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Resumo 

 

A conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas requer a realização da Unidade 

Curricular de Estágio, que possui um caráter imprescindível à formação académica enquanto aluno e 

futuro farmacêutico. 

Deste modo, o presente relatório serve para descrever as atividades realizadas ao longo do 

estágio curricular em farmácia comunitária na Farmácia dos Clérigos® sob a orientação da Dr.ª Helena 

Gomes (Diretora Técnica) e da Dr.ª Catarina Mesquita (Farmacêutica Adjunta). 

Na primeira parte do relatório encontra-se descrito o funcionamento da farmácia, dos serviços 

e cuidados de saúde prestados e de todas as atividades desempenhadas pelos farmacêuticos (a gestão 

de stocks, a realização e receção de encomendas e sobretudo o atendimento e a dispensa de 

medicamentos e outros produtos de saúde – muito importantes pelo elo que se realiza com os utentes 

no quotidiano). Nesta parte encontram-se também descritos os laboratórios de medicamentos de 

manipulados da farmácia, assim como as tarefas que aí realizei. 

Na segunda parte do relatório, descrevo os quatro projetos que desenvolvi ao longo do meu 

estágio. O primeiro projeto “Tinea Pedis, tinha dos pés ou pé de atleta” descreve a patologia em causa, 

os seus fatores de contágio, o tratamento farmacológico e as medidas de prevenção. O trabalho foi 

disponibilizado à comunidade sob a forma de panfleto. O segundo projeto baseou-se na realização de 

um “Rastreio de Osteoporose” na Farmácia dos Clérigos® e na empresa WhiteStar Asset Solutions®, 

com o intuito de avaliar a densidade mineral óssea dos participantes e, acima de tudo, informá-los sobre 

esta doença silenciosa (o que é, como se manifesta, os fatores de risco e as medidas de prevenção). 

O terceiro projeto constituiu-se na realização de uma formação interna na farmácia acerca das “Infeções 

urinárias”, com o objetivo de apresentar, discutir e partilhar conhecimentos entre os colaboradores 

sobre esta patologia e prepará-los para a época sazonal em que estas mais se manifestam. Por último, 

o quarto projeto sobre “Folhetos Informativos para Medicamentos Manipulados” foi-me proposto pela    

Dr.ª Helena Gomes e colaboradores do laboratório 2, com o intuito de entender a importância destes 

folhetos acompanharem os manipulados que são dispensados pela farmácia. 

Todas as tarefas realizadas foram importantes e gratificantes para a minha formação 

profissional, podendo ter tido a oportunidade de consolidar a aplicar os conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos no Curso. Os projetos por mim elaborados tiveram a mesma importância, nos quais 

pude aprofundar e melhorar os meus conhecimentos sobre cada um deles e estendê-los à comunidade. 
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PARTE I: Atividades desenvolvidas na Farmácia dos Clérigos® 

 

1. Introdução 

O estágio em farmácia comunitária revela-se uma das etapas fundamentais do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, uma vez que se torna na oportunidade de reunir e colocar em prática os 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo dos últimos 5 anos de curso. Nesta etapa inicia-

se o primeiro contacto com a realidade profissional, o mercado de trabalho, as atividades farmacêuticas 

e a comunidade. 

O meu estágio profissionalizante em farmácia comunitária teve lugar na Farmácia dos Clérigos® 

(FC®) e decorreu no período de 1 de novembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019. Neste estágio cumpri 

um horário de 7 horas diárias, perfazendo um total de 35 horas semanais. O horário que pratiquei ao 

longo destes meses foi das 10:00h às 18:00h, com direito a uma hora de almoço. Inicialmente, no 

período que de 1 de novembro a 24 de dezembro de 2018, frequentei os laboratórios de manipulados 

da farmácia, servindo uma hora e meia deste horário para preparação ao atendimento ao balcão. No 

período de 3 de janeiro a 28 de fevereiro de 2019 frequentei as atividades de atendimento ao balcão.  

Desta forma, o presente relatório relata as atividades que desenvolvi ao longo do estágio (Parte I) 

e os projetos que realizei na farmácia e junto da comunidade (Parte II) (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Cronograma das atividades realizadas no meu estágio curricular na FC®. 

ATIVIDADES 
MESES 

novembro dezembro janeiro fevereiro 

Preparação de medicamentos manipulados X X (sempre que 

necessário) 
(sempre que 

necessário) 

Receção e armazenamento de encomendas X X X X 

Atendimento supervisionado X X   

Atendimento autónomo   X X 

Determinação de parâmetros físicos e bioquímicos   X X 

Formações  X X X 

PROJETO I: Tinea pedis, tinha dos pés ou “Pé de atleta”   X  

PROJETO II: Rastreio de Osteoporose    X 

PROJETO III: Formação interna sobre infeções urinárias    X 

PROJETO IV: Folhetos informativos para medicamentos 

manipulados 
   X 

 

2. Farmácia dos Clérigos 

2.1. Localização, direção técnica e horário de funcionamento 

A FC® localiza-se no “coração” da cidade do Porto, União das Freguesias de Cedofeita, Santo 

Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, mais concretamente na Rua dos Clérigos, nº36. A 

farmácia ocupa o antigo edifício do Instituto Pasteur do Porto, datado de 1933.[1] 

O horário de funcionamento da FC® está estabelecido nos dias úteis e sábados das 9:00h às 

19:30h, estando encerrada aos domingos e feriados. De acordo com a escala periódica, a FC® realiza 
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turnos de serviço permanente, desde a hora de abertura à hora de encerramento do dia seguinte, 

conforme o estipulado pelo Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de março.[2] 

 

2.2. Infraestruturas 

As instalações físicas da FC® cumprem com o disposto na Norma Geral sobre as Infraestruturas 

e Equipamentos do Manual de Boas Práticas de Farmácia Comunitária, aprovadas em 2015 pelo 

Conselho Nacional de Qualidade.[3] 

 

2.2.1. Espaço exterior 

A FC® encontra-se facilmente identificada, apresentando a designação “FARMÁCIA DOS 

CLÉRIGOS” ao longo da fachada e a característica “cruz verde”, iluminando em luz intermitente quando 

a farmácia se encontra de serviço. Quando encerrada, esta apenas indica a data, hora, temperatura 

exterior ou outras informações relevantes (Anexo 1A). Na parede lateral direita junto à entrada 

visualizam-se informações relativas à direção técnica, horário de funcionamento e farmácias do 

concelho que se encontram em serviço permanente, assim como a sua localização (Anexo 1). A FC® 

encontra-se ao nível da rua equipada com porta automática e rampa de acesso móvel (quando 

necessário), garantindo deste modo o acesso a todos os utentes (crianças, adultos, idosos e portadores 

de deficiência física).[3] Durante o estágio tive a oportunidade de, em conjunto com o 

administrador da FC® (Sr. Mário Mesquita), auxiliar uma senhora com mobilidade reduzida em 

cadeira de rodas, com a montagem da rampa de acesso. Ao longo do hall de entrada temos à direita 

pequenas montras profissionais móveis de vidro para decoração e exposição de produtos da farmácia, 

enquanto que à esquerda se encontra a porta de acesso aos pisos superiores. Também nesta zona 

encontra-se instalada uma máquina de venda de Produtos Farmacêuticos (PF), o PharmaShop24®, 

que dispensa produtos 24 horas por dia (Anexo 3).[4] 

 

2.2.2. Espaço interior 

As diferentes zonas da FC® encontram-se distribuídas em seis pisos. 

Entrando na FC®, após o hall de entrada, encontramos a zona de atendimento ao público, local 

este onde se dispensam os PF. Aqui, disponibilizam-se quatro postos de atendimento independentes 

(um deles com softwares especializados para a venda de medicamentos manipulados de cápsulas) 

que possibilitam o atendimento simultâneo dos utentes. Cada um dos postos encontra-se munido de 

computador, impressora de receitas e recibos, um leitor ótico de códigos de barras e códigos QR e 

leitor de cartões de cidadão. Atrás dos balcões 1 e 2 tem-se a caixa de dinheiro automática CashGuard® 

e os terminais móveis de Multibanco® e Visa®. Na entrada tem-se uma máquina de senhas de 

atendimento (A-Geral, B-Prioritário e C-Manipulados) para uma melhor organização do atendimento e 

um aparelho de medição de peso corporal e altura. Atrás dos balcões visualizam-se os Medicamentos 

Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) de dispensa frequente em prateleiras (produtos sazonais e 

suplementos alimentares) assim como dispõem de gavetas onde se guardam produtos de puericultura, 

termómetros, testes de gravidez, etc. (Anexo 2).  
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Na zona de espera encontra-se disponível um local de assento, uma televisão de promoção de 

produtos e serviços de saúde e montras de vidro semelhantes às do hall de entrada. Nas paredes 

laterais, ao longo de toda esta zona, observam-se também prateleiras de vidro com Produtos 

Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC), divididos por marcas (Anexo 2).  

Atrás dos balcões 1 e 2 tem-se, à esquerda, o gabinete de atendimento personalizado, local este 

de prestação de serviços farmacêuticos (medição de parâmetros bioquímicos e físicos – tensão arterial, 

glicemia, colesterol e densidade mineral óssea –, administração de injetáveis e realização de curativos 

de menor gravidade) e, acima de tudo, de disponibilização de diálogos confidenciais (Anexo 4). À 

direita destes dois balcões, observa-se o corredor que dá acesso à zona de receção de encomendas. 

Neste corredor encontram-se as gavetas dispensatórias, onde se encontram organizados, por secções 

e ordem alfabética, os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos 

Psicotrópicos sob a forma de xaropes, ampolas, pós, colutórios, pomadas, produtos vaginais, 

supositórios, produtos de protocolo da diabetes, medicamentos do sistema respiratório, medicamentos 

manipulados (MM), Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário (MPUV) e alguns excedentes da zona 

de atendimento ao público (Anexo 5). 

Na zona de receção de encomendas, encontra-se um longo balcão com dois computadores (um 

deles para a receção e conferência das encomendas), um leitor ótico e todos os livros de consulta de 

informação e dossiers de arquivo de documentação desta zona (Anexos 6A e 6B). Aqui guardam-se 

também alguns excedentes da zona de atendimento e também, em armário próprio, as soluções 

cutâneas e os produtos curativos (Anexos 6C, 6D e 6E). Existe também aqui um frigorífico para os 

produtos de frio e, ao lado deste, a zona para contentores das encomendas (Anexo 6F). Atrás da zona 

de receção de encomendas, encontram-se as instalações sanitárias para uso interno. 

Abaixo, no piso -1, encontra-se o armazém, onde se guardam todos os excedentes dos PF acima 

expostos, produtos sazonais e os medicamentos fora de prazo (VALORMED®). Por uma porta, pode-

se aceder à zona de armazenagem dos produtos e matérias-primas dos laboratórios, guardados em 

armários móveis. Pode-se observar também um computador, leitor ótico e impressora adaptados para 

estes últimos produtos. 

No piso 1, temos os laboratórios. No laboratório 1 procede-se à manipulação de cápsulas orais e 

encontra-se dividido em seis zonas: (1) zona de equipamento, (2) corredor, (3) sala de registo e 

faturação das receitas, (4) sala de pesagem de pós, (5) sala de mistura de pós e encapsulação e (6) 

sala de limpeza, contagem e acondicionamento de cápsulas, assim como da colocação dos rótulos. No 

laboratório 2, destinado à manipulação dos restantes MM (soluções, cremes, pomadas, entre outros), 

este encontra-se divido em (1) zona de equipamento e (2) laboratório.[5-8] 

Já nos pisos 2 e 3 estão os escritórios da direção dos medicamentos manipulados (piso 2), 

direção técnica e faturação/expedição (piso 3), os vestiários e a copa (piso 4). 

  

2.2.3. Sistema Informático 

 As atividades recorrentes do funcionamento diário de uma farmácia comunitária requerem o uso de 

softwares especializados. Para tal, a FC® dispõe de computadores equipados com o sistema 

informático Sifarma 2000® (Glintt®), que permite uma gestão farmacêutica organizada e eficaz no  
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controlo do circuito do medicamento. Este sistema informático permite a gestão de várias 

funcionalidades, nomeadamente a realização de encomendas (diretamente ao fornecedor), a gestão 

de stocks [através da consulta do histórico de compras e vendas, a definição de stocks mínimos e 

máximos e controlo de prazos de validade (PV)], a dispensa de medicamentos (com a 

disponibilização de fichas de produtos, informações científicas dos produtos, criação de fichas de 

utentes, consulta de histórico do utente, entre outros) e a gestão financeira e contabilística. 

No que toca aos MM, a farmácia e os seus laboratórios dispõem dos softwares Pc.Gest e SAGE. 

O primeiro é um programa informático que auxilia e otimiza o setor da manipulação, como a introdução 

de receitas de MM, criação das respetivas fichas técnicas e oportunidade de reutilizá-las, criar e 

consultar fichas e histórico dos utentes e do médico prescritor, assim como calcular automaticamente 

os preços dos MM. Já o SAGE trata-se de um sistema que ajuda na gestão dos stocks das matérias-

primas em uso nos laboratórios. 

Ao longo de todo o meu estágio tive a oportunidade de manusear estes softwares, podendo 

aprender, de um modo geral, as funcionalidades de cada sistema informático. Como em estágios 

extracurriculares e formações anteriores tive a oportunidade de contactar com o software 

Sifarma 2000®, a minha aprendizagem se tornou mais facilitada. Contudo, aprimorei o uso deste 

programa relativamente à dispensa de medicamentos e à gestão de encomendas. 

 

2.2.4. Fontes de informação 

 Como imposto pelo Decreto-Lei n.307/2007, de 31 de agosto, e de acordo com as Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, a FC® possui a Farmacopeia Portuguesa ao dispor para 

consulta em formato de papel, assim como também o Prontuário Terapêutico, o Martindale e o Índice 

Nacional Terapêutico.[5] 

 Também através da internet é possível aceder a plataformas online, autorizadas pela Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED®), como o Infomed® e o Prontuário 

Terapêutico online®. Contudo, as fichas científicas que o Sifarma 2000® fornece são bastante 

completas e práticas para o ato do atendimento.[5] 

 

2.3. Recursos humanos 

De acordo com o quadro farmacêutico e não farmacêutico da legislação, a FC® possui uma equipa 

multidisciplinar constituída por quatro farmacêuticos, oito técnicos de farmácia, administrativos e 

embaladoras (Tabela 2).[5]  

Tabela 2: Quadro farmacêutico e não farmacêutico da FC®. 

 

ADMINISTRADOR Mário Jorge Sousa Mesquita 

FARMACÊUTICA E DIRETORA TÉCNICA Dr.ª Helena Maria dos Santos Gomes 

FARMACÊUTICA ADJUNTA Dr.ª Catarina Lara Marques Mesquita 

FARMACÊUTICAS TÉCNICOS DE FARMÁCIA ADMIISTRATIVOS EMBALADORAS 

Dr.ª Natacha Ribeiro,  

Dr.ª Helena Magalhães 

Vanessa Carneiro, Márcio Carvalho, Joana 

Nogueira, Júlia Antunes, Helena Gomes, Nádia 

Silva, Vânia Pinto, Carina Gaspar, Carla Rangel 

Elsa Monteiro, 

Aires Mesquita, 

Paulo Pires 

Ana Vaz, Maria 

Ramiro, Liliana 

Ribeiro 
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2.4. Perfil dos utentes 

Dada a sua localização no centro da cidade, o fácil acesso aos meios de transporte e a proximidade 

com instituições de saúde como o Centro Hospitalar Universitário do Porto (Hospital de Santo António), 

o Hospital da Ordem da Trindade e outras clínicas, a FC® possui uma vasta variedade de utentes. Estes 

são na sua grande parte turistas de várias nacionalidades (devido ao facto de a cidade do Porto ser um 

destino turístico eleito por muitos), comerciantes que trabalham nas imediações, clientes de clínicas 

estéticas e de emagrecimento (sobretudo para a compra de MM), moradores das imediações e outros 

clientes de todo o país que procuram os MM da FC®. Durante o meu estágio atendi toda esta 

variedade de clientes, sobretudo turistas de várias nacionalidades, tendo a oportunidade de ter 

falado em inglês, francês e espanhol. 

No que toca aos rendimentos destes utentes, verifica-se ser um público heterogéneo, que vai desde 

os que possuem rendimentos mais baixos até aos que possuem altos rendimentos. 

 

3. Gestão de Medicamentos e Produtos de Saúde 

 A gestão de medicamentos e produtos de saúde assume uma grande relevância no quotidiano de 

uma farmácia e, sobretudo, no perfil de um farmacêutico. Este, por sua vez, além de prestador de 

cuidados de saúde, assume o papel de gestor no que concerne à saúde pública e venda comercial de 

medicamentos. Assim, importa uma gestão consciente que responda às necessidades dos utentes, 

mas que também se traduza numa maior rentabilidade para a farmácia, com o menor desperdício 

possível. Pude desta forma colaborar nas diferentes tarefas que me atribuíram ao longo do meu 

estágio, nomeadamente nos diferentes processos de gestão que irei de seguida abordar, como 

a receção de encomendas, o cálculo de preços segundo as margens da farmácia e o 

armazenamento dos PF. 

 

3.1. Realização de encomendas e fornecedores 

O ato de realizar encomendas constitui-se um processo importante na medida em que deve ser 

realizada uma análise cuidada da oferta, de modo a adquirir produtos com o melhor benefício e menor 

custo possível. Esta escolha deve ser consciente, de forma a não ocorrerem situações de excesso ou 

rutura de stock. Para tal, devem ser analisados parâmetros como: os perfis e necessidade dos clientes, 

o volume de vendas de um produto, o seu preço e validade, a sua rotatividade, a época sazonal e as 

campanhas em vigor, entre outros. A escolha do armazenista ou laboratório depende acima de tudo de 

vantagens como o Preço de Venda à Farmácia, descontos aplicados e prazos de entrega. 

As encomendas relativas aos PF de balcão estão dependentes dos armazenistas/fornecedores com 

que a FC® trabalha: Alliance Healthcare™, Empifarma™ e Cooprofar™. Todos estes fornecedores 

realizam duas entregas diárias na FC® (manhã e tarde). 

As encomendas diárias podem assim serem feitas através do Sifarma 2000®. As encomendas 

instantâneas (pedidos pontuais ao balcão, quando a farmácia não tem determinado produto em stock) 

podem ser realizados ao balcão pelo Sifarma 2000®, por chamada telefónica diretamente ao fornecedor 

ou através do gadget que a Cooprofar™ disponibiliza às farmácias. Neste tipo de encomendas também 
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pode ser usado o projeto Via Verde do Medicamento®, pelo qual se adquirem medicamentos sem stock 

na farmácia, de forma mais rápida, mediante apresentação de receita médica. As encomendas 

manuais são realizadas aquando a receção de encomendas feitas via telefónica ou produtos 

diretamente encomendados ao laboratório.[9] No presente estágio tive a oportunidade de observar 

de vez em quando como se realizam as encomendas diárias conforme alguns dos seus 

parâmetros, e de realizar encomendas instantâneas (via Sifarma 2000®, via telefone e via gadget 

Cooprofar™) e encomendas manuais. 

Uma ferramenta que auxilia a gestão de encomendas diárias é o Sifarma 2000® que, com o 

estabelecimento de stocks mínimos e máximos de um produto, este programa realiza a 

encomenda do produto até ao stock máximo quando se atinge o stock mínimo na farmácia. 

Nas encomendas instantâneas procede-se ainda ao preenchimento de um documento interno onde 

se regista o nome e contacto do utente, o medicamento e a sua dosagem, a quantidade encomendada, 

o estado de pagamento (pago ou não pago), carecendo ainda de data e assinatura de quem realizou a 

encomenda. Estas fichas são assim guardadas de forma visível no local de receção das encomendas 

e anexadas aos respetivos produtos quando estes chegam à FC®. 

Relativamente às encomendas diretas aos laboratórios, estas são realizadas quando se pretende 

uma quantidade elevada de um produto de modo a se obter as melhores vantagens económicas. 

Para os MM, os laboratórios da FC® realizam encomendas aos laboratórios Fagron®, Guinama®, 

Acofarma®, FarmaQuímica Sur S.L. ® e José Mestre®. Estas encomendas podem ser feitas por telefone 

ou pelo site de cada um destes fornecedores. 

 

3.2. Receção de encomendas 

A receção de encomendas deve ser realizada com extremo cuidado e responsabilidade, uma vez 

que um erro pode levar consequentemente a erros de stock ou erros contabilísticos. 

Aquando das entregas das encomendas na FC®, os PF vêm dentro de contentores próprios dos 

fornecedores (Anexo 6F) e, em caso de produtos de frio, estes vêm isolados em caixas térmicas 

apropriadas. Os PF vêm acompanhados da fatura e respetivo duplicado. Caso esses produtos ainda 

não tenham sido faturados, o documento que os acompanha é uma guia de remessa. Já os 

Medicamentos Psicotrópicos fazem-se acompanhar inclusivé por uma requisição. 

A receção das encomendas de balcão na FC® inicia-se pela verificação da faturação (identificação 

do fornecedor e da farmácia endereçada), dos produtos nos contentores, as suas quantidades e a sua 

integridade, verificando-se se estes correspondem ao indicado na fatura. Em situação de falta de algum 

PF faz-se a reclamação ao fornecedor, sendo esta depois regularizada pelo envio dos PF em falta ou 

pela emissão de uma nota de crédito destes produtos. Posteriormente faz-se a receção dos PF no 

Sifarma 2000®, abrindo-se a encomenda em curso ou criando-se uma encomenda manual. Após este 

passo, introduz-se a identificação da fatura e o seu total monetário, iniciando-se de seguida a leitura 

ótica dos códigos de barras dos PF (forma mais usada na FC®) ou insere-se o seu Código Nacional de 

Produto (CNP) manualmente. À medida que se dá entrada dos produtos da encomenda, verificam-se 

os seus PV, o Preço de Venda do Fornecedor, o Preço de Venda ao Público (PVP) (em caso de MSRM) 
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em unidades com Preço Impresso na Cartonagem (PIC), e/ou estabelece-se o seu preço conforme as 

margens da comercialização (MNSRM e outros PF não MSRM). Os produtos recebidos com PIC 

distinto do PVP já registado informaticamente devem ser atualizados apenas se o stock existente na 

farmácia for igual a zero. Caso contrário, os PF recebidos com novo PIC são devidamente identificados, 

para que o respetivo PVP seja atualizado informaticamente quando se esgotarem as unidades com PIC 

antigo. No final da entrada dos produtos da encomenda, deve-se verificar as quantidades de PF 

inseridas, os valores monetários de cada PF, o valor total da encomenda em euros e o Imposto de 

Valor Acrescentado (IVA), que devem coincidir com os indicados na fatura. 

Aquando a finalização da encomenda, o programa permite a transferência dos PF em falta para 

outro fornecedor e, se assim desejado, o envio da informação desta falta de produtos ao INFARMED®. 

Terminado este processo, imprime-se o documento da encomenda, agrafa-se ao original da fatura e 

arquiva-se na farmácia de acordo com o seu respetivo fornecedor. 

No que toca às encomendas das matérias-primas dos laboratórios, estas podem ser 

rececionadas na porta do hall de entrada que dá acesso aos pisos superiores e inferiores ou, em caso 

de produtos comerciais, podem vir juntos com as encomendas de balcão, mas separadas de imediato 

para o armazém do piso inferior aquando a sua receção. A entrada das encomendas dos laboratórios 

faz-se neste armazém, verificando-se os produtos, quantidades e respetivo boletim de análise que deve 

acompanhar todas as matérias-primas. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de realizar esta tarefa de receção de 

encomendas de balcão sob a supervisão da Dr.ª Catarina Mesquita ou outro farmacêutico ou 

técnico de farmácia. Pude contactar e experimentar rececionar todo o tipo de encomendas, 

excecionalmente as dos laboratórios, em que me foram explicadas pela Dr.ª Helena Gomes 

todas as etapas das encomendas aos diferentes fornecedores e, posteriormente, observei 

algumas vezes o seu processo de receção e armazenamento, uma vez se tratar de um processo 

de elevada responsabilidade e critério que, neste caso, deve ser realizado pelo técnico 

responsável. 

