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Resumo 

A 03 de dezembro de 2018 iniciei o estágio curricular na Farmácia Silva (FS), no âmbito do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.  Este 

estágio teve a duração de 4 meses terminando a 2 de abril de 2019, sob a permanente orientação do Dr. 

Newton Ladeira Filho. 

O presente relatório em farmácia comunitária tem como objetivo descrever as atividades realizadas 

ao longo destes 4 meses, assim como todo o processo de aplicação de conhecimentos obtidos ao longo 

do plano curricular do MICF. O relatório se encontra dividido em dois partes. A primeira parte se refere às 

atividades desenvolvidas no âmbito do estágio, enquanto a segunda parte aborda os temas que desenvolvi, 

com os títulos “O aconselhamento farmacêutico na rinite alérgica”, “Rastreio de Diabéticos: Adesão 

terapêutica” e “Avaliação do risco cardiovascular a 10 anos”. 

A primeira parte do relatório apresenta a infraestrutura e equipa de trabalho da Farmácia Silva, se 

focando na componente de responsabilidade farmacêutica e nos enquadramentos legais aplicáveis. Ainda 

nesta parte descrevo as atividades desempenhadas ao longo do estágio.  

   Na segunda parte do relatório, descrevo os projetos desenvolvidos, focados quer no utente, quer 

no profissional da Farmácia Silva. Foram desenvolvidos três projetos, um projeto interno com o intuito de 

melhorar o aconselhamento farmacêutico referente à rinite alérgica e dois projetos focados no 

aconselhamento ao utente, abordando a importância das medidas não farmacológicas e manutenção de 

um estilo de vida saudável em doentes diabéticos e cardiovasculares. Com o intuito de complementar a 

informação fornecida oralmente ao utente, foi elaborado folhetos informativos que fornecem informações 

vitais sobre a autovigilância, prevenção do pé e retinopatia diabética. 

O presente relatório demonstra o trabalho desenvolvido e as competências profissionais 

adquiridas. O estágio foi deveras essencial, colmatando os conhecimentos teóricos previamente adquiridos 

ao longo do curso com a experiência prática, demonstrando a necessidade de constante atualização por 

parte do farmacêutico para enfrentar todos os desafios profissionais futuros.  

 

 

“A maioria pensa com a sensibilidade, eu sinto com o pensamento. Para o homem vulgar, sentir é viver e 

pensar é saber viver. Para mim, pensar é viver e sentir não é mais que o alimento de pensar.” 

 

Fernando Pessoa 
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1. ENQUADRAMENTO E ATIVIDADES ACOMPANHADAS

1.1. ENQUADRAMENTO LEGAL DAS FARMÁCIAS 

O Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, regula o regime jurídico geral das farmácias, reduzindo 

as limitações legais no acesso à propriedade, respeitando as regras deontológicas e a exigência de a 

direção técnica ser efetuada por um farmacêutico, promovendo a qualidade e melhoria dos serviços 

prestados. [1] 

A Farmácia Silva (FS), com as suas recentes renovações, prima por cumprir e ultrapassar todas as 

exigências legais, sendo uma referência farmacêutica na Região Autónoma dos Açores (RAA). 

 

1.2. PLANO DE ESTÁGIO E INTEGRAÇÃO 

O estágio em farmácia de oficina iniciou-se na FS a 2 de dezembro de 2018. Inicialmente fui 

apresentado a toda a equipa técnica da farmácia, sendo introduzido a todas as infraestruturas e serviços 

prestados, bem como todas as expectativas de conduta pessoal e profissional. Ao longo do estágio fui 

gradualmente integrado nas atividades e funções farmacêuticas como se pode verificar na tabela 1. Após 

3 semanas de “back-office” com receção de encomendas, gestão de stocks e análise de propostas 

comerciais, fui gradualmente introduzido ao atendimento ao público onde fui aprendendo os procedimentos 

de dispensa e indicação terapêutica. Em simultâneo, fui introduzido aos procedimentos parametrizados de 

preparação de manipulados e de execução de parâmetros fisiológicos e bioquímicos e execução das ações 

de informação. Finalmente aquando do fim de cada mês fui introduzido aos processos de conferência de 

receituário e fecho de lote para cada organismo de comparticipação como descriminado na tabela 1. 
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Tabela 1 – Cronograma das atividades efetuadas e acompanhadas. 

