diversos serviços farmacêuticos (podologia, nutrição, 

massagem terapêutica, rastreio auditivo e rastreio ocular) e a formações. 

A zona de armazenamento está a seguir ao gabinete de apoio, mas este destina-se 

apenas a funcionários. É neste local que são armazenados os diversos MSRM e MNSRM, 

sendo todos arrumados por ordem alfabética, forma farmacêutica e segundo o prazo de 

validade, em que o mais próximo do fim é o primeiro a sair. 

O local de receção de encomendas, o laboratório, a segunda zona de armazenamento 

e o gabinete da direção técnica encontram-se todos no local mais interno da farmácia. 

O local de receção de encomendas tem uma secretária com um computador, teclado, 

rato e o leitor de QRcode, que tal como nos balcões de atendimento, foi introduzido no mês 

de fevereiro.  

O laboratório é constituído por uma bancada e todo o material necessário para 

produção.  

A segunda zona de armazenamento destina-se ao armazenamento de medicamentos 

com um stock muito elevado e destina-se a medicamentos pagos reservados por utentes. 

A casa de banho destina-se apenas aos funcionários, sendo possível a utilização por 

parte dos utentes em casos excecionais. 

A farmácia tem um sistema de segurança de videovigilância. 

3 Gestão na Farmácia 

3.1 Sistema Informático 

O sistema informático atualmente utilizado na FBN é o 4DigitalCare da empresa 

4DigitalCare Lda. Foi com este sistema que tive a oportunidade de aprender e trabalhar. 



4 
 

Este sistema informático é dos principais fatores para uma boa gestão na farmácia, 

pois permite a realização de todas as tarefas (atendimento, gestão de stocks, tarefas 

relacionadas com saídas ou entradas de produtos, conferência do receituário, saída do 

VALORMED, verificação do histórico dos produtos, entre outras). Cada utilizador tem um 

login e uma password, sendo atribuídas restrições ou permissões de acordo com o papel 

desempenhado na equipa. Este login é sempre pedido pelo sistema aquando de qualquer 

tarefa, garantindo que é possível saber quem fez o quê. 

Uma das grandes vantagens deste sistema é o facto de todo o histórico de 

vendas/devoluções de clientes com ficha criada estar guardado. Isto facilita muito o nosso 

trabalho aquando das vendas, pois conseguimos descobrir o que o cliente quer, mesmo 

quando os detalhes dados pelo mesmo não são suficientes. Outra vantagem é a fácil 

obtenção de informação relacionada com os medicamentos (folheto informativo, RCM). 

A empresa garante uma linha de apoio durante 24 horas, estando sempre disposta a 

resolver qualquer problema e encontrar soluções aquando de um mau funcionamento do 

sistema. 

3.2 Gestão de Stock  

Para que aos olhos dos utentes tudo funcione corretamente (atendimento), é 

fundamental o bom funcionamento no backoffice. É, por isso, fundamental a gestão de stock 

de todos os produtos, pois é necessário garantirmos que todos os utentes têm os seus 

medicamentos habituais ou alternativas. 

O 4DigitalCare facilita imenso esta constante gestão de stock , visto que permite a 

monitorização do volume de vendas e compras mensais por medicamento, bem como o seu 

histórico de vendas, a sua acessibilidade através do fornecedor (caso esteja esgotado é 

necessário criarmos alternativas), promoções e condições de venda dos fornecedores e 

definir stocks mínimo e máximo a partir dos quais é sugerido aquando da encomenda.  

Graças a esta boa gestão é possível visualizar a existência ou ausência de um produto 

aquando do ato de venda. No entanto, podem existir casos em que há um erro no stock 

sendo este identificado e anotado no imediato por qualquer membro da equipa para posterior 

correção. 

3.3 Seleção e Aquisição de Produtos Farmacêuticos 

Na FBN, a elaboração de uma encomenda não é tarefa específica de apenas um 

membro da equipa. Geralmente são os farmacêuticos que o fazem, no entanto, quando o 

horário assim não o permite, é um dos técnicos auxiliares de farmácia que o faz. 

São efetuadas duas encomendas ao longo do dia. Uma de manhã, antes das 13h e 

uma ao final da tarde, por volta das 19h. Estas encomendas são feitas através do sistema 

da 4DigitalCare ao distribuidor grossista OCP, principalmente, em que todos os produtos 



5 
 

sugeridos (devido aos stocks mínimo e máximo) são então validades por quem está a fazer 

o pedido.  

Para além desta encomenda, são feitos também pedidos de aquisição durante o dia 

para utentes aos quais não conseguimos dispensar devido ao stock do produto estar nulo. 

Estes pedidos podem ser feitos através do sistema, pedindo ao nosso distribuidor o produto 

em específico, ou por telefone quando não sabemos o código nacional do produto (CNP). 

Durante o meu estágio realizei estes pedidos de encomenda mais frequentemente, pois os 

utentes procuravam laboratórios específicos de genéricos ou produtos não éticos que a FBN 

não tinha no momento. 

Podem também ser elaboradas encomendas diretas a um laboratório farmacêutico. 

Neste caso são elaboradas presencialmente com o delegado comercial do laboratório dos 

produtos que queremos obter, sendo estes os que têm maior rotação, podendo a farmácia 

beneficiar de preços especiais. A encomenda, mesmo sendo feita presencialmente, é 

acompanhada de uma nota de encomenda, ficando também registado no sistema.  

3.4 Receção de Encomendas  

A receção de encomendas é fundamental porque é a base de uma boa gestão de 

stock, auxilia no controlo dos prazos de validade e é um dos pontos de iniciação aquando 

do estágio. É aí que entramos em contacto com todos os medicamentos, a nível de diferentes 

dosagens, diferentes formas farmacêuticas, os preços associados (PVP, PVF e IVA) e que 

vamos aprendendo os locais de arrumação. Durante o meu estágio esta foi uma tarefa diária 

e muito importante na minha aprendizagem. 

Durante o dia recebemos 3 encomendas do nosso distribuidor principal (OCP), 

podendo nós receber mais se forem provenientes de outros distribuidores (Empifarma ou 

laboratório farmacêutico). Cada distribuidor tem a sua caixa específica e faz-se acompanhar 

da fatura, estando estas devidamente identificadas. Os produtos que requerem temperaturas 

mais frias (2º - 8ºC) vêm numas caixas diferentes, de cor azul, com cuvetes de gelo, 

garantindo em parte a qualidade de acondicionamento. São estes os produtos que são 

rececionados em primeiro lugar e imediatamente arrumados. 

Aquando da receção da encomenda, se o pedido foi um dos dois pedidos gerais, 

elaborados no sistema, os dados desse pedido de encomenda ficam registados (número de 

encomenda e quantidade de produtos pedidos), tendo nós que ir selecionar esse pedido de 

encomenda para o satisfazer. Quando são pedidos por telefone ou pedidos diretos ao 

laboratório farmacêutico, temos que selecionar a opção de “Receção Direta” e selecionar o 

fornecedor respetivo dos produtos.  

A receção é feita através da leitura do código de barras, e, no final do meu estágio, 

através do QRcode dos produtos que o tivessem na caixa, devido à falsificação de 
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medicamentos. Pode-se também introduzir o CNP no caso de produtos que tenham um 

código de barras diferente, que não é lido corretamente pelo leitor de código de barras. 

As faturas são fundamentais aquando da receção, pois permite a verificação e 

comparação de produtos faturados e produtos que de facto foram enviados, por isso, a fatura 

é usada para “picar” enquanto se dá a entrada dos produtos. Quando se está a dar entrada 

destes produtos, temos que prestar atenção aos seguintes dados: integridade, quantidade, 

PVF, PVP, data de validade, margens e se existem ou não bónus ou descontos. A verificação 

das margens é muito importante e aplica-se mais a produtos não éticos (Nett), que não têm 

preço fixo, ficando da responsabilidade da equipa a colocação de um preço competitivo e 

justo. Nestes produtos será sempre obrigatória a impressão de uma etiqueta com a 

identificação do produto e o preço final (IVA e margem incluída). 

No caso de psicotrópicos e estupefacientes, estes fazem-se acompanhar das 

requisições dos mesmos (original e duplicado) em que o original é guardado na farmácia, na 

capa das benzodiazepinas ou na capa dos estupefacientes/psicotrópicos e o duplicado é 

carimbado, assinado e devolvido ao distribuidor. 

Durante a receção da encomenda podem existir produtos que já tinham ficado 

reservados a utentes, estando estes pagos (aparecem com o stock negativo). A esses 

produtos nós agregamos o talão de reserva, separamos e colocamos no armazém perto do 

laboratório. Aquando da chegada de um produto em que temos o conhecimento que um 

utente tinha interesse, ou que não é muito comum, colocamos também no armazém perto 

do laboratório, mas numa prateleira diferente, onde costumam estar os produtos reservados 

não pagos. Os produtos que não têm rotação na farmácia e que foram encomendados 

devido a um utente, mas que não ficou pago, permanecem nos produtos reservados não 

pagos durante 2 dias. Se o utente não vier buscar o produto, este é devolvido para evitar 

perdas financeiras da farmácia. 

No final da receção confere-se o número total de embalagens e o valor correspondente 

sem IVA e com IVA para garantir que está tudo conforme. Se estiver tudo conforme, procede-

se à finalização e à arquivação da fatura com o resumo da encomenda no gabinete da 

direção técnica, num local específico para as faturas das encomendas. Se não estiver 

conforme, é necessário verificarmos se existiu algum erro na contagem dos produtos 

aquando da receção ou se de facto o distribuidor faturou e não enviou. Neste último caso, 

procede-se a uma reclamação, feita por telefone. 

3.5 Devoluções  

Existem algumas situações em que é necessária a devolução de alguns produtos. 

Todas elas requerem justificação, que podem ser: prazo de validade quase a expirar ou já 

expirou; PVP faturado diferente do definido pelo INFARMED; ordem de recolha pelo 
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INFARMED ou pelo próprio laboratório; produto enviado danificado, incompleto ou em 

condições indevidas de armazenamento; produto com condições comerciais e que não veio 

com esses descontos. 

Com o 4DigitalCare é fácil efetuar devoluções. Temos que ir a gestão de devoluções, 

criar uma nova devolução, selecionar o fornecedor, o motivo de devolução e inserir os 

produtos e todos os dados relacionados com os mesmos (PVF, PVP, prazo de validade e 

quantidade) e selecionar as faturas relativas à receção dos produtos. 

No caso de a devolução ser aceite, ou é enviada uma nota de crédito, ou é enviado o 

novo produto que vai substituir ou colmatar a falhar do anterior. Em ambos os casos é 

necessário proceder à regularização. Se a devolução não for aceite, o produto retorna à 

farmácia, onde, se as condições o permitirem, voltar a ser colocado para venda ao público. 

Durante o meu estágio tive que devolver vários produtos, pois apresentavam um PVP 

faturado diferente do estipulado pelo INFARMED, ou vinham faturados sem desconto 

quando existia uma condição entre a farmácia e o laboratório que definia um desconto e, por 

fim, produtos que tinham o seu prazo de validade quase a expirar. Existiu um caso de uma 

embalagem danificada que foi devolvida.  

3.6 Armazenamento  

O armazenamento é feito após a receção da encomenda, sendo sempre os primeiros 

a ser arrumados os produtos com condições especiais de condicionamento (2º - 8ºC), 

existindo um frigorífico para esses medicamentos. 

Os restantes produtos são armazenados de acordo com o seu prazo de validade, em 

que os que têm prazo de validade mais curto são os primeiros a sair das gavetas. São 

arrumados de acordo com as formas farmacêuticas, segundo uma ordem alfabética, 

dosagem e quantidade da mesma substância ativa. Os MNSRM que têm mais rotação ou 

que são do interesse da farmácia vender vão para os expositores na área de atendimento, 

sendo os outros guardados na zona de armazenamento. Os MSRM são todos guardados 

fora do alcance dos utentes. Quando existem demasiadas embalagens de medicamentos e 

estas não cabem nas gavetas, vão para a segunda zona de armazenamento, situada perto 

do laboratório.  

Os medicamentos psicotrópicos são armazenados numa gaveta isolada devido a todo 

o controlo associado a estes medicamentos. 

3.7 Controlo de Prazos de Validade 

Manter um controlo dos prazos de validade é fundamental para uma boa gestão de 

stock. Por isso, todos os meses é elaborada uma listagem, com auxílio do 4DigitalCare, com 

todos os produtos com prazo de validade a expirar em menos de 6 meses. Todos os produtos 

são verificados um a um e, confirmando-se o curto prazo de validade, são colocados numas 
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prateleiras perto da receção de encomendas devidamente identificados quanto ao tempo 

que resta, para serem devolvidos aos fornecedores / laboratórios farmacêuticos antes do 

seu prazo terminar.  

Podem existir casos em que o prazo de validade não foi atualizado durante a receção 

da encomenda e, por isso, aparece um produto com prazo de validade curto, mas que na 

realidade não tem esse prazo de validade. Nesses casos procede-se à correção no sistema. 

4 Dispensa de Medicamentos 

4.1 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM, tal como o próprio nome indica, não necessitam de receita médica para 

que seja efetuada a sua venda, pois não é considerado necessário existir um cuidado médico 

aquando da utilização destes medicamentos. No entanto, receitas médicas poderão conter 

estes MNSRM como aconselhamento médico. Os MNSRM podem ser vendidos em 

farmácias e noutros locais autorizados pelo INFARMED, salvo algumas exceções em que 

os MNSRM podem ser de venda exclusiva na farmácia. Daqui já podemos concluir a 

importância acrescida aquando da venda de um destes MNSRM, garantindo a 

consciencialização completa de todos as complicações que poderão surgir ao tomar 

continuamente este tipo de medicamentos sem responsabilidade. 

A maior parte dos MNSRM não são comparticipados, pelo que não têm preço fixo tal 

como os MSRM. Deste modo, é a farmácia que decide o preço a que estes medicamentos 

são vendidos. 

Tal como anteriormente referi, o aconselhamento nestes medicamentos é fundamental 

para a segurança do utente. É fundamental questionar estes utentes quanto aos sintomas, 

à sua duração/intensidade, a presença de outros problemas de saúde, qual a medicação 

habitual e, se as informações fornecidas pelo utente demonstrarem algo mais grave, em que 

seja necessária uma maior atenção, deve-se encaminhar para um médico. Caso a avaliação 

feita por nós for compatível com o uso de um MNSRM, este é vendido juntamente com todo 

o aconselhamento relacionado (modo de administração, posologia e duração de tratamento).  

Durante o meu estágio, no período de Outono / Inverno, muitos utentes apareciam na 

farmácia a pedir qualquer coisa para, maioritariamente, aliviar os sintomas gripais, entre 

outros. Deparei-me com situações em que os utentes vinham à farmácia sem terem ido 

primeiro ao médico e procuravam melhorar os seus sintomas. Nestes casos, procurava 

sempre arranjar a melhor solução para o problema, procurando ajuda do resto da equipa 

sempre que necessário, de forma a garantir que havia uma promoção da qualidade de vida 

do utente. 

4.2 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  
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Os medicamentos sujeitos a receita médica devem preencher uma das seguintes 

condições[1]: 

I. Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados 

para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

II. Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins 

diferentes daquele a que se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, direto ou 

indireto, para a saúde; 

III. Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade e ou efeitos secundários seja indispensável aprofundar; 

IV. Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica. 

Traçar o perfil farmacológico do utente, sendo este cliente habitual, é facilitado pelo 

sistema, e, por isso, podemos tirar proveito disso e incutir isso no nosso aconselhamento. 

Durante o meu estágio assisti a utentes que deixaram de tomar um medicamento para 

tomar outro com a mesma finalidade e, graças ao historial, foi-me permitido dar um 

aconselhamento mais personalizado. É muito importante o farmacêutico dar informações 

quanto ao objetivo da medicação, a posologia, as condições de armazenamento, 

precauções e possíveis efeitos adversos. Foi uma aprendizagem contínua e desafiadora e 

muito gratificante quando o utente referia que o mesmo tinha sido dito pelo seu médico.  

4.2.1 Receita Médica 

Devido à localização da farmácia, a maioria dos medicamentos dispensados são 

MSRM. Temos, por isso, a função de analisar todas as receitas médicas. 

A receita médica é uma forma de comunicação entre o médico e o farmacêutico, 

garantindo a segurança e eficácia do circuito do medicamento e garantindo que o utente tem 

toda a atenção necessária.  

Ultimamente as receitas manuais têm vindo a ser cada vez menos utilizadas, devido à 

legislação que obriga a que todas as receitas sejam feitas eletronicamente[2]. No entanto 

existem exceções, sendo elas a falência informática, a inadaptação do prescritor, prescrição 

no domicílio ou até 40 receitas por mês. 

Durante o meu estágio apareceram-me três tipos de receitas médicas. A receita 

manual, a receita eletrónica materializada e a receita eletrónica não materializada 

(mensagem no telemóvel). 

Na receita manual temos que ter em atenção a vinheta do médico e a assinatura, a 

data de prescrição, o motivo pelo qual a prescrição é feita do modo manual, o nº de 

benificiário do utente e a entidade responsável pela comparticipação ao utente, as 

substâncias ativas prescritas, forma farmacêutica, dosagem, posologia e quantidade. De 
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notar que uma receita médica manual não pode ter mais do que quatro medicamentos 

prescritos, não ultrapassando o limite de duas embalagens por medicamento.  

Na receita eletrónica muitos destes dados já são informaticamente verificados, tendo 

nós que analisar os medicamentos prescritos, a sua quantidade (duas embalagens por 

medicamento, exceto se o tratamento for crónico, em que são permitidas seis embalagens 

por medicamento), forma farmacêutica, dosagem e posologia. Isto representa uma das 

vantagens das receitas eletrónicas, pois leva a uma diminuição da possibilidade de erros de 

compreensão, que acabaria num erro na dispensa do medicamento.  

Uma das grandes diferenças de uma receita manual e de uma receita eletrónica é o 

facto do utente poder levar a receita eletrónica para casa para posterior reutilização, tendo 

em conta que a medicação que foi dispensada fica registada enquanto que a receita manual 

tem que ficar na farmácia para posterior conferência de receituário e faturação. 

4.2.2 Medicamentos Genéricos 

É um medicamento genérico um medicamento com a mesma substância activa, forma 

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

de marca, que serviu de referência. Geralmente estes medicamentos estão marcados com 

a sigla MG na embalagem[3]. 

Os medicamentos genéricos vieram ajudar imenso as populações com um nível 

socioeconómico relativamente baixo, visto que apresentam um PVP mais baixo. Isto deve-

se ao facto de, de acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, a AIM de 

medicamentos genéricos estar sujeita às mesmas disposições legais dos outros 

medicamentos, estando dispensada a apresentação de ensaios pré-clínicos e clínicos desde 

que demonstrada a bioequivalência com base em estudos de biodisponibilidade ou quando 

estes não forem adequados, equivalência terapêutica por meio de estudos de farmacologia 

clínica apropriados (estes testes seguem estritamente o disposto nas normas comunitárias) 

ou outros a solicitar pelo INFARMED[4]. 

É da escolha do utente se quer ou não um medicamento genérico, e é da 

responsabilidade do farmacêutico informar a variedade de medicamentos pertencentes ao 

mesmo grupo homogéneo. É obrigatório a farmácia ter em stock pelo menos 3 dos 5 

medicamentos genéricos mais baratos (mesma forma farmacêutica, substância ativa, 

dosagem e quantidade), sendo o mais barato obrigatoriamente dispensado aos utentes 

exceto se for exercido o direito de opção do utente[3,4]. 