 

3.3. Armazenamento e conservação 

O armazenamento dos PF das encomendas realizadas pela farmácia é o procedimento que se 

segue à receção das encomendas, à exceção dos produtos de frio que devem ser de imediato 

guardados no frigorífico após a sua receção, verificando-se depois as informações necessárias à sua 

entrada no software. 

O armazenamento na área de balcão é feito em gavetas dispensatórias por ordem de classificação 

do produto (comprimidos e cápsulas, cremes e pomadas, colírios, injetáveis, produtos vaginais, 

soluções cutâneas, entre outros) e nestas por ordem alfabética. No frigorífico, os medicamentos são 

guardados em gavetas pela sua classificação (toxina botulínica, insulinas, produtos vaginais, MM, entre 

outros). No armazém das matérias-primas, segue-se o mesmo procedimento, mas com separação 

das matérias que são destinadas ao laboratório 1 e ao laboratório 2, com um sistema de classificação 

intrínseco, dependendo da letra do armário, da prateleira e da posição onde são guardados. 



 

  

 
Relatório de estágio profissionalizante em farmácia comunitária:                                                                 

Farmácia dos Clérigos 

8 Bruno Filipe Soares Araújo 

Para estas etapas seguem-se as metodologias First Expiring, First Out (FEFO) para os produtos 

com PV marcado (colocando-se à frente ou em cima os que possuem PV mais curto) e First In, First 

Out (FIFO) para produtos sem PV marcado, em que os mais recentes devem permanecer atrás ou por 

baixo dos já existentes em stock. Esta última metodologia também pode ser por vezes aplicada aos PF 

com diferentes PIC, tendo-se em atenção o PV, dando-se prioridade ao escoamento de um deles. 

Como é exigido pela lei e de forma a garantir as condições adequadas de conservação dos PF, 

a FC® possui equipamentos de medição e registo de temperatura e humidade, o que permite uma 

monitorização mensal destes parâmetros. Quer as zonas de armazenamento de medicamentos 

comerciais e das matérias-primas, assim como os laboratórios, devem permanecer a uma temperatura 

entre os 15-25ºC. Os frigoríficos com medicamentos comerciais de frio ou com matérias-primas dos 

laboratórios devem estar a uma temperatura entre os 2ºC e os 8ºC. A humidade relativa em ambos os 

locais deve manter-se até aos 60%.[3] Inicialmente, quando trabalhei no laboratório, coube-me a 

tarefa de verificar e registar todos os dias em impresso próprio, de manhã e à tarde, a 

temperatura e humidade do laboratório 2 e do seu frigorífico. Na fase de atendimento ao balcão 

observei a realização deste processo pelos colaboradores responsáveis por esta tarefa. 

 

3.4. Gestão de stocks 

Como referido acima no ponto 3., a gestão de stocks dos PF é fundamental para o bom 

funcionamento e organização de uma farmácia. Deve haver um equilíbrio que permita suprir as 

necessidades dos utentes sem ocorrerem ruturas de stock ou acumulação de PF que não irão ser 

posteriormente escoados. Também em situações de sazonalidade deve-se conseguir gerir e responder 

em caso de indisponibilidade temporária de determinado produto, por forma a não comprometer a 

fidelização dos utentes. Estes procedimentos são monitorizados com o auxílio dos programas 

informáticos disponíveis na farmácia e laboratórios, assim como pela consulta dos históricos de 

compras e vendas (uma ferramenta útil para os PF sazonais). 

 

3.5. Controlo de prazos de validade e devolução de produtos 

O controlo dos PV dos PF é uma tarefa que permite garantir a qualidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos. Na zona de atendimento este é realizado aquando a receção dos produtos das 

encomendas e mensalmente através da impressão de uma listagem elaborada pelo Sifarma 2000® que 

indica, conforme a escolha do operador, o período em que os PF expiram. Nos laboratórios o processo 

é semelhante, mas com recurso ao Pc.Gest e SAGE. 

Os produtos que se encontram fora do PV podem, em determinados casos, serem devolvidos 

aos laboratórios ou armazenistas ou, caso contrário, remetidos para o VALORMED®. Nos laboratórios, 

quando o PV das matérias-primas expira, são encaminhados para incineração do AMBIMED®.[10, 11] 

Na FC® o tempo de expiração nas listas é geralmente de três meses, por escolha do 

operador. Os produtos da referida listagem são verificados e, caso os PV não sejam 

concordantes, estes são devidamente atualizados. Os produtos que caducam em breve, mas 

que ainda podem ser escoados, são devidamente assinalados e armazenados em local próprio. 

Os PF cujo PV é demasiado curto são recolhidos para serem devolvidos ao fornecedor. 
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 Os PF também podem ser devolvidos por outras razões, como na receção de embalagens 

danificadas, enganos no envio dos produtos, enganos no ato da encomenda e retirada do lote do 

mercado por indicação do INFARMED® ou respetivo laboratório. Nestas situações há a emissão de 

circulares de suspensão de comercialização pelo INFARMED® e a emissão de circulares de recolha 

voluntária pelo detentor de Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Para a devolução, procede-

se à emissão de uma nota de devolução ao fornecedor em triplicado, assinada e carimbada pelo 

operador. O original e duplicado acompanham o produto a devolver e o triplicado permanece na 

farmácia, devendo ser assinado e datado pelo estafeta que recolhe o PF. Após o fornecedor aceitar ou 

recusar a devolução, a situação é regularizada informaticamente. Em caso de ser aceite, tanto pode 

ser emitida uma nota de devolução pelo fornecedor, proceder-se à troca por outro produto ou à troca 

pelo mesmo produto com PV superior. 

 

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

 Muito mais do que um local de venda de medicamentos e outros PF, a farmácia é o lugar onde são 

valorizados muitos outros aspetos. Desde a prestação de cuidados de saúde personalizados, ao 

atendimento cuidado e privado, à promoção segura, racional e eficaz do medicamento e ao 

esclarecimento de dúvidas. A farmácia torna-se o local de contacto primordial ao sistema de saúde por 

todos os utentes. A minha experiência nesta fase iniciou-se após o período de maior tempo de 

permanência nos laboratórios. Foi-me explicado desde o início como manusear o Sifarma 2000®, 

incluindo como se processa uma venda. Tive um acompanhamento inicial pelos colaboradores, 

começando a atender sem acompanhamento aproximadamente duas semanas após o início do 

estágio em balcão. Contudo, sempre que necessário, os colaboradores estavam disponíveis 

para esclarecer dúvidas que me surgissem durante o atendimento. 

 Segundo o Estatuto do Medicamento, os medicamentos dispensados numa farmácia são 

classificados em MSRM e MNSRM, consoante a necessidade de prescrição médica aquando a sua 

aquisição. Além destes, segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, a farmácia pode ainda 

disponibilizar aos utentes MPUV, Dispositivos Médicos (DM), PCHC, suplementos alimentares, entre 

outros.[5, 12] 

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Os MSRM podem ser de receita médica renovável ou não renovável, MSRM especial ou de 

receita restrita.[13] 

A dispensa de MSRM necessita de apresentação obrigatória da prescrição médica e o seu 

levantamento só pode ser realizado em farmácias. Posto isto, o Estatuto do Medicamento impõe que 

os medicamentos que estejam sujeitos a receita cumpram pelo menos uma das seguintes condições: 

• “Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

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

• “Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam”;  
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• “Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas sejam indispensáveis aprofundar”; 

• “Destinem-se a ser administrados por via parentérica”.[12] 

4.1.1. Receita Médica 

Atualmente existem em vigor três modelos distintos de receita médica: a receita eletrónica 

desmaterializada, a receita materializada informatizada e a receita materializada escrita 

manualmente.[14, 15]  

A receita eletrónica desmaterializada é rececionada pelos utentes em equipamentos 

eletrónicos, como via mensagem de texto para o telemóvel ou via e-mail. Caso o utente não possua 

equipamentos eletrónicos ou os possua, mas não sabe manusear por completo, a receita pode ser 

impressa pelo médico. A receita possui assim o código matriz, o código de acesso e dispensa e o 

código de direito de opção. Neste tipo de receita não existe limite máximo de linhas de prescrição. 

Apenas existe um limite máximo de duas embalagens por linha de prescrição em tratamentos de curta 

duração (com validade de trinta dias), ou de seis embalagens em caso de tratamento prolongado (com 

validade de seis meses).[14, 15] 

A receita materializada informatizada é um modelo que tem vindo a ser progressivamente 

abandonado, sendo constituída por duas componentes destacáveis: a receita com a medicação e a 

guia de tratamento para consulta da posologia pelo utente. Este tipo de receita permite um máximo de 

quatro linhas de prescrição e duas embalagens por linha, sendo necessária ser aviada num prazo de 

trinta dias. Contudo, se se tratar de um tratamento de longa duração, esta pode ser renovada até três 

vias devidamente identificadas (1ª via, 2ª via e 3ª via).[14] 

A receita materializada escrita manualmente é apenas utilizada em situações excecionais, 

segundo o artigo 8.º da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho: por inadaptação fundamentada do 

prescritor, em falência do sistema informático ou em prescrições ao domicílio. O limite máximo são de 

quarenta receitas por mês, salvo exceção justificada pelo médico, e um limite máximo de quatro linhas 

de prescrição com um máximo de duas embalagens por linha, por receita. O aviamento desta deve ser 

feito na totalidade num prazo de trinta dias, não sendo possível renovação com este modelo.[14, 16] 

Para que uma receita seja válida, esta deve obedecer a alguns requisitos descritos na 

legislação, sendo o dever do farmacêutico verificar a conformidade destes. Todas as prescrições devem 

incluir a Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa (SA), a dosagem, a forma 

farmacêutica, a apresentação e o tamanho da embalagem e a posologia. Também podem ser incluídas 

a marca ou a indicação do nome do titular AIM, caso não existam medicamentos genéricos semelhantes 

comparticipados.[14, 15] Devem também ser tidos em conta os regimes de comparticipação dos utentes 

(tendo-se em atenção às siglas que a receita apresenta) ou o tipo de medicamentos que são prescritos. 

Os medicamentos psicotrópicos, MM ou medicamentos para controlo de diabetes mellitus devem ser 

prescritos à parte em receitas eletrónicas desmaterializadas ou manuais.[14] 

 

4.1.2. Validação e aviamento da receita médica 

Conforme a apresentação da receita pelo utente, o farmacêutico ou técnico procede à sua 

validação. Nas receitas materializadas ou manuais deve-se ter em atenção a presença dos dados 
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do utente (nome e número de utente), número da receita, número de unidades prescritas, identificação 

e assinatura do médico prescritor, data de prescrição e sua validade. Às receitas manuais acresce a 

necessidade de vinheta do médico e, se aplicável, do local de prescrição, não sendo permitidas rasuras, 

caligrafias e canetas distintas na receita.[14, 15] 

 Após a validação da receita ao balcão, o utente deve ser informado da existência de 

medicamentos genéricos com preço mais baixo e similares aos prescritos, caso estes existam. Para 

tal, a farmácia deve possuir em stock pelo menos três medicamentos com a mesma SA, forma 

farmacêutica e dosagem que pertençam aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo. 

Por último, o dispensador deve assegurar-se que o utente percebeu as respetivas indicações 

terapêuticas, a posologia, o modo de administração e possíveis efeitos adversos.[14, 15] 

 No presente estágio passaram-me pelas mãos todas estas receitas. Por vezes, 

aconteceu de não estarem devidamente preenchidas, faltando por exemplo a vinheta do médico 

nas receitas manuais. Nestas situações tive de pedir aos utentes que retornassem ao médico 

para colmatar esta falta, não podendo assim dispensar a medicação. 

 

4.1.3. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a uma legislação estrita, 

de modo a serem utilizados em âmbito clínico e conforme indicação médica, com o intuito de fornecer 

ao utente benefício terapêutico e a evitar o abuso medicamentoso e a utilização ilícita.[17, 18]  As doenças 

psiquiátricas e a dor crónica oncológica e não-oncológica são as que possuem maior expressão em 

farmácia comunitária e, como atuam estimulando ou deprimindo o Sistema Nervoso Central, podem 

induzir habituação e dependência física e psíquica.[19] 

Aquando a receção deste tipo de medicamentos na farmácia, que vêm separados dos outros 

medicamentos em contentores e devidamente assinalados, estes devem vir acompanhados de 

documento de requisição e seu duplicado, sendo o primeiro guardado na farmácia por um período de 

três anos e o duplicado datado, assinado e carimbado para ser enviado ao armazenista.[14, 15] 

 No ato de dispensa destes medicamentos é apresentado ao dispensador um alerta no sistema 

informático (denominação PSI a vermelho), não sendo permitida a finalização da dispensa sem o 

preenchimento das identidades do utente e adquirente (nomes, moradas, datas de nascimento e 

números do cartão de cidadão/bilhete de identidade). Terminada a venda, é atribuída a esta um número 

sequencial de registo e emitido um talão comprovativo que deve ser datado, assinado e carimbado pelo 

dispensador. As receitas materializadas devem ser fotocopiadas e arquivadas com o talão na farmácia 

por um período de três anos. Mais tarde é gerado pelo sistema informático uma listagem deste registo 

de vendas que é enviado ao INFARMED®.[16] 

 

4.1.4. Regimes de comparticipação 

A comparticipação de medicamentos pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) do Estado 

Português é feita através de dois regimes: o regime geral e o regime especial.[14] 

No regime geral, o Estado comparticipa uma determinada percentagem fixa do PVP de um 

medicamento, dependendo da sua classificação farmacoterapêutica. Neste estão incluídos quatro 
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escalões: o escalão A (90% de comparticipação), o escalão B (69% de comparticipação), o escalão C 

(37% de comparticipação) e o escalão D (15% de comparticipação).[14, 20] 

Já no regime especial, este comparticipa utentes com patologias especiais, e faz-se 

representar pelas letras R ou O, devendo estas constarem nas receitas eletrónicas materializadas e 

manuais quando assim se aplica. A letra R destina-se a pensionistas com baixos rendimentos anuais 

e a letra O para determinadas patologias ou grupos especiais de utentes.[21] 

Importa também acrescentar que outros medicamentos e PF podem estar sujeitos a 

comparticipação, como os MM (30%), os produtos destinados ao controlo da diabetes (85% para tiras-

teste e 100% para agulhas, seringas e lancetas) e câmaras expansoras (80% em unidades não 

superiores a 28€). Outros subsistemas de saúde públicos do SNS ou privados podem também fornecer 

comparticipação acrescida aos seus beneficiários.[22-24] 

 

4.1.5. Conferência do receituário e faturação 

A conferência do receituário baseia-se na verificação das receitas de forma a verificar se estas 

cumprem com os requisitos necessários para serem validadas. Todas as receitas eletrónicas 

materializadas e manuais com MSRM comparticipados devem ter impresso no verso o documento de 

faturação (com o PVP de cada medicamento, os encargos para o utente e a entidade comparticipante) 

assinado pelo utente. Posteriormente, o farmacêutico ou técnico data, assina e carimba a receita. Estas 

receitas são então compiladas mensalmente em lotes de trinta de acordo com o subsistema de saúde 

comparticipante. Em caso de comparticipação adicional por outras entidades, devem ser anexados um 

talão adicional com a informação da dispensa, a assinatura do doente e a cópia do cartão de 

beneficiário. No final de cada mês procede-se ao fecho dos lotes.  

Dado existirem cada vez menos receitas manuais, aumentando o uso das receitas eletrónicas 

desmaterializadas, o processo torna-se cada vez mais facilitado. 

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Tal como o nome indica, os MNSRM não necessitam de receita médica para serem aviados. Desta 

forma, estes medicamentos podem ser adquiridos tanto em farmácias como em outros 

estabelecimentos legalmente habilitados, como indicado no Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de agosto. 

Contudo, os MNSRM de venda Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF) constituem uma subcategoria dos 

MNSRM que se aplica a medicamentos que, embora possam ser dispensados sem receita, necessitam 

da intervenção de um farmacêutico, devendo estes cumprirem protocolos de dispensa publicados pelo 

INFARMED®.[12, 25, 26] 

Os MNSRM decorrem geralmente de aconselhamento farmacêutico solicitado pelo utente para o 

tratamento de males menores e que não exijam consulta médica. Deste atendimento deve-se perceber 

os sintomas e outras informações importantes do utente e, em caso de patologia mais grave, remeter 

o doente para o médico.  

Durante o meu estágio ao balcão vendi muitos MNSRM, tendo sido na maioria medicamentos 

antigripais, antitússicos e expetorantes (decorrentes da sazonalidade da altura) e suplementos 

alimentares e PCHC. 
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4.3. Medicamentos Manipulados 

Os MM representam “qualquer forma magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico”.[7] O médico prescritor receita o medicamento para manipulação 

e, de acordo com a fórmula, escolhe-se a técnica de preparação adequada conforme as informações 

do Formulário Galénico Português® (FGP®), Farmacopeia Portuguesa® ou outras farmacopeias, 

Martindale® ou com o auxílio de laboratórios colaboradores. Em caso de dúvida com a fórmula prescrita, 

o farmacêutico deve tentar esclarecer-se com o médico prescritor.[7] 

Uma ficha técnica de uma fórmula magistral contém a designação do manipulado, os nomes do 

utente e médico prescritor, a data, a forma farmacêutica, o código interno do manipulado, o preço, as 

matérias-primas e embalagens, a técnica de execução, a descrição do rótulo e a ficha de qualidade. 

Antes e aquando da execução da fórmula, esta deve ser revista em confronto com a receita e aprovada, 

assim como os lotes e datas de validade das matérias a utilizar devem ser confirmados. No final, após 

o acondicionamento do medicamento, verificam-se as suas características de qualidade e este é então 

rotulado. O rótulo deve conter o nome do utente, a fórmula do medicamento, as condições de 

conservação, a posologia, a identificação da farmácia e do diretor técnico, o código interno desse 

manipulado e as referências “Manter fora do alcance das crianças” ou outras específicas do 

medicamento (“Agitar antes de usar”, etc.).[7] 

Na FC® existem dois laboratórios para a realização de MM. O laboratório 1 destina-se à produção 

de cápsulas. A parte da manhã é reservada para a produção deste tipo de medicamentos, enquanto 

que a parte da tarde procede-se a tarefas como: continuação da manipulação (caso necessário), 

preparação da manipulação para o dia seguinte com a correção das receitas rececionadas e 

confirmação das dosagens, correção de cálculos e fichas técnicas, registo das fórmulas e realização 

de ensaios de uniformidade de massa das cápsulas preparadas no próprio dia. 

No laboratório 2 são produzidos diversos manipulados como cremes (incluindo os transdérmicos e 

os hormonais), pomadas, geles, soluções e suspensões orais, soluções tópicas, champôs, espumas, 

supositórios, óvulos vaginais, pós cutâneos e comprimidos sublinguais. 

Durante o meu estágio curricular tive a oportunidade de contactar e trabalhar nestes dois 

laboratórios, a tempo inteiro nos primeiros dois meses e esporadicamente nos restantes meses. 

Trabalhei maioritariamente no laboratório 2, elaborando diversos manipulados dos acima 

referidos, como por exemplo: pomadas de vaselina com enxofre; pomadas saliciladas; cremes 

anestésicos e despigmentantes; pós para uso podológico; soluções auriculares com álcool 

boricado; soluções, espumas e champôs com minoxidil e/ou bimatoprost; soluções iodadas, 

diversas soluções hidroálcoólicas; uma suspensão pediátrica; entre muitos outros. No 

laboratório 1 apenas procedi aos ensaios de uniformidade de massa segundo a FP 9.1. Contudo, 

foi-me explicado e também pude observar todo o processo de fabrico de cápsulas. Em ambos 

os laboratórios contactei também com receituários, boletins de análise, fichas técnicas, PV das 

matérias primas e normas de segurança e qualidade. 

Antes da produção do manipulado, o cliente deve autorizar a sua produção (p.e. por telefone). Neste 

contacto inicial podem também serem esclarecidas algumas dúvidas como o preço, o uso terapêutico, 

a posologia, o modo de administração, entre outros, dado que alguns MM são enviados para o 
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domicílio. Em caso de dispensa ao balcão, estas dúvidas devem também serem esclarecidas sempre 

que necessário. 

O PVP dos manipulados é calculado no Pc.Gest pela seguinte fórmula: [(Valor dos honorários + 

Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3], com acréscimo do Imposto de 

Valor Acrescentado (IVA).[27] O SNS pode comparticipar alguns destes MM, desde que: seja inexistente 

no mercado fórmulas farmacêuticas com a mesma SA, existência de lacunas terapêuticas com os 

medicamentos comerciais ou necessidade de uma adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas 

para públicos específicos (pediatria, geriatria, etc.). Estes manipulados comparticipados encontram-se 

identificados numa lista na legislação elaborada para o efeito. As receitas médicas que sofram 

comparticipação devem indicar a inscrição “Medicamento Manipulado” (MM) ou “Faça segundo a arte” 

(F.S.A.). Caso façam referência a marcas de medicamentos ou outros PF comerciais, não poderão ser 

comparticipadas.[22] 

 

4.4. Outros Produtos Farmacêuticos 

4.4.1. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Segundo o Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho, os MPUV constituem “toda a substância, 

ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, (…) exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. Estes são da responsabilidade da 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.[28, 29] 

A FC® possui um stock geral destes produtos (soluções cutâneas, desparasitantes internos e 

externos, etc.), sendo que, em caso de necessidade de algum produto que não possuam, procede-se 

à sua encomenda. 

 

4.4.2. Dispositivos Médicos 

Tal como os medicamentos, os DM podem ser utilizados na prevenção, diagnóstico ou 

tratamento de doenças humanas, embora os mecanismos envolvidos na obtenção do efeito pretendido 

não devem advir de ações farmacológicas, imunológicas ou metabólicas. Estes DM são divididos em 

quatro classes conforme o risco inerente à sua utilização e à invasão no corpo humano: classe I (DM 

de baixo risco), classes IIa e IIb (DM de médio risco) e classe III (DM de alto risco).[30-32] Contactei e 

vendi durante o estágio alguns DM, em que o seu uso e adequação ao utente foi-me previamente 

explicado pelos colaboradores, como a tirada de medidas para as meias de compressão, óculos 

corretivos, ligaduras e algodão hidrófilo (classe I), compressas e pensos de gaze, lancetas e 

termómetros digitais (classe IIa), material de penso, canetas de insulina e preservativos e 

pensos medicamentosos (classe IIb), testes de gravidez, frasco de colheita de urina assética, 

equipamentos e tiras-teste para medição da glicemia capilar e colesterol. 

 

4.4.3. Suplementos alimentares e produtos de alimentação especial 

Os suplementos alimentares são da responsabilidade do Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária. Como o nome indica, são géneros alimentícios que constituem fontes concentradas de 
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determinadas substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, isoladas ou combinadas. Estes não 

devem substituir um regime alimentar normal, mas sim complementar ou colmatar a deficiência de 

algum nutriente na dieta. Por outro lado, existem PF que podem ser considerados pela legislação como 

medicamentos e suplementos alimentares, quando na sua constituição contêm substâncias como a 

melatonina, valeriana, condroitina e glucosamina ou extratos de plantas como Ginkgo biloba e               

Serenoa repens.[29, 33, 34] 

Durante o presente estágio tive a oportunidade de vender inúmeros suplementos 

alimentares para as mais variadas situações pedidas pelos utentes. Tive ainda a oportunidade 

de assistir a formações que me auxiliaram a obter maior conhecimento científico e a melhorar o 

aconselhamento acerca dos suplementos envolvidos. 

 

4.4.4. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Os PCHC são “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as 

diversas partes superficiais do corpo humano (…) 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”. O aumento exponencial da sua procura deve-se 

em parte à maior preocupação com a autoestima e qualidade de vida da população, e torna-se uma 

área onde o farmacêutico pode demonstrar os seus conhecimentos e aconselhar os indivíduos acerca 

destes produtos.[35] No meu estágio houve imensas situações em que os clientes me pediram 

aconselhamento acerca de PCHC. Desde o início do estágio, os colaboradores da FC® foram-me 

explicando a funcionalidade de alguns dos produtos que possuíam. Contudo, como a variedade 

dos PCHC na farmácia era grande, sempre que tinha dúvidas com PCHC que não estava tão 

familiarizado, procurava mais informações junto dos colaboradores. 