Semana → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

Atividade ↓                                     

Apresentação e explicação das atividades                                     

Receção de encomendas 
                                  

  

Verificação de validades 
                                  

  

Acompanhamento dos procedimentos de 
dispensa 

                                  

  

Atendimento ao utente 
                                  

  

Determinação parâmetros bioquímicos e 
fisiológicos 

                                  

  

Gestão de stocks e procedimentos de 
encomenda 

                                  

  

Preparação de MM 
                                  

  

Avaliação de propostas comerciais 

                                  

  

Sessão de informação interna 
                                  

  

Organização documentação relativa 
estupefacientes e psicotrópicos 

                                  

  

Campanha de sensibilização                                     

     Introdução/ acompanhamento 
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1.3. ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL 

Estabelecimento fundado pelo farmacêutico Mário Leal da Silva em 1963, se encontra atualmente sob 

a direção técnica da Dr.ª Maria da Conceição de Sousa da Silva, possuindo localização privilegiada no 

Largo do Conde n.º 26, um dos principais acessos à cidade da Praia da Vitória, um concelho com apenas 

quatro farmácias para cerca de 21 000 habitantes. [2]  

Devido à sua localização estratégica e à qualidade dos serviços disponíveis, a quantidade de utentes 

é bastante elevada, sendo o público alvo predominantemente de meio rurais com elevada diversidade 

socioeconómica, com picos de afluência devido ao turismo estrangeiro, em especial aquando da receção 

de navios de cruzeiro, denotando-se a mais valia da comunicação em variadas línguas. 

  Estes fatores condicionam a gestão de stocks, estratégias de marketing e atendimento, sendo que 

a linguagem em especial deve ser adequada ao utente em específico, muitas vezes sendo necessário o 

recurso a coloquialismos, de modo a garantir adesão terapêutica e um uso seguro do medicamento.  

Primando por ser uma farmácia adaptada à realidade farmacêutica nacional, promove uma crescente 

integração na sociedade, disponibilizando um crescente número de serviços e constante integração nas 

plataformas online, como se faz verificar pelo seu website e pela permanente atualização da sua página 

de Facebook.[3] 

 

1.3.1. ESPAÇO EXTERIOR 

A FS foi renovada recentemente tendo em conta os mais elevados padrões de qualidade, garantindo 

as instalações necessárias à correta receção, armazenamento e conservação dos medicamentos. [4] 

O edifício garante a acessibilidade a todos os utentes, independentemente do grau de deficiência, 

sendo realizado o acesso por entrada ampla ao nível da rua e sem degraus ou outros obstáculos. A sua 

porta principal é de abertura automática, dotada de guarda-vento, de modo a garantir a segurança e o 

conforto dos utentes. [1] 

No exterior a identificação da FS é efetuada por meio de letreiro e da habitual cruz verde luminosa, 

com respetiva identificação da direção técnica. A ocupar a maioria da fachada frontal da farmácia se 

encontra uma montra de elevadas dimensões com aparência profissional, com campanhas sazonais, 

esporádicas e com informação pertinente às farmácias de serviço disponíveis no município e do seu horário 

de serviço. [5] 

1.3.2. ESPAÇO INTERIOR 

Ao entrar no edifício encontramos o postigo de atendimento à nossa direita, garantindo a segurança 

aquando de serviço noturno. O espaço interior é amplo e devidamente iluminado e ventilado, sendo todas 

as superfícies lisas e em materiais adequados a assegurar a sua higiene, sendo regularmente alvo de 

limpeza. Exposto diretamente ao utente existem produtos de venda livre em gôndolas, como é o caso de 

suplementos alimentares, produtos infantis, alguns dispositivos médicos e produtos de dermocosmética, 

entre outros. 
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 Na área de atendimento existem várias cadeiras para garantir o conforto ao utente, sendo que o 

atendimento é efetuado num dos 7 postos individuais, garantindo um espaço amplo com elevada 

capacidade de resposta. Cada posto é equipado com um terminal multibanco, um computador, uma 

impressora de receitas e recibos, uma impressora de rótulos, um leitor de código de barras e uma mesa 

digitalizadora especializada para assinaturas. Em apoio à área de atendimento existem duas salas 

reservadas ao atendimento ao utente, uma sala para situações que requerem ainda maior privacidade e 

para a determinação de parâmetros bioquímicos e outra sala reservada a consultas de dermocosmética e 

nutrição. 

No interior da farmácia, visível aos utentes encontram-se placas identificadoras da direção técnica, da 

existência de livro de reclamações, da presença de câmaras de vigilância e do preço dos diversos serviços 

farmacêuticos prestados. 

 Atrás de cada operador, com acesso reservado, encontram-se expostos um conjunto de produtos 

de venda livre, mas que necessitam de aconselhamento farmacêutico dedicado, de modo a garantir a 

aplicabilidade e segurança.  