Tal como anteriormente referi, a comunidade que vem à farmácia tem um nível 

socioeconómico relativamente baixo, pelo que a procura pelo mais barato é uma constante 

do dia a dia, salvo algumas exceções que são contra os medicamentos genéricos. Durante 

o meu estágio encontrei pessoas a favor e pessoas contra os genéricos. Algumas pessoas 
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que eram contra os genéricos porque “não faziam a mesma coisa”, por vezes, acabavam 

por levar um medicamento genérico devido à diferença de preço. Eu e o resto da equipa 

tentávamos ao máximo educar o utente quanto à ausência de diferenças entre o 

medicamento genérico e o de marca. 

4.2.3 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Tendo em conta a atenção acrescida ao uso destes medicamentos, por levarem a 

efeitos negativos na saúde dos utentes se usados incorretamente, existe um controlo muito 

mais rigoroso desde a sua receção até à venda. A dispensa destes medicamentos tem o seu 

procedimento próprio, em que é necessário o utente ter o cartão de cidadão para poder ser 

efetuada a dispensa. 

Posto isto, estes medicamentos apenas podem ser dispensados com receita médica 

e com o preenchimento de dados para registo (número da receita, médico prescritor, nome, 

morada, idade e número e validade do cartão de identificação de ambos o adquirente e do 

utente). 

Aquando do fim da dispensa, o talão com todos estes dados é arquivado durante 3 

anos numa pasta própria. Todos os meses é necessário enviar ao INFARMED a listagem de 

todas as receitas aviadas que possuam os dados do adquirente. No caso das receitas 

manuais, têm que ser enviadas cópias das receitas. 

Durante o meu estágio dispensei alguns destes medicamentos, juntamente com o 

aconselhamento apropriado, sempre com atenção redobrada para que todos os dados 

necessários para o registo se encontrassem corretos.    

4.3 Outros Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

4.3.1 Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

São medicamentos de uso veterinários todos os medicamentos que possuem 

propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do animal, com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as suas 

funções orgânicas[5]. 

Na FBN a maioria de medicamentos de uso veterinário que tive oportunidade de 

dispensar foram antiparasitários internos e externos. Mesmo nesta dispensa é necessário 

um bom aconselhamento, para garantir que, tratando-se de antiparasitários, estes são 

administrados de maneira correta. Por exemplo, no caso de antiparasitários internos, estes 

devem ser administrados ao mesmo tempo que antiparasitários internos nos humanos, para 

garantir que todo o agregado familiar tem uma desparasitação eficaz.  

4.3.2 Produtos de Higiene e Cosméticos 

São produtos cosméticos qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em 

contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, 
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sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as 

mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais[6]. 

A FBN não tem uma grande variedade de produtos de cosmética, no entanto, tem os 

principais tendo em conta as características da comunidade que frequente a farmácia. 

Durante o meu estágio, como foi numa altura de frio, muitos utentes procuravam alguns 

cremes para mãos, soluções de higiene corporal (bebé e adulto) e alguns sticks labiais, 

fazendo-se acompanhar de todo o aconselhamento. Era feito também um aconselhamento 

aos que não procuravam estes produtos inicialmente.  

4.3.3 Dispositivos Médicos 

É um dispositivo médico qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado 

pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos 

e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos 

ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de[7]: 

I. Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

II. Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão 

ou de uma deficiência; 

III. Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

IV. Controlo da conceção. 

Durante o meu estágio várias foram os utentes que vinham à procura de dispositivos 

médicos, com ou sem receita. Os mais comuns com receita eram os sacos de ostomia. Os 

mais comuns a ser procurados sem receita, eram produtos de ortopedia (ver imagem da 

manequim), pensos rápidos, compressas e meias de compressão (faz-se a medição de 

vários pontos da perna, de preferência de manhã).  

4.3.4 Suplementos Alimentares 

Suplementos alimentares são os géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes 

concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou 

fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada, tais como 

cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, 

ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós 

que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida[8];  
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Durante o meu estágio, tendo em conta o período, os utentes procuravam 

maioritariamente suplementos para melhorar o sistema imunitário. No entanto, pediam 

também ajuda para melhorar as funções cognitivas ou para melhorar sintomas musculares, 

ao qual eu tentei ao máximo ajudar e aconselhar, sempre com apoio da equipa se 

necessário. Apareciam também suplementos alimentares em receitas médicas. 

Em todos os suplementos alimentares é necessário um aconselhamento muito claro, 

tratando-se de formulações que não substituem uma alimentação equilibrada e que 

demoram algum tempo (semanas a vários meses) até se notarem efeitos. 

4.3.5 Géneros Alimentícios Destinados uma Alimentação Especial 

Estes alimentos distinguem-se dos géneros alimentícios de consumo corrente pela sua 

composição ou modo de fabrico. Para além disso, devem satisfazer as necessidades 

nutricionais especiais das seguintes categorias[9]: 

I. pessoas com perturbações do sistema digestivo ou do metabolismo; 

II. pessoas que se encontrem numa condição fisiológica especial; 

III. lactentes ou crianças de tenra idade em bom estado de saúde.  

Durante o meu estágio os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial 

mais procurados eram destinados a bebés. No entanto, também havia procura de produtos 

dietéticos destinados a adultos com necessidades nutricionais especiais. 

5 Receituário e Faturação 

O procedimento no tratamento do receituário é diferente das receitas manuais para as 

receitas eletrónicas. Para as receitas manuais, apesar de estas serem muito bem analisadas 

aquando da validação e posterior dispensa dos medicamentos, podem existir erros que 

impossibilitam o pagamento das comparticipações à farmácia, por parte das entidades de 

comparticipação. Estas requerem, portanto, uma conferência de receituário que é feito 

mensalmente, para posteriormente lotear e enviar para os organismos responsáveis. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de auxiliar na conferência de receituário e 

no loteamento das receitas, em que voltávamos a analisar todas as receitas manuais do 

mês, agrupando-as por entidade de comparticipação. Caso existissem erros, estes eram 

corrigidos. Após esta conferência, estas são loteadas (cada lote tem 30 receitas manuais) 

por entidade de comparticipação, são emitidos os verbetes identificativos de cada lote e 

procede-se ao fecho de todos os lotes. As receitas são agrupadas, por lote, com o verbete 

a servir de capa. Todas as receitas em que a entidade responsável é o SNS são enviadas 

para o Centro de Conferência de Faturas e todas as outras são enviadas para a Associação 

de Farmácias de Portugal, que as reencaminha para as entidades responsáveis. 
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Mesmo após dupla verificação as receitas podem não ser aceites e são devolvidas à 

farmácia. Se for possível, procede-se à correção e volta-se a enviar no final do mês em que 

esta foi devolvida. 

6 Cuidados e Serviços Farmacêuticos 

6.1 Determinação de Parâmetros Bioquímicos 

Na FBN está ao dispor do utente a medição de alguns parâmetros bioquímicos, tais 

como a determinação de glicemia, colesterol total e a medição da pressão arterial. Todos 

estas medições são feitas no gabinete para garantir uma privacidade ao utente e permitir um 

aconselhamento mais personalizado. Durante o meu estágio esta era uma prática do dia a 

dia. Em todas as medições era oferecido ao utente um caderno onde eram registados os 

valores daquele dia. Se o utente já tivesse o caderno, era apenas registado o valor 

correspondente aquele dia. 

Tendo em conta que a medição da pressão arterial é oferecida aos nossos clientes, 

este é dos serviços mais requisitados pela comunidade. Geralmente é requisitada por 

utentes hipertensos e por utentes que têm um historial recente de pressão arterial média-

alta. Todos os utentes, após chegada à farmácia, repousam durante um curto período para 

que esta medição seja o mais precisa possível. 

Quanto à medição de colesterol e glicemia, estes não tinham tanta procura pelos 

utentes e eram feitos por punção capilar, geralmente em jejum, utilizando aparelhos de 

medição respetivos.  

O aconselhamento para utentes era feito de acordo com os valores apresentados e 

passava por uma mudança no estilo de vida e alimentação e uma maior atenção nos 

próximos tempos, em que podia medir várias vezes por semana, para depois informar a 

médica. 

A FBN tem também uma balança onde é possível saber o peso, altura e o índice de 

massa corporal e índice de gordura. 

6.2 Administração de Medicamentos Injetáveis 

A FBN disponibiliza a administração de medicamentos injetáveis com a exceção de 

vacinas do Plano Nacional de Vacinação. Esta administração pode ser feita apenas por 

farmacêuticos que possuem uma formação específica reconhecida pela Ordem dos 

Farmacêuticos. A administração é feita no gabinete, onde tem todo o material necessário, 

para garantir a privacidade do utente. 

Durante o meu estágio pude assistir a várias administrações intramusculares de 

injetáveis. 

6.3 Preparação Individualizada de Medicamentos 



15 
 

A FBN tem um serviço de preparação individualizada de medicamentos semanal que 

demonstrou ser bastante importante e ter bastante impacto na vida de alguns utentes. Estes 

utentes apresentam dificuldades na organização e na compreensão dos medicamentos, pelo 

que este serviço veio, de certa forma, garantir que estes utentes conseguem cumprir o plano 

farmacoterapêutico sem dificuldades. Este plano é criado pelo médico e o farmacêutico 

prepara o dispensador de acordo com esse plano terapêutico. Este dispensador está muito 

bem identificado, sendo possível até para analfabetos a compreensão devido a imagens 

ilustrativas. Depois de preparação individualizada de medicamentos, é preenchido um 

formulário de registo. 

Durante o meu estágio preparei dispensadores semanais para vários utentes e, o facto 

de ser destinado a uma população mais idosa, polimedicadas e com problemas cognitivos, 

esteve na origem na melhoria de um procedimento e folha de registos, com o objetivo de 

clarificar e facilitar o procedimento atual, com a finalidade de alargar este serviço a todos os 

utentes que necessitavam. 

6.4 Outros Serviços 

Existem também outros serviços na FBN, sendo eles consultas de podologia, nutrição, 

massagem terapêutica, rastreios auditivos e rastreios oculares, todos eles com profissionais 

qualificados. Todos estes serviços tinham uma elevada adesão e era visível a utilidade 

destes serviços para a população. 

7 VALORMED 

A VALORMED é a entidade responsável pela reciclagem dos medicamentos. Esta faz 

a gestão dos resíduos das embalagens vazias e medicamentos sem uso / fora do prazo com 

o objetivo de proteger o ambiente e população. 

Durante o meu estágio tentei educar os utentes e consegui assistir a utentes que 

traziam um saco com a medicação fora do prazo / sem uso e embalagens vazias. Estes 

resíduos são colocados num contentor cedido pela VALORMED, que, quando cheio, é 

selado e pesado, sendo preenchido um formulário que irá acompanhar este contentor. Na 

farmácia é impresso um duplicado que age como garantia de recolha do contentor por parte 

do distribuidor. 
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PARTE II 

1. Lista de Maternidade 

1.1 Introdução 

Na FBN, tendo em conta a localização, é frequente mulheres grávidas ou mães ainda 

a amamentar frequentarem a farmácia com o intuito de aprimorar o seu estilo de vida e o do 

bebé. As mulheres grávidas recorriam frequentemente à FBN com uma receita médica com 

suplementos de ferro e ácido fólico, sendo comum um défice dos mesmos durante a 

gravidez[10]. Estes são receitados, maioritariamente, como prevenção[10]. As mães que 

estavam a amamentar procuravam maioritariamente produtos alimentares e outros produtos 

de bebé (chupetas, fraldas, aspiradores nasais, entre outros).  

Deparei-me com uma secção muito completa de puericultura na farmácia e considerei 

que seria de grande utilidade elaborar uma listagem que visava ajudar as mulheres grávidas, 

ou com bebés recém-nascidos, a estarem mais preparadas para o futuro nascimento e 

crescimento do bebé.  

Este projeto teve como objetivo, educar e promover a saúde da grávida e do bebé, e, 

ao mesmo tempo, fidelizar estes utentes à farmácia. 

1.2 Metodologia 

Para ser possível a criação de uma lista de maternidade, procurei juntar todos os 

produtos para bebés e/ou para mães, existentes na farmácia, que seriam fundamentais para 

acompanhar a mãe aquando do nascimento do bebé. Procurei também saber o que poderia 

ser de maior utilidade, mesmo não existindo na farmácia, para incluir também na listagem. 

Posto isto, elaborei um folheto (Anexo I) que continha uma listagem com, 

maioritariamente, artigos de possível obtenção na farmácia, destinados tanto para a mãe 

como para o bebé, juntamente com alguns itens de aconselhamento. Nesta listagem era 

possível selecionar, no quadrado respetivo, quais os artigos que a mãe ou futura mãe já 

teriam em casa e quais estavam em falta. 

Separei o folheto em quatro partes. Da primeira parte constavam produtos para a mãe 

levar para o hospital, sendo estes também posteriormente utilizáveis em casa. Da segunda 

parte constavam produtos destinados ao nascimento do bebé e aos primeiros dias de vida 

no local de nascimento. Da terceira parte constavam produtos destinados a serem usados 

no dia a dia, em casa. A quarta parte é constituída por um aconselhamento direcionado aos 

pais da criança, mais específico para a mãe, relativamente à melhoria da qualidade da saúde 

do bebé e da mãe. Não foi associada nenhuma marca a nenhum dos produtos listados, 

deixando esta escolha ao critério dos pais. 

Os produtos listados na primeira parte foram: soutien de amamentação; cinta pós-

parto; gel de banho e champô; cuecas descartáveis; pomada protetora de mamilos; discos 
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de amamentação; creme hidratante corporal; almofada de hidrogel; escova e pasta 

dentífrica; toalha de banho; robe; chinelos e camisa de noite. De todos estes produtos, 

apenas a toalha de banho, o robe, os chinelos e a camisa de noite não poderiam ser 

adquiridos na FBN. 

Para a segunda parte, foram listados os seguintes produtos: fraldas descartáveis; 

toalhitas; chupetas; compressas; álcool 70%; mantas; roupa de bebé; gel de banho para 

cabelo e corpo; tesoura de pontas redondas. Destes, apenas as mantas e a roupa de bebé 

não podem ser adquiridos na farmácia. 

Na terceira parte, os produtos listados foram os seguintes: creme para estrias; biberão; 

termómetro; bomba tira leite; aspirador nasal; escova macia para o cabelo, creme hidratante 

para bebé; babetes; porta chupetas; intercomunicadores. Os intercomunicadores não podem 

ser adquiridos na FBN. 

A quarta parte envolveu uma pesquisa prévia para garantir que todo o aconselhamento 

sobre os itens abaixo discriminados era feito com base científica. 

1.2.1 Nutrição 

Começando pelas grávidas, a nutrição é fundamental para a saúde, tanto do feto, como 

da futura mãe. Existem algumas patologias que podem levar a complicações à nascença ou 

a um fim trágico em que o feto não sobrevive. Estas patologias incluem a pré-eclampsia, 

partos prematuros, crescimento intrauterino retardado, baixo peso à nascença e 

malformações congénitas, entre outras. Entre os micronutrientes que são fundamentais para 

o bom desenvolvimento do feto encontra-se o ferro, ácido fólico, cálcio, iodo e vitaminas do 

complexo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E e a vitamina A[10,11].  

Todos estes micronutrientes podem ser obtidos através de uma alimentação 

equilibrada e na eventualidade de, mesmo com uma alimentação equilibrada, existir um 

défice nutritivo, podem ser introduzidos suplementos, estando estes à venda na farmácia. 

No entanto, tendo em conta que são mulheres grávidas, antes de se proceder à venda de 

um suplemento, é fundamental uma avaliação médica prévia, para garantir a segurança da 

grávida e do feto[10,11].  

Uma alimentação equilibrada é também fundamental para o desenvolvimento e 

crescimento da criança pós-nascimento, existindo também produtos alimentares destinados 

a bebés na farmácia. Sempre que uma mãe vem à procura de um produto alimentar para o 

seu bebé é questionada se esta ainda está a amamentar. Se esta não consegue amamentar, 

é então sugerido um produto alimentar que possua as exigências nutricionais para a idade 

do bebé. A mãe amamentar o bebé é muito importante para o seu desenvolvimento, pois 

este tem diversos efeitos positivos. Entre eles estão o desenvolvimento cognitivo, o reforço 
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do sistema imunitário e uma redução do risco de diversas doenças crónicas, tal como 

diabetes[12]. 

1.2.2 Estrias 

Um dos problemas que a maioria (cerca de 90%) das grávidas enfrenta são as estrias. 

Por volta do 2º ou 3º trimestre de gravidez, existe um grande crescimento abdominal, o que 

leva a uma elasticidade da epiderme, associada a um rompimento de fibras elásticas e de 

colagénio, acabando por criar lesões na pele. Estas lesões têm inicialmente uma cor mais 

rosada e, com o passar dos meses ou anos, leva ao aparecimento de estrias, que têm um 

aspeto mais esbranquiçado e enrugado. Apesar destas estrias não apresentarem qualquer 

perigo para a saúde, são uma desfiguração da pele e, por isso, causam um desconforto 

emocional nas mulheres. É, portanto, importante ajudarmos as futuras mães a prevenirem o 

aparecimento das mesmas, minimizando todos os fatores de risco associados. São 

considerados fatores de risco[13,14]: 

• Historial familiar ou pessoal 

• Idade jovem 

• Excesso de peso 

• Consumo de álcool 

• Aumento da massa gorda corporal aquando da gravidez 

• Baixos níveis de vitamina C 

• Baixo consumo de água 

Todas as medidas de prevenção passam por uma mudança no estilo de vida e pelo 

auxílio de uma hidratação da pele com cremes anti estrias (com princípios ativos que 

previnem o aparecimento das mesmas), também obtidos em farmácia, tentando diminuir as 

lesões através da diminuição ou eliminação dos fatores de risco. 

1.2.3 Varizes 

A gravidez é um fator de risco para o aparecimento de varizes, tendo em conta o 

aumento de peso e o aumento da pressão nos vasos sanguíneos. Para alívio sintomático e 

prevenção de aparecimento de varizes, o uso de meias de compressão / descanso mostrou 

ter impacto positivo em utentes com varizes que apresentavam dor, entre outros sintomas, 

tais como a sensação de inchaço e parestesia, sendo por isso o seu uso aconselhado às 

grávidas e mães de recém-nascidos [15]. 

1.2.4 Proteção da Pele 

Como já está mais que comprovado que protetores solares são fundamentais na 

proteção da pele, não se pode deixar de indicar o uso dos mesmos em todas as pessoas, 
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incluindo grávidas e bebés[16]. Estes estão também disponíveis na farmácia, pelo que foram 

introduzidos no folheto, na parte de aconselhamento.  

1.2.5 Higiene do bebé 

Na FBN existe uma grande variedade de produtos de higiene destinada a bebés, 

incluindo gel de banho para cabelo e corpo, cremes e loções hidratantes e pomadas para 

aquando da muda da fralda. Todos estes produtos são fundamentais na prevenção de 

irritações na pele ao manterem a pele do bebé hidratada e protegida, fazendo parte do 

aconselhamento para os pais[17]. 

1.2.6 Proteção do bebé 

Para proteção do bebé, quando este aprende a gatinhar/caminhar existem produtos 

que funcionam como amortecedores e previnem o aparecimento de lesões que podem 

comprometer a saúde do bebé. Estes produtos são protetores de portas e gavetas, 

protetores de cantos, protetores para tomadas, entre outros. Estes não são de possível 

obtenção em farmácia, mas não podem ser negligenciados. Introduzi, por isso, nos 

aconselhamentos para os pais alguns alertas para a segurança do bebé em casa. 