 

5. Outros serviços de saúde prestados pela FC® 

 Além de PF, a farmácia comunitária pode prestar serviços de saúde de excelência que advêm da 

formação do farmacêutico e se traduzem no reconhecimento e confiança na farmácia. 

 A FC® disponibiliza diversos serviços, como a determinação de parâmetros físicos e bioquímicos 

com recurso a aparelhos e ferramentas apropriadas (pressão arterial e ritmo cardíaco com tensiómetro, 

glicemia capilar e colesterol pela punção do dedo, peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC)), 

podendo o utente realizar o acompanhamento ao longo do tempo. É feita a realização de curativos de 

feridas de menor gravidade, furo de orelhas, administração de injetáveis, consultas de nutrição, 

depilação a laser e tratamento de celulite. Outrora, a FC® disponibilizava também um serviço de 

medição da Densidade Mineral Óssea (DMO) através de um aparelho para o efeito (Osteosys SONOST 

3000®). Contudo, dada a pouca prática com o aparelho e com as obras na farmácia no primeiro 

semestre de 2018, o aparelho acabou por ser guardado. No âmbito da realização de projetos no 

meu estágio, montei novamente o aparelho, realizei rastreios com este aparelho (TEMA 2) e 

relembrei o seu manuseio com os colaboradores, passando assim a FC® a disponibilizar 

novamente este serviço. Neste estágio tive a oportunidade de determinar diversas vezes nos 
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utentes a sua pressão arterial e ritmo cardíaco, determinar a sua glicemia capilar e realizar os 

rastreios de osteoporose através da determinação da DMO (PROJETO II). 

 Igualmente importante procede-se à recolha e tratamento de medicamentos enquanto resíduos para 

o VALORMED® (sociedade sem fins lucrativos que gere de forma segura os resíduos de embalagens 

vazias através da sua reciclagem e incineração de medicamentos fora de uso)[10] e recolhem-se 

radiografias para reciclagem pelas campanhas da Assistência Médica Internacional (AMI), de forma a 

evitar a sua deposição em aterros e a contaminação do meio ambiente.[36] Tive também a 

oportunidade de contribuir para a realização destas tarefas durante o meu estágio. 

 

6. Formações 

 Com a constante evolução dos PF no mercado e do conhecimento científico, torna-se importante 

atualizar os conhecimentos nas mais diversas áreas com que uma farmácia comunitária lida. 

 Para tal, durante o meu estágio, fui incentivado pela equipa a assistir a várias formações na 

farmácia e uma no exterior, que contribuíram ainda mais um pouco para a minha formação e 

para a melhoria do aconselhamento dos seus produtos (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Formações assistidas durante o estágio em farmácia comunitária. 

 

 

PARTE II: Projetos por mim realizados na farmácia e junto da comunidade 
 

PROJETO I: Tinea Pedis, tinha dos pés ou “pé de atleta” 
 

1. Enquadramento do tema e objetivos 

A prevalência dos fungos dermatófitos tem vindo a aumentar no continente europeu ao longo das 

últimas décadas. Fatores sociológicos, como as más condições sanitárias e saúde debilitada, aquando 

da Segunda Guerra Mundial e da imigração proveniente da África Central, fez com que o fungo 

Trichophyton rubrum, outrora desconhecido na Europa no início do século XX, se tornasse prevalente 

no continente europeu.[37, 38] 

FORMAÇÕES LOCAL DURAÇÃO DATA 

Apresentação de alguns produtos da 

Leti® 
Farmácia dos Clérigos 30 minutos 20 de dezembro de 2019 

Apresentação de alguns produtos: 

Ansiwell®, Systur®, pensos íntimos, 

entre outros. 

Farmácia dos Clérigos 30 minutos 22 de janeiro de 2019 

Apresentação dos suplementos da 

Biojam® 
Farmácia dos Clérigos 30 minutos 23 de janeiro de 2019 

Apresentação dos produtos Silfarma® Farmácia dos Clérigos 20 minutos 28 de janeiro de 2019 

Apresentação da nova gama de 

produtos da Martiderm® 
Farmácia dos Clérigos 30 minutos 6 de fevereiro de 2019 

Formação Bioactivo® – Pharma Nord® BessaHotel Porto 
5 horas e 30 

minutos 
20 de fevereiro de 2019 

Apresentação dos produtos da 

Pranarom® (óleos essenciais) 
Farmácia dos Clérigos 20 minutos 27 de fevereiro de 2019 
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A tinha dos pés, uma infeção por dermatófitos, é mundialmente comum e pode ocorrer em todas as 

faixas etárias e géneros. Contudo é mais frequente nos homens com idade superior a 10 anos. A 

literatura e os dados sugerem que, em algum momento da sua vida, aproximadamente 70% da 

população mundial experimenta uma infeção deste tipo.[37-40] 

Posto isto, como estas infeções são de fácil contágio e como nem sempre estas são bem 

tratadas, dado o tratamento ser longo e requerer resiliência por parte dos doentes (que muitas 

vezes abandonam a terapêutica), foi meu objetivo sensibilizar os utentes da Farmácia dos 

Clérigos acerca desta temática. 

 

2. Os fungos, as micoses e a tinha dos pés 

O reino Fungi abrange mais de 50000 espécies de fungos, estando estes amplamente 

disseminados no nosso planeta. Este reino, criado por Robert Whittaker para dividir e classificar os 

fungos, subdivide-se em quatro filos, de acordo com as suas características: o Ascomycota, o 

Basidiomycota, o Chytridiomycota e o Zygomycota.[41] 

O estudo sistemático e descritivo dos fungos remonta há cerca de 250 anos, mas a noção da sua 

existência, assim como dos seus efeitos benéficos e prejudiciais, remonta desde a antiguidade. Quer 

os fungos micromicetos (microscópicos) ou os macromicetos (como os cogumelos) estão presentes 

no nosso quotidiano, na alimentação ou constituindo a flora comensal dos seres vivos. Todavia, nem 

todos são sadios, sendo que alguns fungos podem causar doenças nos seres vivos, ou até a morte.[41] 

Os fungos podem ser considerados como agentes causadores de doença em hospedeiros 

suscetíveis, porém, um pequeno grupo denominado por patogénicos primários possui as 

características necessárias para causarem doença em hospedeiros saudáveis.[37] Podem ser 

considerados saprófitas ou comensais e a gravidade da doença que causam depende do estado do 

sistema imunitário do hospedeiro.[37, 42]  

No que concerne à etiologia das infeções fúngicas, o termo micoses é o que engloba as doenças 

infeciosas causadas por estes microrganismos. Estas podem ser classificadas em superficiais, 

subcutâneas e sistémicas ou profundas.[37, 43],  Destas, as micoses superficiais terão maior relevo 

neste trabalho. Estão limitadas à pele e mucosas, sendo que a sua infecciosidade depende da 

integridade destas barreiras. Possuem carácter benigno mas podem provocar elevada morbilidade.[37] 

As dermatofitoses, ou as vulgarmente conhecidas tinhas, são originárias de três géneros de 

dermatófitos: Epidermophyton spp., Microsporum spp. e Tricophyton spp.. São microrganismos 

queratinofílicos pois alimentam-se da queratina animal e desenvolvem-se nos tecidos que a possuem 

como o cabelo e barba, a pele e as unhas. Porém, os dermatófitos não possuem a capacidade de 

atingir os tecidos subcutâneos e os órgãos internos. O seu contágio pode efetuar-se via antropofílica, 

zoofílica e geofílica.[39, 44] 

Os agentes mais envolvidos, do género Tricophyton spp., tratam-se de um grupo de fungos capaz 

de causar infeções relativamente comuns. Entre estas destacam-se a tinha do couro cabeludo                  

(Tricophyton tonsurans), as onicomicoses (Tricophyton mentagrophytes e Tricophyton rubrum) e as 

tinhas da pele e dos pés (“pé de atleta”) (Tricophyton mentagrophytes/interdigitalis e                      

Tricophyton rubrum).[37, 39],  



 

  

 
Relatório de estágio profissionalizante em farmácia comunitária:                                                                 

Farmácia dos Clérigos 

18 Bruno Filipe Soares Araújo 

3. Tinea pedis, tinha dos pés ou “pé de atleta” 

3.1. O que é a tinha dos pés e como surge? 

A tinha dos pés ou “pé de atleta”, é uma infeção micótica provocada pelos fungos dermatófitos 

do género Epidermophyton spp. ou Trichophyton spp. nos pés. Destes fungos, as espécies                                     

Tricophyton mentagrophytes/interdigitalis e Tricophyton rubrum são as mais comuns.[37, 38]  A sua 

prevalência depende de fatores biológicos, como a infecciosidade do agente fúngico e do sistema 

imunitário do hospedeiro, como também ecológicos, como os climas quentes e húmidos.[37, 39, 40] 

Assim, é possível adquirir a infeção por contacto direto ou indiretamente com objetos 

contaminados com os seus esporos (fómites) em ginásios, piscinas, balneários, escolas, com o uso 

contínuo de calçado fechado ou até mesmo em contexto familiar quando existe partilha de roupa, 

calçado e lençóis. Relativamente aos solos, a areia poderia ser um local propício para se adquirir uma 

infeção, contudo torna-se pouco provável dado este meio não propiciar as condições adequadas para 

a sobrevivência dos dermatófitos. No que toca a pavimentos, como estrados de madeira ou outro tipo 

de estrados húmidos em balneários, a probabilidade de contágio é efetivamente grande. 

 

3.2. Fisiopatologia da tinha dos pés 

Ambos os géneros causadores destas dermatofitoses pertencem ao filo Ascomycota, classe dos 

Euritiomycetes, família Arthrodermataceae e ordem Onygenales. Reproduzem-se maioritariamente de 

forma assexuada, mas também por reprodução sexuada quando as condições do meio o exigem.[45] 

Inicialmente, é comum a infeção instalar-se na quarta prega interdigital, permanecendo entre o 

quarto e quinto dedos, alastrando-se às restantes pregas interdigitais (forma interdigital) (Figura 1A) 

e ao mesmo tempo à superfície plantar dos dedos dos pés. A partir desta zona pode atingir a superfície 

plantar do pé e as suas faces laterais (forma plantar) (Figura 1B). Por vezes, é também possível o 

aparecimento de vesiculas com líquido, que pode ao mesmo tempo indicar infeções bacterianas 

concomitantes (forma vesicular) (Figura 1C). Estudos sugerem que a destruição da barreira lipídica 

da pele, como resultado de sucessivas lavagens, pode proporcionar a sobrevivência e proliferação dos 

dermatófitos. Tais locais anatómicos não possuem folículos pilosos ou glândulas sebáceas, o que 

facilita ainda mais a sua propagação.[37, 39, 40] 

Como foi referido anteriormente, o calor e a humidade propiciam a infeção, como o uso de calçado 

fechado e não arejado, que promovem a maceração, a descamação e a formação de fissuras na 

pele. Se a infeção não for convenientemente resolvida, poderá evoluir para um carácter crónico, com 

agravamento da descamação e hiperqueratose.[37, 40] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Formas de manifestação da tinha dos pés: interdigital (1A), plantar (1B) e vesicular (1C). Adaptado de [45]. 

1A 1B 1C 
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Podem também existir fases sintomáticas ou assintomáticas. No caso dos portadores 

assintomáticos, estes podem desenvolver a infeção em seis meses ou até permanecer sem qualquer 

sintomatologia durante anos. Contudo, nesta última situação, contagiam igualmente outras pessoas.[37] 

Não menos relevante, a tinha dos pés pode coexistir com outro tipo de tinhas, como a do 

cabelo/barba, onicomicoses e até das virilhas. A sua resolução é fundamental de modo a evitar o 

alastramento e aparecimento de outro tipo de tinhas que envolvam o mesmo agente patogénico.[37] 

 

3.3. Sintomatologia 

Os sintomas que a tinha dos pés provoca são vários, mas específicos, dependendo da zona do 

pé que afeta. A patologia apresenta-se através de uma descamação ligeira a severa da pele dos 

pés, juntamente com manifestações dermatológicas como a vermelhidão, a inflamação, o prurido e 

fissuras, acompanhadas de mau odor. A pele pode tornar-se esbranquiçada e frágil ou relativamente 

mais dura e grossa na planta do pé.[37, 38] 

 

3.4. Diagnóstico 

 Primeiramente, o diagnóstico de uma tinha dos pés procura entender como esta iniciou e 

observar qual o local que acomete, a simetria e características da lesão, a sintomatologia que 

provoca, o carater evolutivo e coexistência de outro tipo de dermatofitoses.[37] 

Posteriormente, procede-se à colheita de escamas de pele através de raspagem com lâmina nos 

bordos da lesão (local onde os agentes se encontram em alastramento e maior atividade) para se 

comprovar a existência de esporos, conídios (microconídios e macroconídios) ou hifas dos agentes 

etiológicos em observação microscópica (Figura 2). Para a recolha destas amostras, a pele ou cabelo 

devem estar limpos (sem cremes, pomadas ou outros produtos) e o indivíduo não deverá estar a efetuar 

terapia contra esta infeção. Caso contrário, deverá interromper o tratamento até eliminar o fármaco do 

organismo e, só posteriormente, poderá efetuar esta análise laboratorial.[37, 45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Hifas e conídeos de Tricophyton interdigitalis (2A) e hifas, microconídios e macroconídios de Trichophyton rubrum 

(2B). Adaptado de [46].  

 

3.5. Tratamento farmacológico 

 O tratamento da tinha dos pés com fármacos antifúngicos pode ser tópico (o mais comum) ou 

sistémico, sendo que este último é indicado quando a patologia é crónica ou recidivante, extensa em 

termos de tamanho e inflamação com hiperqueratose, ou está associada a imunossupressão ou 

2A 2B 

conídeos 

hifa 

hifa 

macroconídeo 

microconídeo 
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iatrogenia. Contudo ambos são processo morosos e exigem persistência por parte dos utentes.[37, 

45] 

 Os derivados imidazólicos do grupo dos azóis são os mais utilizados para o tratamento das 

micoses superficiais. Estes compostos atuam inibindo a enzima 14-α-desmetilase, suprimindo a síntese 

de ergosterol (importante para a manutenção da membrana citoplasmática dos fungos). Fármacos sob 

a forma de creme, pomada ou solução cutânea, como o clotrimazol, miconazol, bifonazol, 

econazol, cetoconazol, tioconazol e sertaconazol são os que mais se destacam para o tratamento 

tópico. Contudo, o ciclopirox e a terbinafina, uma alilamina que inibe a enzima esqualeno-epoxidase, 

impedindo igualmente a síntese de ergosterol, também podem ser usados. O tratamento em crianças 

e grávidas deve ser ponderado e ajustado pelo médico (Tabela 4).[37, 39, 40, 47] 

 O tratamento sistémico apresenta a mesma eficácia que os antifúngicos tópicos, porém, 

não deve ser usado em grávidas. Neste caso, pode-se usar o fluconazol e o itraconazol por via 

tópica (Tabela 4).[37, 39, 40, 47]  

 

Tabela 4: Fármacos atualmente usados para o tratamento da tinha dos pés. 

 

3.6. Medidas preventivas 

A prevenção constitui um elemento fundamental do aconselhamento farmacêutico. De modo a 

prevenir a invasão por dermatófitos nos pés, prevenir futuras recidivas ou até auxiliar o 

tratamento de uma infeção, existe um conjunto de medidas importantes que podem ser adotadas pela 

população.[37] 

A higiene quotidiana dos pés, realizada pelo próprio individuo, é importante. Deve-se aconselhar 

a lavagem frequente dos pés com água e sabão, seguida de secagem, especialmente na zona 

interdigital e sem fricção. Neste passo, é importante que o indivíduo use toalhas distintas, ou regiões 

alternadas destas, para a limpeza do corpo e da zona afetada, assim como entre os dois pés. O corte 

CLASSE FÁRMACOS MARCAS POSOLOGIA 

Imidazóis 

Clotrimazol 

Canesten® (Bayer®), Mycosilin® 

(Labialfarma®), Nalbix® 

(Azevedos®) 

10 mg/g, aplicação 2-3xdia, durante 3-4 semanas 

Miconazol Daktarin® (Johnson&Johnson®) 20 mg/g, aplicação 2xdia, durante 2-6 semanas 

Bifonazol 
Canespor® (Bayer®), Bifonazol 

Farmoz® (Farmoz®) 
10 mg/g, aplicação 1xà noite, durante 3 semanas 

Econazol Pevaril® (Trimb Healthcare AB®) 
10 mg/g, 2xdia, durante aproximadamente 2 

semanas 

Cetoconazol 
Nizoral® (Johnson&Johnson®), 

Tedol® (Edol®) 
20 mg/g, 2xdia, durante 6 semanas 

Tioconazol Trosyd® (Pfizer®) 10mg/g, 1-2xdia, durante 6 semanas 

Sertaconazol Dermofix® (Ferrer®) 1-2xdia, durante 4 semanas 

Olaminas Ciclopirox Mycoster® (Pierre Fabre®) 10 mg/g creme, 1-2xdia, durante 21 dias 

Alilaminas Terbinafina Lamisil® (Novartis Farma®) 10mg/g, 1xdia, durante 1 semana 

Triazóis 
Fluconazol 

Diflucan® (Pfizer®), Fluconazol 

Labesfal® (Generisl®), 

Fluconazol Wynn® (Gold 

Farma®) 

50 mg 1xdia ou 150 mg 1xsemana ou 300-400 mg 

1xsemana, durante 1-6 semanas 

Itraconazol 
Itragem® (ISDIN®), Sporanox® 

(Janssen®) 
50-100 mg, durante 1-2 semanas 
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frequente das unhas é uma mais valia, tendo-se em atenção evitar cortes na pele, que podem 

constituir uma porta de acesso aos fungos.[37, 38, 48] 

As meias e calçado devem ser frequentemente trocados, podendo-se usar diariamente nestas 

peças sprays desinfetantes ou pós de secagem, como o talco, nos pés, calçado e meias. A lavagem 

regular das peças de vestuário é significativamente valorizada. O calçado não deve ser partilhado 

com outras pessoas, de modo a evitar contágio, e deve permitir uma boa circulação do ar (preferir 

calçado em pele ou tecido ao plástico). É também preferível o uso de chinelos ou sandálias no 

domicílio, especialmente nas épocas mais quentes do ano.[37, 38, 48] 

Em espaços públicos, como balneários, piscinas, ginásios, entre outros, os indivíduos devem 

evitar andar descalços. É recomendado o uso de chinelos nestes locais.[37, 38, 48] 

 

4. Projeto: Panfleto informativo para distribuição na Farmácia dos Clérigos® 

 De modo a sensibilizar os utentes da FC® para a importâncias das infeções fúngicas nos pés por 

dermatófitos, procedi à elaboração de um panfleto informativo (Anexo 7). Neste, coloquei de forma 

simples e compreensível a toda a comunidade, as informações que achei serem mais importantes. No 

folheto comecei por apresentar e definir o tema, os tipos de infeções e agentes etiológicos, as 

formas de contágio, o tratamento farmacológico e as medidas preventivas. Não menos importante, 

apelei à consulta do médico(a) ou farmacêutico(a) em caso de dúvida. 

 Estes panfletos foram colocados em cada balcão da farmácia e fornecidos aos utentes sempre que 

estes apresentavam uma infeção do género. 

 

5. Considerações finais do projeto 

Com este projeto aprofundei os meus conhecimentos obtidos no curso e, com o estudo pude assim 

cumprir o objetivo de elaborar um panfleto simples, mas com a informação necessária, para sensibilizar 

os utentes que passaram pela FC®. Mais importante ainda se tornou o aconselhamento das medidas 

de prevenção à população, uma vez que a sua prática diminui exponencialmente o contágio e/ou o 

alastramento de uma infeção. Durante o meu estágio curricular deparei-me com algumas 

situações em que os clientes me pediram produtos para o tratamento de tinha dos pés que 

possuíam. Com o conhecimento de alguns produtos, senti-me mais apto para os vender, fazer 

vendas cruzadas com pós ou sprays desinfetantes e, acima de tudo, informar sobre as medidas 

de prevenção. Os utentes decidiam assim comprar mais um ou outro produto para reforçar o 

tratamento e prevenir a reinfeção, assim como demonstraram interesse em saber acerca das 

medidas de prevenção, uma vez que desconheciam a maioria destas. Por sua vez, a FC® passou 

também a dispor de mais produtos para prevenção, como os pós da Dr. Sholl®, e a dar mais 

atenção à venda de sprays desinfetantes, que possuíam em stock, mas que estavam a 

aproximar-se do final do PV. 
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PROJETO II: Rastreio de Osteoporose 

 

1. Enquadramento do tema e objetivos do rastreio 

A osteoporose (OP) sempre existiu na história da humanidade. No entanto, a OP apenas se tornou 

recentemente um problema de relevância clínica devido ao aumento da esperança média de vida.[49, 50] 

Segundo os dados estatísticos da Sociedade Portuguesa de Osteoporose e Doenças Metabólicas, 

estima-se que ocorra uma fratura causada por OP a cada 3 segundos ou que, após os 50 anos de 

idade, 1 em cada 5 pessoas sofre uma fratura de fragilidade durante a sua vida.[51] 

Assim, com a minha iniciativa de elaborar um rastreio na FC®, foi-me proposto pela Dr.ª 

Helena Gomes abordar a OP, uma vez que a farmácia possuía um aparelho para medição de 

densidade mineral óssea (DMO) que infelizmente estava guardado por desuso, como também 

devido às obras que esta sofreu no primeiro semestre de 2018. Deste modo, foram meus 

objetivos estudar a OP e planear, organizar e elaborar este rastreio, de modo a sensibilizar os 

utentes da farmácia acerca desta temática. 