 Em área restrita existe: o armazém com zona de receção dedicada a encomendas de elevado 

volume; a área dedicada à receção de encomendas de pequeno volume; a área de armazenamento de 

medicamentos genéricos de referência; a área com unidade de refrigeração para armazenar medicamentos 

com necessidades especiais de temperatura de armazenamento; o laboratório equipado para elaboração 

de manipulados; a sala reservada à conferencia de receituário; a copa; os balneários para funcionários e o 

gabinete reservado à diretora técnica e farmacêutico adjunto. 

 

1.3.3. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A Farmácia Silva se encontra de serviço de segunda a sábado das 08:30h às 19:00h, encontrando-se 

de serviço permanente a cada três dias, de acordo com o legislado no Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de 

março. [6] O horário é assegurado por dois profissionais até às 22:00h, sendo que posteriormente é 

assegurado por um farmacêutico até às 8:30h do dia seguinte. [5] 

 

1.3.4. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS 

As farmácias como entidades promotoras de saúde e bem-estar dos utentes estão atualmente 

habilitadas a fornecer serviços complementares do âmbito dos cuidados de saúde primários, relativamente 

às áreas de prevenção e terapêutica. [1,6] 

A Portaria n.º 97/2018, de 9 de abril, regula os serviços passíveis de serem prestados no âmbito da 

farmácia de oficina. Os serviços em causa, são necessariamente prestados de forma legal, regulamentada 

e por profissionais habilitados, sendo que na FS são prestados os seguintes serviços: [7] 

• Dispensa de medicamentos e outros produtos de caráter de saúde; 

https://dre.tretas.org/?q=tipo:Portaria%20número:97/2018
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• Administração de primeiros socorros, medicamentos e vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação; 

• Consultas de nutrição e dermocosmética; 

• Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos; 

• Programas e campanhas de literacia em saúde e prevenção de doença. 

Após a dispensa de medicamentos e produtos de saúde, a determinação de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos são o serviço com maior impacto para o utente, sendo efetuadas diariamente inúmeras 

determinações da pressão arterial, glicémia e colesterol total. Os doentes crónicos são os utentes mais 

requisitantes destes serviços. 

Esta procura levou ao investimento da FS no aparelho Clini5®, da Callegari.Srl. Um aparelho de 

determinação de variados parâmetros bioquímicos que permite a determinação de 5 amostras em 

simultâneo. Este aparelho possibilita a determinação de: colesterol total; HDL; LDL, de acordo com fórmula 

de Friedewald; triglicerídeos; glicose no sangue; Hemoglobina; Hematócrito; Ácido Láctico; Ácido Úrico; 

HbA1c; AST/ALT; risco cardiovascular, segundo Modelo de Framingham. [8]   

Em termos de aconselhamento farmacêutico, o farmacêutico interpreta e comunica os resultados ao 

utente, alertando para a importância da adesão terapêutica e promovendo medidas não farmacológicas. 

Adicionalmente, esclarece dúvidas de carater técnico e mesmo de linguagem, relativamente à doença e ao 

tratamento ou medicamento. 

De acordo com agendamento prévio, a FS recebe uma nutricionista que estabelece um plano 

nutricional e acompanha os utentes, com periodicidade estabelecida entre as duas partes. Semanalmente 

são organizadas sessões gratuitas de dermocosmética, por parte das marcas de cosméticos. Nestes, são 

efetuadas sessões de sensibilização e de limpeza tópica, com aconselhamento de produtos adequados às 

afeções cutâneas ou tipo e coloração de pele. Ao disponibilizar estes serviços, a FS tem o intuito de 

promover a saúde e literacia dos utentes, em tópicos apropriados, de acordo com o código deontológico 

farmacêutico. 

 

1.3.5. FONTES DE INFORMAÇÃO 

A pesquisa de fontes fidedignas é essencial à atividade farmacêutica, sendo que uma “biblioteca” 

organizada e atualizada é indispensável à atividade farmacêutica. Na FS é usual o recurso a diversas 

fontes, sendo as seguintes as de maior prevalência: 

• Prontuário Terapêutico; [9] 

• Resumo das Caraterísticas dos Medicamentos (RCM); 

• Farmacopeia Portuguesa; [10] 

• Formulário Galénico Português. [11] 

Com o advento das novas tecnologias, a relevância de Centros de Informação devidamente 

credenciados aumentou, em especial dos seguintes: 
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• Centro de Informação do Medicamento (CIM); [12] 

• Portal do INFARMED; [13] 

• Portal da ANF; [14] 

• Portal do CDC; [15] 

• Base de dados Pubmed; [16] 

• Base de dados do Sifarma 2000®. 