1.3 Divulgação 

Estes folhetos foram colocados no balcão de atendimento, sendo indicados pela 

equipa a mulheres grávidas ou com bebés, com o intuito de promover a saúde da mãe e do 

bebé e com um segundo objetivo de fidelizar os utentes à FBN. 

1.4 Conclusão 

A criação desta lista de maternidade ajudou-me a aprender mais sobre a saúde da 

mulher (grávida / mãe) e do bebé (feto / recém-nascido) e como é que o farmacêutico pode 

intervir nesse aconselhamento. 

Com estes folhetos foi possível uma aproximação à grávida, procurando ajudar e 

melhorar a qualidade de vida da mesma através de aconselhamentos altamente 

personalizados e através de um planeamento para o nascimento do bebé.  

Tendo em conta a localização, esta lista de maternidade também deveria ter sido 

exposta na USF para uma maior divulgação. 

Quanto aos objetivos dos folhetos, posso concluir que estes foram atingidos, tendo 

sido feito o aconselhamento às mulheres grávidas ou com bebés. De notar que até ao final 

do meu estágio algumas das utentes que foram sensibilizadas com ajuda destes folhetos 

continuaram a frequentar à farmácia em procura de uma melhoria da sua qualidade de vida 

ou do bebé. 

2. Procedimento para Preparação Individualizada de 

Medicamentos 
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2.1 Introdução 

Define-se o serviço de preparação individualizada de medicamentos (PIM) como o 

serviço a partir do qual o farmacêutico é responsável por organizar, num dispositivo com 

múltiplos compartimentos, os medicamentos com formas farmacêuticas sólidas, para uso 

oral, de acordo com o plano terapêutico elaborado pelo médico responsável. Estes múltiplos 

compartimentos (correspondentes a dias da semana e horas de administração) são selados 

e o é dispositivo descartado após a sua utilização. Neste serviço inclui-se ainda uma 

informação prestada sob a forma escrita ou de pictogramas e oralmente acerca do uso 

responsável do medicamento, com o objetivo de auxiliar o utente na correta administração 

dos medicamentos e promover uma melhor adesão à terapêutica[18]. 

A constante comunicação com outros profissionais de saúde, especialmente médicos 

de medicina geral e familiar, é extremamente importante para uma implementação efetiva 

deste serviço. No caso de um uso frequente deste serviço, o dispositivo deve ser entregue 

aquando do levantamento de um novo, verificando-se assim a adesão à terapêutica. No caso 

de medicamentos não tomados, estes devem ser descartados através do programa 

VALORMED[18]. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de efetuar inúmeras vezes este serviço. 

Devido à localização da FBN e às características da comunidade que frequenta a mesma, 

onde se verifica uma grande prevalência de população idosa, polimedicada, com alguns 

utentes sem capacidade para entender ou ler as prescrições médicas, existe elevado 

benefício para a farmácia e seus utentes no melhoramento do serviço de dispensa semanal 

de medicamentos. Este melhoramento passaria por atualizar o procedimento e atualizar a 

folha de registos. 

Este serviço, até ao momento, tinha um protocolo simples da preparação 

individualizada de medicamentos que era seguido pela equipa aquando da elaboração do 

mesmo. Este protocolo tinha os passos principais de como utilizar o dispensador e como 

proceder à selagem do mesmo. Após a preparação, existia uma folha de registo com a data 

de preparação e dispensa, alteração da medicação e a assinatura do utente.  

Apenas alguns utentes beneficiam deste serviço, até ao momento, pois apresentam 

enormes dificuldades cognitivas, sendo este serviço a única forma de garantir que têm uma 

boa adesão à terapêutica. 

Decidi, portanto, seguir um procedimento para PIM da Ordem dos Farmacêuticos, com 

o objetivo de melhorar o procedimento atual. Num futuro próximo, este serviço, por estar 

mais completo, seria alargado ao resto da comunidade que apresenta dificuldades aquando 

da toma dos medicamentos. 

2.2 Metodologia 
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Usei por base a Norma Geral sobre PIM[18] para elaborar o protocolo e a respetiva folha 

de registo. 

No protocolo introduzi o material necessário para uma preparação segura, seguindo 

as Boas Práticas do Fabrico, garantindo que não há qualquer tipo de contaminação ou que 

as formas farmacêuticas usadas têm estabilidade para serem acondicionadas em blisters, 

após serem retiradas do seu blister de origem. 

Para que seja possível a PIM é necessário existir, primeiro, uma consulta com o utente, 

onde é identificado se este beneficia, de facto, deste procedimento. São avaliadas, em 

primeiro lugar, funções cognitivas e motoras, a complexidade de regimes terapêuticos, se é 

ou não polimedicado e se o cuidador/utente não é capaz de organizar devidamente a 

medicação, confundindo as mesmas. Em segundo lugar é feita uma revisão terapêutica de 

toda a medicação do utente. Posteriormente, se o parecer a efetuar a PIM for positivo, o 

médico responsável pelo utente é contactado e este cria um plano terapêutico, fazendo-se 

acompanhar com as devidas receitas médicas. É fundamental o constante contacto entre o 

médico, o farmacêutico e o utente, porque qualquer alteração ao plano terapêutico leva a 

uma alteração na PIM[18]. 

Existem limitações nas formas farmacêuticas de medicamentos utilizadas neste 

serviço, sendo os medicamentos permitidos todos aqueles cujas propriedades físico-

químicas e farmacêuticas, com ou sem acondicionamento primário, mantenham a sua 

estabilidade, mesmo quando acondicionadas no dispositivo de dispensa durante o tempo 

em que está prevista a sua utilização. As formas farmacêuticas com possível 

reacondicionamento são as seguintes: cápsulas, cápsulas de libertação modificada, 

comprimidos, comprimidos revestidos, drageias, comprimidos de libertação modificada e 

comprimidos gastrorresistentes. Todas as outras formas farmacêuticas, apesar de não 

poderem ser reacondicionadas, podem ser dispensadas, sendo descrita a posologia das 

mesmas, de forma clara, no rótulo do dispositivo[18]. 

O período de utilização é variável, sendo maioritariamente preparado para uma 

semana, existindo exceções de quatro semanas[18]. Na FBN temos um utente a beneficiar 

deste serviço de PIM para quatro semanas, tendo em conta todas as complicações físicas e 

cognitivas do mesmo, uma vez que a vinda semanal à farmácia é negada.  

Considerando que a estabilidade dos medicamentos é um dos fatores mais 

importantes neste serviço, quando este não vem descrito no RCM, é necessário um contacto 

com o laboratório em questão para saber qual a estabilidade do medicamento quando este 

é reacondicionado num blister diferente do original[18]. 

Posto isto, podemos proceder à PIM no dispensador, sendo esta da responsabilidade 

de um farmacêutico, auxiliado por um segundo farmacêutico ou um técnico de farmácia. 
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Na FBN esta preparação é efetuada no laboratório, onde dispomos de todos os 

materiais necessários às Boas Práticas do Fabrico. Cada utente tem os seus medicamentos 

organizados numa caixa e devidamente etiquetados. Elaborei um protocolo (Anexo II) a 

seguir aquando da preparação, sendo este composto pelos passos seguintes. O primeiro 

passo é a limpeza da banca de trabalho e posteriormente é colocado todo o material, 

também esterilizado, na banca. Posteriormente é colocado o plano terapêutico do utente 

elaborado pelo médico e a medicação respetiva na banca. O farmacêutico responsável pela 

preparação acondiciona os medicamentos, um a um, fazendo sempre uma dupla verificação 

para garantir que o plano terapêutico coincide com o que foi acondicionado até ao momento. 

Após o reacondicionamento de todos os medicamentos do plano no dispositivo, um segundo 

farmacêutico é responsável pela segunda verificação. Em caso de ausência de um segundo 

farmacêutico, o primeiro farmacêutico fica responsável pela revisão da informação 

farmacoterapêutica do utente e pela verificação final, ficando a preparação a cargo de um 

técnico de farmácia. Após a segunda verificação, se existir algum erro, este é corrigido e 

procede-se a uma nova verificação. Se não existir qualquer erro, procede-se à selagem a 

frio do dispositivo e preenche-se todos os dados constantes do rótulo do dispositivo. Este 

preenchimento é também sujeito a uma segunda verificação. Após todo este procedimento, 

a medicação que ainda sobrou é guardada juntamente com o plano terapêutico do utente 

num armário ao lado do laboratório, específico para este serviço. 

É feito o registo numa folha de registos, que inclui a data de preparação, data de 

validação e data de dispensa (todos rubricados pelo autor), se existiu alteração de 

medicação e a assinatura do utente/cuidador aquando do levantamento. Cada folha é 

específica para cada utente. 

2.3 Conclusão 

O protocolo e a folha de registos foram elaborados para que a equipa da FBN seguisse 

estes documentos aquando da elaboração de uma PIM. A introdução de um protocolo 

seguindo as normas da Ordem dos Farmacêuticos, juntamente com uma folha de registo, 

visava aprimorar este serviço, facilitando a elaboração do mesmo, com a possível 

divulgação, no futuro, à comunidade que apresenta dificuldades na adesão à terapêutica. 

Até ao final do meu estágio não existiram novos utentes a beneficiar deste serviço. 

Este facto pode ser justificado pela fraca divulgação do serviço. O serviço foi melhorado na 

área da produção, no entanto, penso que me faltou elaborar um documento descritivo de 

como o serviço pode ser divulgado. 

Penso que este serviço, apesar de não ter tido adesão acrescida após a introdução do 

novo procedimento, apresenta uma mais valia para a comunidade que frequenta a farmácia 

e espero, num futuro próximo, um aumento da adesão.  
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Com este projeto consegui aprender a elaborar um procedimento para uma 

preparação individualizada de medicamentos, sobre a importância da adesão à terapêutica 

e as diferentes causas para uma falha nessa adesão.  

3. Rastreio Cardiovascular 

3.1 Introdução 

No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de fazer um rastreio cardiovascular 

direcionado à população em geral, com medição da pressão  arterial, colesterol total e níveis 

de glicemia. O objetivo do mesmo seria promover uma maior atenção para com estes 

parâmetros e consequentemente melhorar a saúde dos utentes, aumentando também a 

fidelidade à farmácia e a adesão aos diversos serviços de controlo destes parâmetros na 

FBN. 

São doenças cardiovasculares todas as patologias que envolvem o coração e os vasos 

sanguíneos e que têm genericamente dois conjuntos de fatores de risco. Os fatores de risco 

que não se podem modificar (relacionados com o indivíduo, por exemplo, idade, género e 

patologias crónicas, tal como diabetes) e os fatores de risco que se podem modificar 

(sedentarismo, tabagismo, alimentação não saudável, obesidade, entre outros)[19]. Estima-

se que aproximadamente 34,2% a 35,6% dos portugueses irão sofrer de uma doença 

cardiovascular durante a sua vida[20], o que é muito alarmante.  

É, por isso, fundamental promover e minimizar os fatores de risco modificáveis, sendo 

o aconselhamento farmacêutico muito importante durante um rastreio cardiovascular, com 

posterior encaminhamento para um médico (em casos graves) ou para serviços 

farmacêuticos (de nutrição, por exemplo). 

3.2 Divulgação 

Este rastreio foi divulgado durante todo o mês de janeiro de 2019 a todos os utentes 

da farmácia aquando da vinda à FBN. Foram feitos também cartazes a promover o rastreio 

cardiovascular gratuito que foram afixados à entrada da FBN, no centro de saúde, e nos dois 

estabelecimentos de ensino locais. 

3.3 Metodologia 

Este rastreio cardiovascular foi feito por mim no dia 24 de janeiro de 2019, das 9h até 

às 18h, com interrupção de 1h para almoço, numa carrinha particular da Wellion, que cedeu 

todos os aparelhos que seriam necessários para o bom funcionamento do mesmo. A FBN 

forneceu o material adicionalmente necessário nomeadamente luvas, algodão e álcool. Este 

rastreio incluíu a medição da pressão arterial, com tensiómetros de pulso e de antebraço, 

sendo dada preferência ao tensiómetro de antebraço (devido à maior sensibilidade), mas, 

em casos de utentes que tinham muitas peças de roupa e, como não existia suficiente 
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privacidade, a medição foi feita no pulso. Foi feita também a medição dos níveis de glicemia 

e do nível de colesterol total através da punção capilar.  

O utente sentava-se numa cadeira e estendia o braço para se efetuar a medição da 

pressão arterial, com tensiómetro. Após medição da pressão arterial, era feita a punção 

capilar num dedo com lancetas e eram utilizadas as tiras e os aparelhos de medição da 

Wellion (estes aparelhos tinham a capacidade de leitura de valores de glicemia e colesterol 

total). Após as medições e registo dos valores, estes eram analisados e era feito o 

aconselhamento de acordo com os valores obtidos (Anexo III – B).  

Durante as medições eu ia perguntando aos utentes se tinham alguma patologia 

associada a estas medições, se estavam a tomar medicação e qual o historial de medições. 

Com estes dados, foi possível dar um aconselhamento personalizado, dando conhecimento 

da existência de serviços na FBN que conseguiam acompanhar futuramente estes utentes. 

3.4 Resultados e Discussão 

No total, 54 utentes compareceram ao rastreio cardiovascular, com idades 

compreendidas entre os 24 anos e os 92 anos. Infelizmente não foi possível o registo das 

patologias dos utentes, nem da sua condição de polimedicação, devido à alta afluência de 

medições. Apenas fiz o registo dos valores obtidos e o género. A maioria dos participantes 

foram do sexo feminino, 42 (77,78%) e 12 (22,22%) do sexo masculino.  

3.4.1 Pressão arterial e Pulsação 

Os valores de referência para pressão arterial são os seguintes[21]: 

Tabela II – Valores de referência para pressão arterial. 

Sistólica Diastólica  

<120 mmHg <80 mmHg Normal 

120-139 mmHg 80-89 mmHg Pré-hipertensão 

140-159 mmHg 90-99 mmHg Hipertensão arterial estádio 1 

>160 mmHg >100 mmHg Hipertensão arterial estádio 2 
Os resultados obtidos na medição da pressão arterial estão representados no seguinte 

gráfico: 
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Gráfico IV – Valores em mmHg da pressão 

arterial sistólica da população do sexo 

feminino. 

Gráfico V – Valores em mmHg da pressão 

arterial sistólica da população do sexo 

masculino. 

Gráfico III – Valores em mmHg da pressão 

arterial sistólica de todos os participantes. 

Gráfico III – Valores em mmHg da pressão 

arterial diastólica de todos os participantes. 

 

Gráfico I – Representação dos valores de pressão arterial (em mmHg )de todos os participantes. 

Para cada utente, a azul apresentam-se os valores da pressão arterial sistólica e a vermelho os 

valores de pressão arterial diastólica.  

Para uma melhor compreensão destes valores, tornando mais fácil a verificação de 

um valor fora dos limites recomendados, elaborei os seguintes gráficos divididos de acordo 

com os valores de referência e separando a pressão arterial sistólica da diastólica de acordo 

com o género. 
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Gráfico VI – Valores em mmHg da pressão 

arterial diastólica da população do sexo 

feminino. 

Gráfico VII – Valores em mmHg da pressão 

arterial diastólica da população do sexo 

masculino. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nestes gráficos é possível visualizar, após a soma do número de participantes com 

valores superiores a 120mmHg, que 64,8% (35) dos participantes apresentavam valores de 

pressão arterial sistólica que indicam pré-hipertensão e hipertensão. Apresentavam valores 

de pressão arterial sistólica indicativos de pré-hipertensão e hipertensão 59,5% (25) das 

mulheres e 83,3% (10) dos homens. Entre as mulheres, 5% (2) apresentavam valores a cima 

de 160mmHg. Entre os homens, 8% (1) apresentavam valores a cima de 160mmHg.  

Quanto aos valores de pressão arterial diastólica, após a soma do número de 

participantes com valores superiores a 80mmHg, 24,1% (13) dos participantes indicavam 

pré-hipertensão e hipertensão. Apresentavam valores de pressão arterial diastólica 

indicativos de pré-hipertensão e hipertensão 26,2% (11) das mulheres e 16,7% (2) dos 

homens. Entre as mulheres, 5% (2) apresentavam valores superiores a 100mmHg. Entre os 

homens, nenhum apresentava valores superiores a 100mmHg. 

Assim, é possível concluir que a maioria destes utentes, mesmo medicados, continua 

a não ter um controlo aceitável da pressão arterial. A todos os participantes foi aconselhado 

a mudança do estilo de vida (deixar de fumar, ter alimentação pobre em sal e carnes 

vermelhas, fazer caminhadas, entre outros[19,20,22]) quando assim era possível, de forma a 

tentar diminuir estes valores. Os participantes que apresentavam valores de pré-hipertensão 

e hipertensão foram avisados para os efeitos negativos da ausência de controlo da pressão 

arterial, como por exemplo, ataques cardíacos, falência cardíaca, aneurismas, acidentes 

vasculares cerebrais, tromboses, entre outros[19,20,22]. Foi sugerido também que 

frequentassem mais vezes a farmácia para fazer um controlo mais frequente, com uma 

possível ida a um rastreio de nutrição na FBN. Em 2 casos, ambos de utentes do género 

feminino, foi necessário o encaminhamento direto para o centro de saúde / hospital porque 
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os valores registados foram de facto muito elevados (201,124 e 190,107 -valores de pressão 

arterial sistólica, diastólica respetivamente, em mmHg), mesmo após várias medições. 

Quanto à pulsação, segue-se um gráfico que demonstra a pulsação de todos os 

participantes. 

 

Gráfico VIII – Pulsação medida em todos os participantes. BPM – batimentos por minuto. 

Quanto à pulsação, alguns utentes apresentavam valores superiores a 100 batimentos 

por minuto, no entanto, isto podia ser devido a vários fatores tais como stress[23,25], a ingestão 

de estimulantes, como por exemplo, cafeína[24,25], ou mesmo devido à síndrome da bata 

branca.  

Ter uma pulsação elevada pode não ser perigoso, a menos que esteja associada uma 

pressão arterial elevada, podendo levar aos efeitos negativos já mencionados[19,20,22,25]. 

Podemos ver no gráfico seguinte a pulsação dos participantes que têm valores indicativos 

de pré-hipertensão e hipertensão. 

 

Gráfico IX – Pulsação dos participantes com pré-hipertensão e hipertensão. BPM – batimentos 

por minuto. 

50

60

70

80

90

100

110

120

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

B
P

M

Pulsação

0

20

40

60

80

100

120

140

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

B
P

M

Participantes

Pulsação em participantes com pré-hipertensão e 
hipertensão



28 
 

Conseguimos ver que de facto existem dois utentes (nº 3 e 25) com a frequência 

cardíaca superior a 100 batimentos por minuto, tendo estas pessoas que ter uma atenção 

redobrada. 

3.4.2 Glicemia 

Os valores de referência para os níveis de glicemia, em jejum são: 

Tabela III – Valores de referência para níveis de glicemia no sangue em jejum[26]. 

<70 mg/dL Hipoglicemia 

70-110 mg/dL Normal 

110-126 mg/dL Pré-diabetes 

>126 mg/dL Diabetes 
Os valores de referência para os níveis de glicemia, 2 horas após uma refeição são: 

Tabela IV – Valores de referência para níveis de glicemia no sangue 2h após refeição[26]. 

<70 mg/dL Hipoglicemia 

70-140 mg/dL Normal 

140-200 mg/dL Pré-diabetes 

>200 mg/dL Diabetes 

 
Gráfico X – Níveis de glicemia em todos os participantes. 