 

2. O Sistema ósseo, suas funções e fisiologia 

O osso é uma estrutura fundamental à anatomia do ser humano. O esqueleto fornece rigidez 

mecânica, suporta os tecidos moles e músculos possibilitando a ação motora, suporta e protege 

os órgãos vitais e a medula óssea, absorve metais pesados e toxinas (diminuindo os efeitos 

adversos noutros tecidos) e, além do mais, funciona como reservatório de iões e sais minerais como 

o cálcio e fosfato. Por outro lado, a medula óssea também produz inúmeras células sanguíneas, 

incluindo as precursoras de células ósseas.[49, 52, 53] 

O esqueleto humano é constituído por 80% de osso cortical (parte externa mais compacta e 

densa que predomina nas hastes dos ossos longos) e por 20% de osso trabecular (malha interna 

predominante nas vértebras, ossos longos, epífises e cristas ilíacas).[52] O osso revela-se uma estrutura 

rígida, em que 70% da sua matéria óssea é constituída por água e componentes minerais 

inorgânicos com uma estrutura análoga à hidroxiapatita. Os cristais são irregulares e pequenos, o que 

os tornam solúveis e móveis para diversas funções metabólicas, como também conferem dureza e 

rigidez ao osso. Fazem parte da sua composição os seguintes minerais: carbonatos, cloro, estrôncio, 

flúor, magnésio, potássio, sódio e zinco. Relativamente à matéria orgânica (30%), que é 

responsável pela elasticidade e flexibilidade do osso, 2% desta é constituída por células ósseas, 

enquanto que 98% traduz-se em elementos orgânicos da matriz (colagénio tipo I, proteoglicanos, 

glicoproteínas e proteínas como a osteonectina e osteocalcina) que participam em funções 

metabólicas. Esta matriz funciona também como reservatório de outras proteínas como as hormonas 

de crescimento [insulinelike growth factor (IGF) e transforming growth factor beta (TGF-β)]. [49, 52] 

 Contudo, a matriz óssea não é um elemento estático, ocorrendo um conjunto de alterações que 

se denomina por remodelação óssea ou turnover ósseo. Para este processo contínuo ao longo da 

vida, contribuem mecanismos de substituição, destruição e reconstrução do tecido ósseo, com o 

intuito de preservar ou melhorar a sua integridade e prevenir a sua degradação. Neste processo, 

atuam diferentes células ósseas: os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Os osteoblastos 
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são considerados os “formadores de osso”, possuem um único núcleo excêntrico, sintetizam a matriz 

orgânica ou osteoide (quando a matriz ainda não está calcificada) em camadas sobrepostas e libertam 

fosfatase alcalina para a mineralização óssea. Os osteócitos derivam dos osteoblastos e são células 

“aprisionadas” em lacunas da matriz, formando uma rede de canalículos com outras células adjacentes 

de forma a permitir as trocas metabólicas e a regulação da homeostasia do osso. Já os osteoclastos 

são os ditos “destruidores de osso”, que derivam de células circulantes da linha dos 

monócitos/macrófagos e precursores osteoblásticos. São células de grande tamanho e multinucleadas, 

aparentam uma forma de “escova” voltada para o local de reabsorção (lacunas de Howship) e possuem 

enzimas lisossómicas como a fosfatase ácida.[49, 52-54] 

 

3. Remodelação óssea 

 O processo de reabsorção ou turnover ósseo dá-se por um equilíbrio entre a formação e a 

destruição do tecido ósseo (Figura 3A).[49, 54] 

Com a fase da ativação, a diferenciação dos osteoclastos inicia-se pela interação dos 

precursores hematopoiéticos com as células da linhagem osteoblástica (células do mesênquima 

e osteoblastos do estroma) e com células inflamatórias (linfócitos T) (Figura 3A-I). Os precursores 

dos osteoclastos podem ser fagócitos mononucleares não só da medula óssea, como também do 

baço, dos tecidos moles, da circulação sanguínea ou de lesões inflamatórias e/ou neoplásicas. A 

formação dos osteoclastos é estimulada por diversos fatores como a 1,25(OH)2-vitamina D 

(1,25(OH)2D3), por interleucinas (IL-1 e IL-6), pela hormona paratiroideia (PTH) e recetor PTH1 

(PTH1r), por prostaglandinas como a prostaglandina E2 (PGE2), pela ação da cicloxigenase-2 

(COX-2), pelos fatores de necrose tumoral alfa (TNF-α) e beta (TNF-β) e pelo recetor mediador de 

citocinas gp130 (Figura 3B-I). De forma indireta, estes fatores estimulam a expressão do recetor 

membranar RANK dos osteoclastos, que é ativado por sua vez pela expressão do fator de 

transcrição nuclear k (NF-kB ligante ou RANKL) dos osteoblastos, assim como pela expressão do 

fator estimulante de colónias de macrófagos (M-CSF) nos osteoblastos (Figura 3B-II). O M-CSF e 

RANKL podem também ser produzidos por leucócitos ou células lesadas, sob a forma livre não ligada 

às membranas (Figura 3B-III). O recetor c-fms do progenitor osteoclástico liga-se ao M-CSF induzindo 

a transformação desta célula em pré-osteoclasto (Figura 3B-IV) e, de seguida, o recetor RANK desta 

célula liga-se ao fator RANKL, formando-se o complexo RANKL-RANK que proporciona a 

transformação dos pré-osteoclastos em osteoclastos (Figura 3B-V).[49, 53, 54] 

Estando os osteoclastos formados, ocorre a fase de reabsorção óssea que dura 

aproximadamente 8 dias, com destruição do tecido osteóide e ósseo, em que os osteoclastos se 

movem pela superfície do osso e “escavam-no” pela ação de iões de hidrogénio e enzimas 

proteolíticas (como a catepsina K) (Figura 3A-II). De seguida, ocorre a fase de reversão durante 

aproximadamente 35 dias (Figura 3A-III). Aquando estas duas fases, os osteoblastos sintetizam 

fatores inflamatórios, como por exemplo a glicoproteína osteoprotegerina (OPG). A OPG antagoniza 

o RANK, inibindo a formação de mais osteoclastos, o que conduz ao início da fase de formação que 

dura aproximadamente 145 dias (Figura 3A-IV). Nesta etapa, ocorre a produção de matriz pelos 
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osteoblastos que se podem transformar em células de revestimento liso, serem incorporados sob a 

forma de osteócitos no osso ou sofrerem apoptose.[49, 53, 54] 

Outro fator que inibe a reabsorção e aumenta a produção de OPG é o óxido nítrico (NO), 

que também é produzido pelas células ósseas, contribuindo desta forma para o aumento da 

densidade mineral óssea (DMO).[49, 54] 

 

 

Figura 3: Processo de remodelação óssea (3A) e de formação de osteoclastos (3B). Na figura 3A observa-se as fase de 

ativação dos osteoclastos (3A-I), seguida da fase de reabsorção (3A-II), fase reversa (3A-III) e fase de formação de 

osteoblastos (3A-IV). Na figura 3B está demosntrado o processo de formação de osteoclastos: os fatores que influenciam o 

processo (3B-I), a expressão dos fatores RANKL e M-CSF dos osteoblastos (3B-II) ou sob a a forma livre (3B-III) que induzem 

a expressão dos rescetores RANK e c-fms dos osteoclastos progenitores e pré-osteoclastos, a transformaçáo dos pré-

osteoclastos em osteoclastos inativos (3B-IV) e posterior transformação destes últimos em osteoclastos ativos (3B-V). 

Adaptado de [49]. 

 

4. Osteoporose 

4.1. O que é a osteoporose? 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OP define-se por “uma doença metabólica óssea 

sistémica, caracterizada pela diminuição de massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido 

ósseo, com o consequente aumento da fragilidade do osso e sua suscetibilidade às fraturas”.[55] 

Contudo, a OP não deve ser confundida com osteopenia, pois apesar de em ambas se considerar uma 

quantidade de osso por unidade de volume abaixo do valor normal, na primeira ocorre 

comprometimento da microarquitetura do osso, contrariamente à osteopenia.[49]  

Assim, esta patologia advém de um desequilíbrio no mecanismo de remodelação óssea, 

levando à diminuição da quantidade de osso formado e prevalecendo um aumento da reabsorção 

óssea a elevada velocidade.[49, 54] 

A OP pode ainda ser classificada em primária ou secundária. A primária, que pode ser do tipo I 

(pós-menopausa) ou tipo II, que se inicia na meia-idade e progride até idade avançada. A secundária 

advém de determinadas doenças ou como efeito adverso de certos medicamentos.[50] 

 

4.2. Fisiopatologia 

 Quando estamos perante uma situação de OP, existe um favorecimento da reabsorção, com 

uma exacerbação dos fatores que aumentam o turnover ósseo, que condiciona exageradamente a 
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formação dos osteoclastos. Esta exacerbação pode dever-se a diversos estímulos. Fatores como a 

genética, a idade e stress oxidativo (pelo aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias 

ativadoras dos osteoclastos), a deficiência em estrogénios e testosterona (observada especialmente 

na menopausa e andropausa, provocando um abaixamento de massa óssea) e a existência prévia de 

microlesões por stress mecânico  (em resposta a esforços e cargas repetidas, que levam à apoptose 

dos osteócitos e libertação de fatores promotores dos osteoclastos) promovem a atividade 

osteoclástica em relação à atividade osteoblástica.[53, 56] 

 

4.3. Fatores de risco 

Os fatores de risco tanto advêm de causas fisiológicas que decorrem do envelhecimento, como 

de outros problemas de saúde, causas idiopáticas ou estilo de vida (como o consumo excessivo 

de álcool, tabaco e café ou a falta de exercício físico).[50] 

Os fatores podem assim ser divididos em fatores de risco major, ou em fatores de risco minor, 

Os fatores major são definidos pela idade superior a 65 anos para mulheres ou superior a 70 anos 

para os homens, história familiar de fratura, fratura vertebral ou de fragilidade prévia 

(especialmente após os 40 anos de idade), menopausa precoce com idade inferior a 40 anos, 

propensão aumentada para quedas, uso de corticosteroides sistémicos por período superior a 

3 meses, hipogonadismo e hiperparatiroidismo primário. Relativamente aos fatores minor, temos 

a artrite reumatoide, o hipertiroidismo clínico, a imobilização prolongada e a medicação crónica 

(como os antiepiléticos e a heparina), perda de peso corporal superior a 10% relativamente ao peso 

do indivíduo aos 25 anos de idade, e os hábitos do quotidiano tais como o consumo excessivo 

de cafeína (mais de duas chávenas de café), álcool e tabaco, a deficiência em cálcio e vitamina D 

na dieta (que influencia a absorção intestinal do cálcio), a falta de prática de exercício físico e um 

índice de massa corporal inferior a 19kg/m2.[50, 53, 57] 

 

4.4. Como se manifesta a osteoporose? 

A OP é considerada uma “doença silenciosa” pois não ocorre a manifestação de sintomatologia. 

Contudo, é possível observar-se alguns indícios a longo prazo, que podem prever ou indiciar a 

ocorrência desta doença. Sinais como perda de altura (superior a 2,5 cm), o aparecimento de 

corcunda ou ombros descaídos para a frente (cifose), a posse de uma cintura mais larga e um 

abdómen proeminente, o surgimento súbito de dores nas costas (intensas e inexplicáveis) e a 

ocorrência de fraturas e pequenos traumatismos, podem ser considerados indicadores desta 

doença.[58] 

 

4.5. Diagnóstico 

 Antes do diagnóstico por métodos clínicos, é fundamental compreender o historial do utente. 

 Para medir a densidade mineral óssea (DMO) e prevenir fraturas atempadamente, surgiu a 

densiometria óssea, um exame fiável e simples. Na medição deste parâmetro utiliza-se a 

absorciometria radiológica de dupla energia (DEXA). A avaliação da DMO faz-se a nível do fémur 

proximal e da coluna lombar, tendo-se em conta os valores absolutos em g/cm3 e o índice T (T-score) 
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do colo do fémur, coluna lombar e anca total. Em caso de impossibilidade de medição nestas regiões 

anatómicas, poder-se-á medir a DMO no rádio distal. São assim automaticamente indicados para este 

exame mulheres com mais de 65 anos e homens com mais de 70 anos, mulheres pós-

menopáusicas com idade inferior a 65 anos e homens com mais de 50 anos, caso apresentem 

um fator de risco major ou dois fatores minor, e mulheres pré-menopáusicas e homens com 

menos de 50 anos caso se conheçam causas de OP secundária ou fatores de risco major. Em 

pacientes com OP diagnosticada, o exame de DMO apenas dever ser repetido dois anos a seguir ao 

tratamento e, em caso de osteopenia, repetido de três em três ou de cinco em cinco anos.[53, 57, 59, 60] 

 Este método tornou-se tão vulgar, que fez com que a Organização Mundial de Saúde criasse a 

sua definição de OP em 1994 com base nos algoritmos para determinação do risco de fratura, de 

acordo com os resultados obtidos por densiometria. Consideram-se assim quatro níveis de intervalos 

T-score para a DMO, quando comparados com a DMO de um jovem adulto saudável e do mesmo 

sexo: normal (T-score≥-1), osteopenia (-2,5≤T-score<-1), osteoporose (T-score<-2,5) e osteoporose 

grave ou estabelecida igual ao intervalo anterior, mas o doente acresce de fraturas de fragilidade 

prévias. O Z-score, outra forma de medição menos usual que o T-score, compara o pico de DMO de 

uma população do mesmo sexo, idade e etnia. Um Z-score≤-2 é indicativo de OP.[53, 57]  

 A ultrassonometria óssea (USO) é uma técnica de diagnóstico prática, rápida e barata que não 

usa energia ionizante. Este método consiste na reflexão e transmissão de uma onda sonora que, 

quando atravessa um material poroso (osso), sofre alteração de amplitude e velocidade. O exame pode 

ser elaborado no calcâneo e rótula (onde predomina osso trabecular), na tíbia (com predomínio de osso 

cortical) ou falanges (com os dois tipos de osso), dependendo das características do aparelho usado.[61] 

Esta foi a técnica usada no rastreio com o aparelho Osteosys SONOST 3000, através de USO na 

zona do calcâneo (Anexo 8). 

 Disponível em plataforma online existe também uma ferramenta (questionário online) que 

determina o risco absoluto de fraturas por OP e de fraturas do colo do fémur em 10 anos: o 

Fracture Risk Assessment (FRAX®).[62] Esta plataforma auxilia na seleção criteriosa do doente que 

se deve submeter a DEXA.[63, 64] 

 Por outro lado, também é possível diagnosticar OP através de exames laboratoriais. Podem-

se avaliar marcadores de remodelação óssea, mais concretamente de reabsorção óssea (fosfatase 

ácida, cálcio na urina, hidroxiprolina, telopeptideos do colagénio tipo I (NTx) e crosslinks do colagénio 

(desoxipiridinolina e piridinolina)) ou de formação óssea (fosfatase alcalina, propeptideo C-terminal do 

colagénio tipo I e osteocalcina).[60, 65] 

 

4.6. Tratamento farmacológico 

 Para a prevenção e tratamento da OP existem atualmente dois tipos de fármacos: os 

antirreabsotivos e os anabólicos (que aumentam a formação óssea). Como terapêutica de 1ª linha 

temos suplementos de cálcio e vitamina D. Os sais de cálcio, são administrados sob a forma de 

gluconato, lactato, carbonato ou citrato (de administração diária por via oral), sendo o último o 

melhor absorvido pelo organismo, e a vitamina D, sob a forma de colecalciferol, alfacalcidiol, 

calcifediol e calcitriol. Estes podem ser administrados por via oral e são bem absorvidos no intestino. 
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Contudo, se forem tomados em excesso podem causar hipercalcemia, resultando em insuficiência renal 

e cálculos renais, e hipervitaminose (Tabela 5).[47, 60, 66] 

 Os bifosfonatos são análogos do pirofosfato. Estes, por sua vez inibem a reabsorção através 

da interferência no ancoramento das proteínas funcionais de membrana dos osteoclastos ao osso 

(bifosfonatos nitrogenados– ácido alendrónico, ácido ibandrónico, risedronato de sódio ou ácido 

zoledrónico). Os bifosfonatos, ingeridos por via oral, podem ter a sua absorção comprometida pelos 

alimentos, devendo ser tomados em jejum. Destes fármacos, 50% acumula-se em zonas de 

mineralização óssea durante meses ou anos, enquanto que a forma livre é eliminada pelos rins. Os 

efeitos adversos mais comuns são as alterações gastrointestinais ou dor nos ossos.[47, 66] 

 O raloxifeno é um modelador seletivo de estrogénio (SERM) que possui atividade agonista 

no osso, com estimulação dos osteoblastos e inibição dos osteoclastos. Este é usado em mulheres na 

fase pós-menopausa para prevenção de fraturas vertebrais. Não é recomendado para prevenção 

primária, contudo é uma alternativa aos bifosfonatos como prevenção secundária em doentes 

intolerantes aos bifosfonatos. Como efeitos adversos podem advir afrontamentos, câimbras nas pernas, 

edema periférico, tromboembolismo venoso e tromboflevites (Tabela 5).[47, 66] 

 A teriparatida, um fragmento peptídico recombinante, análogo da PTH, tem efeitos 

anabólicos no osso, aumentando a DMO, a integridade estrutural e a força do osso através do 

aumento da quantidade de osteoblastos e reativação dos já existentes. O seu mecanismo de ação dá-

se pela atuação no recetor PTH1r acoplado à proteína G da membrana dos osteoblastos, aumentando 

os níveis de Ca2+ intracelulares e de AMP cíclico. Este fármaco é geralmente bem tolerado e os seus 

efeitos secundários graves (cefaleia, náuseas, artralgias e vertigens) são relativamente raros. Porém, 

é mais dispendioso (Tabela 5).[47, 67] 

 O ralenato de estrôncio, inibe a reabsorção óssea e estimula a sua formação. O seu 

mecanismo de ação não está ainda bem esclarecido, mas crê-se que este seja absorvido pelos cristais 

de hidroxiapatita, sendo eventualmente trocados por cálcio nos minerais ósseos que aí permanecem 

durante muitos anos. Este é usado como prevenção de fraturas vertebrais e não vertebrais em idosos. 

Os seus efeitos adversos (cefaleias, náuseas e diarreia) são raros (Tabela 5).[47, 66], 

 

Tabela 5: Alguns fármacos usados para o tratamento da OP. 

 

FÁRMACOS MARCAS POSOLOGIA 

Bifosfonatos 

Ácido 

alendrónico 

Binosto® (Atral®), Fosamax 70® 

(Merck Sharp  Dohme®) 

10 mg/dia ou 70 mg 1xsemana, 30 minutos antes 

do pequeno almoço 

Ácido 

ibandrónico 
Bonviva® (Atnahs Pharma®) 

2,5 mg/dia ou 150 mg/mês, 60 minutos antes do 

pequeno almoço 

Risedronato 

de sódio 
Actonel® (Actavis Group®) 5 mg/dia ou 35 mg/semana, 30 minutos antes do 

pequeno almoço 

Ácido 

zoledrónico 

Aclasta® (Novartis Europharm®), 

Zometa® (Novartis Europharm®*) 
5 mg, 1 vez, durante pelo menos 15 minutos 

Raloxifeno 
Evista® (Daiichi-Sankyo Europe®), 

Optruma® (Eli Lilly®) 
60 mg/dia 

Teriparatida Forsteo® (Eli Lilly®) 
20 µg por dia, via subcutânea, no máximo 18 

meses 

Ralenato de estrôncio 

Osseor® (Les Laboratoires 

Servier®), Protelos® (Les 

Laboratoires Servier®) 

2mg por dia, via oral de preferência ao deitar, 

dada sua interação com os alimentos, produtos 

láteos e antiácidos 
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 A calcitonina ou a salcatonina (proveniente do salmão) é utilizada na prevenção das fraturas dos 

ossos trabeculares. Porém, o seu uso é limitado, uma vez que é menos eficaz do que os outros 

fármacos, podendo haver resistência à salcatonina (pela indução de anticorpos). Possui como efeitos 

adversos o formigueiro nas mãos, rubor facial e mau paladar. De momento, os produtos que a contêm 

possuem a sua AIM caducada.[47, 68] 

 

4.7. Medidas preventivas. 

No que toca à prevenção da OP, problemas relativos à ingestão de cálcio e vitamina D podem ser 

colmatados com a adoção de uma alimentação saudável e equilibrada, especialmente rica em 

cálcio: leite e derivados, vegetais de folha escura como a couve, o brócolo e os espinafres, peixe 

(sardinha, atum, entre outros), tofu, frutos secos, leguminosas (feijão branco, grão de bico), entre 

outros. É recomendada exposição solar diária durante aproximadamente 15 a 20 minutos, uma 

vez que os raios ultravioleta B (UV-B) aumentam a síntese endógena de vitamina D. Assim, deve ser 

feito um aporte diário superior a 900 mg de cálcio (limite de 2500 mg), e de vitamina D superior a 5 

µg/dia (em indivíduos com idade inferior a 60 anos) ou superior a 10 µg/dia (em idades superiores a 60 

anos). Bebidas como o café (que aumenta a excreção de cálcio na urina) e o álcool (que propicia o 

individuo para quedas) devem ser consumidos moderadamente, ou se possível, evitados. O mesmo 

se aplica ao consumo de tabaco.[66] 

Quanto ao exercício físico, deve ser adotado em todas as faixas etárias. Deve ser dada maior 

atenção aos exercícios de carga e de impacto, comparativamente com os de resistência, uma vez 

que os primeiros auxiliam a fortalecer a musculatura, melhoram o equilíbrio e aumentam a DMO, 

de modo a prevenir quedas e fraturas que delas advêm. Em caso de impossibilidade de 

determinados exercícios, a marcha também se revela uma boa alternativa.[60, 66] 

As quedas devem ser também prevenidas, especialmente nos idosos, aconselhando-se a 

adaptação de duches e banheiras com tapetes antiderrapantes e com apoios, evitar tapetes 

escorregadios, usar calçado antiderrapante e, se necessário, bengala ou outro tipo de apoio, assim 

como possuir boa luminosidade no domicílio.[50, 66] 

 Por último, em indivíduos que sofram de dor que possa advir de fraturas ou lesões associadas a 

quedas, recomenda-se a frequência de sessões de fisioterapia e/ou reabilitação para o alívio da 

desta.[66] 

 

5. Projeto: Rastreio de osteoporose na Farmácia dos Clérigos® e empresa 

WhiteStar Asset Solutions® 

5.1 Metodologia 

 Com o intuito de promover um rastreio de saúde, subordinado ao tema OP, organizei inicialmente 

um anúncio com as informações relativas à data e local do rastreio para afixação na entrada da farmácia 

(Anexo 9), assim como um pequeno vídeo idêntico ao anúncio em papel (Anexo 10) para ser 

reproduzido na televisão da farmácia. De modo a obter um rastreio bem delineado, optamos na FC® 

por sujeitar o rastreio a marcação, para o qual elaborei um cartão de marcação individual (Anexo 11) 

e duas tabelas de marcação (para registo do nome, contacto e outras informações importantes do 
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utente) (Anexo 12), embora tenha realizado alguns rastreios a utentes que surgiram nos dias do 

rastreio em espaços vagos. Com a divulgação do rastreio, procedeu-se ao registo das vagas, a quem 

estivesse interessado.  

 Foi-me proposto adicionalmente pela farmácia realizar um rastreio externo aos colaboradores da 

empresa WhiteStar Asset Solutions® do Porto (uma empresa que é cliente habitual por parte dos seus 

funcionários), acompanhado de rastreios de tensão arterial, glicemia (realizados pela Dr.ª Catarina 

Mesquita) e nutrição (Dr.ª Ana Pedro – Nutricionista da Farmácia dos Clérigos). 

 Possuindo o aparelho de USO Osteosys SONOST 3000® na farmácia juntamente com o seu livro 

de instruções, estudei o seu manuseamento e montei o aparelho na sala de atendimento personalizado. 

Aproveitei também para explicar o seu funcionamento a alguns colaboradores para um uso futuro. 

 O rastreio realizou-se nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2019 na FC®, e no dia 21 de fevereiro de 2019 

na empresa WhiteStar Asset Solutions®, no edifício Mapfre® no Porto. Inicialmente, questionei os 

participantes se tinham o conhecimento de OP, algum fator de risco, história familiar de OP, história de 

fratura, qual a medicação que tomavam e se alguma estava indicada para os ossos e se tinham 

realizado alguma vez determinação da DMO ou um rastreio semelhante. De seguida procedi a (1) uma 

explicação breve do funcionamento do aparelho, (2) ao debate sobre os conhecimentos do utente 

acerca do tema, (3) a uma explicação simples e rápida sobre o tema (fornecendo um flyer por mim 

realizado (Anexo 13)), (4) registo dos dados do paciente na base de dados do aparelho, (5) execução 

da análise, (6) divulgação do resultado, (7) esclarecimento de dúvidas e (8) oferta de uma amostra de 

um suplemento orodispersível com vitamina D (Vigantoletten®).  

 

5.2 Resultados obtidos  

 Os resultados que obtive nos rastreios incidiram essencialmente sobre o resultado da análise pelo 

aparelho Osteosys SONOST 3000® (resultados normal, osteopenia e osteoporose). O total de 

participantes foi de 44 indivíduos, sendo que destes 37 foram do género feminino e 7 do género 

masculino.  