Outras publicações são essenciais, mas o recurso não é tão frequente, como é o caso de Boas Práticas 

de Farmácia, Código de Ética da Ordem dos Farmacêuticos, Estatutos da Ordem dos Farmacêuticos, Índex 

Merck, entre inúmeras outras. 

 

1.3.6. SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático utilizado é o Sifarma 2000®, programa da Glintt, sobre plataforma Windows com 

recurso a servidor dedicado, localizado nas instalações da farmácia. Este programa gere stocks, 

disponibiliza fichas de utentes com históricos de consumos, elabora relatórios de inventários e validades, 

encomenda produtos através da plataforma de comércio eletrónico B2B e confere os lotes de faturação. 

Adicionalmente, possui bases de dados de produtos com informação científica fidedigna.  

   

1.4. RECURSOS HUMANOS 

Os recursos humanos são a pedra fundamental da prestação de serviços, sendo que o correto 

funcionamento da farmácia é assegurado por um diretor técnico, um farmacêutico adjunto, três 

farmacêuticos, cinco técnicos de farmácia e dois assistentes operacionais. 

A Dr.ª Conceição Silva, acumula as funções de proprietária e diretora técnica, desempenhando todas 

as funções preconizadas pelo regime jurídico das farmácias de oficina, garantindo a observação do código 

deontológico farmacêutico, descrito pelo estatuto da ordem dos farmacêuticos. [1,4,5,17]  

O Dr. Newton Filho, como farmacêutico adjunto, é responsável pelos processos de encomenda diária, 

por definir horários de trabalho individual, por avaliar propostas comerciais e receber delegados dos 

diversos laboratórios em conjunto com os proprietários, por gerir e organizar a documentação e 

procedimentos relativos à aquisição, pelo armazenamento e distribuição de medicamentos estupefacientes 

e psicotrópicos e acumula as funções do diretor técnico aquando da ausência do próprio. 

O Dr. Fernando Lopes, coproprietário, foca-se no processo de aquisição de equipamentos, prestação 

de novos serviços, em toda a logístico referente à página informática, aprovisionamento, gestão dos prazos 

de validade e qualquer outra questão necessária no âmbito da gestão da farmácia. 

Os farmacêuticos são responsáveis pela elaboração de manipulados, execução de testes bioquímicos 

realizados na farmácia, atendimento ao publico, supervisão dos técnicos de farmácia e toda e qualquer 

questão necessária ao correto funcionamento da farmácia. 
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Aos técnicos cabe, as funções de conferência de receituário, atendimento ao público (sempre sob 

supervisão dos farmacêuticos), receção de encomendas, armazenamento e conferência constante de 

prazos de validade.  

A um dos técnicos, cabe a receção e armazenamento das encomendas mensais e outras de maior 

volume, reposição dos stocks nas prateleiras e conferência de prazos de validade. Outra assistente está 

responsável pelas comunicações e compras através da página da internet da farmácia, sendo também 

responsável pelos envios por correio. 

Todos os farmacêuticos e colaboradores, estão devidamente identificados por meio de cartão, 

contendo o nome e título profissional. 

 

1.5. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

O processo de encomendas e aprovisionamento foi o método ideal de introdução à farmácia 

comunitária, possibilitando ficar a conhecer a maioria dos produtos disponibilizados na farmácia, o consumo 

típico dos produtos e os métodos de aprovisionamento utilizados. No início do meu estágio, efetuei a 

receção das encomendas diárias e seu armazenamento, permitindo-me ficar a conhecer quais os 

fornecedores, os procedimentos de conferência de guias de transporte e faturas e os locais de 

armazenamento.  

A viabilidade comercial da farmácia está diretamente relacionada com a adequada gestão de stocks, 

por tal é essencial uma constante revisão dos stocks, garantindo as necessidades específicas dos utentes, 

evitando a falta ou acumulação de medicamentos e outros produtos. A gestão é efetuada por parte do 

farmacêutico adjunto, após conferência com os vários farmacêuticos a efetuar atendimento. A definição 

dos stocks para cada produto é estabelecida de acordo com: histórico de consumo; hábitos de prescrição, 

especialmente aquando do deslocamento de médicos especialistas ao centro de saúde do município; 

sazonalidade do consumo e vantagens comerciais. 