Quanto à glicemia, a medição deve ser feita em jejum, o que neste rastreio não 

aconteceu em nenhuma das medições, não sendo possível a análise quanto à presença ou 

não da diabetes. Os resultados obtidos foram muito variados apresentando valores entre os 

89 mg/dL e os 354 mg/dL. Três utentes que tinham valores inferiores a 95 mg/dL referiram 

não serem diabéticas e terem tido uma refeição há mais de 2 horas. 

Grande parte dos utentes dizia ser diabético e tomava medicação, pelo que eram 

questionados sobre o tipo de alimentação, o historial de medições e como estava o resultado 

da “consulta de 3 em 3 meses”, referente à hemoglobina glicada[27]. As respostas eram 
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variadas, alguns dizendo que estava controlada e outros dizendo que apresentavam valores 

diários variados.  

A todos os participantes com valores fora dos valores recomendados referi a 

importância de medirem os níveis de glicemia em jejum para uma melhor análise e controlo. 

3.4.3 Colesterol Total 

Para o colesterol total os valores de referência são[28]: 

Tabela V – Valores de referência de colesterol total no sangue. 

<190 mg/dL Aceitável 

190-220 mg/dL Não aconselhado 

>220 mg/dL Inaceitável 
O seguinte gráfico pretende demonstrar o valor de colesterol total medido em todos os 

participantes. 

 
Gráfico XI – Medição do colesterol total em todos os participantes. 

Esta medição, tal como a glicose, não foi feita em jejum. Podemos ver que 57,4% (31) 

dos participantes apresentavam valores aceitáveis pelo que estes foram aconselhados a 

manter e, se possível, melhorar o estilo de vida, com medições ocasionais para manterem o 

controlo deste parâmetro[28].  

É demonstrado que 13% (7) dos participantes apresentavam valores um pouco 

elevados mas que com uma mudança no estilo de vida (alimentação, exercício, tabaco, entre 

outros) seria provavelmente possível voltar a valores desejáveis enquanto que 29,6% (16) 

dos participantes apresentavam valores muito elevados, requerendo uma atenção 

redobrada e, nos casos mais graves, a recomendação de irem ao médico para este analisar 

e concluir se é ou não necessário o controlo com ajuda farmacológica[28].  

Durante o rastreio, detetou-se o caso de uma utente com hipertensão arterial não 

controlada, diabetes e obesidade, em que o aparelho de medição dos valores de colesterol 
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total dava erro, provavelmente devido ao nível de colesterol total ser superior a 400 mg/dL. 

Efetuei 5 medições para ver se obtinha algum valor a baixo de 400mg/dL, o que não 

aconteceu. Reencaminhei a utente para um médico, tratando-se de um caso muito grave, 

com diversos fatores de risco, incluindo hipertensão arterial.  

Ao grupo de participantes com valores fora dos desejáveis foi-lhes recomendado, para 

além de uma terapia não farmacológica, o serviço de nutrição da FBN. 

3.5 Conclusão 

Todos os parâmetros medidos apresentaram valores preocupantes, no sentido em que 

demonstravam a falta de controlo dos níveis de pressão arterial e colesterol total nesta 

população. É por isso, fundamental o papel do farmacêutico nesta proximidade, educação e 

promoção da saúde da comunidade, onde a empatia e o aconselhamento são duas peças 

fundamentais para melhorar a saúde e minimizar fatores de risco.  

A maioria destes clientes frequentam habitualmente a farmácia, pelo que conhecer um 

pouco da situação dos mesmos me ajudou aquando do atendimento, sendo possível um 

aconselhamento mais direcionado à situação clínica do utente. 

Em conclusão, posso dizer que o rastreio cardiovascular teve uma adesão muito 

superior à que estava à espera. Este foi muito positivo, sobretudo por ter permitido uma 

aproximação aos utentes com uma personalização no serviço prestado e uma consolidação 

de todos os conhecimentos teóricos que aprendera sobre o tema.  

Concluo também que o objetivo do rastreio cardiovascular foi cumprido, porque até ao 

final do meu estágio diversos participantes regressaram à farmácia para determinação de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos e um registou-se também um aumento de inscrições 

para rastreios e/ou consultas de nutrição, demonstrando que as informações e os alertas 

que tive oportunidade de transmitir durante o rastreio foram bem aceites. 

4. Formação para Vírus da Imunodeficiência Humana e Terapia 

Antirretrovírica 

4.1 Introdução 

Até ao momento já têm sido feitos avanços a nível da proteção contra o vírus da 

imunodeficiência humana (VIH) e houve uma melhoria da qualidade de vida das pessoas 

infetadas por este vírus. No entanto, alguns desafios ainda estão bem presentes, 

nomeadamente a existência de uma diferença significativa na eficácia das intervenções nos 

diferentes grupos demográficos o que leva a uma maior dificuldade no tratamento do VIH. 

Existe ainda um estigma social relacionado com os indivíduos que estão infetados, que 

impede os mesmos de procurar informação e tratamento para o VIH[29]. Estamos, portanto, 

numa constante batalha contra este vírus. 
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Durante o meu estágio nos Serviços Farmacêuticos no Centro Hospitalar de Vila Nova 

de Gaia / Espinho E.P.E, pude constatar, na dispensa de medicamentos na Farmácia de 

Ambulatório, que inúmeros utentes infetados pelo VIH tinham que efetuar grandes 

deslocações para poderem levantar a medicação. Esta situação marcou-me pelo facto desta 

medicação ser crónica. Tomei conhecimento, aquando do estágio hospitalar, que estaria a 

decorrer o Projeto de Terapia Antirretrovírica (TARV) II. Este é um projeto bastante recente 

de distribuição de medicamentos para TARV nas farmácias comunitárias, que foi a base 

para esta formação.  

Aquando do meu regresso à FBN, em Janeiro, reparei que alguns utentes que 

frequentavam a farmácia também frequentavam a Farmácia de Ambulatório do Hospital para 

levantar a medicação antirretrovírica. Decidi, portanto, elaborar uma formação científica para 

a equipa da FBN sobre os medicamentos usados na TARV e como atua o VIH, para que 

seja mais fácil a compreensão dos mecanismos farmacológicos dos medicamentos incluídos 

na terapêutica. Também foi incluído na formação qual o futuro da TARV na farmácia 

comunitária e ainda o aconselhamento ao utente infetado pelo VIH que se desloque à 

mesma para levantar a medicação.  

O meu objetivo com este projeto foi o de transmitir à equipa conhecimentos acerca do 

VIH e da TARV. Esta formação iria ser complementar à possibilidade de, num futuro próximo, 

as farmácias comunitárias começarem a dispensar medicamentos da TARV contra o VIH, 

tal como já acontece nos hospitais. Deste modo existe uma maior valorização da farmácia 

como fonte de ajuda para utentes infetados pelo VIH. 

4.2 Vírus da Imunodeficiência Humana 

O VIH está agrupado no género dos lentivírus, da família Retroviridae. É característico 

desta família o uso de uma enzima, a transcriptase reversa, para transformar o RNA em 

DNA, com o objetivo final dedos restantes vírus da mesma família é a presença de genes 

responsáveis por uma modulação da replicação vírica, em que estabelecem uma infeção 

crónica e muito acentuada, levando rapidamente à morte do hospedeiro[30].  

Existem teorias que este tenha surgido de infeções cruzadas entre espécies de 

chimpanzés em África (pelo VIS, vírus da imunodeficiência em símios). Do VIS de 

chimpanzés de África Central surgiu o VIH-1 e de chimpanzés do Oeste de África surgiu o 

VIH-2[31]. Ambos podem causar Síndrome de Imunodeficiência Humana Adquirida (SIDA), 

no entanto, o VIH-2 está associado a uma menor facilidade de transmissão e a uma menor 

virulência[32]. Em 1981, foi dado o nome SIDA ao último estadio da infeção por VIH , que 

nessa altura levava a uma morte certa[33-36]. 
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O VIH tem como vias de transmissão fluidos corporais tais como: sangue, sémen, 

fluidos vaginais, anais e através do sangue materno. Consegue, por isso, entrar no 

organismo através de membranas mucosas, pele com lesões e por transmissão vertical[31]. 

Este vírus estava inicialmente associado a determinados grupos, nomeadamente 

homossexuais, toxicodependentes e recetores de transfusões sanguíneas. Por este motivo, 

a sociedade em geral adquiriu um estigma sobre o VIH e as pessoas infetadas pelo mesmo.  

Hoje em dia, com todos os avanços feitos a nível de supressão do VIH, a nível de 

proteção na transmissão e a nível de educação, o número de mortes devido ao VIH registou 

uma descida significativa[33-36]. 

4.2.1 Estrutura e Genótipo 

O VIH-1 tem a forma esférica e apresenta no seu núcleo duas cadeias simples de 

RNA, rodeadas por uma cápside nuclear, que por sua vez, está protegida por uma 

membrana lipídica denominada de envelope[30,31,37].  

O genoma do VIH-1 está dividido em vários segmentos, sendo estes os seguintes: 

promotor (LTR, long terminal repeat), situado em ambas as extremidades do RNA, genes 

estruturais (gag, pol e env), que vão dar origem à estrutura e às enzimas principais na 

replicação vírica (transcriptase reversa, integrase e protease) e genes reguladores, que vão 

ser responsáveis por facilitar e mediar o mecanismo de replicação vírica[30,31]. 

Após o 5’-LTR, encontra-se a porção gag, que vai codificar todas as proteínas 

estruturais da cápside. Esta porção é seguida pela porção pol que codifica a transcriptase 

reversa (TR), fundamental na transcrição de RNA em DNA vírico, a integrasse (IN), que 

integra o DNA vírico no genoma do hospedeiro e a protéase (PR), que tem como função 

clivar proteínas precursoras aquando da maturação. Imediatamente a seguir à porção pol 

está a porção env, que codifica para a gp120, sendo esta uma glicoproteína de superfície 

fundamental na ligação do vírus à célula do hospedeiro e a gp41, uma proteína 

transmembranar, que vai servir como uma âncora, num segundo local de ligação, levando à 

fusão do vírus com a célula hospedeira. Existem ainda genes reguladores intercalados, tal 

como o tat e o ver, importantes na iniciação da replicação do VIH e o nef, vif, vpr, vpu, 

importantes a nível da replicação vírica, no budding (criação da membrana celular vírica a 

partir da membrana celular do hospedeiro) e da patogenicidade[30,31]. 

Segue-se em tabela a representação do genoma do VIH-1. 

Tabela VI – Representação do genoma do VIH-1[30,31,37]. 

 Gene Finalidade 
Tamanho 

da proteína 
Proteína 

Promotor LTR    

Genes 
estruturais 

gag 
Proteínas 
estruturais 

p24 Proteína de cápside 

p17 Proteína de Matriz 
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p7 Nucleoproteinas 

p6 Proteínas de ligação 

pol Enzimas 

p51 
p55 
p66 

Transcriptase Reversa 

p32 Integrase 

p10 Protease 

env 
Proteínas do 

envelope 

gp160 Precursor 

gp120 Glicoproteína de superfície 

gp41 Proteína transmembranar 

Genes 
reguladores 

vif p23 viral infectivity protein 

vpr p15 virus protein r 

tat p14 transactivator protein 

vpu p15 virus protein unique 

ver p19 RNA splicing regulator 

nef p27 negative regulating factor 
O VIH-1 está subdividido nos grupos M, N, O e P. No grupo M há ainda uma divisão 

em subtipos, sendo estes de A a D, F a H, J e K. Até 2016 já tinham sido identificados mais 

de 70 diferentes subtipos com a capacidade de recombinação (trocas de genes em 

diferentes posições), podendo esta acontecer aquando da infeção por dois subtipos de VIH 

na mesma célula[31].  

Devido à capacidade de recombinação e elevado suscetibilidade a mutações, 

podemos concluir a diversidade e a possibilidade de existência ou criação de resistência à 

TARV[38]. 

4.2.2 Mecanismo de ação 

4.2.2.1 Entrada na Célula 

O VIH tem como alvos principais linfócitos T, macrófagos e células dendríticas 

CD4+[30,31]. A gp120 e a gp41 vão ter um papel fundamental para que haja a entrada na 

célula, sendo responsáveis por uma cascata de reações que vão dar origem à fusão e à 

libertação do conteúdo vírico para o citoplasma da célula hospedeira. A gp120 liga-se a um 

recetor de membrana da célula CD4+, expondo um segundo local de ligação, sendo este o 

CCR5, onde se liga a gp41, levando à fusão e à criação de um canal devido à sua estrutura 

e às propriedades hidrofóbicas. Um dos fatores que leva a uma falha na defesa contra o VIH 

é o facto de os anticorpos serem específicos para certos subtipos[30,31,38,39,40]. 

Após fusão, existe a dissociação da cápside, com o auxílio de um fator de restrição 

(TRIM5α restriction factor) que acelera este processo[41] e impede a ativação de uma cascata 

de reações imunológicas por parte de uma enzima do hospedeiro (TRIM5α)[42], levando à 

libertação do conteúdo vírico no citoplasma, nomeadamente as duas cadeias de RNA 

simples, a TR, a IN e a PR. 

4.2.2.2 Integração 
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A IN tem um papel fundamental na integração do DNA vírico no genoma da célula 

hospedeira. No entanto, é necessária uma dupla cadeia de DNA vírico. É aqui que a TR 

desempenha a sua função, originando uma dupla cadeia de DNA vírico a partir de uma 

cadeia simples de RNA. O DNA vírico entra no núcleo celular através dos poros nucleares e 

existe, com ação da IN, a clivagem da cadeia de DNA celular em dois locais distintos, 

permitindo assim a integração do DNA vírico. As enzimas do hospedeiro encarregam-se de 

finalizar a integração aquando da tentativa de reparação da cadeia de DNA[38]. 

4.2.2.3 Transcrição e tradução 

A célula hospedeira vai ser responsável pela replicação do DNA vírico e da posterior 

transcrição, originando mRNA, em que a proteína reguladora é a tat. Esta tem uma função 

muito específica de controlar a RNA polimerase II da célula hospedeira[43]. 

O promotor LTR é ativado e leva à formação de três tipos de mRNA. O 

multiprocessado, o parcialmente processado, e o não processado. O multiprocessado já é 

relativamente pequeno e, por isso, consegue ir diretamente para o citoplasma, enquanto que 

o parcialmente processado e o não processado vão necessitar da ação da proteína rev. Sem 

esta proteína rev a exportação do RNA do núcleo para o citoplasma seria um problema para 

o VIH, pois estas cadeias ficariam retidas no núcleo celular[44]. 

A tradução da porção env ocorre ainda no complexo de Golgi da célula hospedeira, 

originando as proteínas responsáveis pela estruturação do envelope, para posterior 

deslocação para a extremidade da célula e reunião com a membrana celular do 

hospedeiro[30]. 

4.2.2.4 Budding e Maturação 

O budding e a maturação ocorrem em simultâneo. Tal como vimos anteriormente, a 

tradução da porção env leva à formação das proteínas do envelope. O envelope vírico vai 

ser formado a partir da membrana celular do hospedeiro, o que leva à criação de uma 

estrutura circular composta por proteínas do envelope e o envelope, estando no seu interior 

polipéptidos da porção gag e gag-pol (mRNA parcialmente processado e não processado) e 

diversas proteínas, juntamente com a PR[30,45].  

A PR vai ter a função de clivar os polipéptidos dando origem a todas as proteínas 

estruturais que dão origem à cápside e a enzimas (TR, IN, PR) terminando assim o ciclo 

celular e estando o vírus com infecciosidade[30,45]. 

4.2.2.5 Infecciosidade 

Após contacto com o vírus, há uma fase inicial, denominada de fase aguda que 

aparece entre a 3ª-6ª semana após contacto, com sintomatologia não específica para o VIH, 

sendo alguns exemplos a febre, crescimento de nódulos linfáticos, fadiga, sintomas 

gastrointestinais, perda de peso, entre outros. Estes sintomas estão associados a uma 
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diminuição das células CD4+ e a um aumento da carga viral, que podem durar entre 2 a 6 

semanas e são seguidos de uma fase assintomática, que pode durar anos, em que a carga 

viral diminui e o número de células CD4+ volta a aumentar. Isto é explicado devido ao 

combate do sistema imunitário contra o VIH, nomeadamente contra a gp120. No entanto, 

sendo esta gp120 altamente suscetível a mutações, os anticorpos do hospedeiro não vão 

conseguir inibir a replicação do vírus. Isto leva a um aumento de anticorpos para o VIH, a 

um novo aumento da carga viral e a uma diminuição de células CD4+[31].  

Dá-se início à fase 2 quando o número de células CD4+ fica inferior a 500 células/µL 

e aparecem os sintomas novamente, sendo agora também incluídas as infeções 

oportunistas e neoplasmas quando o número de células CD4+ é inferior a 300 células/µL[31].  

Com o passar do tempo, com duração variável de 2 a 25 anos ou mais, estes sintomas 

vão sendo cada vez mais frequentes passando à fase 3, correspondente a SIDA, em que o 

número de células CD4+ é inferior a 200 células/µL. O doente acaba por falecer devido a 

todas as complicações que aparecem devido à SIDA, tais como um défice nutricional 

extremo, infeções oportunistas recorrentes, neoplasias, entre outras[31]. 

4.3 Terapia Antirretrovírica 

Felizmente, após uma contínua batalha contra este vírus, com a obtenção de 

conhecimento sobre o mesmo, é atualmente possível prolongar a vida e melhorar a 

qualidade de vida de utentes seropositivos para o VIH. Estes utentes devem, no entanto, 

cumprir a terapêutica e estar constantemente sob controlo para que a infeção fique 

controlada[31]. 

Ao longo das últimas décadas verificou-se a existência de três grandes alvos no 

combate à progressão da infeção do VIH, sendo estes a TR, a IN e a PR, focando-se assim 

a terapia farmacológica, na inibição da replicação celular[31]. 

4.3.1 Inibidores da Transcriptase Reversa 

Estes inibidores têm como alvo a TR, inibindo a formação de uma dupla cadeia de 

DNA a partir da cadeia simples de RNA. Existem duas classes de inibidores da TR, sendo 

eles inibidores nucleosídeos da TR (NRTIs) e inibidores não nucleosídeos da TR (NNRTIs). 

Ambos inibem a ação da polimerase associada à TR mas por diferentes mecanismos. 

Enquanto que os NRTIs têm uma inibição competitiva com os ácidos nucleicos, agindo como 

um terminador de cadeia, os NNRTIs ligam-se num local alostérico, impedindo a 

polimerização de um modo não competitivo[38].  

Existem atualmente mais inibidores da TR a serem investigados, pelo que um inibidor 

nucleotídeo da TR (NtRTI) já é utilizado. Este tem um mecanismo de ação semelhante aos 

NRTIs[46]. 

Segue-se uma tabela com alguns inibidores da TR e a sua respetiva classe. 
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Tabela VII – Lista de inibidores da TR dispostas por classe[31,47]. 

NRTIs NNRTIs NtRTI 

Zidovudina Nevirapina Tenofovir Disoproxil Fumarato 

Didanosina Efavirenz 

Zalcitabina Delavirdina 

Estavudina Etavirina 

Lamivudina Rilpivirina 

Abacavir 

Emtricitabina 
NRTI- inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa; NNRTI – inibidores não nucleosídeos 

da transcriptase reversa; NtRTI – inibidores nucleotídeos da transcriptase reversa. 