 Relativamente à classificação da DMO segundo o T-score, 20 participantes (17 mulheres contra 3 

homens) obtiveram resultado normal (T-score≥-1), 20 participantes (16 mulheres contra 4 homens) 

obtiveram resultado osteopenia (-2,5≤T-score<-1) e apenas 4 participantes (todas mulheres) obtiveram 

resultado osteoporose (-2,5<T-score) (Figuras 4A e 4B). Noutra perspetiva, se considerarmos os 

resultados segundo as faixas etárias, visualizamos que na sua maioria, o resultado normal de DMO 

correspondeu maioritariamente às idades mais jovens até aos 50 anos de idade, o resultado osteopenia 

foi observado em todas as faixas etárias de um modo equivalente e a osteoporose apenas se observou 

em mulheres na faixa etária entre os 40 e os 80 anos de idade (Figura 4C). Importa realçar que estes 

resultados não são significativamente representativos de um estudo, dado que a população total não 

foi suficientemente grande para o efeito. 
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6. Discussão dos resultados 

 Os resultados obtidos não podem ser extrapolados para a população, pois a amostra de 

participantes não foi suficientemente grande. Contudo, podem-se retirar algumas conclusões com os 

resultados obtidos. A maioria dos participantes obteve resultados normais ou osteopenia de DMO, 

tendo apenas uma minoria obtido resultado positivo para osteoporose. A comparação entre géneros 

também não é exequível, dada a disparidade entre o nº de participantes de cada sexo. Relativamente 

à classificação normal, a maioria dos participantes que obtiveram este resultado foram jovens adultos 

(<40 anos), o que é compatível com o facto da DMO ser melhor nestas idades. Sobre a osteopenia, 

este resultado estava, à semelhança do que aconteceu com a classificação normal, distribuído de forma 

equivalente em todas as faixas etárias consideradas. Tal facto poderá presumivelmente indicar que 

cada vez mais a população caminhe para uma DMO diminuída, podendo dever-se aos hábitos do 

quotidiano (como a falta da prática de exercício fisico, o aumento consumo de café para suprimir o 

cansaço acumulativo do quotidiano, assim como ao aumento do consumo de tabaco e álcool, 

principalmente nas idades mais jovens). No que concerne à osteoporose, apenas foi observada em 

mulheres com idade entre os 40 e 80 anos. Este resultado vai possivelmente de encontro aos fatores 

que contribuem para a fragilidade óssea e OP, como a menopausa ou a idade superior a 65 anos para 

as mulheres.  

 Contudo, a comparação entre os resultados obtidos e os fatores de risco de OP ou o estilo de vida 

de cada participante não é possível, uma vez que não foi o intuito do rastreio nem foi realizado um 

inquérito para o efeito.  

 

4A 4B 

4C 

Figura 4: Resultados obtidos de T-score nos participantes do 

rastreio (4A), resultados de T-score segundo o género (4B) 

e segundo as faixas etárias (4C). 
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7. Considerações finais acerca do projeto 

 Penso que o objetivo do projeto foi atingido. Consegui, além de planear, organizar e elaborar o 

rastreio, sensibilizar os participantes para o significado da OP e suas consequências, assim como para 

a importância da avaliação da DMO ao longo da vida de modo a prevenir esta doença. Os utentes 

ficaram alertados para a prática de um estilo de vida saudável no dia a dia (alimentação, exercício físico 

e sobretudo a exposição solar). A toma de suplementação (como a vitamina D fornecida gratuitamente) 

foi aconselhada.  

O serviço de medição de DMO na FC® passou a estar novamente disponível na sala de atendimento 

personalizado e relembrei alguns dos seus colaboradores acerca do seu manuseamento para o serviço 

ser realizado após o período do meu estágio. 

 

 

PROJETO III: Formação interna sobre infeções urinárias 

 

1. Enquadramento do tema e objetivos 

As infeções do trato urinário (ITU) são consideradas atualmente um problema de saúde pública. 

Segundo a Associação Portuguesa de Urologia, as ITU representam o segundo processo infecioso com 

maior incidência, em que 50-60 % das mulheres na fase pré-menopausa terão pelo menos um episódio 

de infeção na sua vida.[69-72] Porém, estima-se que 15% das mulheres apresentam bacteriúria 

assintomática aos 70 anos de idade e que, em 44% das mulheres entre os 17 e 82 anos de idade, 

ocorre reincidência nos 6 a 12 meses após uma cistite por Escherichia coli.[69] 

Considerando a elevada incidência das ITU na população e, tendo em conta que a altura do 

meu estágio na FC® se revelava uma boa altura para recomeçar a reunir e relembrar as 

informações sobre esta doença (dado que a época de maior incidência de ITU se avizinhava), 

surgiu a ideia com os colaboradores da farmácia e com a minha tutora de estágio (Professora 

Helena Carmo) de realizar uma formação interna na farmácia. 

 

2. O Sistema urinário, a sua anatomia e suas funções 

O sistema urinário (SU) integra o ramo da Urologia, ciência que estuda as doenças dos órgãos 

urogenitais, e da Ginecologia que estuda particularmente o trato genital feminino. Assim sendo, as 

doenças urológicas do trato urinário superior e rim são comuns a ambos os géneros, enquanto que 

as afeções do trato urinário inferior no homem e na mulher estão anatómica e funcionalmente 

confinadas aos sistemas genitais de ambos.[73] 

Anatomicamente, o sistema urinário é composto pelos rins, vias urinárias (ureteres), bexiga e 

uretra. Estas estruturas possuem funções de reservatório, transporte e de esvaziamento da 

urina.[73, 74]  O SU também mantém a homeostasia da urina (pH e seus eletrólitos), excreta 

produtos provenientes do metabolismo, incluindo metabolitos tóxicos, e elimina agentes 

patogénicos que possam invadir o trato urinário e causar efeitos nefastos. Contudo, quando este grupo 

de microrganismos não é corretamente eliminado, estamos perante uma ITU.[74] 
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3. Infeções urinárias 

3.1. O que são as ITU e como surgem? 

As ITU constituem uma inflamação do epitélio urinário com origem infeciosa por agentes 

patogénicos como as bactérias ou as leveduras. Estes agentes provêm de diversos locais, dos quais 

se destacam o trato gastrointestinal (pela má higienização), a colonização vaginal e pelo contacto 

sexual direto, no qual se incluem os microrganismos envolvidos nas doenças sexualmente 

transmissíveis (DST).[75] No que concerne à incidência entre os géneros masculino e feminino, as ITU 

são mais frequentes em mulheres, uma vez que possuem a uretra mais curta e próxima do ânus, 

o que facilita o arrastamento das bactérias da zona perianal até à bexiga (via ascendente e a mais 

frequente – 95% dos casos), e pela subida destes microrganismos pelos ureteres desde a bexiga até 

aos rins ou até mesmo através da circulação sanguínea (vias hematogénea e/ou linfática).[76] Já em 

crianças e idosos, observa-se uma maior prevalência de ITU no sexo masculino devido a 

anomalias congénitas nas crianças ou à hipertrofia prostática nos idosos, que impedem o fluxo 

normal da urina.[75, 77-79] 

Estas infeções tanto podem ocorrer em indivíduos imunocompetentes como em 

imunocomprometidos, e os fatores que facilitam o seu aparecimento são vários: as doenças 

metabólicas como a diabetes mellitus, as doenças neurológicas que comprometem o fluxo urinário, 

as DST, a ingestão de líquidos insuficiente, a gravidez, os hábitos de higiene inadequados, a 

institucionalização clínica e algaliação que promovem infeções nosocomiais, a inserção de objetos 

estranhos e não limpos na vagina, micções pouco frequentes ao longo do dia, a obstrução 

urinária (por cálculos renais ou problemas da próstata) e o período menstrual na mulher. A 

aquisição de multirresistência pelos microrganismos também tem sido cada vez mais relevante nas 

últimas décadas.[74, 75, 78, 80, 81] 

 

3.2. Classificação das ITU 

As ITU podem ser classificadas com base em duas zonas anatómicas distintas: as infeções do 

trato urinário inferior [cistites (bexiga), as uretrites (uretra), as prostatites (próstata) e as epidimites 

(epidídimo)] ou em infeções do trato urinário superior [pielonefrite aguda (rins) e abcessos 

intrarenais e perinefrénicos], quer independentes quer em associação. As infeções na uretra e 

bexiga ocorrem superficialmente na mucosa, enquanto que as infeções no rim e próstata traduzem uma 

invasão dos tecidos.[58, 76, 82, 83] 

São vários os microrganismos que estão associados a estas infeções. Para tal, podemos dividi-los 

segundo outro tipo de classificação também atribuído às ITU: as complicadas e as não complicadas. 

Nas primeiras, com maior risco de falha terapêutica, estamos perante diversos fatores que favorecem 

o aparecimento da infeção como (1) as anomalias funcionais ou estruturais do trato génito-urinário 

(que se podem dever a algaliação, a cálculos renais ou à obstrução da uretra), (2) a coexistência de 

doenças metabólicas (diabetes mellitus); (3) a gravidez (associada à compressão da uretra e à 

diminuição do fluxo urinário), (4) a pré-adolescência ou pós-menopausa (traduzida pelos níveis 

diminutos de estrogénio que consequentemente induzem a diminuição Lactobacillus da flora e a 

alcalinização do pH, predispondo a contaminação), (5) a imunossupressão, (6) história de ITU na 
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infância e (7) idade avançada. Neste tipo de infeção estão envolvidos microrganismos como a espécie 

Escherichia coli, seguida das espécies Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus e                          

Streptococcus agalacteae e as leveduras do género Candida spp.. Relativamente às ITU não 

complicadas, com maior taxa de sucesso terapêutico, ocorrem geralmente em mulheres não 

grávidas e em pré-menopausa, em indivíduos imunocompetentes, sem outras patologias 

associadas e sem anomalias urológicas conhecidas.[75, 77, 78, 80, 83]  Este tipo de infeção ocorre 

especialmente em mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 39 anos, fase de máxima 

atividade sexual neste género. Os microrganismos envolvidos neste tipo de infeção são geralmente 

Escherichia coli, Enterococcus spp., Klebsiella pneumoniae, leveduras do género Candida spp., 

Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa e Streptococcus agalactiae.[83] 

Contudo, as bactérias que estão envolvidas em DST, como a Chlamydia trachomattis e a Neisseria 

gonorrhoeae, não devem ser descartadas quando estamos perante um episódio de ITU. Estas podem 

ser especialmente encontradas em ITU inferior, nomeadamente em uretrites e/ou cistites.[76, 84] 

As ITU podem ainda ser classificadas como recorrentes, isto quando ocorrem pelo menos três 

episódios de ITU nos últimos doze meses ou pelo menos dois episódios nos últimos seis meses, e em 

recidivantes, quando são provocadas pela mesma bactéria que uma infeção anterior, num período 

máximo de duas semanas após ter terminado um tratamento com antibióticos. As ITU podem ser ainda 

assintomáticas ou sintomáticas, em que nesta última situação, o diagnóstico se torna mais fácil e 

rápido, dada a presença de sintomas característicos.[58, 75, 77, 85] 

 

3.3. Fisiopatologia das ITU 

Anteriormente abordou-se as formas como os agentes patogénicos podem atingir o sistema urinário. 

Agora, podemos compreender como os microrganismos podem acometer o surgimento destas 

infeções. 

A gravidade de uma infeção urinária mede-se essencialmente pela virulência das bactérias ou 

leveduras e pela suscetibilidade do hospedeiro. As Escherichia coli uropatogénicas (UPEC), um 

tipo de bactéria comumente envolvido em ITU, constituem um grupo geneticamente heterogéneo com 

fatores de virulência que auxiliam a sua colonização e persistência no trato urinário. A presença de 

adesinas (pili ou fimbrias para a adesão às células uroepiteliais), de invasinas, de ilhas de 

patogenicidade (codificadoras de genes responsáveis pelos fatores de virulência), de toxinas por 

estas libertadas (fator citotóxico necrotizante e hemolisinas) e a capacidade de formarem biofilmes 

constituem fatores de virulência que dificultam o tratamento das ITU (Figura 5).[84] 

Em infeções sintomáticas, os microrganismos patogénicos aderem às células uroepiteliais da 

bexiga ou aos rins através dos seus fatores de virulência, especialmente pelos pili do tipo I e do tipo 

P. As bactérias podem posteriormente produzir uma matriz de biofilme que as une entre si e ao epitélio 

urinário, permitindo a sua proteção durante meses (tal como acontece nas ITU crónicas ou 

recorrentes). Outros fatores de virulência incluídos na invasão são os sideróforos (sistema de 

captação de ferro) e a produção de proteases e toxinas como a α-hemolisina (que forma poros nas 
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células do hospedeiro para obter nutrientes e ferro) e o fator citotóxico necrosante tipo I (que promove 

a apoptose das células uroepiteliais) (Figura 5).[86] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mecanismo de invasão bacteriana no sistema urinário e fisiopatologia de uma ITU (5A) e exemplificação de 

contaminação bacteriana por cateter urinário (5B). Adaptado de [83]. 

 

Estes fatores contribuem para o desenvolvimento da resposta inflamatória por parte do organismo 

do hospedeiro. Esta resposta envolve a produção de citocinas, espécies reativas de oxigénio e de 

azoto para destruir as células bacterianas, assim como a infiltração de neutrófilos e leucócitos para 

combater os agentes patogénicos, que muitas vezes são responsáveis pela ocorrência de edema das 

paredes da bexiga, originando dor suprapúbica.[75, 86] 

 

3.4. Sintomatologia 

As ITU, em ambos os géneros, podem provocar uma vasta sintomatologia: a disúria (dor ao urinar), 

a polaquiúria (aumento do número de micções mas com um volume diminuto de urina em cada uma 

delas), a noctúria (necessidade do organismo de interrupção do sono para levantar e ir urinar), 

urgência em urinar a qualquer hora do dia mas com dificuldade na iniciação da micção, dor 

pélvica, a hematúria (presença de vestígios de sangue na urina), turvação e mau odor da urina. Em 

caso de pielonefrite, além dos sintomas anteriormente descritos, poderá também existir outra 

sintomatologia como a febre, arrepios, náuseas, vómitos e dor nos flancos. Já no homem, aquando 

de uma prostatite, poderá também sentir dor com origem retal ou perianal.[75, 77, 84] 

 

3.5. Diagnóstico 

O diagnóstico clínico das ITU geralmente baseia-se na existência da sintomatologia associada, 

na história clínica de infeções anteriores e no exame laboratorial da urina.[75, 77] 

5A 

5B 
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Para a recolha de urina, o utente deve ser informado do procedimento correto. A amostra de 

urina deve ser colhida de forma assética, sendo que (1) inicialmente as mãos devem ser lavadas, 

(2) a área genital lavada e seca convenientemente (mulheres deverão afastar os grandes lábios com 

os dedos e os homens expor a glande e manter o prepúcio retraído, lavar com água e sabão em 

abundância e enxaguar com papel ou toalha), (3) iniciar o primeiro jato no vaso sanitário e, sem 

interromper, (3) recolher para o frasco de colheita aproximadamente dois a três dedos de urina (ou 

conforme recomendação do laboratório). Posteriormente, (4) despreza-se a restante urina no vaso 

sanitário e (5) o frasco deve ser bem fechado e limpo, encaminhando-o logo que possível para o 

laboratório.[87] 

A meu ver, penso que a explicação deste procedimento aos utentes é fundamental, uma vez 

que que uma colheita incorreta de urina pode introduzir microrganismos do exterior ou 

aumentar a concentração de contaminantes microbiológicos que podem adulterar o resultado 

final da análise. 

A nível laboratorial, o diagnóstico abrange diferentes fases, desde a análise física e bioquímica, 

à microscopia, urocultura e teste de sensibilidade aos antibióticos existentes (após urocultura 

positiva). No exame bioquímico é possível suspeitar de ITU na presença de piúria (mais de 10000 

leucócitos/mL ou mais de 10 leucócitos/campo), bacteriúria e/ou hematúria. No teste que mede a 

leucocitoesterase e os nitritos (que são indicadores de bacteriúria) na urina, os resultados devem ser 

positivos. Já pela urocultura isola-se o agente etiológico em caso de bacteriúria (mais de 105 UFC/mL) 

enquanto que o antibiograma posterior fornece informação acerca dos antibióticos mais eficazes para 

o tratamento.[75, 77] 

A urocultura torna-se uma avaliação importante em indivíduos de risco, como grávidas, homem, 

crianças, pielonefrite e infeções complicadas ou recidivantes da mulher adulta. Outros exames 

complementares, como a hemocultura, tomografia computadorizada e a ressonância magnética 

são aconselhados em utentes com cistites e pielonefrites que não respondem à terapêutica.[75, 77] 

 

3.6. Tratamento farmacológico 

 O tratamento das ITU é realizado com base em antibioterapia e deve ter em conta determinados 

parâmetros, uma vez que a utilização inadequada de antibióticos tem vindo a promover a 

multirresistência por parte das bactérias, como a degradação dos fármacos, a modificação dos 

alvos dos fármacos e o uso de vias alternativas às que os fármacos inibem. A antibioterapia deve 

obedecer a parâmetros de eficácia, tolerabilidade pelo utente, espetro de ação e padrão de 

suscetibilidade dos microrganismos, custos associados, disponibilidade destes no mercado e 

efeitos secundários.[76, 77] 

 Para o efeito, a Direção-Geral da Saúde desenvolveu em Portugal guidelines para o tratamento 

de ITU segundo o diagnóstico do doente. Numa cistite aguda não complicada de uma mulher não 

grávida, os fármacos antibióticos recomendados são a nitrofurantoína, a fosfomicina e a associação 

de amoxicilina + ácido clavulânico. No mesmo tipo de infeção na mulher grávida ou bacteriúria 

assintomática nestas mulheres, o tratamento é igual exceto a nitrofurantoína, que não é 

recomendada, podendo provocar anemia hemolítica na gestante e no feto (Tabela 6).[77, 84, 85] 
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 A nitrofurantoína é um antibiótico ativo contra bactérias gram-positivo e gram-negativo, atuando 

pela inibição de enzimas envolvidas no metabolismo bacteriano e na inibição na síntese de 

parede celular. Contudo, não deve ser usada aquando um pH urinário superior a 7,0 (p.e. infeções por 

Proteus mirabilis) e deve ser administrada com cautela em idosos. Como efeitos adversos temos as 

alterações gastrointestinais, as erupções cutâneas e a icterícia. A fosfomicina é um derivado do ácido 

fosfórico e inibe a enzima UDP-N-acetilglucosamina-enolpiruviltransferase, que catalisa a primeira 

etapa da síntese da parede bacteriana. Pode provocar alterações gastrointestinais. Já a combinação 

de amoxicilina + ácido clavulânico trata-se de um β-lactâmico associado a um inibidor de β-

lactamases, com um espetro de ação amplo. Atua na síntese da parede celular, por inibição da 

enzima transpeptidase, enfraquecendo a parede celular e provocando a lise das bactérias. Pode, 

porventura, provocar dor abdominal, dor de cabeça, náuseas, rash cutâneo e vómitos.[77, 84] 

 Em caso de pielonefrite ligeira a moderada, aconselha-se a ceftriaxona seguida de 

cefuroxima-axetil. A ceftriaxona é uma cefalosporina de 3ª geração e a cefuroxima uma 

cefalosporina de 2ª geração (mais eficaz em bactérias gram-negativo), ambas inibindo a síntese da 

parede celular. Em caso de intolerância a β-lactâmicos, poder-se-á utilizar levofloxacina                         

(Tabela 6).[77, 84] 

Numa situação de pielonefrite grave com sépsis usa-se a ceftriaxona (2 g/dia intravenosa ou 

intramuscular), ou em intolerantes aos β-lactâmicos, a gentamicina (5 mg/kg/dia, intravenosa), seguida 

de antibioterapia dirigida por antibiograma. Em ambas as situações, a decisão é tomada em meio 

hospitalar. A gentamicina é um aminoglicosídeo que inibe a tradução e síntese proteica por ligação à 

unidade 30S dos ribossomas bacterianos.[77, 84, 88] Em candidatos a resseção trans‐uretral da 

próstata é recomendado o uso de ceftriaxona (1 g, 12/12 horas, intravenosa, durante 3-6 dias), 

iniciando-se 24-48 horas antes da cirurgia.[77] 

A nível de MM podem ser usados, por exemplo, óvulos de ácido bórico, “Suspensão Oral de 

Trimetoprim a 1% (m/V)” (Anexo 15X) e “Suspensão Oral de Nitrofurantoína a 0,5%” (Anexo 15X), sob 

decisão e prescrição médica. 

 

Tabela 6: Alguns fármacos atualmente usados para o tratamento das ITU. 

 

 

FÁRMACOS MARCAS POSOLOGIA 

Nitrofurantoína 
Furadantina MC® (Mercury 

Pharmaceuticals®) 
100 mg, 6/6 horas, durante 5 a 7 dias 

Fosfomicina Fosfomicina Monuril® (Zambon®) 3000 mg numa única toma diária 

Amoxicilina + Ácido 

clavulânico 

Amoclavam® (Sifauman®), 

Augmentin® (GlaxoSmithkline®), 

Betamox® (Atral®), Clavamox 500® 

(Bial®), Noprilam® (Bial®) 

625 mg (500 mg + 125 mg), 8/8 horas, durante 5 

a 7 dias 

Ceftriaxona1, seguida de 

cefuroxima-axetil2 

Betasporina® (Atral®) 1 

Zipos® (Instituto Luso-Fármaco®), 

Zoref® (Glaxo Wellcome®) 2 

1g IV ou IM numa única toma1 e 

500 mg, 12/12 horas PO2 

entre 7 a 14 dias 

Levofloxacina ------------------ 750 mg/dia, durante 5 dias 
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3.5. Medidas preventivas 

A melhor forma de evitar o aparecimento das ITU e tratamentos desnecessários baseia-se na 

prevenção. A nível alimentar, é relevante aumentar o consumo de água ao longo do dia, podendo-

se incluir bebidas como as infusões (mas com pouco açúcar, dado que estes estimulam o crescimento 

das bactérias no trato urinário), assim como o consumo de alimentos ricos em água (frutas, legumes, 

etc.). O consumo de bebidas alcoólicas e café, ou até mesmo o tabaco e os hidratos de carbono 

em excesso, devem ser evitados.  No quotidiano, os utentes devem evitar reter a urina por longos 

períodos de tempo, assim como devem urinar regularmente ao longo do dia, inclusivé após as 

relações sexuais, de modo a evitar a retenção de microrganismos no trato urinário e a facilitar a sua 

eliminação. A adoção de hábitos de higiene íntima, especialmente na mulher, deve ser regular e a 

limpeza da área genital deve ser efetuada sempre da frente para trás e nunca o contrário, de modo a 

evitar a contaminação fecal. Deve evitar-se o uso de calças e cintas apertadas, recomendando-se o 

uso de roupa arejável e confortável, como por exemplo roupa interior de algodão. Por último, devem 

ser feitos exames com frequência, especialmente em utentes com cálculos renais, problemas de 

próstata, grávidas, mulheres em pós-menopausa e em utentes que sofram recidivas com frequência.[69, 

84] 

Também a nível de MNSRM podem ser utilizados os que possuam na sua composição extrato de 

arando vermelho e uva-ursina (com proantocianidinas que impedem a adesão das fímbrias de 

Escherichia coli às paredes das vias urinárias), probióticos (que mantêm uma flora do trato urinário 

saudável), entre outros.[69]  

 

4. Projeto: Formação interna aos colaboradores da Farmácia dos Clérigos® 

 Em prol do objetivo estabelecido, organizei junto com a Dr.ª Helena Gomes da FC®, uma formação 

interna aos colaboradores da farmácia, tendo elaborado para o feito uma apresentação em formato 

PowerPoint (Anexo 14). Nesta apresentação abordei os seguintes aspetos: a importância do sistema 

urinário, a definição e classificação das ITU, como surgem e quais os seus sintomas, o 

diagnóstico, as medidas farmacológicas e as medidas preventivas. 

 A formação foi realizada em três turnos consecutivos durante a tarde do dia 25 de fevereiro de 2019, 

tendo a apresentação uma duração de 20 a 30 minutos, com momentos de discussão. Esta discussão, 

ao longo da apresentação e no seu final, foi uma iniciativa minha com o intuito de promover a partilha 

de mais conhecimentos e experiências entre todos os envolvidos. 

 

5. Considerações finais acerca do tema e projeto 

 Neste projeto, consegui assim estudar, reunir e relembrar as informações sobre esta doença. Uma 

vez que a época de maior incidência de ITU se avizinhava (Primavera e Verão), tornou-se adequada a 

abordagem deste tema. A equipa da farmácia deu-me um feedback positivo, na medida em que na 

apresentação aderiram todos à discussão do tema, partilharam conhecimentos, dúvidas e experiências. 