4.3.2 Inibidores da Integrase 

Estes inibidores têm como alvo a enzima IN, impedindo que esta consiga clivar o DNA 

do hospedeiro e, consequentemente, introduzir o DNA vírico no genoma do hospedeiro. São 

exemplos de inibidores da IN (IIN) o raltegravir, dolutegravir e elvitegravir[31,47]. 

4.3.3 Inibidores da Protease 

Outro alvo terapêutico é a PR tendo em conta a sua função na maturação do VIH. 

Estes inibidores têm uma elevada afinidade para a PR impedindo assim que esta execute 

as suas funções, travando-se assim a maturação e consequentemente a replicação vírica. 

Uma das desvantagens destes inibidores é a resistência adquirida pelo VIH ao fármaco[48]. 

São alguns dos inibidores da PR (IPR) os seguintes: saquinavir, ritonavir, indinavir, 

nelfinavir, amprenavir, lopinavir, atazanavir, fosampronavir, tripanavir e darunavir[31,47,48]. 

 

4.3.4 Outros Inibidores 

Apesar dos 3 alvos principais serem os já mencionados, existem diversos alvos 

terapêuticos possíveis, agora que já é conhecido todo o mecanismo de ação do vírus. São 

possíveis alvos terapêuticos o recetor da gp41 da membrana celular (CCR5), o inibidor de 

fusão, o inibidor do complexo da transcriptase reversa e inibidores da gp120[38]. 

Estes alvos estão atualmente a ser investigados[38]. 

4.3.5 Plano Nacional de TARV 

É definido, segundo a Norma 029/2017, de 29 de Dezembro de 2017 pela DGS, a 

abordagem terapêutica aquando da infeção por VIH em adolescentes e adultos. O 

aconselhamento é igual para crianças, adolescentes e adultos, no entanto, de todos os 

medicamentos que vão ser referidos posteriormente, apenas o Isentress® pode ser 

administrado em crianças, sendo que é o único que está indicado para idade inferior a 6 

anos. Todos os outros requerem uma idade superior a 6 (Tivicay®) ou 12 anos[49,60-65]. 

São medicamentos de 1ª linha e de 2ª linha os seguintes representados na tabela IX. 
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Tabela IX – Tratamento de 1ª e 2ª linha em Portugal do VIH em adolescentes e adultos [49]. 

1ª Linha 

Triumeq®  Abacavir (NRTI) + Lamivudina (NRTI) + Dolutegravir 
(IIN) 

Truvada®+Tivicay®  Tenofovir (NtRTI + Emtricitabina 
(NRTI)  

Dolutegravir 
(IIN) 

Truvada®+Isentress® Tenofovir (NtRTI + Emtricitabina 
(NRTI) 

Raltegravir 
(IIN) 

Genvoya® Tenofovir (NtRTI) + Emtricitabina (NRTI) + 
Elvitegravir (IIN) + Cobicistato 

Odefsey® Tenofovir (NtRTI) + Emtricitabina (NRTI) + 
Rilpivirina (NNRTI) 

2ª Linha 

Symtuza® Tenofovir (NtRTI) + Emtricitabina (NRTI) + 
Darunavir (IPR) + cobicistato 

Truvada®+Norvir®+Prezista® Tenofovir (NtRTI) + 
Emtricitabina  
(NRTI) 

Ritonavir 
(IPR) 

Darunavir 
(IPR) 

Kivexa®+Norvir®+Prezista® Abacavir (NRTI) + 
Lamivudina (NRTI) 

Ritonavir 
(IPR) 

Darunavir 
(IPR) 

Kivexa®+Rezolsta® Abacavir (NRTI) + 
Lamivudina (NRTI) 

Ritonavir (IPR) + 
cobicistato 

Kivexa®+Isentress® Abacavir (NRTI) + 
Lamivudina (NRTI) 

Raltegravir (IIN) 

Atripla® Tenofovir (NtRTI) + Emtricitabina (NRTI) + 
Efavirenz (NNRTI) 

Dentro dos de 1ª linha, apenas é usado o Genvoya® ou o Odefsey® se a medicação 

anterior não tiver sido eficaz, sendo necessária uma avaliação clínica[49]. 

Os de 2ª linha são usados em caso de intolerância, contraindicação ou complexidade 

da situação clínica[49]. 

De acordo com a Circular Normativa Conjunta nº 02/2018 do 

INFARMED/ACSS/DGS/SPMS foi dada prioridade à diminuição de novos casos, 

promovendo a Profilaxia de Pré-Exposição da Infeção pelo VIH-1 (PrEP) junto de utentes 

que tivessem um risco acrescido ao contacto com o VIH-1, como por exemplo, parceiros de 

pessoas infetadas pelo VIH. É, no entanto, necessário um teste para despistar uma infeção 

aguda pelo VIH antes de se proceder à PrEP. O medicamento incluído no PrEP é o 

Truvada®[50,55]. 

4.4 Projeto TARV II 

4.4.1 Contextualização 

Este projeto baseia-se na dispensa de medicamentos usados na terapia contra o VIH 

em farmácias comunitárias, com o intuito de, primeiro, aumentar a comodidade dos utentes 

e facilitar o acesso, não tendo estes que estar constantemente a deslocar-se ao hospital de 
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3 em 3 meses, ou menos, e melhorar a adesão à terapêutica que passa pela introdução de 

possíveis estratégias de controlo e um aconselhamento altamente personalizado[51,53]. 

Após aprovação pela Comissão de Ética do Centro Hospitalar de Lisboa Central, em 

Fevereiro de 2018, o projeto TARV II ganhou vida e foram contactados 784 cidadãos, dos 

quais 385 assinaram consentimento à participação no projeto[51,53].Estes utentes 

começariam a levantar a medicação para a TARV nas farmácias comunitárias selecionadas 

para o projeto. 

4.4.2 UNAIDS  

A United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) lançou, em dezembro de 2013, 

um desafio que iria ter começo em 2015 e será até 2020. Este desafio denomina-se de 

90/90/90 e a meta será, em 2020, 90% de todas as pessoas infetadas com VIH saberem o 

estado da doença, 90% de todas as pessoas diagnosticadas com VIH receberem TARV e 

90% de todas as pessoas a receberem TARV demonstram eficácia na terapia, com carga 

viral muito diminuída[54]. 

O objetivo deste desafio é acabar com a epidemia do VIH que, apesar de ser muito 

ambicioso, é possível se todos os profissionais de saúde trabalharem para esse mesmo fim. 

4.4.3 Projeto TARV I 

A dispensa de medicamentos para o tratamento da infeção por VIH foi identificada 

como uma potencial área de intervenção, com objetivo de aumentar a comodidade e adesão 

à terapêutica[53,55].  

Em dezembro de 2016 começou este projeto piloto, após aprovação pela Comissão 

de Ética da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e pela Comissão 

Nacional de Proteção de Dados que iria ter a duração de 18 meses[53,55].  

Foram criados dois grupos de utentes com VIH: um grupo iria ver o local de dispensa 

da TARV alterado para uma farmácia comunitária e outro grupo não iria sofrer alteração[53,55]. 

Foi verificado que o grupo de utentes que se deslocava à farmácia apresentava 

contentamento em relação ao projeto, uma vez que era cómodo e conveniente a dispensa 

de medicamentos da TARV na farmácia. Os resultados foram positivos à continuidade, 

tendo-se verificado uma manutenção da situação clínica e a adesão à terapêutica[53,55]. 

4.4.4 Situação Atual 

Um estudo feito pela World Health Organization (WHO), em 2017, sobre o VIH 

demonstrou que desde 2007 até 2016 a taxa de incidência de infeção por VIH por 100000 

habitantes diminui para metade, tendo em 2007 uma taxa incidência de 20,6 e em 2016 uma 

taxa incidência de 10,0[52]. 
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A Ordem dos Farmacêuticos foi distinguida pelo INFARMED com o prémio de boas 

práticas devido ao envolvimento no projeto TARV II[56]. Esta distinção permite concluir o quão 

benéfico este projeto será quando for alargado para a população geral.  

Neste momento as farmácias comunitárias onde este projeto está em experimentação 

são maioritariamente da região sul (Amadora; Oeste; Loures ;Vila Franca de Xira e Alenquer; 

Sintra, Oeiras e Cascais; Lisboa), havendo também uma farmácia em Aveiro[57]. Já estão a 

aguardar autorização mais utentes, com pedidos do Centro Hospitalar de Lisboa Central, 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho, Centro Hospitalar do Porto e Centro 

Hospitalar de Lisboa Oriental (Hospital Egas Moniz)[51]. 

Ao ver esta situação atual, penso que brevemente este projeto irá ser alargado a outros 

centros urbanos, com uma possibilidade de ser alargado a nível nacional mais tarde. 

4.4.5 Atendimento e Dispensa do Medicamento ao Utente 

O atendimento e dispensa de medicação ao utente é imprescindível para garantir a 

adesão à terapêutica e prevenção da transmissão do VIH. 

Este atendimento é então dividido em 3 partes, sendo a primeira a garantia da 

confidencialidade do utente, salvaguardado por lei[58] e tendo nós, farmacêuticos, obrigação 

de sigilo profissional, cabendo ao utente decidir se partilha a informação[59].  

Garantir esta confidencialidade do utente numa farmácia pode ser uma tarefa 

complicada. Alguns dos fatores que tornam difícil a manutenção da confidencialidade são a 

grande afluência de utentes na farmácia e o facto de serem residentes locais, o que torna 

mais fácil o reconhecimento de utentes infetados pelo VIH por parte de outros utentes da 

farmácia. Podem ser definidas várias estratégias para salvaguardar a informação do utente, 

passando elas por, por exemplo, através da utilização de espaços destinados a serviços 

rotineiramente fornecidos pela FBN que seriam ficticiamente utilizados para efetuar a 

dispensa dos medicamentos.  Por exemplo, o utente poderia requerer a administração de 

injetáveis, , que é feito no gabinete de apoio ao cliente, e, deste modo, seria feita a dispensa 

sem comprometimento da confidencialidade. Outro exemplo seria a medição de parâmetros 

bioquímicos, que também é feito no gabinete de apoio ao cliente. E por último, um serviço 

que seria benéfico para qualquer utente, que é a revisão terapêutica. Esta revisão 

terapêutica serviria tanto para um utente não infetado pelo VIH como para um utente infetado 

pelo VIH e poderia ser realizada no mesmo espaço da FBN. 

A segunda parte do atendimento é o ato da dispensa do medicamento. Esta dispensa 

é feita apenas conforme a prescrição médica, cabendo apenas ao farmacêutico a função de 

verificar e validar esta prescrição médica tendo em conta todo o conhecimento teórico 

adquirido sobre o tema (contraindicações). Todas as contraindicações estão presentes no 
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Anexo IV (diapositivo 17)[60-65]. Esta validação serve como uma garantia de segurança para 

o utente. Destas destacam-se: 

• as contra indicações do Triumeq® são casos de insuficiência renal e hepática, idade 

inferior a 12 anos, peso inferior a 40 kg e a presença de resistência a IIN[60]. 

• as contra indicações do Truvada® e Odefsey® são casos de insuficiência renal 

moderada a grave, idade inferior a 12 anos, peso inferior a 35kg e intolerância à 

lactose[61,62]. 

• as contraindicações do Tivicay® são casos de crianças com menos de 6 anos, peso 

inferior a 35kg e em grávidas no 1º trimestre, existindo também algum risco em 

grávidas no 2º trimestre[63]. 

• as contraindicações do Isentress® são casos de intolerância à lactose e resistência 

a IIN[64]. 

• as contraindicações do Genvoya® são casos de insuficiência renal e/ou hepática 

graves, idade inferior a 12 anos e peso inferior a 35kg, idade inferior a 6anos e peso 

inferior a 25kg, e intolerância à lactose[65].  

A terceira parte é composta por todo o aconselhamento que deve ser dado ao utente. 

Devem ser transmitidos aos utentes 4 pontos chave. São eles a posologia, as possíveis 

interações medicamentosas, possíveis efeitos secundários e vias de transmissão do VIH. 

Quanto à posologia é importante o cumprimento da terapêutica e, por isso, é 

necessário elucidar o utente sobre o que fazer em certas situações, tais como no caso de 

esquecimento da toma do medicamento ou no caso de vómito. Todas as posologias estão 

descritas no Anexo IV (diapositivo 18) [60-65] . A posologia para cada um dos medicamentos 

é a seguinte: 

• Triumeq® : 1 comprimido por dia. Se o utente não tomar o comprimido à hora 

habitual, tem até 4h antes da próxima toma[60]. 

• Truvada® : 1 comprimido por dia, de preferência com alimentos. Se o utente 

não tomar o comprimido à hora habitual, tem até 12h antes da próxima toma. 

Se o utente vomitar após 1h, não pode tomar outro comprimido para compensar 

o que vomitou[61]. 

• Odefsey® : 1 comprimido por dia, de preferência com alimentos. Se o utente 

não tomar o comprimido à hora habitual, tem até 6h antes da próxima toma. Se 

o utente vomitar após 1h, não pode tomar outro comprimido para compensar o 

que vomitou[62]. 

• Tivicay® : 1 comprimido por dia. No caso de resistência a inibidor da integrase, 

tomar 2 comprimidos, de preferência com alimentos. Se o utente não tomar o 

comprimido à hora habitual, tem até 4h antes da próxima toma[63]. 
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• Isentress® : 2 vezes por dia, com ou sem alimentos. Este apresenta-se em 

várias formas farmacêuticas (comprimidos revestidos por película, 

comprimidos para mastigar e granulado para suspensão oral)[64].  

• Genvoya® : 1 comprimido por dia, de preferência com alimentos. Se o utente 

não tomar o comprimido à hora habitual, tem até 6h antes da próxima toma. Se 

o utente vomitar após 1h, não pode tomar outro comprimido para compensar o 

que vomitou[65]. 

Estes medicamentos são suscetíveis a variadas interações. Todos eles, excepto o 

Isentress®, sofrem metabolização hepática, a nível do citocromo p450 [60-65]. Deste modo, 

todas as substâncias ativas ou produtos naturais que sofram metabolização direta / indireta 

pelo citocromo p450 podem influenciar a concentração dos medicamentos da TARV[60-65]. 

Alguns fármacos são também substratos da glicoproteína P e da proteína de resistência ao 

cancro da mama (BCRP), tais como o tenofovir, o cobicistato e o dolutegravir[60-65]. As 

interações mais frequentes e que requerem uma maior atenção estão descritas no Anexo 

IV (diapositivo 19)[60-65]. Tendo em conta que a Hepatite B e C são patologias que envolvem 

o fígado, e sendo alguns medicamentos da TARV também usados nestas patologias, é 

necessária uma atenção redobrada destes utentes[60-65]. 

Todos os medicamentos da TARV para o VIH têm alta possibilidade de provocar 

efeitos secundários. O nosso papel enquanto farmacêuticos é garantir que o utente 

compreende que pode, de facto, sentir estes sintomas e que alguns podem ser controlados 

por medicação complementar. No entanto, no caso de sintomas mais graves (intolerância 

ou hipersensibilidade) pode ser necessária a alteração da medicação ou mesmo a paragem 

completa do tratamento, sendo, por isso, fundamental a comunicação do utente com o 

farmacêutico e/ou médico aquando do aparecimento de sintomas[60-65]. Alguns dos sintomas 

mais frequentes que podem surgir são os seguintes: aumento de peso; aumento dos níveis 

de lípidos e glucose; reações inflamatórias devido a agentes oportunistas; problemas 

ósseos; erupção cutânea; náuseas, vómitos, diarreia e dores abdominais; cefaleias e 

tonturas; mialgia, letargia e fadiga; depressão, insónia e pesadelos[60-65]. 

O utente deve ser também informado quanto às vias de transmissão, descritas 

anteriormente em 4.2, sendo também informado dos modos de proteção da transmissão, 

tais como o uso do preservativo aquando de relações sexuais, assim como da não partilha 

de seringas, por exemplo.  

É da responsabilidade do farmacêutico garantir que o utente compreendeu todos os 

riscos associados ao VIH de maneira a que seja promovida a saúde do utente e de todos os 

que o rodeiam. 

4.5 Conclusão 
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Neste projeto de formação pretendi dar conhecimento e explicar os projetos anteriores 

ao Projeto TARV II, assim como rever os conhecimentos fundamentais sobre a estrutura, 

genoma e o mecanismo de ação do VIH com o intuito de facilitar a compreensão de toda a 

equipa aquando da explicação dos diferentes alvos terapêuticos. Apenas mencionei os 

medicamentos de 1ª linha no aconselhamento porque pensei que esses seriam os primeiros 

medicamentos a ser introduzidos nas farmácias comunitárias, não tendo eu informação de 

quais os medicamentos a ser usados no Projeto TARV II. O desconhecimento de quais os 

medicamentos que seriam alvo de dispensa, representou uma grande desvantagem porque 

impossibilitou um foco nos medicamentos a ser utilizados no futuro, com uma explicação 

mais detalhada nos mesmos, caso este projeto se alargue, tal como é esperado, ao nível 

nacional. Caso haja uma demora até à implementação de TARV na FBN, uma das 

preocupações é que os conhecimentos veiculados não fiquem devidamente consolidados e, 

por isso, disponibilizei os diapositivos desta formação a todos os membros da equipa para 

que os possam consultar quando necessário. 

Posso concluir que a formação cumpriu com o objetivo que tinha definido, tendo a 

equipa da FBN percebido bem toda a contextualização do Projeto TARV II, assim como a 

estrutura, genoma e mecanismo de ação do VIH e toda a informação relativa à TARV (Plano 

Nacional da TARV, contraindicações, posologia, interações, efeitos secundários e vias de 

transmissão).  

Penso que foi uma mais valia para a equipa da FBN ter assistido a esta formação, 

porque esta terapêutica está relacionada com o hospital. Por isso, são conhecimentos não 

aprofundados por profissionais de saúde em farmácia comunitária, mas que virão a ser 

necessários no futuro.  

Esta formação vai ter impacto positivo nos utentes infetados pelo VIH da comunidade, 

indiretamente, pois os membros da equipa da FBN vão estar com uma melhor preparação 

aquando da implementação do projeto de TARV nas farmácias comunitárias, permitindo um 

melhor aconselhamento a estes utentes. 

Com a elaboração deste projeto aprendi sobre estratégias e sobre os diversos projetos 

que dão esperança a um futuro em que o VIH está controlado, com uma possível intervenção 

do farmacêutico da farmácia comunitária na aproximação ao objetivo final, a erradicação do 

VIH. Os meus votos são para que este Projeto TARV II seja alargado a nível nacional e, se 

possível, a nível mundial. 

5. Conclusão Final 

Este estágio na FBN foi importantíssimo para a minha vida profissional.  

Permitiu-me a consolidação de conhecimentos teóricos adquiridos aquando do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e a aprendizagem de novos conhecimentos 
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relacionados com o funcionamento geral de uma farmácia comunitária, desde a dispensa de 

medicamentos associado a toda a interação com o utente, até à gestão da mesma, porque 

tudo funciona bem quando se está em sintonia e à vontade com todos os setores da 

farmácia.  

A interação com os utentes foi das melhores experiências, onde tive a possibilidade 

de aprender mais sobre a vida pessoal e as suas situações clínicas, existindo casos muito 

sensíveis. 

Todos os projetos que elaborei foram feitos a pensar na FBN, nos utentes que a 

frequentam e na equipa. Posso concluir que todos eles me ajudaram bastante na procura 

constante de informação. Esta procura constante de informação vai fazer parte do meu dia 

a dia enquanto profissional, pois ainda há imenso a aprender e imenso a ensinar. 
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ANEXOS 
Anexo I - Projeto “Folheto da Lista de Maternidade” 
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Anexo II - Projeto “Protocolo de Preparação Individualizada do Medicamento” (A- Técnica 

de Selagem a Frio; B – Folha de Registos) 

 

 

A 



52 
 

 

A 



53 
 

 

A 



54 
 

 

A 



55 
 

 

 

A 



56 
 

 

 

 

B 



57 
 

Anexo III – Projeto “Rastreio Cardiovascular”(A- Carrinha da Wellion ; B- Rastreio a 

decorrer) 
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Anexo IV – Projeto “Formação sobre o VIH e TARV na farmácia comunitária” 
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1.  Introdução 

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho (CHVNG/E) é constituído por 3 

unidades distribuídas por dois concelhos vizinhos. A unidade I e a unidade II situam-se em 

Vila Nova de Gaia e a Unidade III situa-se em Espinho. Durante o meu estágio foi introduzido 

o Centro de Reabilitação do Norte no Serviço Farmacêutico (SF), pelo que ainda se estão a 

definir procedimentos de distribuição e armazenamento. 

O SF Hospitalar é um serviço de saúde que assegura todas as actividades inerentes 

à seleção, preparação, armazenamento, manipulação e distribuição de medicamentos e 

produtos de saúde. Assegurar o aconselhamento aos utentes e outros profissionais de 

saúde sobre o uso adequado, eficiente e eficaz de medicamentos e outros produtos de 

saúde. 

Este é constituído por vários setores onde o farmacêutico tem funções específicas, 

sendo necessário estarem em harmonia para o bom funcionamento[1]. A planta do SF 

encontra-se no Anexo I. 

Durante os dois meses de estágio, integrei a equipa nos diferentes setores, que 

estarão descritos ao longo deste relatório, conforme descrito na tabela 1. 

Tabela 1 – Representação gráfica do meu plano de Estágio. 

 2-9 

Nov. 

12-16 

Nov. 

19-23 

Nov. 

26-30 

Nov. 

3-7 

Dez. 

10-14 

Dez. 

17-21 

Dez. 

26-28 

Dez. 

Farmácia de Ambulatório x x       

Distribuição Clássica   x      

Nutrição Parentérica    x     

Unidade 2     1 dia    

Ensaios Clínicos     4 dias    

Preparação de Citotóxicos      x   

Validação (DU e 

Estupefacientes/psicotrópicos) 
      x 2 dia 

Administrativa        1 dia 

2. Seleção, aquisição e armazenamento dos medicamentos 

2.1. Seleção e aquisição 

A seleção de medicamentos a adquirir tem como base o Formulário Nacional do 

Medicamento e as necessidades terapêuticas do Hospital. 

A selecção de medicamentos a incluir na adenda ao Formulário Nacional do 

Medicamento é decidida pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), sendo depois 

necessária autorização por parte do Conselho de Administração (CA). Esta selecção é feita 

com base em critérios baseados nas necessidades terapêuticas dos doentes não 

contempladas no FNM. 

Semana 
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 Após seleção, é feito um pedido de encomenda, que vai ser posteriormente 

autorizado no aprovisionamento. 

No entanto, existem casos em que o procedimento é ligeiramente diferente, tais como 

medicamentos extra-formulário, destinados a serem utilizados de forma individual, em que 

é necessária uma justificação de receituário e posterior validação e autorização pelo CA 

(Anexo II). Para medicamentos destinados a ser usados em patologias off label (não 

constam no RCM), estes têm de ser validados pela Comissão de Ética (CE)[2] e pela CFT[3]. 

Os medicamentos de autorização de utilização excecional (AUE) estão divididos em 

três tipos: medicamentos de importação aquando de rutura nacional sem alternativa 

terapêutica; medicamentos não comercializados em portugal por falta de autorização e 

registos válidos; medicamentos de utilização excecional.  

Os medicamentos de utilização excecional são medicamentos sem avaliação 

económica em Portugal que têm que ser importados, podendo estes ser destinados a 

doentes específicos ou não. Para estes é necessária a elaboração de um pedido de AUE 

(Anexo III) ao INFARMED através do portal SIATS (Sistema de Informação para Avaliação 

das Tecnologias de Saúde).  

Os medicamentos de formulário não requerem justificação clínica enquanto que os 

medicamentos extra formulário requerem-na. A justificação clínica é posteriormente 

autorizada pelo CA. 

Durante o meu estágio observei um pedido de AUE para a Dexametasona injetável 

em que esta era de impossível obtenção em Portugal. Foi por isso, necessária a avaliação 

e comparação de RCMs entre laboratórios para garantir que o medicamento que iriamos 

importar era igual ao medicamento atualmente utilizado no CHVNG/E. Após esta avaliação, 

este pedido foi autorizado pelo CA e posteriormente elaborado um pedido de compra. 

A receção é feita num local com acesso direto aos armazéns, com exceção do 

armazém de soros, que está situado no Serviço de Aprovisionamento e inflamáveis. Todas 

as receções são verificadas por um assistente operacional (AO) e validadas por um técnico 

de diagnóstico e terapêutica (TDT). Posteriormente, são introduzidas no sistema por parte 

de uma Administrativa. Existem exceções, tais como os hemoderivados, benzodiazepinas e 

estupefacientes. Os hemoderivados são verificados por um farmacêutico enquanto que no 

caso dos estupefacientes e benzodiazepinas existe uma dupla verificação por 

farmacêuticos[4]. 

2.2. Gestão de stock 

Cada setor do SF é responsável pela sua gestão de stock, efetuando pedidos de 

compra quando necessário. 

Todos os meses é feito o inventário geral de maneira a que seja possível o controlo e 

atualização dos stocks dos medicamentos.  
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Durante o meu estágio fiz parte de um inventário anual, onde foram dadas listas por 

ordem alfabética a todos os farmacêuticos e TDT, em que estes formaram equipas de dois 

elementos para que se procedesse à contagem de maneira mais eficaz e com dupla 

verificação. No final, há o acerto de stock, caso seja necessário.  

2.3. Armazenamento 

Os SF têm vários armazéns, sendo eles: 

F2 F3 F4 F5 F7 F8 AA 

Unidade 2 Central Ambulatório Citotóxicos Soros Est./Psic. Arm. Av. 

Tabela 2 – Armazéns existentes nos SF; F8 – Estupefacientes / Psicotrópicos; AA – 

Armazéns Avançados. 

No armazém F3 existe uma distribuição de sectores: hemoderivados, nutrição entérica 

e parentérica, medicamentos de uso oftálmico, desinfetantes, inflamáveis, gazes medicinais 

e produtos usados em radiologia. 

Todos eles estão sob constante controlo de temperatura e humidade, com 

monitorização de Vigie, que emite alertas quando existem valores fora dos intervalos 

definidos. Todos os dias cada setor está responsável por enviar um e-mail com os registos 

das últimas 24h. 

2.3.1. Quarentena Física 

A quarentena física é um espaço destinado a todos os medicamentos que não 

apresentam condições que permitem o seu uso, seja por falta de rotatividade, por desvios 

nas condições de armazenamento ou por inconformidades na receção dos medicamentos. 

Quando um medicamento é colocado em quarentena física, o laboratório fornecedor 

é informado para que se proceda a uma devolução ou troca.  

Caso não seja possível, efetua-se o abate do medicamento em questão (Anexo IV). 

1. Distribuição de medicamentos 

1.1. Regime de ambulatório 

1.1.1. Introdução ao setor 

No SF hospitalar, nomeadamente na farmácia de ambulatório (FA), a distribuição de 

medicamentos é fundamental, pois garante a distribuição de medicamentos necessários 

para o cumprimento da terapêutica aos utentes que estão a ser seguidos no hospital. É 

também muito importante a nível de segurança e vigilância da terapêutica dos utentes com 

certas patologias, atendendo ao facto de o valor económico da medicação ser muito elevado. 

Tem ainda como funções o controlo interno de stock e fornecimento de medicação dentro 

do hospital, em alguns casos[5].  

Neste hospital todo o SF se encontra num pré-fabricado, devido a obras no Hospital 

que obrigaram a relocação. 
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A FA é constituída por uma sala de espera; um local de atendimento, com dois postos 

de atendimento abertos, onde é fornecida a medicação, juntamente com todas as 

informações relevantes; sete armários com medicação para as patologias legisladas e não 

legisladas e dois frigoríficos para medicamentos que necessitam de um acondicionamento 

a temperaturas entre 2º - 8ºC (F4). As temperaturas estão em constante controlo, com a 

elaboração de relatórios diários com os dados do dia anterior.  

Existe também um grande armazém (F3) onde é guardada toda a medicação, 

incluindo medicamentos que podem ser obtidos em farmácia comunitária, mas que ao abrigo 

de legislação específica, são fornecidos em Farmácia Hospitalar. 

1.1.2. Papel do farmacêutico 

O farmacêutico na FA tem um papel muito relevante para a efetividade e segurança 

do plano terapêutico dos utentes. Este deve assegurar que o utente tem sempre medicação 

disponível, bem como o aconselhamento terapêutico, tais como posologia, instruções 

técnicas, condições de armazenamento, duração da terapêutica, possíveis interações e 

possíveis efeitos adversos.  

Caso o utente já esteja a fazer a medicação, é importante questionar a eficácia e a 

adesão à terapêutica.  

No caso de existirem efeitos adversos, é necessário reportar ao INFARMED 

(farmacovigilância). O farmacêutico tem outras funções, tais como a elaboração de pedidos 

de compra de medicamentos que fazem parte do stock da FA, fornecimento de 

medicamentos biológicos para o Hospital de Dia (HD) e faturação.  

A elaboração de pedidos de compra, baseia-se no stock mínimo e máximo (garantindo 

que todos os utentes têm medicação, sem que haja exagero, devido ao valor económico), e 

o ponto de encomenda (quando atinge o ponto de encomenda, a encomenda é elaborada 

pelo farmacêutico) 

O fornecimento de medicamentos biológicos para o Hospital de Dia é destinado a 

certas patologias incluídas em pneumologia e gastroenterologia e medicamentos para 

diálise, todos eles elaborados dois dias antes[5]. 

A faturação é feita pelo farmacêutico de FA, sendo este responsável por verificar que 

tudo o que foi fornecido está conforme com as faturas, para depois enviar para os serviços 

financeiros do hospital. 

Estive neste setor durante duas semanas, onde tive a oportunidade de aprender e 

participar nas diversas funções do farmacêutico na FA. Segue-se a tabela 3 que ilustra a 

minha experiência. 

 Visualização Participação 

Distribuição de medicamentos para HD x x 

Pedidos de Compra x  

Faturação x  
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Atendimento x x 

Controlo de Stock x  

Tabela 3 - Ilustração da participação nas diversas funções do farmacêutico na FA 

1.1.3. Distribuição de medicamentos 

Para que seja possível o fornecimento de medicamentos, é obrigatória a prescrição 

eletrónica (AnexoV)[6]. É possível, nesta prescrição eletrónica, verificar a validade de 

dispensa, a manutenção ou a alteração da terapêutica e uma estimativa do grau de adesão, 

existindo registos de levantamentos anteriores.  

Quando um medicamento requer autorização (por exemplo, medicamentos 

biológicos) ou um medicamento é dispensado pela primeira vez, o utente é adicionado a 

uma lista personalizada (incluí todos os utentes para um medicamento em específico). Esta 

lista permite um controlo dos limites de stock mínimo e máximo e ponto de encomenda, 

garantindo que este novo utente terá medicação.  

No primeiro levantamento, é necessário assinar um termo de responsabilidade, onde 

o utente ou cuidador se responsabilizia pelo medicamento e pela adesão à terapêutica. Após 

a distribuição da medicação, o utente ou cuidador têm que assinar a fatura (não se verifica 

esta obrigatoriedade para doentes infetados com o VIH[7]).  

Este fornecimento aos utentes é gratuito, porque os medicamentos distribuídos têm 

como alvo patologias devidamente legisladas. Estão incluídas nas patologias legisladas 

fornecidas gratuitamente: 

Tabela 4 – Patologias legisladas para as quais são distribuídos medicamentos 

gratuitamente.  

Reumatologia[8,9] 

Artrite Reumatóide Espondilite Anquilosante 

Artrite Psoriática Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular 

Dermatologia[10,11] 

Psoríase em Placas Hidradenite Supurativa 

Ictiose  

Pneumologia[12] 

Fibrose Quística 

Nefrologia[13,14,15,16,17,18,19] 

Insuficiência Renal Crónica Insuficiência Crónica e Transplantados Renais 

Infecciosas 

Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH)[20] Hepatite C[21,22,23,24] 

Neurologia 

Esclerose Lateral Amiotrófica[25,26] Síndrome de Lennox-Gastaut[27] 

Paraplegia Espástica Familiar[28] Ataxia Cerebelosa Hereditária[28] 

Esclerose Múltipla[29]  

Endocrinologia 
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Deficiência da Hormona de Crescimento na Criança[30] 

Síndrome de Turner[30] Perturbações no crescimento[30] 

Síndrome de Prader-Willi[30] Terapêutica de Substituição em adultos[30] 

Acromegália[31]  

Gastroenterologia 

Doença de Crohn ou Colite Ulcerosa[32] 

Metabólicas 

Hiperfenilalaninemia[33] 

Transplantes[34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44] 

Profilaxia da Rejeição Aguda de Transplante Renal Alogénico 

Profilaxia da Rejeição Aguda de Transplante Cardíaco Alogénico 

Profilaxia da Rejeição Aguda de Transplante Hepático Alogénico 

Existem fármacos tais como o Infliximab, Omalizumab, Natalizumab e medicamentos 

distribuídos em toma sob observação direta, que são distribuídos diariamente para o 

Hospital de Dia. Medicamentos referentes ao planeamento familiar são cedidos ao serviço 

requisitante[5]. 

Para ser possível a distribuição de medicamentos não abrangidos pela legislação, é 

necessária a elaboração de um pedido individualizado e posterior autorização por parte do 

Direção Clínica do Hospital ou CFT. Estão incluídos neste grupo os seguintes 

medicamentos: anti-infecciosos orais (Linezolide, Valganciclovir e Voriconazol); 

medicamentos biológicos utilizados em 2ª linha no tratamento da artrite reumatóide 

(Abatacept e Tocilizumab); medicamentos utilizados no tratamento da asma refractária 

(Omalizumab); medicamentos utilizados no tratamento da doença de Gaucher 

(Imiglucerase); medicamentos utilizados em 2ª linha no tratamento da esclerose múltipla 

(Fingolimod, Natalizumab e Fampridina); medicamentos utilizados no tratamento de hepatite 

B (Adefovir, Entecavir, Lamivudina e Tenofovir); medicamentos utilizados no tratamento da 

hipertensão pulmonar (Ambrisentano, Bosentano, Iloprost e Sildenafil); medicamentos de 

AUE (Etopósido oral, Fenoxibenzamida, Fludrocortisona, Mercaptopurina, Metirapona, entre 

outros)[5].  

No caso da Hepatite C existe uma tabela em excel que reporta se o utente está 

autorizado, o tempo de terapêutica, a dispensa da terapêutica e a especialidade. É 

fundamental saber a duração do tratamento, tanto para uma melhor indicação, como para 

controlo de stock. Todos os documentos relacionados com a Hepatite C são guardados 

numa pasta devidamente identificada caso seja necessária consulta. 

Existiram situações em que o stock de alguns medicamentos, como por exemplo 

Bicalutamida, Riluzol e Megestrol, ficou abaixo do ideal, devido a problemas de fornecimento 

à FA por parte do aprovisionamento. Nestes casos, houve a diminuição da quantidade de 

medicamentos fornecidos a cada utente, sendo estes devidamente informados da situação, 
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de forma a garantir que todos os utentes tinham acesso ao medicamento e, por isso, 

conseguiam continuar a terapêutica sem interrupção.  

As condições de atendimento no ambulatório não eram as adequadas. A sala de 

atendimento é comum à sala de espera, existindo uma falta de privacidade. Por isso, o 

número de atendimentos e a comunicação com o utente eram prejudicados. As informações 

dadas aos utentes eram as essenciais, mas perguntas mais pessoais eram evitadas, por 

respeito ao utente. Elaborei folhetos informativos relativamente a três novos fármacos, 

Olaparib[45] (Anexo VI), Osimertinib[46] (Anexo VII) e Ribociclib[47] (Anexo VIII), usados no 

tratamento de cancro do ovário, trompa de Falópio ou peritoneal primário (Olaparib), no 

tratamento de cancro do pulmão de células não-pequenas (Osimertinib) e no tratamento de 

mulheres pós-menopáusicas com cancro da mama localmente avançado ou metastático 

(Ribociclib). 

Estes folhetos tiveram como objetivo uma informação ao utente de tomas, indicações 

terapêuticas e efeitos adversos, pretendendo melhorar a adesão à terapêutica e garantir a 

segurança e maior qualidade de vida. 

1.2. Clássica 

1.2.1. Introdução ao setor 

O objetivo principal do farmacêutico na distribuição clássica é promover o uso racional 

e distribuição do medicamento, garantindo que este está sempre disponível para os doentes 

/ serviços sem que haja um exagero na acumulação de medicamentos, minimizando custos. 

Tem ainda como função: efetuar pedidos de compra com base em indicadores de gestão e 

nas faltas registadas (sistema informático GSFarma, Anexo IX), requisitar e ceder 

empréstimos a outros Hospitais e validação das justificações de medicamentos sujeitos a 

justificação, a realização de inventários periódicos e a distribuição dos hemoderivados[49]. 

São fornecidos medicamentos para o Hospital de Dia, Unidade de Convalescença e 

serviços de consulta externa, após requisição dos mesmos. O farmacêutico valida a 

requisição e o TDT procede à separação da medicação devidamente etiquetada para 

posterior distribuição. O consumo é feito ao serviço informaticamente[49]. 

1.2.2. Armazéns Avançados 

Os AA são uma extensão do armazém central do SF em alguns serviços clínicos. 

Estes existem devido à urgência e conveniência do uso de certos medicamentes nesses 

serviços, como por exemplo, o bloco operatório, permitindo a continuidade do funcionamento 

mesmo após o fecho do SF.  

Quando é necessária a administração de um medicamento a um utente, o enfermeiro 

recorre a estes AA e é gerado um pedido de reposição ao SF, de acordo com os níveis 

previamente estabelecidos. Posteriormente um AO realiza o transporte dos medicamentos 

até ao serviço requisitante. 

1.2.3. Pyxis MedStation® 
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O Pyxis MedStation® (Anexo X) é um sistema semiautomático presente na Unidade 

de Cuidados Intermédios de Cirurgia Cardiotorácica e nos Agudos de Psiquiatria, que tem 

como principal função garantir uma dispensa segura/controlada de medicamentos, mediante 

autenticação do utilizador. Este insere o seu número mecanográfico e impressão digital. 

Existem ainda vários níveis de segurança, conforme o medicamento a ser dispensado. 

Permite também a gestão informática das existências, podendo ser feito um controlo mais 

restrito das unidades disponíveis, bem como da rastreabilidade dos produtos. Neste sistema, 

o enfermeiro só consegue aceder à medicação que consta na prescrição de determinado 

doente[49].  

A reposição dos fármacos é da responsabilidade do TDT. 

1.2.4. Hemoderivados 

Os hemoderivados apresentam um circuito diferente da medicação restante, em que 

é necessária uma justificação de receituário para posterior distribuição[50]. O fibrinogénio, 

proteínas coagulantes e fator VIII, entre outros, precisam de autorização do banco de 

sangue para poderem ser fornecidos, sendo esta autorização dada antes da chegada da 

prescrição, com indicação da dosagem e quantidade. 