Estes ficaram também mais elucidados sobre as medidas de prevenção e, especialmente, acerca dos 

procedimentos de recolha de urina, sendo alguns dos passos descritos desconhecidos para eles. 
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PROJETO IV: Folhetos Informativos para Medicamentos Manipulados 
 

1. Enquadramento do tema e objetivos 

Uma vez que procedi à elaboração de medicamentos manipulados nos laboratórios da FC® nos 

primeiros dois meses de estágio, foi-me proposto pela Dr.ª Helena Gomes e seus colaboradores a 

realização de folhetos informativos (FI) para cinco manipulados (10 manipulados no total, considerando 

as mesmas formulações isentas de açúcar): “Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% (mV)”; “Suspensão 

Oral de Trimetoprim a 1% (mV), isenta de açúcar”; “Suspensão Oral de Espironolactona a 0,5% (mV)”; 

“Suspensão Oral de Espironolactona a 0,5% (mV), isenta de açúcar”; “Suspensão Oral de 

Nitrofurantoína a 0,5% (mV)”; “Suspensão Oral de Nitrofurantoína a 0,5% (mV), isenta de açúcar”; 

“Solução Oral de Captopril a 0,1% (mV)”; “Solução Oral de Captopril a 0,1% (mV), isenta de açúcar”; 

“Solução Oral de Cloridrato de Propanolol a 0,1% (mV)” e “Solução Oral de Cloridrato de Propanolol a 

0,1% (mV), isenta de açúcar”. Os MM com isenção de açúcar na sua formulação são elaborados 

especialmente para doentes diabéticos, pois os manipulados contendo açúcar não estão 

recomendados a estes utentes.[89] 

Rapidamente me interessei pela proposta e, desta forma, procedi à realização dos folhetos como 

último projeto. Deste modo, o objetivo geral deste projeto foi, na sua maioria, compreender como 

é organizado um folheto informativo, como e onde pesquisar as suas informações 

(especialmente no caso de MM) e por último, mas não menos importante, compreender o uso 

destes. 

 

2. Medicamentos manipulados: a importância dos folhetos informativos 

Os FI que acompanham os medicamentos visam transmitir, de forma escrita, informações 

acerca dos mesmos que o utente adquiriu. Há uns anos atrás, o FI consistia numa cópia de secções 

do respetivo Resumo das Características do Medicamento (RCM). Contudo, este último documento é 

destinado a profissionais de saúde, dada a sua linguagem mais elaborada e informações técnico-

científicas. Os FI, por sua vez, devem referir informações como a substância ativa e excipientes 

presentes na formulação, a dose recomendada de utilização, os efeitos esperados assim como 

os adversos, entre outros, com legibilidade (linguagem simples e útil). Deste modo, o FI deve ser 

redigido no nosso país em português, de forma clara e legível e de fácil manuseio e compreensão.[90] 

Neste aspeto, optei por acrescentar algumas informações científicas que não estavam 

referidas nos FI propostos pelo FGP® para os MM em causa. Estas formações foram retiradas 

das fichas técnicas e esclarecimentos dos manipulados no FGP®. 

 

3. Projeto: Folhetos informativos para medicamentos manipulados 

 Como foi referido anteriormente, os FI assumem um elevado interesse para o medicamento 

adquirido pelo doente. Nestes devem constar informações como (1) o nome do medicamento, (2) as 

substâncias ativas, (3) os excipientes, (4) a forma farmacêutica, (5) a categoria do medicamento, 

(6) as indicações terapêuticas, (7) a posologia e duração do tratamento, (8) o modo de 

administração, (9) as contraindicações, (10) os efeitos adversos, (11) as interações 
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medicamentosas, (12) as precauções especiais de utilização em determinados públicos 

(grávidas, lactentes, diabéticos, doentes especiais, idosos, condutores e utilizadores de maquinas), 

(13) as medidas em caso de sobredosagem, (14) o aconselhamento de procura de informação 

em caso de dúvida junto do médico(a) ou farmacêutico(a), (15) as precauções particulares de 

conservação e (16) a identificação, morada e contacto da farmácia ou laboratório que produz o 

medicamento.[90] 

 Contudo, como as informações de um FI se baseiam em estudos e dados de ensaios 

previamente realizados pelas entidades competentes, usei como base de trabalho a informação 

já existente no FGP®, resumindo e simplificando a sua linguagem.  

 Assim, com o objetivo de compreender os MM em causa e proceder à elaboração deste projeto, 

recorri ao FGP® e Martindale®.[90, 92] Passo de seguida a resumir, de uma forma breve, qual o uso dos 

MM que me foram propostos, referidos nos FI que adaptei e reorganizei das fontes acima descritas. 

Como estes manipulados contêm informações específicas, todas elas diferentes entre si e, por 

motivos de carência de espaço neste relatório, todas as restantes informações podem ser 

consultadas nos anexos associados a cada manipulado. 

Os FI foram assim impressos em formato A5, não ocupando mais do que duas páginas (frente 

e verso), de modo a serem simples, pequenos e práticos. Estes folhetos passaram assim a acompanhar 

os medicamentos manipulados em causa, de modo a servir de ferramenta de informação ao utente que 

os adquire. 

 

3.1. “Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% (mV)” e “Suspensão Oral de Trimetoprim a 

1% (mV), isenta de açúcar” 

 Esta suspensão administrada por via oral contém 1 g de trimetoprim por cada 100 mL de 

suspensão. O trimetoprim é um agente antibacteriano pertencente ao grupo das 

diaminopirimidinas usado em tratamento e profilaxia de infeções comuns (gastroenterites, 

infeções do trato respiratório e infeções urinárias) (Anexo 15 e Anexo 16).[89, 91] 

 

3.2. “Suspensão Oral de Espironolactona a 0,5% (mV)” e “Suspensão Oral de 

Espironolactona a 0,5% (mV), isenta de açúcar” 

 Este manipulado administrado por via oral contém 0,5 g de espironolactona por cada 100 mL 

de suspensão. A espironolactona é um esteroide sintético usado como antagonista competitivo 

da aldosterona, uma hormona que regula o balanço eletrolítico do organismo. A sua atuação ocorre 

nos locais-alvo de ligação da aldosterona no túbulo contornado distal do rim, aumentando a excreção 

de água e sódio e, por outro lado, diminuindo a excreção de potássio. É desta forma usada como 

diurético poupador de potássio e anti-hipertensor (Anexo 17 e Anexo 18).[89, 91] 

 

3.3. “Suspensão Oral de Nitrofurantoína a 0,5% (mV)” e “Suspensão Oral de 

Nitrofurantoína a 0,5% (mV), isenta de açúcar” 

 O presente manipulado administrado por via oral contém 0,5 g de nitrofurantoína por cada 100 

mL de suspensão. A nitrofurantoína é um agente antibacteriano usado frequentemente em 
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tratamento de infeções urinárias não complicadas e na profilaxia de infeções recorrentes        

(Anexo 19 e Anexo 20).[89, 91] 

 

3.4. “Solução Oral de Captopril a 0,1% (mV)” e “Solução Oral de Captopril a 0,1% (mV), 

isenta de açúcar” 

 O manipulado administrado por via oral contém 0,1g de captopril por cada 100 mL de solução. 

O captopril é um inibidor de conversão da angiotensina (IECA), bloqueando desta forma a 

conversão de angiotensina I em II. É, portanto, um potente vasoconstritor causando a diminuição 

da pressão arterial. Por estas razões, está indicado no controlo da hipertensão arterial, (quer em 

monoterapia, quer em associação com outros anti-hipertensores), no controlo da hipertensão 

neonatal, no controlo da nefropatia (estabilizando e melhorando a circulação renal e a taxa de 

filtração glomerular, diminuindo a proteinúria em hipertensos, normotensos, com insuficiência renal ou 

nefropatia diabética). O seu uso é também indicado no controlo da insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC), podendo ser usada em associação com bloqueadores β-adrenérgicos, cardiotónicos ou 

diuréticos. É também usado para aumentar a taxa de sobrevivência no pós-enfarte do miocárdio, 

em doentes que se encontram clinicamente estáveis com disfunção ventricular esquerda ou na 

prevenção do desenvolvimento de ICC (Anexo 21 e Anexo 22).[89, 91] 

 

3.5. “Solução Oral de Cloridrato de Propanolol a 0,1% (mV)” e “Solução Oral de Cloridrato 

de Propanolol a 0,1% (mV), isenta de açúcar” 

 Este manipulado contem 0,1g de cloridrato de propanolol por cada 100 mL de solução, sendo 

administrado por via oral. O cloridrato de propanolol é um bloqueador β-adrenérgico não seletivo 

que inibe a resposta a estímulos adrenérgicos por inibição competitiva dos recetores β-adrenérgicos 

do miocárdio, brônquios e paredes vasculares. Esta substância é relativamente eficaz no controlo da 

hipertensão arterial e de arritmias cardíacas, da angina de peito, do feocromocitoma, do tremor 

essencial e da ansiedade, na prevenção do enfarte do miocárdio, de hemorragias, na profilaxia 

de enxaquecas e na redução da sua frequência, do trato gastrointestinal em doentes com 

hipertensão portal e também como adjuvante na terapia de taquicardias desencadeadas pela 

tirotoxicose neonatal (Anexo 23 e Anexo 24).[89, 91] 

 

4. Considerações finais acerca do projeto 

Com este projeto consegui atingir o objetivo de compreender como é organizado um FI, como e 

onde pesquisar as informações relativas aos medicamentos manipulados e também perceber qual o 

uso dos manipulados em causa.  

Estes folhetos passaram a acompanhar os medicamentos manipulados acima referidos, de modo a 

servir de ferramenta de informação ao utente que os adquire. Por outro lado, passou também a ser 

uma mais valia para a farmácia, dado que os FI são necessários para acompanhar os manipulados, 

pelos motivos já referidos. 
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Conclusão 

 

O presente estágio profissionalizante em farmácia comunitária foi fundamental para colocar em 

prática todos os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo dos cinco anos de curso, 

revelando-se uma experiência desafiante, mas ao mesmo tempo recompensadora. 

Desta forma, compreendi o funcionamento e a gestão da farmácia, dos laboratórios que 

elaboram medicamentos manipulados todos os dias, o papel do farmacêutico junto da comunidade e a 

importância do estabelecimento de uma relação de empatia e confiança com os utentes. Contudo 

entendi que que também existem diversos desafios, como por exemplo a crise no setor, a 

potencialidade que os medicamentos manipulados podem ainda alcançar ou até a falta de informação 

acerca dos medicamentos genéricos, que faz com que os clientes tenham receio acerca destes 

medicamentos. 

Relativamente aos projetos que elaborei na farmácia e junto da comunidade, penso ter 

alcançado as metas estabelecidas. Quer a FC® quer os seus clientes aceitaram a sua realização e 

aderiram com interesse e ânimo. O panfleto sobre o “pé de atleta” e o flyer da OP serviram para a 

transmissão de informação destes temas aos utentes, seus familiares e amigos, e o rastreio de OP 

permitiu não só avaliar a saúde dos ossos dos participantes, como serviu para alertar para a importância 

desta doença no nosso quotidiano. Já a formação interna sobre infeções urinárias permitiu relembrar 

os colaboradores sobre esta doença que tanto afeta a comunidade, permitindo colmatar lapsos de 

informação pela discussão e partilha de conhecimentos entre todos. 

Por último, penso que todos os objetivos relacionados com a unidade curricular foram possíveis 

de alcançar graças a toda a equipa da farmácia que me auxiliou em todas as ocasiões que foram 

necessárias. Esta equipa transmitiu-me o valor, a responsabilidade e a importância do papel do 

farmacêutico, sem nunca desvalorizar o espírito de companheirismo, diversão e boa disposição. 

Inicio assim a conclusão de uma etapa, abrindo caminho para o profissional de saúde que 

ambiciono ser.  
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Anexos 
 

Anexo 1:  Espaço exterior (Anexo 1A) e hall de entrada (Anexo 1B) da FC®. 

  

 

Anexo 2: Espaço interior da FC® com a zona de entrada (Anexo 2A) e zona de atendimento (Anexo 2B). 

  

 

   

 

 

 

 

 

Anexo 3: Máquina dispensadora de 
PF (Pharmashop 24®) da FC®. 

Anexo 4: Sala de atendimento 
personalizado da FC®. 

Anexo 5: Corredor de acesso à zona de 
armazenamento com as gavetas 

dispensatórias da FC®. 

Anexo 1A Anexo 1B 

Anexo 2A Anexo 2B 
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Anexo 6: Zona de armazenamento com balcão e computador (Anexo 6A), computador e fontes de informação (Anexo 6B), 

prateleiras de armazenamento de excedentes de balcão (Anexo 6C e Anexo 6D), armário de armazenamento de soluções 

cutâneas (Anexo 6E) e zona de contentores de fornecedores ao lado do frigorífico com produtos de frio (Anexo 6F) da FC®. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6A Anexo 6B 

Anexo 6C Anexo 6D Anexo 6E 

Anexo 6F 
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Anexo 7: Folheto informativo sobre a tinha dos pés por mim realizado: parte exterior (Anexo 7A) e parte interior (Anexo 7B). 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7A 
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Anexo 7B 
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Anexo 8: Aparelho Osteosys SONOST 3000® usado no rastreio de OP. 

 

 

 

Anexo 9:  Anúncio do rastreio de OP por mim elaborado, colocado na porta da FC® antes do rastreio. 
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Anexo 10: Componentes do vídeo de anúncio do rastreio de OP, por mim elaborado, e exposto na televisão da FC®. A ordem 

de visualização dá-se da esquerda para a direita. 
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Anexo 11: Cartão de marcação individual do rastreio de OP por mim elaborado. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12: Tabelas de marcação do rastreio de OP, por mim elaboradas, para os dias 5 e 6 de fevereiro, na FC®. 
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Anexo 13: Flyer sobre OP, por mim elaborado, para entrega aos participantes dos rastreios: frente (Anexo 13A) e verso 

(Anexo 13B). 

 

 

 

Anexo 13A 

Anexo 13B 
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Anexo 14: Apresentação em formato PowerPoint® utilizado para a formação interna na FC®, elaborado por mim. (As pessoas 

que aparecem nos slides autorizaram a divulgação das suas imagens). 
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Anexo 15: Folheto Informativo, por mim elaborado, para a “Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% (mV)”: frente (Anexo 15A) e 

verso (Anexo 15B). 

 

 

 

Anexo 15A 

Anexo 15B 
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Anexo 16: Folheto Informativo, por mim elaborado, para a “Suspensão Oral de Trimetoprim a 1% (mV), isenta de açúcar”: 

frente (Anexo 16A) e verso (Anexo 16B). 
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Anexo 17: Folheto Informativo, por mim elaborado, para a “Suspensão Oral de Espironolactona a 0,5% (mV)”: frente (Anexo 

17A) e verso (Anexo 17B). 
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Anexo 18: Folheto Informativo, por mim elaborado, para a “Suspensão Oral de Espironolactona a 0,5% (mV), isenta de 

açúcar”: frente (Anexo 18A) e verso (Anexo 18B). 
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Anexo 19: Folheto Informativo, por mim elaborado, para a “Suspensão Oral de Nitrofurantoína a 0,5% (mV)”: frente (Anexo 

19A) e verso (Anexo 19B). 
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Anexo 20: Folheto Informativo, por mim elaborado, para a “Suspensão Oral de Nitrofurantoína a 0,5% (mV), isenta de açúcar”: 

frente (Anexo 20A) e verso (Anexo 20B). 
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Anexo 21: Folheto Informativo, por mim elaborado, para a “Solução Oral de Captopril a 0,1% (mV)”: frente (Anexo 21A) e 

verso (Anexo 21B). 
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Anexo 22: Folheto Informativo, por mim elaborado, para a “Solução Oral de Captopril a 0,1% (mV), isenta de açúcar”: frente 

(Anexo 22A) e verso (Anexo 22B). 
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Anexo 23: Folheto Informativo, por mim elaborado, para a “Solução Oral de Cloridrato de Propanolol a 0,1% (mV)”: frente 

(Anexo 23A) e verso (Anexo 23B). 
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Anexo 24: Folheto Informativo, por mim elaborado, para a “Solução Oral de Cloridrato de Propanolol a 0,1% (mV), isenta de 

açúcar”: frente (Anexo 24A) e verso (Anexo 24B). 
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Resumo 
 

 

A realização de estágio em farmácia hospitalar constitui uma oportunidade que permite a 

aplicação e novas aprendizagens teórico-práticas nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, assim 

cimo o contato com a realidade profissional. 

O Farmacêutico Hospitalar assume um papel ativo e cada vez mais importante no meio 

hospitalar e em todo o circuito do medicamento, dado que é da sua responsabilidade servir o doente 

da melhor forma possível, tanto pela procura de tratamentos mais eficazes e com menores custos 

associados, na preparação de medicação, na validação de prescrições médicas e na aquisição, 

distribuição e dispensa da medicação adequada ao utente. O farmacêutico hospitalar possui ainda o 

dever de garantir o uso seguro e eficaz do medicamento. 

Assim, no presente relatório descrevo o estágio que realizei nos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital Privado da Trofa, pertencente à rede de unidades hospitalares do Grupo Trofa Saúde, no 

período de 1 de setembro a 31 de outubro de 2018. Inicialmente contextualizo e descrevo o 

funcionamento dos Serviços Farmacêuticos deste hospital (transversal às restantes unidades 

hospitalares) e do Armazém Central (onde se localiza a Farmacêutica Coordenadora Dr.ª Patrícia 

Moura).No final descrevo outras atividades que realizei no presente estágio, como a elaboração das 

etiquetas para dividir as gavetas da Dose Unitária por fases do dia e da noite, a etiqueta de alerta de 

medicação fora da gaveta de Dose Unitária e a visita ao Armazém Central. 
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1. Contextualização da rede hospitalar 

1.1. Grupo Trofa Saúde 

O Trofa Saúde Hospital® denomina a marca de uma rede de unidades hospitalares estabelecidas 

no Norte de Portugal Continental, com futura progressão a todo o país, e serve aproximadamente 2,5 

milhões de habitantes nesta região. O Grupo Trofa Saúde (GTS) teve como origem a Casa de Saúde 

da Trofa, criada há aproximadamente 15 anos e, de momento, encontra-se a reforçar o objetivo de se 

tornar uma referência no setor hospitalar privado.[1] 

A missão deste grupo consiste na prestação de cuidados de saúde personalizados e de 

excelência que se priorizam pela “prevenção, educação, proteção, tratamento da doença, reabilitação 

e assistência técnica especializada” nos diferentes serviços de saúde que o grupo possui. Deste modo, 

o Trofa Saúde Hospital® possui todas as suas unidades hospitalares certificadas pela APCER (ISO 

9001-2008), normas estas que lhes proporciona competência e qualidade, e procura ter um corpo 

clínico próprio e exclusivo.[1, 2] 

O GTS constitui-se assim por uma cadeia de unidades hospitalares e de hospitais de dia, nos 

quais os segundos são assistidos pelas primeiras unidades: o Hospital Privado de Alfena e Valongo 

(HPAV), o Hospital Privado de Braga (HPB), o Hospital Privado de Braga Centro (HPBC), o Hospital 

Privado da Boa Nova (HPBN) (que assiste o Hospital de Dia de Matosinhos), o Hospital Privado de 

Gaia (HPG) (que assiste o Hospital de Dia de São João da Madeira) e o Hospital Privado da Trofa 

(HPT) (que assiste o Hospital de Dia de Famalicão). Recentemente, fundou-se a 15 de outubro de 2018 

o Hospital Privado de Vila Real (HPVR). 

O TSH estabelece igualmente parceria com o Grupo Unilabs® que fornece serviços de análise e 

diagnóstico aos utentes, complementando assim os cuidados de saúde do GTS.[3, 4] 

 

1.2. Hospital Privado da Trofa 

Como o nome indica, o HPT localiza-se na cidade da Trofa, mais concretamente na Rua António 

Sá Couto Araújo, nº 105, a nordeste do centro da cidade.  

Este hospital destaca-se entre as restantes unidades hospitalares por ter sido o primeiro do GTS, 

o qual advém da antiga Casa de Saúde da Trofa, possuindo assim 19 anos de existência.[1] 

O GTS disponibiliza à população um leque variado de especialidades médicas, na qual o HPT – 

o hospital onde efetuei o presente estágio – fornece cuidados de saúde como Cardiologia (adulta e 

pediátrica), Cirurgia (Geral, Maxilo-facial, Pediátrica, Plástica e Vascular), Estomatologia e 

Gastroentorologia, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia Clínica, Imagiologia/Radiologia, Imunologia, 

Medicina Dentária, Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna e Urologia. Possui também outros 

cuidados de saúde como Nutrição, Dermatologia, Endocrinologia, Oftalmologia, Oncologia Médica, 

Pediatria, Psicologia (adulta e infância), Psiquiatria (adulta, infância e adolescência), entre outros. 

Possui inclusivé uma unidade de Internamento que fornece os cuidados necessários aos utentes deste 

hospital.[1]  

Durante o meu estágio neste hospital tive a oportunidade de visitar e perceber a dinâmica 

de alguns destes serviços, assim como a sua ligação com a farmácia hospitalar.  
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2. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde 

O Serviços Farmacêuticos (SF) de um hospital são departamentos com autonomia científica e 

técnica[5], estando sujeitos à orientação geral dos Órgãos de Administração dos Hospitais. Encontram-

se à responsabilidade de farmacêuticos que, integrando uma equipa multidisciplinar de cuidados de 

saúde, asseguram a qualidade e boa gestão destes serviços. Deste modo, os farmacêuticos possuem 

funções (como por exemplo a seleção e aquisição de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos (PF) e 

Dispositivos Médicos (DM), o seu aprovisionamento, armazenamento e distribuição, a produção de 

medicamentos, a disponibilização de informação acerca destes, o desenvolvimento de ações de 

formação, entre outras) e responsabilidades (gestão dos medicamentos, produtos farmacêuticos, 

dispositivos médicos e ensaios experimentais).[6] 

Relativamente aos diretores técnicos dos SF, estes são farmacêuticos especializados pela 

Ordem dos Farmacêuticos com competências nas várias fases do circuito de medicamento nas 

unidades hospitalares e que assumem elevada responsabilidade e liderança na terapêutica 

administrada aos doentes.[7] 

No que concerne aos recursos humanos, cada um dos SF do GTS é assegurado por um 

Farmacêutico Diretor Técnico em cada uma das unidades hospitalares, e uma Farmacêutica 

Coordenadora dos Diretores Técnicos, a Dr.ª Patrícia Moura, com especialização em farmácia 

hospitalar. A coordenação realiza-se a partir do Armazém Central (AC), local este que se encontra 

instalado no Hospital Privado de Alfena e Valongo (Figura 1).  

A partir do ponto 2.1. irei descrever com maior pormenor o estágio curricular que realizei 

na farmácia hospitalar do HPT. 

 

 

SF = Serviços Farmacêuticos; HPAV = Hospital Privado de Alfena; HPB = Hospital Privado de Braga; HPBC = Hospital Privado de Braga Centro; 

HPBN = Hospital Privado da Boa Nova; HPG = Hospital Privado de Gaia; HPT = Hospital Privado da Trofa; HPVR = Hospital Privado de Vila Real; 

HDM = Hospital de Dia de Matosinhos; HDSJM = Hospital de Dia de São João da Madeira; HDF = Hospital de Dia de Famalicão. 

 

Figura 6: Representação dos SF do GTS e respetivos colaboradores responsáveis por estes serviços. A administração dos 
Serviços Farmacêuticos de todos os hospitais do Grupo Trofa Saúde é feita pela Dr.ª Patrícia Moura a partir do Armazém 

Central localizado no Hospital Privado de Alfena. Os pedidos dos hospitais de dia são assistidos pelas unidades hospitalares a 
si associados. 
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2.1. Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado da Trofa 

2.1.1. Localização, horário e recursos humanos 

Sempre que possível, mas não necessariamente obrigatório, a localização dos SF de um 

hospital devem estabelecer uma relação de proximidade com determinados serviços internos. Existem 

assim três tipos de relação: prioritária (Atendimento ao público, Hospital de Dia, Internamento, 

Urgência, Unidades de Cuidados Intensivos ou Intermédios, Bloco Operatório e Bloco de Partos), média 

(Consulta Externa) e fraca (Medicina Física e de Reabilitação).[6] Desde a abertura do HPT até 

recentemente, os SF deste hospital encontravam-se localizados no piso -1 perto do cais de descarga 

do HPT, o que permitia uma maior facilidade de acesso externo pelos fornecedores. Contudo, estes SF 

foram transferidos para o piso 2 do Internamento, onde podem desta forma melhor assistirem esta 

unidade de cuidados de saúde, nomeadamente o seu stock, assim como a Distribuição Individual Diária 

da Dose Unitária (DIDDU). Com esta localização existe um melhor acesso interno pelos médicos, 

enfermeiros e técnicos, assim como proximidade com elevadores, mantendo-se de igual modo uma 

relação de prioridade com os serviços de cuidados de saúde anteriormente descritos, principalmente 

com o Internamento. 

Os SF do HPT possuem um horário estabelecido entre as 9 e as 18 horas nos dias úteis com 

uma hora de pausa para almoço às 13h, sendo que os restantes serviços podem aceder aos SF fora 

deste horário em caso de urgência mediante requisição da chave no balcão geral, preenchimento da 

folha de responsabilidade e registo dos Medicamentos, PF e DM levantados num impresso próprio à 

entrada da farmácia. Aos fins de semana os SF encontram-se encerrados, pelo que os serviços do 

hospital são previamente assegurados à sexta feira com um stock avançado. 

Quanto aos recursos humanos, a direção dos SF do HPT é assegurada pelo Dr. Ricardo 

Carvalho que assegura a execução e qualidade das tarefas que aqui se realizam neste serviço. 

 

2.1.2. Sistemas informáticos 

Com o surgimento da Informática, o INFARMED® autorizou a substituição progressiva dos 

registos manuais e livros pelos registos informáticos do sistema de gestão integrada do circuito do 

medicamento em 2001.[8] 

Todos os SF do GTS utilizam os três seguintes recursos informáticos: o Sistema de Gestão 

Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM – Glintt®|HS), o Intranet e o PHC®. 

O SGICM® é um software comumente utilizado pelos SF hospitalares privados e públicos em 

Portugal, programa este que foi aprovado pelo INFARMED® em março de 2006 e que, desde então, 

tornou-se uma ferramenta imprescindível nos SF dos hospitais.[8] Este software garante a segurança e 

rastreabilidade do medicamento durante todo o seu circuito permitindo a criação de fichas dos produtos, 

a sua gestão aquando os processos de aquisição, a distribuição e, caso necessário, a devolução, a 

consulta do número de unidades em stock (com maior controlo dos custos e desperdícios), o 

acompanhamento farmacoterapêutico rigoroso dos utentes e a diminuição do risco de interações 

medicamentosas. Também facilita a prescrição medicamentosa dos doentes pelos médicos e a sua 

validação pelos farmacêuticos (permitindo a racionalização da terapêutica e dos stocks existentes), a 
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realização da Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) e a comunicação entre os vários 

profissionais de saúde no hospital como também entre a rede de unidades hospitalares. 

O Intranet constitui-se por uma rede privada de computadores em que apenas podem aceder 

os utilizadores e colaboradores internos com respetiva autorização. Nos SF do GTS, a rede serve para 

guardar e partilhar documentos essenciais à prática farmacêutica no quotidiano e cada farmacêutico 

ou técnico de farmácia possui uma autorização específica aos conteúdos desta rede.  

Relativamente ao PHC® trata-se de um programa informático usado no GTS quer para 

faturação, quer para a emissão de guias de transporte dos stocks partilhados entre o grupo, 

nomeadamente para efeitos de controlo e inspeção do transporte de medicamentos pela Autoridade 

Tributária. 

No presente estágio foi-me explicado o funcionamento destes três softwares e a sua 

importância para os SF, assim como me foi facultada a possibilidade de interação com estes 

softwares sempre que necessário. 

 

3. Organização e gestão dos Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e 

Dispositivos Médicos 

De acordo com as recomendações do Manual de Farmácia Hospitalar® (MFH®) e em consonância 

com as funções e responsabilidades dos SF, estes serviços devem ser organizados pelos seguintes 

requisitos e áreas funcionais no que respeita a Medicamentos, PF e DM: (1) Seleção e Aquisição, 

(2) Receção e Armazenagem, (3) Preparação, (4) Controlo, (5) Distribuição, (6) Informação e (7) 

Farmacovigilância, Farmacocinética e Farmácia Clínica.[5] 

No que respeita às áreas funcionais anteriormente descritas, o GTS encontra-se em 

conformidade com os requisitos, tendo-me me sido dada a oportunidade de conhecer todas elas 

e intervir em cada uma destas fases sempre que necessário. 

A gestão dos Medicamentos, PF e DM consiste num conjunto de procedimentos que permitem 

garantir o uso correto e a dispensa dos mesmos em condições adequadas e satisfatórias aos doentes. 

Deve ser um processo eficiente que evite determinadas situações como a rutura de stock ou o excesso 

do mesmo, o que resultaria na inviabilização do produto pela caducidade do seu Prazo de Validade 

(PV) e custos desnecessários.[9] 

Para a boa gestão dos produtos dos SF do GTS, existe uma Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT) interna e especializada, constituída pela Farmacêutica Coordenadora, pelos DT de cada um dos 

SF do GTS e pelos Diretores Clínicos de cada unidade hospitalar do GTS. Esta comissão é responsável 

por definir e monitorizar a política do medicamento no GTS, assim como garantir o rigor e a segurança 

nas prescrições médicas e na disponibilização da medicação aos doentes. Para o efeito são assim 

realizadas reuniões trimestrais de forma a garantir a organização e a gestão dos PF.[9] 

 

3.1. Formulário Hospitalar do Grupo Trofa Saúde 

Para uma melhor organização e gestão dos Medicamentos, PF e DM no GTS, os SF do grupo em 

conjunto com a CFT interna desenvolveu o Formulário Hospitalar do GTS (FHGTS) com base no 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos®. O FHGTS está organizado em vários grupos e 
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subgrupos, com base na classificação farmacoterapêutica dos medicamentos, PF e DM e tem como 

objetivo ajustar-se às necessidades dos SF deste grupo, assim como orientar os profissionais de saúde 

em caso de necessidade de consulta dos PF disponíveis.[10, 11] 

 

3.2. Circuito da compra de medicamentos 

4.2.1. Seleção e aquisição de medicamentos e de produtos farmacêuticos 

A seleção dos medicamentos, PF E DM trata-se de um processo contínuo, multidisciplinar e 

participativo que está a cargo da CFT com base no FHGTS, no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos®, nas necessidades terapêuticas dos utentes, nos pedidos feitos pelos SF de cada 

unidade hospitalar, nas evidências científicas disponíveis nas bases de dados existentes na internet e 

na relação custo-efetividade dos produtos.[9, 10, 12]  

 

4.2.2. Sistemas e critérios de aquisição de medicamentos e de produtos farmacêuticos 

Para cada SF do GTS foi estipulado pela CFT que, até mais tardar da parte da manhã de cada 

sexta feira, deve ser feita a elaboração do pedido semanal de Medicamentos, PF ou DM com base 

nas necessidades de cada unidade hospitalar. Após este processo, a Farmacêutica Coordenadora dos 

SF do GTS no AC organiza todos os pedidos efetuados pelos SF do grupo e encaminha os pedidos 

para os técnicos responsáveis no Departamento de Compras que efetuam as encomendas aos 

laboratórios fornecedores estipulados.[12] 

A avaliação e a seleção dos fornecedores são realizadas de modo a se obterem produtos 

de elevada qualidade e satisfação de forma a evitar atrasos e falta de medicação. Esta negociação é 

feita pelos técnicos responsáveis do Departamento de Compras e pela Dr.ª Patrícia Moura que, com 

base em consultas de mercado, orçamentos e concursos anuais dos fornecedores, analisa e determina 

as melhores condições para compra.[12] 

Estes parâmetros são normalmente estudados e decididos anualmente, no início de cada ano. Os 

fornecedores e laboratórios selecionados passam a fornecer os produtos requisitados pelo AC ao longo 

desse ano e, em caso de falha ou rutura de stock, existe uma segunda linha de fornecedores e 

laboratórios (também escolhidos inicialmente nesse mesmo ano) que colmatam as falhas dos primeiros 

fornecedores.[12] 

 

4.2.3. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

O circuito de aquisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos é feito 

mensalmente e assemelha-se ao circuito dos restantes Medicamentos, PF e DM, excetuando-se a 

necessidade de acompanhamento do Anexo VII, abrigado aos termos do artigo 18 do Decreto 

Regulamentar nº61/94 de 12 de outubro (Anexo 1), juntamente com a encomenda.[13] Este anexo é 

constituído por um documento original e um duplicado. Quando o AC realiza a encomenda ao 

fornecedor estipulado para esse ano, o anexo é assinado e carimbado pela Farmacêutica 

Coordenadora do GTS, realiza-se uma fotocópia deste para termos de inspeção pelo INFARMED® ou 

extravio do mesmo documento durante a encomenda e arquiva-se temporariamente em pasta própria. 

De seguida, realiza-se a encomenda e envia-se o anexo ao laboratório que, posteriormente, envia o 
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anexo original assinado e carimbado por estes juntamente com a encomenda. Este anexo original 

substitui a fotocópia temporária do mesmo.[14] 

Posteriormente os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são armazenados no AC ou 

distribuídos pelos SF do GTS, conforme as necessidades destes.[14]  

Todos os procedimentos acima explicados para a realização de encomendas e receção 

destes foram-me explicados pelo Dr. Ricardo Carvalho durante o estágio e pela Dr.ª Patrícia 

Moura aquando a visita ao AC do GTS. Durante a visita tive a oportunidade de contactar com os 

documentos necessários para a realização desta tarefa. 

 

4.2.4. Medicamentos de autorização de utilização especial 

Em Portugal está estipulado pelo INFARMED® que todos os medicamentos que sejam 

comercializados no nosso país devem possuir obrigatoriamente uma Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM). Porventura, quando alguma unidade hospitalar necessita de medicamentos, PF ou DM 

que não tenham uma AIM, deve ser efetuado um pedido de Autorização de Utilização Especial (AUE)[15, 

16] ao INFARMED® (Anexo 2) pelo responsável dos SF do hospital ou, neste caso, pela Farmacêutica 

Coordenadora dos SF do GTS. 

Deste modo, a Farmacêutica Coordenadora realiza o pedido e este documento, após 

autorização da sua utilização, é arquivado por um período não inferior a 5 anos. Sempre que 

necessário, a AUE é facultada ao INFARMED® quando por si solicitado.[16] 

Estes procedimentos foram-me explicados pelo Dr. Ricardo Carvalho durante o estágio 

e pela Dr.ª Patrícia Moura aquando a visita ao AC do GTS. 

 

4.2.5. Produtos extra-formulário 

Porventura, caso seja necessário obter algum Medicamento, PF ou DM para um doente em 

específico que não esteja incluído no FHGTS (produto extra-formulário), é feito um pedido dirigido 

pelo médico prescritor aos representantes da CFT da respetiva unidade hospitalar do grupo (DT do SF 

e Diretor Clínico do hospital), cuja aprovação depende da elaboração de um relatório técnico-científico 

justificativo do valor acrescentado do respetivo produto em alternativa às terapêuticas já existentes.[17] 

Eventualmente, caso seja necessário inserir algum produto no FHGTS que ainda não esteja 

incluído neste, a sua aprovação é discutida nas reuniões trimestrais da CFT. 

Estes produtos advêm de farmácias comunitárias locais com que cada SF do grupo GTS possui 

parceria ou, em situações excecionais, transferidas entre os SF de cada unidade do GTS, caso estas 

consigam obter o produto com maior facilidade em menor tempo. 

O procedimento acima explicado foi-me explicado pelo Dr. Ricardo Carvalho durante o 

estágio.  

 

3.3.  Receção, conferência e armazenamento de medicamentos e de produtos 

farmacêuticos 

Após a realização dos pedidos de encomenda ao AC do GTS dos produtos necessários para os 

SF de cada unidade hospitalar, estes são rececionados, como referido anteriormente, pelo AC e 
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posteriormente são distribuídos pelos SF dos vários hospitais do GTS. O grupo dispõe de um serviço 

de distribuição interno entre os hospitais via automóvel. Para a distribuição destes produtos existem 

rotas e horários pré-definidos pelos serviços administrativos do GTS. Contudo, alguns produtos podem 

ser entregues diretamente pelo laboratório fornecedor, como são os casos dos soros de cloreto de 

sódio, glicose e polieletrolíticos, água destilada e ampolas de solução de paracetamol. Os pedidos 

destas encomendas são na mesma realizados pelo AC, com a diferença de que não são usados os 

serviços de transporte internos do GTS. 

Segundo o MFH®, a receção de medicamentos e de produtos de saúde implicam (1) a 

conferência qualitativa e quantitativa dos produtos rececionados, (2) a conferência da guia de remessa 

com a nota de encomenda assim como (3) a sua assinatura e entrega do duplicado ao transportador, 

(4) o registo de entrada de produto, (5) o envio da guia original da guia de remessa para o serviço de 

aprovisionamento, (6) o armazenamento dos produtos de acordo com as condições especiais de 

armazenagem e segurança e, no caso de produtos hemoderivados, (7) a conferência dos boletins de 

análise e dos certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED®.[18] 

Juntamente com a entrega das encomendas em cada SF, estas fazem-se acompanhar das guias 

de encomenda ou guias de remessa que descrevem os produtos enviados e as respetivas quantidades. 

Após a receção destas nos SF é realizada a conferência dos produtos e suas quantidades em 

confronto com as guias. Estando a encomenda correta, realiza-se a entrada da encomenda no SF, 

arquiva-se a guia em pasta própria e realiza-se o armazenamento dos produtos.[18]  

O armazenamento dos produtos rececionados deve respeitar as condições adequadas de 

luminosidade, temperatura e humidade de cada medicamento, PF e DM, as quais devem ser zeladas 

pelo farmacêutico responsável e que irão ser abordadas na secção seguinte.[18]  

 

4. Condições de armazenamento e controlo dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos 

Para que os medicamentos, PF e DM estejam acondicionados de forma correta devem ser 

estabelecidas e cumpridas normas que mantenham a integridade e qualidade destes produtos. Para o 

efeito devem ser garantidas as condições necessárias de espaço, humidade, luz, segurança e 

temperatura.[19]  

 

4.1. Espaço físico e organização dos produtos farmacêuticos 

O espaço físico que define o armazenamento dos PF no SF deve possuir determinadas condições 

mínimas definidas pelo MFH.[19]  

O espaço deve possuir facilidade de limpeza (que no HPT é realizado diariamente pelos serviços 

de limpeza do GTS com registo do ato em impresso próprio fixado na porta de entrada (Anexo 3)) e 

deve possuir uma fechadura exterior que permita o encerramento do SF em situações de ausência dos 

farmacêuticos e técnicos.[19]  

Os SF do HPT possuem também janelas que estão protegidas contra a intrusão de pessoas e 

animais. Como os SF do HPT se encontram instalados no 2º piso do edifício, este requisito encontra-

se em conformidade com as normas legislativas. Os SF devem possuir também portas largas que 
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permitem a circulação de paletes com caixas de grande volume, dimensões adequadas à instalação 

de suportes, prateleiras e armários sem que algum produto assente diretamente no chão, uma bancada 

de trabalho e uma secretária com computador, um frigorífico, um cofre para estupefacientes, um 

lavatório para a lavagem de mãos, uma sala para inflamáveis com detetor de fumos e sistema de 

ventilação e um laboratório de preparação de manipulados (Anexo 4).[19]  

Assim, os PF são organizados de acordo com a sua forma farmacêutica (soluções injetáveis e 

soros, comprimidos, pomadas, água destilada, gotas nasais e auriculares, colírios e soluções orais), 

pela classificação farmacoterapêutica (antimicrobianos, testes de diagnóstico, contrastes, anestésicos, 

rectais, material de penso, estupefacientes, produtos de medicina dentária, anti-sépticos e produtos de 

nutrição) e grupo de produto (manipulado, produto de frio ou inflamável). Nestes espaços, os PF são 

organizados e rotulados por ordem alfabética com a inclusão de um código interno ao GTS                      

(Anexo 4).[19]  

 

4.2. Temperatura, luz e humidade  

Os medicamentos, PF e DM possuem por si só especificações sobre as suas condições de 

temperatura e humidade necessárias à manutenção da sua integridade, qualidade e segurança.[19]  

Para tal, os SF possuem proteção contra a luz solar direta, sendo que os medicamentos que 

necessitem de proteção da luz, ou seja, os medicamentos fotossensíveis, encontram-se 

apropriadamente embalados com material plástico protetor da luz. O meio ambiente encontra-se a uma 

temperatura inferior a 25°C, com humidade inferior a 60%. Estes dois últimos parâmetros, são 

controlados por termohigrómetros, um desumificador e um sistema de ventilação que garante a 

recirculação do ar e o intervalo de temperaturas necessárias nos espaços destes serviços.[19, 20]  

Os medicamentos e PF que necessitem de temperaturas frias são armazenados em frigorífico com 

temperatura entre 2-8°C, ao qual se encontra acoplado um sistema de controlo e registo de 

temperaturas e um sistema de alarme automático que alerta quando os limites são ultrapassados.[19, 20]  

Os parâmetros anteriores são então registados diariamente e tratados semanalmente. A 

informação é, deste modo, devidamente rececionada e controlada pelos técnicos dos Serviços de 

Manutenção que traduzem, emitem e enviam aos SF por mail os dados e gráficos fornecidos pelos 

sistemas eletrónicos. Estando esta análise feita pelo farmacêutico responsável e todas as variações 

bruscas excecionais nos dados devidamente justificadas, estes documentos são impressos e 

arquivados em pasta própria.[20] 

No meu estágio curricular no HPT, o Dr. Ricardo Carvalho explicou-me todos estes 

parâmetros inerentes aos PF que se encontravam nos SF e no frigorífico da farmácia. Também 

me mostrou todos os aparelhos que controlavam estas variáveis, assim como os gráficos e os 

relatórios dos resultados de análise pelos aparelhos. 

 

4.3. Inventário 

Os SF do HPT possuí um inventário que constitui o stock de todos os produtos existentes neste 

serviço. Este documento é realizado anualmente no final de cada ano, sendo contabilizado para 

encerramento de contas dos serviços. 
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4.4. Prazos de validade 

A organização dos PF devem permitir a saída prioritária dos produtos que possuam PV 

inferior. Deste modo, nos SF do GTS segue-se o princípio First Expiring First Out (FEFO) que, como 

a expressão indica, os produtos com prazo de validade mais curto são os primeiros a saírem. Para que 

tal aconteça, os medicamentos, PF e DM são organizados de forma a que os produtos com menor 

prazo de validade estejam à frente ou acima dos que possuem maior prazo.[9, 10, 20] 

Ao longo do meu estágio foi-me dada a tarefa de arrumar e organizar medicamentos nos SF 

do HPT provenientes de encomendas. Pude desta forma aplicar o princípio acima referido, de 

modo que a medicação com PV inferior fosse dispensada em primeiro lugar, relativamente à 

possuía maior PV. 

Para um bom controlo deste parâmetro é feito anualmente, no mês de janeiro, a verificação e o 

registo informático dos prazos de validade de todos os medicamentos, PF e DM armazenados no SF, 

com especial atenção aos produtos que possuam prazo de expiração inferior a um ano. Mensalmente 

são também recolhidos todos os produtos a expirarem nesse mês e os que possuem prazo de 

expiração mais longo, mas próximo, são devidamente assinalados com uma etiqueta para dispensa 

prioritária.[10, 20] 

 

5. Sistema de distribuição dos medicamentos 

A distribuição dos medicamentos visa garantir o cumprimento da prescrição de cada doente, assim 

como a correta administração da medicação, a diminuição dos erros relacionados com a sua 

administração (troca de fármacos, dose, via de administração, etc.), a monotorização da terapêutica, a 

redução do tempo de enfermaria, o tempo da manipulação de medicamentos e a racionalização da sua 

distribuição e dos seus custos.[9] 

Para que esta distribuição seja realizada da melhor forma possível, existem diferentes tipos de 

distribuição adaptados a cada serviço e necessidade do hospital e seus utentes que irão ser abordados 

de seguida. 

 

5.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica ou tradicional é um dos métodos mais antigos usados em meio hospitalar, 

constituindo o sistema de reposição de stocks por níveis. No HPT este sistema está implementado na 

maioria dos serviços do hospital, como por exemplo o Internamento, o Bloco e a Urgência. A distribuição 

da medicação é feita segundo o consumo semanal dos serviços e os níveis ideais de stock de 

medicamentos ou PF, acordados previamente para cada um destes serviços entre o SF e o enfermeiro 

responsável. Com base na contagem manual nos serviços, ou pela picagem do código de barras dos 

medicamentos à medida que vão sendo administrados (como se sucede no Bloco Operatório), os 

pedidos são depois gerados informaticamente pelo próprio serviço ou pelos SF através do SGCIM®, 

sendo assim da responsabilidade do farmacêutico a gestão e satisfação do pedido. De seguida, a 

entrega e a reposição dos medicamentos e PF nos serviços é feita pelo farmacêutico nos serviços de 

Internamento, Urgência e Bloco Operatório do HPT. Quanto aos restantes serviços do HPT, os seus 

pedidos são levantados nos SF do HPT por auxiliares de ação médica.[21, 22] 
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5.2. Distribuição individual diária em dose unitária 

A DIDDU possui o intuito de assegurar a medicação diária dos utentes internados de forma 

personalizada. Esta tarefa é da responsabilidade dos SF e, no HPT, o esquema de distribuição 

corresponde à medicação das 15:00h de um dia até às 15:00 do dia seguinte. Como os SF do HPT se 

encontram encerrados aos fins de semana e feriados, à sexta feira ou no dia anterior ao feriado são 

preparadas inclusivé as malas de medicação para esses dias.[23] 

Para o processo, é necessária a validação pelo farmacêutico das prescrições médicas e esquemas 

terapêuticos dos utentes no SGCIM®. Em cada prescrição estão referenciadas as informações do 

utente (nome, número do processo interno, cama e quarto, nome do médico prescritor, data e hora da 

prescrição, histórico da terapêutica e dieta), os fármacos prescritos, a sua dosagem, a forma 

farmacêutica, a via de administração, a posologia e, caso se justifique, a justificação clínica do médico 

prescritor para o uso de certos medicamentos como os antibióticos ou regimes alimentares.[23, 24] 

Na preparação das malas da medicação, cada gaveta está associada a um utente, contendo 

uma etiqueta com o seu nome, número do processo interno, serviço, quarto e cama onde se encontra 

internado. Distribui-se a medicação pelas gavetas, de acordo com os mapas terapêuticos previamente 

validados e impressos. Quando a dimensão da embalagem do medicamento não permite a sua 

colocação na gaveta, este é colocado num saco identificado com a etiqueta do doente e remetido para 

um cesto que vai junto com as malas. Os soros e injetáveis de grandes volumes, psicotrópicos e 

estupefacientes, hemoderivados e a medicação SOS é feito pelo sistema de distribuição clássico. [23] 

Até à hora de distribuição da dose unitária torna-se responsabilidade do farmacêutico verificar e 

corrigir todas as alterações das prescrições, as altas ou as mudanças de cama dos doentes, sendo 

elaboradas novas listas que contêm apenas as diferenças respetivas desses doentes. Da mesma 

forma, se após a saída da unidose existirem novas alterações à prescrição, os SF separam e 

encaminham a respetiva medicação para o Internamento. No momento de entrega da DIDDU, o 

farmacêutico recolhe as malas do dia anterior. [23, 24] 

Para a DIDDU é feita uma dupla verificação pelo farmacêutico e pelo enfermeiro do serviço, de 

forma a diminuir os erros aquando da preparação da dose unitária. Quando os esquemas terapêuticos 

são validados, é feito o débito dos seus valores nos processos dos utentes. Caso a medicação não 

seja administrada, esta retorna nas gavetas das malas de medicação e é feita a anulação do seu débito 

(estorno de saída).[23, 24] 

Assim, este modelo de distribuição garante as melhores condições para o seguimento adequado 

da terapia medicamentosa de cada doente que se encontre internado no hospital. Torna-se uma tarefa 

com maior intervenção do farmacêutico, desde a analise da prescrição até à sua distribuição, sendo 

importante o conhecimento do perfil farmacoterapêutico de cada utente, a racionalização da terapêutica 

e a redução dos desperdícios e seus custos.[23, 24] 

Durante o meu estágio no HPT acompanhei e participei diariamente na realização de todo o 

processo de DIDDU, desde a validação das prescrições médicas à preparação das malas de 

medicação e sua distribuição ao serviço de internamento das alas 2 e 2A. De forma a melhorar 

este processo, tive a oportunidade de, em conjunto com o Dr. Ricardo Carvalho, elaborar 

etiquetas para dividir a medicação nas gavetas dos doentes em diferentes fases do dia, assim 
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como uma etiqueta de alerta para medicação fora da gaveta. Estes projetos irão ser abordados 

mais à frente no ponto 7.. 