Para ser possível a distribuição destes medicamentos, é necessário o correto 

preenchimento do formulário de requisição, distribuição e administração (Anexo XI), 

indicando dados como o DCI, dosagem, lote e CAUL (Certificado de Autorização de 

Utilização de Lotes de Medicamentos, Anexo XII). É feito o registo numa folha de registo de 

movimentos, atribuindo um número sequencial (Anexo XIII). O farmacêutico procede à 

separação da medicação requisitada e etiqueta devidamente com o nome do utente e 

serviço requisitante. 

O consumo é feito ao utente com registo obrigatório do lote. 

1.3. Individualizada em dose unitária 

A distribuição de medicamentos em sistema de dose unitária é um sistema que 

assegura a distribuição de medicamentos para doentes em serviços que requerem doses 

unitárias para um período de 24h. Aos feriados e fins de semana é preparada previamente 

a medicação para 48h e 72h respetivamente. 

Esta distribuição individualizada em dose unitária tem como vantagem o aumento da 

segurança no circuito do medicamento, o conhecimento melhorado do perfil 

farmacoterapêutico dos doentes, a racionalização melhorada da terapêutica e a redução dos 

desperdícios.  

Este processo tem o seu início na prescrição médica a nível informático, que irá ser 

validada por um farmacêutico, à qual tive a oportunidade de acompanhar e executar. Nesta 

validação é necessária uma atenção aos esquemas terapêuticos, às dosagens, à posologia, 

a possíveis interações, entre outros, recorrendo à informação clínica do doente. A deteção 

de erros de prescrição tem uma elevada importância para a segurança do doente. É também 
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através destes processos que se verifica a necessidade de justificação de alguns produtos 

farmacêuticos, sendo necessária a aprovação por parte de um farmacêutico ou, se 

necessário, do CA.  

Após validação, o TDT prossegue à geração de mapas de distribuição, organizado 

por doentes ou por medicamentos e prepara-a numa mala devidamente identificada, que 

será posteriormente enviada ao serviço. Neste circuito é possível identificar erros pelo TDT 

que são reportados ao farmacêutico[51].  

1.4. Estupefacientes / Psicotrópicos 

Os psicotrópicos e os estupefacientes são grupos de fármacos que exigem um tipo de 

distribuição mais controlada tendo em conta os possíveis riscos da sua utilização, 

nomeadamente a dependência física e psíquica e riscos de sobredosagem. Por isso, nos 

SF do CHVNG/E, estes estão armazenados em cofres, dentro de uma divisão que tem 

acesso restrito[52]. Estes medicamentos apresentam um documento, o Anexo VII (Anexo XV), 

em que é necessário o preenchimento para que seja efetuado o pedido de compra.  

A sua distribuição inclui a distribuição clássica, os AA e o sistema de Pyxis.  

Em distribuição clássica, para distribuição destes fármacos, é necessário um 

documento, Anexo X (Anexo XVI), que inclui todas as informações necessárias, tais como 

DCI, dosagem, nome do doente e quantidade requerida, entre outros. Este é 

obrigatoriamente assinado por um médico. Tal como nos hemoderivados, também os 

estupefacientes têm uma numeração sequencial por movimento, incluindo eventuais 

devoluções (Anexo XVII). Após registo e efectuada a saída informaticamente, é fornecido 

colocando num saco devidamente etiquetado para o respetivo serviço. 

A validação da distribuição para os AA é feita por um farmacêutico, após o serviço 

enviar um formulário de requisição, distribuição e administração, devidamente preenchido, 

faltando apenas o farmacêutico validar e proceder ao preenchimento da distribuição[49]. 

Quanto ao sistema de Pyxis, apenas os farmacêuticos são responsáveis pela 

reposição de estupefacientes / psicotrópicos.  

Para a preparação para distribuição da medicação é utilizada checklist. Esta inclui o 

DCI, dosagem e quantidade do medicamento. Em seguida, separa-se e coloca-se numa 

saca devidamente etiquetada com o serviço, juntamente com o Anexo X. Um segundo 

farmacêutico faz a dupla verificação, usando desta vez o Anexo X para certificar que a saída 

informática corresponde à saída física. Ambos têm de assinar e a medicação é distribuída 

ao serviço[49].  

1.5. Unidade II 

1.5.1. Introdução ao setor 

A unidade II faz parte dos SF do CHVNG/E, apesar de estar noutro local, onde os 

serviços para os quais é distribuída medicação são a ortopedia, obstetrícia, neonatologia, 

pediatria, ginecologia, fertilização in vitro e bloco operatório. 
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1.5.2. Espaço 

Os SF na unidade II têm um armazém central (F2) onde é armazenada toda a 

medicação, juntamente com três frigoríficos para medicamentos com necessidade de 

acondicionamento no frio (2º - 8ºC) e um cofre para os estupefacientes. Existe um gabinete 

onde o farmacêutico valida, gere stocks eletronicamente, efetua consumos e onde são 

arquivados todos os documentos relativos à unidade II. Tem uma sala específica para a 

distribuição por dose unitária, onde são preparadas malas de medicamentos e distribuídas 

para os serviços requisitantes. 

1.5.3. Papel do farmacêutico 

Nesta unidade, o farmacêutico, sendo o único farmacêutico, tem a responsabilidade 

de fazer todas as tarefas que permitam o bom funcionamento. Por isso, acompanhei na 

validação de prescrições, no registo de consumos informaticamente ao doente/serviço, na 

gestão stock, tanto dos AA, como do F2, na execução de pedidos de compra e na 

preparação de malas para distribuição de dose unitária para os diferentes serviços clínicos. 

2. Preparação de medicamentos estéreis 

Uma planta que visa demonstrar como é a área de produção encontra-se no Anexo 

XVIII. 

Sendo estas preparações estéreis, é necessário seguir procedimentos de higiene e 

segurança[53,54], que é comum nas áreas para a preparação de citotóxicos e para a 

preparação da NP, por isso, a área de acesso à antecâmara e a antecâmara são comuns. 

Existe uma área de acesso à antecâmara, equipada com cacifos onde o farmacêutico 

guarda a roupa, trocando por vestuário de circulação e calçado exclusivos e adequados à 

manipulação. É também nesta área onde são colocadas duas toucas e dois protetores de 

calçado (um de cada no caso de preparação de bolsas para NP e terapia de substituição 

enzimática). Existe um separador que divide a área com vestuário exclusivo e adequado à 

manipulação e a área sem os mesmos. Deve ser utilizada a solução alcoólica desinfetante 

das mãos antes de passar à área seguinte (antecâmara)[55,56]. Os procedimentos na 

antecâmara estão descritos em 4.1.3. e em 4.2.2. 

 A câmara de preparação de citotóxicos é ligeiramente diferente da câmara de 

preparação de bolsas para NP, porque em vez de uma CFLH, esta está equipada com uma 

CFLV e a pressão é negativa, de modo a que não exista contaminação proveniente da 

câmara de preparação aquando da entrada/saída na mesma. Isto porque na NP queremos, 

ao máximo, proteger a preparação, enquanto na preparação de citotóxicos queremos, ao 

máximo, proteger o manipulador e a preparação. 

2.1. Citotóxicos 

2.1.1. Introdução ao setor 
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Nesta área o farmacêutico tem como principal objetivo o controlo e a garantia de que 

o doente tem a medicação pronta para a administração, tendo funções como gestão do 

próprio stock, receção e validação das prescrições com posterior preparação dos ciclos em 

CFLV com subsequente distribuição aos serviços.  

A maioria dos CTX tem propriedades mutagénicas, carcinogénicas e teratogénicas. 

Os efeitos terapêuticos destas substâncias são superiores aos riscos provocados pelos 

efeitos adversos nos doentes, no entanto, devido a uma exposição repetida, os 

manipuladores estão sujeitos aos riscos associados a estas substâncias. É, por isso, muito 

importante uma formação prévia dos farmacêuticos para o bom procedimento, tendo em 

conta as Boas Práticas do Fabrico[53,54], e a segurança do operador. 

Este serviço tem uma sala de apoio à câmara de preparação de citotóxicos onde tem 

três postos de trabalho, dois armários F5 com a medicação de conservação à temperatura 

ambiente e um frigorífico para medicação de conservação no frio (2º - 8ºC). Tem também 

gavetas que servem como arquivos e prateleiras no corredor que auxiliam na organização 

dos processos. 

2.1.2. Procedimentos[55] 

A receção de prescrições tem que ser feita 48h antes do tratamento do doente, e esta 

tem que incluir dados que são fundamentais para a preparação (nome completo do doente 

e NSC, peso e altura, diagnóstico, dosagem de cada fármaco, tempo previsto para a 

perfusão, solução de diluição e respetivo volume, ritmo e via de administração e informações 

adicionais que envolvam a segurança da preparação). As prescrições podem ser manuais, 

em que a assinatura do médico é obrigatória (Anexo XIX), ou informáticas (Anexo XX). O 

preenchimento incorreto ou incompleto implica a não preparação dos medicamentos, o que 

pode comprometer o tratamento do doente, por isso, existe um constante contacto entre os 

farmacêuticos desta área e os médicos/enfermeiros do serviço de oncologia através do 

telefone/e-mail. 

Todas as prescrições terão de ser validadas, onde o farmacêutico verifica, 

comparando com prescrições de ciclos anteriores, a presença de todos os dados 

necessários, conferindo-se o peso e altura, e, por conseguinte, a BSA, o protocolo presente 

na prescrição, o ciclo e se a dosagem e a frequência se enquadram no perfil do doente. A 

dosagem dos fármacos é calculada, na maioria dos casos, através da BSA. No entanto, 

alguns fármacos têm doses fixas, outros são definidos consoante o peso e, no caso da 

Carboplatina, é através da AUC (Área Sob a Curva).  

Após esta verificação, se estiver conforme, procede-se aos cálculos, que tive a 

oportunidade de praticar, calculando a quantidade, em mililitros, do fármaco a preparar, 

tendo em conta a quantidade por frasco e os dados do doente. Estes fármacos serão diluídos 

em soro fisiológico ou água para preparação de injetáveis, sendo necessário a concentração 
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final estar de acordo com os valores estipulados. Foi-me possível verificar as dosagens e os 

valores parametrizados de concentrações por consulta de bibliografia adequada. 

São impressos os rótulos com as informações necessárias à preparação e à posterior 

utilização pelos enfermeiros nos serviços clínicos (Anexo XXI)(nome completo do doente e 

NSC, diagnóstico, quantidade de fármaco e solução de diluição, tempo previsto para a 

perfusão, ritmo, via de administração e informações adicionais que envolvam a segurança 

da preparação, tais como a proteção da luz, o uso de filtros e o tempo de estabilidade). 

Todos estes procedimentos têm uma dupla verificação, confirmada na assinatura de 

ambos os farmacêuticos. 

Para se proceder à preparação dos medicamentos, o serviço clínico deve informar via 

e-mail quais os doentes com “OK para tratamento” (Anexo XXII) (os doentes são submetidos 

a análises no próprio dia), enviando uma listagem com o nome completo do doente, a hora 

em que vai ser administrada a medicação, o diagnóstico e o protocolo respetivo.  

Para que haja uma maior programação, é elaborada, 48h antes, uma listagem com 

todos os doentes que estão agendados, sublinhando todos os doentes programados. São 

colocados os processos conforme o tratamento, elaboradas listagens de fármacos conforme 

o protocolo e colocado o respectivo material na câmara de preparação. O farmacêutico e o 

TDT responsáveis pela produção podem entrar na câmara de preparação, começando a 

preparar os medicamentos para os doentes que já têm o “OK para tratamento”. 

Antes de entrar para a câmara de preparação, para além de todo o procedimento para 

entrar na antecâmara, é necessária a lavagem asséptica das mãos e antebraço, sendo 

previamente colocada uma máscara com filtro. Logo após a lavagem das mãos, é colocado 

o primeiro par de luvas e, de seguida, a bata cirúrgica de revestimento e o segundo par de 

luvas.  

Acompanhei, na câmara de preparação, um farmacêutico, em que organizamos todo 

o material necessário, já listado com lote, consoante os “OK para tratamento”. Coloca-se o 

rótulo perto do TDT (de forma a que este conseguisse visualizar as quantidades). Passa-se 

o material para dentro da CFLV, sendo ele borrifado com álcool 70%. Todo o material usado 

é registado para um maior controlo. O TDT é responsável pela medição dos volumes e nós 

efetuamos a verificação e validação do volume medido para a continuação da preparação. 

Quando o medicamento se encontra preparado, este é etiquetuado com os rótulos, 

indicando a data de preparação, e posteriormente embalado.  

Aquando da preparação, está um segundo farmacêutico a supervisionar a partir da 

sala de apoio à preparação, em que auxilia o farmacêutico e o TDT na área de preparação, 

através do movimento de preparações ou materiais pelo transfer (Anexo XXIII). A 

atualização dos “OK para tratamento” dos doentes é também da responsabilidade do 

farmacêutico de apoio. Após a conclusão da preparação de medicamentos, todo o material 

não utilizado é arrumado e procede-se à limpeza da CFLV.  
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Posteriormente entra um AO para fazer a lavagem da sala de preparação.  

É registada a hora de entrada e saída da sala de preparação. Durante o mês são 

registados os dados relativos ao trabalho realizado na área de preparação de CTX (Anexo 

XXIV). 

Para que os stocks sejam concordantes fisicamente e informaticamente, assisti à 

realização de consumos aos doentes. 

No final do dia, é feita uma previsão do material necessário para o dia seguinte, são 

registadas o total de horas na sala de preparação dos citotóxicos, quem lá esteve e o total 

de preparações.  

2.2. Nutrição parentérica [56] 

2.2.1. Introdução ao setor 

O farmacêutico nesta área de trabalho é responsável por todo o procedimento relativo à NP 

de adultos e crianças, da preparação de injeções intra-vítreo para o bloco operatório de 

oftalmologia e preparação de medicamentos para tratamentos de substituição enzimática.  

Nesta área há um gabinete de trabalho, onde o farmacêutico tem as diversas funções: 

aquisição e gestão de stock; avaliação e validação de prescrições médicas; realização de 

cálculos necessários para a preparação de bolsas de nutrição parentérica; registo de 

consumos; verificação da conformidade e regularidade da CFLH e organiza, a nível 

informático, uma listagem dos doentes relativos a esta área. 

Segue-se a Tabela 5 com informação relativa ao meu envolvimento neste setor. 

Tabela 5 – Ilustração da participação nas diversas funções do farmacêutico nesta área. 

 Visualização Participação 

Aquisição e Gestão de Stock x  

Receção, Avaliação e Validação de Prescrições x x 

Cálculos para Preparações x x 

Registo de Consumos x x 

Elaboração de Rótulos x x 

Preparação de Bolsas de Nutrição (Adultos e 

Neonatologia) 
x x 

Preparação de Seringas para Injeções Intra-Vítreo x x 

Preparação de Terapia de Substituição Enzimática x x 

2.2.2. Procedimento de preparação de bolsas para NP 

O processo de elaboração de bolsas para NP compreende a avaliação e validação da 

prescrição médica / nutricionista (carece sempre de assinatura de um médico).  

A prescrição médica de NP para a neonatologia é enviada via e-mail enquanto que as 

prescrições de NP para adultos são enviadas em suporte de papel (Anexo XXV).  

Após receção das prescrições, é necessário o cumprimento de certos elementos para 

ser possível a validação (dados do doente; diagnostico; serviço e cama; identificação do 
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suporte nutricional pretendido; localização da via de acesso; definição dos aditivos 

necessários com a respetiva quantidade; data e assinatura do médico).  

Em seguida, estes são introduzidos no programa NPage com o intuito de ajudar na 

organização levando a uma menor propensão a erros. Antes da preparação, é necessária 

uma conferência de prescrições. Esta é facilitada através do programa NPage, que permite 

a impressão de uma folha de confirmação, que inclui as seguintes informações sobre o 

utente: serviço clínico; cama; diagnóstico; qual o suporte nutritivo prescrito; se é uma bolsa 

aditivada ou não; manutenção ou suspensão da nutrição (Anexo XXVI). Para verificação da 

conformidade dos dados liga-se para os serviços clínicos respetivos.  

É impressa uma ficha de manipulação / preparação (Anexo XXVII), que vai ser 

colocada como auxílio na área de preparação. Para melhor organização e farmacovigilância, 

é impressa uma folha de materiais com registo de lotes. São impressos rótulos com toda a 

informação relativa ao utente, para posterior identificação das bolsas (Anexo XXVIII). 

No caso da neonatologia, a prescrição tem as seguintes informações: quantidades 

desejadas de cada elemento nutritivo; identificação (nome da mãe ou RN, nº processo, data 

nascimento, peso, serviço, diagnóstico); dados relativos à administração (Anexo XXIX). O 

farmacêutico procede à validação, com realização de cálculos e verificação da assinatura 

do médico e a data. É preenchido um rótulo manualmente que depois será usado para 

identificar as bolsas (Anexo XXX). Tudo isto é registado num programa (Prepare). Ao 

adicionar o volume extra necessário para que seja garantido o volume de administração, o 

programa calcula a quantidade, em volume, de cada componente a adicionar. Tal como na 

preparação de bolsas de nutrição para adultos, é impressa uma ficha de preparação, com 

os volumes corretos e uma folha de materiais com registo de lotes.  

Todo o material a ser utilizado na preparação de bolsas de NP é colocado num 

tabuleiro por um AO, com indicação do farmacêutico. Este tabuleiro é colocado na sala de 

preparação. 

É na antecâmara que o farmacêutico segue os procedimentos de higiene e segurança, 

após colocação da máscara cirúrgica. Procede-se à lavagem das mãos conforme as normas 

de higiene e segurança e, posteriormente, é colocada uma bata cirúrgica (EPI) e luvas 

estéreis. É colocado o segundo par de luvas após entrada na câmara de preparação. Sendo 

estas preparações estéreis, estas são manipuladas na área de preparação, onde tem a 

CFLH. É necessária uma execução rigorosa dos procedimentos escritos e validados para 

preparações estéreis. Todo o material embalado que se encontra no tabuleiro apenas é 

colocado na CFLH quando está a ser desembalado, garantindo a esterilidade do ambiente 

e material. 

No caso dos adultos, todos os aditivos são medidos por um TDT com posterior 

verificação do volume e introdução na bolsa de nutrição pelo farmacêutico. No caso da 

neonatologia, todas as bolsas são preparadas conforme os valores calculados. Existe uma 
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ordem de adição e preparação que deve ser seguida para maximizar a estabilidade, facilitar 

a inspeção visual e minimizar incompatibilidades. Primeiro são preparadas todas as bolsas 

hidrófilas e só depois se procede à preparação das bolsas lipófilas.  

O controlo microbiológico é muito importante para garantir a esterilidade. É, por isso, 

adicionado um volume extra numa das preparações (última a ser preparada) de onde vai ser 

retirado esse volume para análise microbiológica.  

Após preparação, existe uma rotulagem que inclui informações necessárias para que 

não existam dúvidas nos serviços clínicos quanto à composição e ao doente a quem vai ser 

administrada.  

O produto acabado e já rotulado é transferido pelo transfer para a sala de controlo do 

produto acabado, onde é devidamente embalado para distribuição. 