 

 

SGCIM® = Sistema de Gestão e Controlo Integrado do Medicamento; DIDDU = Distribuição Individual Diária por Dose Unitária; GTS = Grupo 

Trofa Saúde. 

 

Figura 7: Representação do ciclo de distribuição da medicação em Dose Unitária nos hospitais do GTS. 

 

5.3. Distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório 

A dispensa de medicação em regime de ambulatório resulta da necessidade em existir 

continuidade no controlo e vigilância dos utentes em determinados regimes terapêuticos, assim como 

assegurar a aderência dos doentes à terapêutica, reduzir os custos com o internamento do doente 

(quando este já não é necessário), reduzir os riscos inerentes ao meio hospitalar que podem advir do 

internamento (como as infeções nosocomiais) ou, excecionalmente, quando ocorrem efeitos 

secundários ao internamento e se torna necessário monitorizar estes efeitos com medicação.[23, 25]  

No HPT, este regime de distribuição engloba não apenas doentes crónicos, como principalmente 

os doentes oncológicos que fazem ciclos de medicação regulares. O médico prescritor entrega a 

prescrição com a identificação do doente nos SF, e os SF procedem à calendarização dos ciclos de 

forma a assegurar a medicação no respetivo dia. A medicação dispensada é registada 

informaticamente no processo do doente sendo feito o débito no ato de levantamento.[23, 25] 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir e colaborar na entrega de medicação 

oncológica (citotóxicos) nos SF do HPT. Para tal, foi-me explicado e demonstrado pelo Dr. 

Ricardo Carvalho como se faz a receção destes medicamentos, a verificação da informação da 

medicação e do doente, assim como o cálculo das dosagens dos fármacos e das diluições. 

Também me explicou que para a administração deste tipo de medicação faz-se muitas vezes 

acompanhar os citotóxicos de outros medicamentos, como os antieméticos. Tive também a 

oportunidade de contactar com os mapas de produção e de administração de citotóxicos 

elaborados para o HPT e restantes hospitais do GTS. 
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5.4. Gases medicinais 

Os gases medicinais são considerados medicamentos com o intuito de ventilar, oxigenar, 

anestesiar ou até tratar infeções respiratórias num utente. Para o efeito, são usados gases como o 

oxigénio, o dióxido de azoto, o protóxido de azoto e o ar medicinal. Estes são armazenados em tanques 

ou em garrafas especiais sob pressão com diferentes tamanhos. Quando necessário, estes podem 

chegar ao doente através de um sistema de canalização interno que possibilita a distribuição dos gases 

no hospital, ou podem ser mobilizadas garrafas de menor tamanho que permanecem junto do doente 

aquando a sua administração.[26] 

 O controlo dos gases medicinais são da responsabilidade so SF do hospital, assim como do 

serviço de manutenção, que registam periodicamente o nível dos gases nos tanques e nas garrafas.[26] 

 No início do meu estágio no HPT, o Dr. Ricardo Carvalho deu-me a conhecer quase todas 

as áreas dos serviços do HPT, inclusivé o local onde se guarda as garrafas de gases medicinais, 

o local onde se encontra o sistema de distribuição e controlo destes gases e o tanque exterior 

onde se armazena o oxigénio. Foi-me explicado todo o processo de armazenamento, 

substituição e distribuição dos gases. 

 

5.5. Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial 

Existem alguns medicamentos que estão sujeitos a circuitos especiais dependendo do tipo de 

terapia em que irão ser usados, sendo assim submetidos a um controlo mais rigoroso pelos SF no 

que concerne à sua aquisição, ao seu armazenamento e à sua dispensa. 

 

5.5.1. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Uma vez que os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são fármacos que atuam 

no Sistema Nervoso Central, podendo causar dependência psíquica ou física, podendo estar 

igualmente associados a atos ilícitos, são assim sujeitos a um regime de controlo especial devidamente 

legislado, de forma a regular o regime jurídico do tráfico e do consumo através de formulários que 

controlam rigorosamente a sua circulação.[27-29] 

A requisição para a compra deste tipo de medicamentos é feita pela diretora dos SF do GTS, 

que procede ao preenchimento em duplicado de um formulário, o Anexo VII da Portaria n.º 981/98, que 

acompanha a nota de encomenda (Anexo 1). Cada requisição apenas pode ser usada para um fármaco 

e deve conter o laboratório ao qual se faz a requisição, a Denominação Comum Internacional (DCI) do 

medicamento, a dosagem, a forma farmacêutica e a quantidade a pedir.[14, 28, 29] 

Na receção, o fornecedor assinala a quantidade enviada, assina e carimba a requisição, sendo 

que o documento original é enviado para os SF do AC para ser arquivado, enquanto que o duplicado 

permanece na posse do fornecedor.[14, 28, 29] 

No GTS, cada SF possui um cofre com um stock pré-definido para estes medicamentos. Cada 

requisição feita pelos serviços hospitalares constituída por original e duplicado do Anexo X do Modelo 

n.º1509, deve indicar a substância ativa, a dose, a quantidade administrada, a identificação do serviço 

requerente, o nome dos doentes a serem administrados, a cama, o número do processo do doente, o 
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lote, a data de administração e as rúbricas do médico prescritor e do enfermeiro que administra o 

medicamento (Anexo 5).[14]  

Por outro lado, quando estes medicamentos são movimentados para reposição de stock, o 

farmacêutico avalia os registos efetuados, verifica se o modelo está assinado pelo responsável do 

serviço, e só depois restabelece a quantidade em falta. A requisição original permanece nos SF 

enquanto que o duplicado e a guia de transporte acompanham a medicação até ao serviço. A dispensa 

destes medicamentos só pode ser feita ao enfermeiro responsável do serviço que, no ato de receção, 

data, assina e assinala o número mecanográfico.[14, 28, 29] 

Todas as movimentações dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são registadas em 

ficheiro Excel no computador dos SF. As folhas de requisição, assim como os duplicados das guias de 

transporte, são arquivadas na capa de Registo de Estupefacientes, por ordem cronológica, por um 

período não inferior a 5 anos. Trimestralmente, os movimentos e consumos realizados no hospital são 

avaliados e enviados à diretora dos SF, que posteriormente compila estes registos e procede ao seu 

envio ao INFARMED®.[14] 

Durante o estágio visualizei e participei na realização das movimentações dos 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes com o Dr. Ricardo Carvalho. Para tal, mostrou-

me todos os documentos necessários para as movimentações para os serviços, assim como o 

documento Excel onde se registam estas movimentações. 

 

5.5.2. Sugamadex® 

O Sugamadex® é um medicamento indicado para a reversão do bloqueio neuromuscular, induzido 

por fármacos, como o rocurónio ou o vecurónio, em adultos.[30] Apesar deste medicamento possuir uma 

ação similar à neostigmina, torna-se mais eficaz e apresenta benefício acrescentado no pós-operatório. 

Este medicamento também se destaca pela relação tempo e qualidade da reversão do bloqueio 

neuromuscular, não estando associada depressão cardiorrespiratória ao seu uso.[31]  

Porém, este fármaco é relativamente mais caro, o que acarreta um maior encargo ao hospital. 

Contudo, apesar deste medicamento não estar legalmente sujeito a nenhum tipo controlo especial, é 

feito pelos SF do GTS um controlo em documento próprio para se justificar a sua requisição pelo 

médico, com o objetivo de limitar o seu uso indiscriminado (Anexo 6). 

Estas requisições a justificarem o uso deste medicamento passaram-me algumas vezes 

pelas mãos durante o meu estágio no HPT. Pude assim compreender os motivos do seu uso, 

assim como compilar e organizar estas requisições para arquivo. 

 

5.5.3. Derivados do plasma 

Como o seu nome indica, os derivados do plasma, ou hemoderivados, são produtos obtidos pelo 

plasma humano e posteriormente são usados na prática clínica. Estes são preparados à base de 

componentes sanguíneos como a albumina, as imunoglobulinas e a fibrina humana.[32] 

 De certo modo, como estes produtos podem constituir um vetor de transmissão sanguínea de 

doenças infeciosas, o Ministério da Saúde estabeleceu uma regulamentação específica para estes 

produtos, nomeadamente no que concerne aos atos de requisição clínica, à distribuição pelos serviços 
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hospitalares e à administração aos utentes, de modo a garantir a rastreabilidade do percurso dos 

hemoderivados.[32, 33] 

Os boletins de analise dos dadores de sangue e de plasma são remetidos ao INFARMED®, em 

emite posteriormente um Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) e um Certificado 

Oficial Europeu de Libertação do Lote (COELL).[32, 33] 

Assim, a requisição dos derivados do plasma é elaborada pelo Modelo nº 1804 que é constituído 

por duas vias (a Via Farmácia ou original (Anexo 7A) e a Via Serviço ou duplicado (Anexo 7B)). Este 

tipo de requisição apenas serve para um tipo de derivado e destina-se apenas a um doente. Deve ser 

preenchido quer pelo médico prescritor, como por um farmacêutico do SF do hospital e um enfermeiro. 

Após o preenchimento da ficha pelos dois primeiros sujeitos, o hemoderivado é cedido ao serviço 

requisitante e, o enfermeiro que o receciona e administra, preenche a sua parte na requisição e devolve 

a Via Farmacia aos SF, onde aí permanece por um período de 5 anos arquivado em capa própria.[32, 33] 

As requisições para o uso deste medicamento surgiram algumas vezes durante o meu 

estágio no HPT. Pude assim compreender os motivos do seu uso, compreender o seu 

preenchimento, nomeadamente com o CAUL que se obtém no site do INFARMED®, assim como 

compilar e organizar estas requisições para arquivo. 

 

6. Farmacotecnia e manipulação de medicamentos 

6.1. Fracionamento, reembalamento e etiquetagem de medicamentos 

Dada a necessidade de se proceder à administração de dosagens de medicamentos menores que 

as existentes nos SF, torna-se necessário nestes serviços fracionar e reembalar estes produtos, de 

forma a adaptar a sua dosagem à prescrita pelo médico. Este é um procedimento vantajoso e 

económico, na medida que permite otimizar a terapêutica e o processo de DIDDU.[34] 

Para que este processo seja realizado sem comprometer os efeitos e características dos 

medicamentos, deve-se ter o cuidado de não destruir a forma farmacêutica, evitar ao máximo as perdas 

associadas ao fracionamento e não modificar o mecanismo de libertação do fármaco.[35] 

Assim, os SF do HPT dispõem de uma sala de manipulação que possui as condições de 

esterilização adequadas e os aparelhos necessários à realização do processo. Quando se trata de 

medicamentos fotossensíveis, estes são envolvidos em papel de alumínio.[34] Depois coloca-se uma 

etiqueta que contém a DCI, a dosagem, a forma farmacêutica, o lote original, o prazo de validade e o 

código interno do medicamento. O PV dos comprimidos e cápsulas reembalados está relacionado com 

a violação ou não do seu blister. Se reembalados dentro do blister, o PV atribuído é o mesmo que o 

lote original. Caso seja fracionado, o PV é de apenas 6 meses.[36] Após este procedimento é feito um 

registo em documento próprio onde se coloca um rótulo igual ao do medicamento reembalado, e 

assinala-se a data, o lote, o prazo de validade e a quantidade de comprimidos ou cápsulas reembalados 

(Anexo 8). Este documento é depois arquivado em capa própria no SF do HPT. 

Por outro lado, a embalagem primária (blisters) de muitos medicamentos não se encontra adaptada 

para a DIDDU, não possuindo informações como a DCI, o PV e o lote para cada comprimido ou cápsula. 

Assim, torna-se necessário recortar estes blisters (sem violar o seu acondicionamento) e reembalar 

cada um num equipamento semiautomático que emite uma manga que separa os comprimidos por 
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selagem. Se o processo for eficazmente realizado, este invólucro garante as condições de conservação 

(estanquicidade, proteção mecânica e proteção da luz e do ar), procedendo-se posteriormente à 

colagem de uma etiqueta com as informações relativas ao medicamento.[35] 

No meu estágio, todos estes procedimentos foram-me explicados pelo Dr. Ricardo Carvalho. 

O fracionamento e reembalamento de comprimidos foi-me demonstrado e, posteriormente, foi-

me permitido realizar o seu processo quando necessário para a DIDDU, tendo sempre em conta 

os procedimentos de higienização de forma a garantir a correta manipulação da medicação. Os 

comprimidos eram cortados com um instrumento de corte, reembalados em aparelho de 

selagem a quente e posteriormente etiquetados com os rótulos que continham a respetiva 

informação do medicamento.  

 

6.2. Preparações não-estéreis 

A preparação de medicamentos não-estéreis deve ser realizada conforme as Boas Práticas de 

Fabrico de Medicamentos Manipulados e engloba na sua maioria, no GTS, soluções aquosas para uso 

externo. Estes produtos são preparados todas as semanas por um técnico operacional conforme os 

pedidos de cada SF, em função dos pedidos dos serviços hospitalares ou dos hospitais de dia. Aquando 

da preparação das soluções são verificadas as condições da área de trabalho e a disponibilidade e 

condições das matérias-primas necessárias. Procede-se ao preenchimento da ficha de preparação, 

realiza-se a manipulação e rotula-se o frasco de acondicionamento. No rótulo devem constar 

informações como a composição, as condições de conservação e as instruções de utilização, o PV, a 

data de preparação do manipulado e o seu lote.[37] O PV é atribuído em função da estabilidade do 

manipulado tendo por base as especificações do Formulário Galénico Português®.[38] No final do 

processo, a diretora dos SF verifica e valida o produto final, atestando a sua conformidade.  

 

6.3. Preparações estéreis 

A preparação de medicação estéril deve ter em conta certos cuidados, como a técnica assética 

(de forma a minimizar os riscos de contaminação microbiológica e a garantir a esterilidade) e o recurso 

a equipamentos apropriados. A preparação destes medicamentos é feita numa zona compartimentada 

que abrange áreas limpas com ar filtrado, uma antecâmara de passagem obrigatória para higienização 

e onde se procede ao equipamento com vestuário adequado (luvas, toucas, máscaras e óculos de 

proteção) e uma sala com uma câmara de fluxo laminar vertical que garante a esterilidade do 

medicamento preparado e protege o utilizador da manipulação.[39] Antes do procedimento de 

manipulação deve-se ligar a câmara de fluxo laminar durante pelo menos 30 minutos, de forma a 

normalizar do fluxo de ar e deve-se limpar e desinfetar todas as superfícies da câmara com álcool a 

70%.[39] A preparação de citotóxicos é também realizada nesta sala, sendo da responsabilidade da 

diretora dos SF do GTS. 

 

6.3.1. Misturas para nutrição parentérica 

Os SF dos hospitais GTS não produzem bolsas de nutrição parentérica, uma vez que não existe 

unidade de preparação para estas. No entanto, encontram-se disponíveis em cada SF bolsas 
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parentéricas pré-fabricadas que são encomendadas a fornecedores estabelecidos. Estas bolsas 

estão disponíveis sob a forma de bolsas bi- e tri-compartimentadas e têm como objetivo alimentar o 

doente por um período de 24 horas. Cada bolsa está compartimentada com soluções de aminoácidos, 

glicose e lípidos, sendo necessária a sua reconstituição antes da administração, pela quebra da 

compartimentação. Após esta ação, a mistura possui estabilidade durante 24 horas. Contudo, pode ser 

necessário aditivar estas bolsas com oligoelementos, minerais, eletrólitos e vitaminas.[40]  

 

6.3.2. Citotóxicos 

A preparação de medicamentos citotóxicos é feita de acordo com os procedimentos 

descritos em protocolos oncológicos normalizados, elaborados em cooperação entre médicos e 

farmaceuticos e aprovados pela CFT hospitalar, devendo garantir uma qualidade rigorosa do produto 

manipulado.[41] 

 A preparação deste tipo de medicação tem como princípio o doente. A preparação é feita no 

próprio dia da administração de acordo com os mapas de produção que possuem os registos dos 

doentes (como a área de superfície corporal e o seu peso) submetidos a quimioterapia por prescrição 

medica.[41, 42] Após a sua preparação, estes são acondicionados em embalagem adequada e 

transportados em contentores apropriados para os SF requerentes, sendo a medicação administrada 

pelo enfermeiro responsável do ciclo de tratamentos do doente.[41] 

Quanto à rotulagem destas preparações farmacêuticas, os rótulos são impressos em triplicado 

(saco de diluição, saco de acondicionamento secundário e rótulo para arquivo na ficha do utente). 

Nestes rotulo devem estar contidas as informações do doente, como o seu nome, o fármaco utilizado, 

a dosagem, a solução de diluição, o volume final, a via de administração, a data de preparação e o 

PV.[41, 42] A embalagem de acondicionamento deve ser também assinalada com uma etiqueta contendo 

a inscrição “CITOTÓXICO” e em caso de necessidade de refrigeração, a inscrição “PRODUTO DE 

FRIO”.[41] 

Esta primeira embalagem é então acondicionada na embalagem secundária, sendo 

devidamente selada. Os fármacos fotossensíveis devem ser envolvidos em papel de alumínio, de modo 

a estarem protegidos da luz.[41] 

Em caso de derrame acidental destas preparações deve-se utilizar de imediato o Kit de derrame 

de citotóxicos do GTS de forma a minimizar o nível de exposição dos indivíduos envolvidos na 

produção, transporte, receção e administração desta medicação, dada a elevada toxicidade destes 

medicamentos.[41] 

 No GTS, a realização destes medicamentos encontra-se à responsabilidade da diretora 

dos SF. A Dr.ª Patricia Moura valida, prepara e acondiciona este tipo de medicação. A preparação 

dos citotóxicos é feita na sala contendo a camara de fluxo laminar vertical acima referido. Neste 

procedimento, são garantidos todos os parâmetros de esterilidade, qualidade e segurança dos 

produtos. 
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7. Outras atividades desenvolvidas durante o estágio curricular em farmácia 

hospitalar 

7.1. Divisão da dose unitária por fases do dia 

Uma vez que a DIDDU constitui uma das tarefas frequentemente realizada pelos SF dos hospitais, 

estando dotadas de elevada importância e responsabilidade, torna-se necessário garantir a facilidade 

da sua elaboração e a minimização de erros aquando a sua elaboração e a sua administração. 

Para tal, elaborei em conjunto com o Dr. Ricardo Carvalho quatro etiquetas que visavam facilitar o 

processo de DIDDU. Estas possuíam assim quatro denominações: “MANHÃ”, “TARDE”, “NOITE” e 

“SOS”, que como os seus nomes indicam, dividem o horário de administração da medicação pelos 

diferentes períodos do dia e noite (Anexo 9). A medicação SOS está apenas prescrita caso o doente 

necessite mesmo da sua administração em situações de urgência. 

Destra forma facilita-se quer a realização do processo de DIDDU pelos farmacêuticos, a sua 

verificação por estes e pelos enfermeiros, assim como a sua administração, minimizando os erros 

associados à mistura da medicação na gaveta e à dúvida na sua administração anterior. 

 

7.2. Alerta de medicação fora da gaveta da dose unitária 

Como foi referido anteriormente no ponto 5.2., quando as dimensões das embalagens da 

medicação não possibilitam o seu transporte nas gavetas da DIDDU, estas são colocadas num saco 

com uma etiqueta com o nome e número do processo do doente, assim como a cama e serviço onde 

este se encontra. Este saco é colocado num cesto junto a outros sacos do mesmo tipo, e depois é 

transportado para o serviço de Internamento juntamente com as malas de DIDDU. 

 Contudo, de forma a alertar os enfermeiros e auxiliares de ação médica para a existência desta 

medicação fora da gaveta, desenvolvi uma etiqueta de alerta, com a inscrição “ATENÇÃO À 

MEDICAÇÃO FORA DA GAVETA: VERIFICAR CESTO” (Anexo 10). Esta é colocada em cada gaveta 

ao lado da etiqueta com a identificação do doente. 

 Assim, diminui-se os erros e esquecimentos na administração da medicação que não se 

encontram nas gavetas dado as suas dimensões não o permitirem. 

 

7.3. Visita ao Armazém Central do GTS 

Dado que o meu estágio em farmácia hospitalar foi realizado no HPT mas como algumas atividades 

fundamentais ao exercício desta profissão nos SF se encontram centralizadas no AC dos SF do HPT, 

foi agendado no dia 22 de outubro de 2018 uma visita a este armazém no Hospital Privado de Alfena 

com todos os estagiários dos SF das restantes unidades hospitalares do mesmo período de estágio. A 

visita teve como objetivos compreender com a Dr.ª Patrícia Moura a dinâmica associada à gestão e 

organização do AC, o circuito de medicamentos que exijam o preenchimento de documentos especiais 

(medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, medicamentos de autorização especial), a receção de 

encomendas, o reembalamento de medicamentos e a preparação de estéreis, não-estéreis e 

citotóxicos.  
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Considerações finais 

 
O estágio profissionalizante que realizei no âmbito de farmácia hospitalar nos SF do HPT, teve o 

papel fundamental de compreender o funcionamento deste meio e aplicar alguns dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do Curso. Aprendi as funções e tarefas de um farmacêutico no ambiente hospitalar 

e a posição ativa que este possui na assistência ao doente, na colaboração da prestação de cuidados 

de saúde e na gestão do circuito interno dos medicamentos. O farmacêutico deve assim manter-se 

atualizado das suas capacidades técnico-científicas de modo a aperfeiçoar a sua atividade e a 

responder aos desafios do quotidiano no setor. 

O HPT integra assim uma rede de unidades hospitalares do setor privado e, deste modo, encontra-

se sujeito a procedimentos internos diferentes dos restantes hospitais do setor público ou público-

privados. O setor privado marca pela aproximação aos doentes, o que possibilita também uma 

aproximação do setor farmacêutico com os doentes em regime de internamento e ambulatório.  

Assim, é com enorme orgulho que dou início à conclusão do meu percurso académico no Curso de 

Ciências Farmacêuticas considerando que o presente estágio possuiu um forte impacto na 

consolidação dos conhecimentos adquiridos ao longo do Curso e no desenvolvimento de novas 

competências para a minha formação profissional. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Requisição de Estupefacientes e Psicotrópicos – Anexo VII. 
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Anexo 2: Impresso de uso obrigatório para Autorização de Utilização Especial (AUE) de medicamentos. 
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Anexo 3: Impresso de Registo de Levantamento de Medicação nos Serviços Farmacêuticos encontrado à porta deste. 

 

 

 

Anexo 4: Mapa dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado da Trofa. 
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Anexo 5: Impresso para requisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes pelos serviços do hospital – Anexo X, 

Modelo nº1509. 

 

 

Anexo 6: Impresso de justificação de utilização de Sugamadex®. 
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Anexo 7: Modelo nº1804 de requisição/distribuição/administração de hemoderivados – Via Farmácia (Anexo 7A) e Via Serviço 

(Anexo 7B). 

 

 

 

 

Anexo 7A 

Anexo 7B 
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Anexo 8: Impresso para registo de fracionamento e reembalamento de medicamentos. 

 

Anexo 9: Etiquetas elaboradas por mim e pelo Dr. Ricardo Carvalho, com as denominações “MANHÃ”, “TARDE”, “NOITE” e 

“SOS” que, como os seus nomes indicam, dividem o horário de administração da medicação pelos diferentes períodos do dia e 

da noite. 

   

 

Anexo 10: Etiqueta de alerta com a inscrição “ATENÇÃO À MEDICAÇÃO FORA DA GAVETA: VERIFICAR CESTO”, por mim 

elaborada. 

   



 

 

 

 