A distribuição das bolsas é da responsabilidade dos AO. As bolsas para adultos são 

preparadas e distribuídas de 2ª a 6ª feira (aditivadas e não aditivadas). Na 6ª feira são 

distribuídas para sábado e domingo (não aditivadas). As bolsas para neonatologia são 

distribuídas diariamente. 

2.2.3. Preparação de seringas para injeção intra-vítreo 

Esta área é também responsável pela preparação de seringas para injeção intra-vítreo, 

destinadas ao uso em bloco operatório. Os fármacos preparados são o Alfibercept[57] e 

Ranibizumab[58] (antiangiogénicos). É necessária a esterilidade, por isso, são manipulados 

na área de preparação. 

Tendo em conta que estes fármacos, são de 2ª linha, a prescrição médica necessita 

de uma autorização. A prescrição é acompanhada por uma justificação previamente 

validada. 

Os médicos enviam uma listagem de utentes a ser tratados com Alfibercept e 

Ranibizumab. O farmacêutico verifica as autorizações e a quantidade de administrações até 

ser necessária uma prescrição nova. Esta verificação é controlada através de um ficheiro 

Excel que inclui todos os utentes a beneficiar do tratamento com estes fármacos. 

Com a listagem, o farmacêutico efetua a contagem e prepara o material e matéria-

prima necessária. 

O procedimento a ter na antecâmara e na área de preparação é igual ao procedimento 

a ter na preparação de NP. 

As seringas preparadas são embaladas ainda na CFLH para garantir a esterilização. 

Após embaladas, são devidamente etiquetadas com os rótulos de cada doente (Anexo 

XXXI), com informação do fármaco e serviço clínico correspondente.  

O registo de consumos é feito a cada doente. 

2.2.4. Preparação para terapia de substituição enzimática 



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto - Unidade Curricular de Estágio 

Diogo Fernandes Guedes de Castro 

16 

É também nesta área que ocorre a preparação de fármacos para terapia de 

substituição enzimática, no caso de doenças lisossomais de sobrecarga. Os fármacos 

preparados são o Velaglucerase α[59] e o Alglucosidase α[60]. 

Para um doente iniciar o tratamento com estes fármacos, é necessário um parecer 

favorável da Comissão Coordenadora do Tratamento de Doenças Lisossomais de 

Sobrecarga. Nesse parecer estão incluídos os dados do doente e a dosagem respetiva. 

Como estes fármacos requerem um ambiente estéril, seguem o mesmo procedimento 

das preparações anteriormente mencionadas relativas a esta área. 

Sendo uma preparação de perfusão, estes fármacos são diluídos em soro fisiológico, 

numa bolsa de perfusão, com o devido filtro. Posteriormente as bolsas de perfusão são 

distribuídas ao serviço requerente, devidamente rotulado (Anexo XXXII) (serviço clínico, 

nome e NSC do doente, fármaco, respetiva dosagem e volume, data, horas de preparação, 

nome do farmacêutico e técnico que prepararam e a indicação para utilização imediata).  

3. Preparação de medicamentos não estéreis 

No SF do CHVNG/E existe um laboratório próprio destinado à preparação de formas 

farmacêuticas não estéreis, mas este não se encontra em funcionamento, por não 

conformidade após inspecção do INFARMED, pelo que todos os manipulados são 

requisitados à Farmácia Lemos. 

4. Ensaios clínicos[61,62] 

4.1. Introdução ao setor 

A área dos ensaios clínicos no SF do CHVNG/E tem um gabinete de acesso restrito, 

onde é necessário a introdução de um código de acesso. É constituída por um computador 

onde se encontra toda a informação centralizada, armários e um frigorífico para 

armazenamento com temperatura controlada, e armários para arquivo.  

O controlo da temperatura neste sector tem uma elevada importância, atendendo ao 

facto de se tratar de fármacos em estudo que requerem o maior controlo possível em termos 

de procedimento e armazenamento. 

Todos os dias é registada a temperatura e humidade relativa de cada armário e 

frigorífico e arquivado. Por isso, é feita a calibração dos aparelhos de medição de 

temperatura anualmente, garantindo que estes apresentam valores exatos. 

Devido ao caráter rigoroso dos EC é impreterível que todas as atividades estejam 

devidamente documentadas, de forma a salvaguardar a segurança e os direitos dos 

intervenientes, assim como a veracidade científica. É, por isso, um requerimento ter 

formação e treino adequados para a correta condução dos EC, legislação, procedimentos 

normalizados de trabalho e Good Clinical Practice [53,54]. 
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Para um ensaio clinico se realizar é necessária uma aprovação da CE, de maneira a 

garantir a proteção de todos os participantes[63,64]. Existe um procedimento a seguir (Anexo 

XXXIII) sendo este composto pelas seguintes etapas:  

O promotor do medicamento experimental (ME) faz uma visita de qualificação em que 

procede à avaliação do centro. O principal objetivo da visita de qualificação é identificar 

potenciais centros, equipas de investigação interessadas pelo estudo proposto e potenciais 

participantes disponíveis para o correto desenvolvimento do EC. Durante a reunião são 

discutidos os seguintes temas: procedimentos da área; material em disposição; condições 

de armazenamento; existência de procedimentos para devolução ou destruição (citotóxicos) 

de ME; responsabilidade do promotor relativamente à cedência de ME. Deve ser solicitado 

o protocolo do EC ao promotor, esclarecendo também dúvidas relativas à ME. Após a visita 

deve ser elaborado um relatório da visita, dando conhecimento à restante equipa 

farmacêutica. O promotor submete a avaliação às entidades competentes (INFARMED, 

CEIC, CNPD).  

Para ser possível o agendamento da visita de início é necessária a aprovação do CA. 

Esta visita de início engloba toda a equipa de investigação (representante da entidade 

promotora do ME, investigar principal, co-investigadores médicos, representante da equipa 

farmacêutica e representante do laboratório local, e os enfermeiros do estudo). É feita uma 

revisão detalhada de todos os procedimentos do protocolo e são clarificadas todas as 

dúvidas relativamente ao EC (ex: doentes, período de estudo, protocolo, acondicionamento 

da medicação, manipulação, entre outras que possam surgir). É definida a 1ª entrega da ME 

e os procedimentos de transporte. 

É também estabelecido o circuito do ME e é entregue o Pharmacy File (documento 

que inclui todos os procedimentos, documentos e informações relativas ao EC e 

medicamento em estudo ao farmacêutico). São delegadas as tarefas a cada farmacêutico 

deste setor, com o preenchimento do formulário Site Responsability Log.  

Estabelecer o circuito do ME é das etapas mais importantes para que um EC decorra 

da melhor forma possível. Para isso, é necessário o farmacêutico efetuar algumas tarefas, 

tais como: discussão com o investigador principal e o promotor (monitor) relativamente às 

exigências do protocolo; adquirir, tomar conhecimento e pôr em prática o protocolo aprovado 

pelas entidades competentes; registar detalhadamente os ME fornecidos pelo promotor ou 

devolvidos ao mesmo e cedidos aos participantes. O farmacêutico deve também manter a 

ocultação e aleatorização do EC e gerir os ME a nível técnico-administrativo, arquivando 

toda a documentação relativa.  

O farmacêutico deve assegurar que o Pharmacy File contém toda a documentação 

essencial, procedendo depois ao estudo do protocolo. É elaborado um resumo de protocolo 

com as informações que visam facilitar a organização, tais como o título e tipo de ensaio, 

investigador principal e co-investigadores, centro de investigação e o monitor. 
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Para a correta condução do EC, o manual de procedimentos deve conter informações 

tais como: a identificação do EC; o que se pretende avaliar; população alvo; período do EC; 

contactos da equipa; procedimentos relacionados com a ME. 

Quando todo o procedimento se encontra definido, inicia-se o recrutamento de utentes.  

Ao longo do EC vão sendo feitas visitas de monitorização para certificar que não há 

nenhum desvio ao procedimento.  

4.2. Circuito do medicamento experimental 

O ME tem um circuito próprio e específico (Anexo XXXIV). Após estar definido como 

funciona o transporte do ME, é necessária a receção do mesmo. Os ME são enviados para 

o centro com a indicação de, pelo menos, o nome de um farmacêutico da equipa dos EC. A 

receção de ME é efetuada por um AO, com registo da hora de receção, encaminhando-a 

para o sector dos EC.  

A receção consiste em quatro passos, disponível numa checklist personalizada para 

cada EC (Anexo XXXV), criada por um farmacêutico da área, garantindo que existe 

conformidade com o procedimento e agilizando a receção do ME. Acompanhei a receção 

de ME, que inclui os seguintes passos:  

O primeiro passo é verificar se o transporte foi feito nas condições exigidas 

(temperatura e horário), estando o ME devidamente etiquetado e acompanhado por um 

datalogger (sistema de registo de temperatura e tempo a nível informático). É também 

confirmado se o ME enviado corresponde, de facto, ao documento que o acompanha, 

comparando o código do EC, o número do site (CHVNG/E), o número de embalagens 

recebidas e o respetivo lote e validade.  

O segundo passo é a comprovação da rotulagem, onde se verifica se o ME está 

devidamente rotulado com todos os detalhes fundamentais para o EC (número do EC, 

número, lote, validade, dose e quantidade do ME). Esta comprovação garante a proteção 

dos participantes e a rastreabilidade, permitindo a identificação do ME e do EC e 

promovendo o uso adequado do mesmo.  

O terceiro passo é a verificação da documentação que acompanha o ME. Verifica-se 

a existência do certificado de conformidade para o lote recebido e se este está assinado 

pela Qualified Person (no caso de não ser a primeira receção, este documento está no 

Pharmacy File do EC, devendo ser consultado). Se até ao terceiro passo não existir 

conformidade, o medicamento é colocado em quarentena física, até esclarecimento da 

situação. Se estiver tudo conforme, procede-se ao quarto passo. 

O quarto passo envolve a confirmação da receção ao promotor, com preenchimento 

do Study Drug Accountability Log (suporte papel no CHVNG/E, Anexo XXXVI, mas o do 

promotor pode ser em suporte informático, IWRS). Neste documento são registados todos 

os movimentos do ME. É enviado um e-mail ao promotor a notificar a receção. Caso o ME 

esteja em quarentena física, o promotor é notificado para posterior resolução do problema. 
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Todos os documentos relativos à receção do ME são arquivados numa pasta do EC em 

questão. 

A ME é armazenada nos armários ou no frigorífico, com condições constantemente 

controladas. É preenchido, diariamente, o “Registo Diário de Temperaturas” (Anexo XXXVII) 

em que as temperaturas são registadas. 

Existe o formulário de prescrição/dispensa/administração de medicação que deve 

refletir a ordem com que os procedimentos são efetuados, registando sempre a autoria das 

diversas tarefas. O formulário de prescrição é enviado ao setor de EC do SF, sendo 

acompanhado por uma ficha de impressão no sistema, evitando assim erros de transcrição 

/ leitura. 

Para que a preparação da dispensa do ME seja o mais correto possível, existe uma 

capa com a documentação relativa ao EC que tem a informação de cada utente. Este tem 

uma calendarização, elaborada pelo farmacêutico, de vários utentes, onde é indicado o dia 

em que os utentes têm a visita ao CHVNG/E, dependendo do EC. Com isto, é possível a 

organização numa agenda, onde diariamente é colocada informação, com o objetivo de 

minimizar erros. Com isto, o farmacêutico tem maior facilidade ao contar com prescrições 

médicas e autorizações para o tratamento.  

Para ser possível a dispensa do ME ao utente, é necessário verificar o correto 

preenchimento do formulário de prescrição. Seleciona-se a medicação de acordo com o 

número das caixas alocadas ao utente. É necessária a comparação e verificação da 

documentação impressa, que acompanha a prescrição, e do prazo de validade, que não 

deve expirar antes da próxima visita. Na embalagem é colocado o número atribuído ao ME, 

o lote e a validade posteriormente colocado num saco devidamente etiquetado (número do 

doente, número atribuído ao EC, informações relativas ao ME, a data de dispensa e o 

número de comprimidos). O utente deve ser alertado para a devolução, obrigatória, da 

medicação não usada e das embalagens primárias e secundárias da medicação usada. É 

feito o registo das quantidades dispensadas no Patient Drug Accountability Log e Study Drug 

Accountability Log. Todos os procedimentos são duplamente verificados e assinados por um 

segundo farmacêutico. A dispensa da medicação é feita a um dos elementos da equipa de 

investigação, que posteriormente entrega ao doente. Isto porque o SF do CHVNG não 

permite logisticamente a entrega direta ao doente, por parte do farmacêutico.  

Determinados EC, como os da área oncológica, requerem a preparação ou 

manipulação de ME. Nestas situações adotam-se os procedimentos normalizados na área 

de produção, estabelecendo-se uma articulação entre as duas áreas. Um dos elementos da 

equipa de EC avalia e valida a prescrição, efetua os cálculos, elabora os rótulos e reúne 

todo o material necessário à manipulação do ME. Um segundo Farmacêutico da equipa de 

EC confere os cálculos, as informações adicionais e os rótulos previamente elaborados por 

outro farmacêutico da área. O medicamento é preparado por um TDT, sob supervisão 
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farmacêutica. Todos o material que entrou em contacto com o ME segue o circuito de 

inceneração aprovado no CHVNG/E. No entanto, as embalagens da ME são armazenadas 

na sala de EC.  

Quando o utente devolve a medicação, dentro do saco previamente fornecido, 

etiquetado, este vem acompanhado pelo Diário do Doente, que inclui um calendário onde 

este assinala os dias em que tomou a medicação. Isto permite a verificação da adesão à 

terapêutica, com o cálculo da compliance. Participei na contagem de alguns ME devolvidos 

(exceto medicamentos citotóxicos, que são contados na área de preparação, na CFLV) e, 

de seguida, os cálculos necessários para saber a compliance. Assisti ao preenchimento dos 

Patient Drug Accountability Log e Study Drug Accountability Log com posterior notificação 

ao promotor, por e-mail, sobre a compliance terapêutica do doente. É agendada a próxima 

visita de acordo com o plano de estudo, na folha de calendarização de cada doente, fazendo 

ainda o cálculo para a quantidade expectável de medicamentos que o doente deverá 

devolver. 

As embalagens devolvidas são etiquetadas(Anexo XXXVIII), já com a informação de 

quantos medicamentos foram devolvidos e, posteriormente, guardadas para uma futura 

visita de monitorização. 

Estas visitas de monitorização efetuadas pelo promotor são efetuadas no decurso do 

desenvolvimento do EC, com o objetivo de avaliar o progresso do estudo, verificar alguns 

pontos, tais como: a adesão ao protocolo; se os dados são reportados de uma forma correta 

e completa; se a condução do ensaio está de acordo com a legislação aplicável, as GCP e 

o protocolo; proceder à atualização da documentação no Pharmacy File. O farmacêutico fica 

responsável por elaborar um relatório onde descreve os aspetos que foram verificados, os 

resolvidos e os que ficaram por resolver. 

Aquando do fim do EC, o promotor faz a visita de encerramento, dando-se por 

terminado o EC, levando toda a medicação usada e não usada com verificação de toda a 

documentação do EC. Estes documentos são arquivados durante 25 anos, até serem 

destruídos. Procede-se, por fim, à elaboração de um relatório final com os aspetos mais 

relevantes. 
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6. Anexos 

Anexo I – Planta do Serviço Farmacêutico no CHVNG/E 
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1- Entrada dos SF 

2- Sala de Reunião e Biblioteca 

3- Secretariado dos SF 

4- Gabinete da Diretora dos SF 

5- Sala dos Farmacêuticos 

6- Sala do Arquivo 

7- Sala de EC 

8- Sala de Lavagem 

9- Sala de Apoio à NP 

10- Antecâmara 

11- Zona Cinzenta 

12- Sala de Preparação de Citotóxicos 

12A- CFLV 

13- Sala de Preparação de NP 

13A- CFLH 

14- Farmácia Oncológica 

15- Sala de Preparação não Estéril 

16- Armazém Central 

17- Área de Hemoderivados 

18- Frigoríficos  

19- FA 

20- Armários de Ambulatório 

21- Sala de Estupefacientes e Psicotrópicos 

22- WC utente 

23- Sala de Arrumos 

24- Armário de Inflamáveis 

25- Área de receção de encomendas 

26- Estação Central do Pyxis 

27- Área de funcionamento e distribuição de 

DU 

28- Malas dos Serviços 

29- Kardex 

30- Armazéns DU 

31- Sala de Reembalagem 

32- Gabinete de Gestão 

33- Sala dos TDT 

34- Sala dos AO 

35- Copa 

36 e 37- WC  

38 - Vestiário 
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Anexo II – Justificação de Receituário 
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Anexo III – Pedido de AUE 
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Anexo IV – Formulário para abate de um medicamento 
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Anexo V – Prescrição e Consumo ao utente em Distribuição de Ambulatório 
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Anexo VI – Folheto Informativo do medicamento Olaparib 
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Anexo VII – Folheto Informativo do medicamento Osimertinib 
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Anexo VIII – Folheto Informativo do medicamento Ribociclib 
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Anexo IX – GSFarma 
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Anexo X – Pyxis MedStation® 

  



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto - Unidade Curricular de Estágio 

Diogo Fernandes Guedes de Castro 

34 

Anexo XI - Formulário de requisição, distribuição e administração dos Hemoderivados 
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Anexo XII - Certificado de Autorização de Utilização de Lotes de Medicamentos (CAUL) 
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Anexo XIII – Lista de movimentos de Hemoderivados 
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Anexo XIV – Demonstração da validação de uma prescrição 
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Anexo XV – Pedido de estupefacientes com o Anexo VII 
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Anexo XVI – Distribuição de estupefacientes com Anexo X 
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Anexo XVII – Lista com a numeração sequencial por movimento de Estupefacientes 
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Anexo XVIII – Planta do setor de produção 

 

  



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto - Unidade Curricular de Estágio 

Diogo Fernandes Guedes de Castro 

42 

Anexo XIX – Prescrição Manual de Citotóxicos 
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Anexo XX – Prescrição informática de Citotóxicos 
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Anexo XXI – Rótulos de Citotóxicos  
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Anexo XXII – Listagem com “OK para tratamento” de doentes oncológicos 

  



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto - Unidade Curricular de Estágio 

Diogo Fernandes Guedes de Castro 

46 

Anexo XXIII – Transfer 
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Anexo XXIV – Registo de trabalho na área de preparação de CTX 
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Anexo XXV – Prescrição de nutrição parentérica para adultos 
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Anexo XXVI – Folha de confirmação de continuação/interrupção da nutrição parentérica 
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Anexo XXVII – Ficha de preparação de bolsas para nutrição parentérica de adultos 
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Anexo XXVIII – Rótulos para bolsas de nutrição parentérica de adultos 

 

  



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto - Unidade Curricular de Estágio 

Diogo Fernandes Guedes de Castro 

52 

Anexo XXIX – Prescrição de nutrição parentérica de neonatologia 
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Anexo XXX – Rótulos para bolsas de nutrição parentérica de neonatologia 

Solução hidrófila 

Solução Lipófila 
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Anexo XXXI – Rótulo de seringas para injeção intra-vítreo 
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Anexo XXXII – Rótulos para terapia de substituição enzimática 
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Anexo XXXIII – Imagem ilustrativa do procedimento de um EC 
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Anexo XXXIV – Imagem ilustrativa do circuito do medicamento experimental 
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Anexo XXXV – Checklist  usada na receção de medicamentos experimentais 
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Anexo XXXVI – Study Drug Accountability Logs 
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Anexo XXXVII - Registo Diário de Temperaturas nos EC 
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Anexo XXXVIII – Rótulo para embalagens devolvidas nos EC 
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