O sistema informático Sifarma 2000®, possui fichas pré-configuradas identificadas por Código Nacional 

de Produto, designada de CNP. Nas fichas de cada produto podem se encontrar diversas ferramentas de 

gestão que facilitam a definição de critérios de encomenda. As mais importantes para esse processo são 

o stock no local, stock mínimo, máximo, pontos de encomenda, fornecedores e históricos de compras e 

vendas. No momento em que um artigo atinja o stock mínimo, este é inserido automaticamente numa 

proposta de encomenda para os fornecedores definidos na sua ficha, sendo possível verificar a sua 

disponibilidade imediata, exceto no caso do fornecedor não possuir essa valência. [18] 

O farmacêutico adjunto avalia a proposta de encomenda, ajustando as quantidades na encomenda e 

envia diretamente, por via do módulo B2B do programa Sifarma 2000®, por correio eletrónico ou por via 

telefónica. 
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1.5.1. ENCOMENDA 

Atualmente existem dois métodos de encomenda utilizados: encomenda manual via telefónica e 

encomenda efetuada em suporte informático. 

As encomendas manuais são efetuadas por contato telefónico direto com o fornecedor, havendo a 

informação imediata do stock disponível para aquisição. Geralmente são encomendas de pouco volume 

em que se efetua uma nota de encomenda manual no Sifarma 2000®, de modo a facilitar a conferência 

aquando da receção. Este tipo de encomendas é reservado para casos em que há necessidade de entrega 

imediata ou quando nenhum dos fornecedores disponíveis possuem plataforma eletrónica. 

 As encomendas efetuadas em suporte informático, são efetuadas com recurso ao Módulo B2B do 

Sifarma 2000®, sendo usualmente realizadas em regime bi-diário, mas pontualmente também em regime 

imediato. A mais valia deste método é a velocidade do processamento da encomenda e o fato de ser 

possível verificar os stocks disponíveis no momento. No regime bi-diário é efetuado uma encomenda 

matinal, de modo a garantir a entrega ao final da tarde e uma encomenda durante o período da tarde, de 

modo a garantir a entrega na manhã do dia útil seguinte. As encomendas pontuais via B2B, são enviadas 

em conjunto com a entrega seguinte programada.  

Mensalmente, existe o processo de encomenda de elevado volume, de acordo com acordos comerciais 

a longo prazo, já estabelecidos. Sendo estabelecido previamente quantidades mínimas de encomenda e 

respetivas vantagens comerciais. 

 

1.5.2. ESCOLHA DE FORNECEDORES 

Segundo a legislação, as farmácias apenas podem negociar relativamente a medicamentos, com 

fornecedores autorizados pelo INFARMED, sejam eles fabricantes ou distribuidores, salvo exceções 

regulamentadas no estatuto do medicamento. [19] 

 A comercialização grossista de medicamentos de uso humano está sujeita aos artigos 94º a 100º 

do Decreto n.º 176/2006, de 30 de agosto, e à observância das Boas Práticas de Distribuição Grossista de 

Medicamentos, sendo que para a Região Autónoma dos Açores está sujeita à autorização da Direção 

Regional da Saúde (DRS). [20,21] 

 O processo de encomenda segue a avaliação de propostas comerciais para cada produto e a 

avaliação da viabilidade e velocidade de entrega. Sendo que a maioria dos produtos são adquiridos aos 

armazenistas locais que garantam a combinação desses fatores. Pontualmente, são efetuadas 

encomendas a outros fornecedores autorizados de modo a responder a casos pontuais, como pedidos 

especiais de produtos que não constam do inventário dos armazenistas principais ou como resposta a 

indisponibilidade pontual de stock. 
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1.5.3. RECEÇÃO 

A entrega das encomendas é efetuada em zona de descarga de acesso reservado, aquando do seu 

acompanhamento por original e duplicado da fatura ou guia respetiva, sendo assinado aquando de receção. 

A fatura é conferida aquando da receção informática, havendo conferência das quantidades, valor 

individual, valor total faturado e validades, sendo que geralmente não são aceites artigos com validades 

inferiores a 6 meses, exceto aquando de pedidos e de garantia de uso em período inferior ao da validade. 

Quaisquer discrepâncias a estas informações são comunicadas ao armazenista imediatamente de modo a 

se corrigir a fatura.  

 

1.5.3.1. RECEÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS 

A receção de matérias primas é acompanhada da conferência dos requisitos especificados na 

farmacopeia onde se encontra descrita, sendo na maioria dos casos a Farmacopeia Portuguesa 9 ou 

Farmacopeia Europeia, aquando do acompanhamento de seu boletim analítico. [1,21]. 

 

1.5.4. ARMAZENAMENTO 

Aquando da receção são verificadas as caraterísticas de estabilidade, a integridade e as condições de 

armazenamento estabelecidas pelo fabricante para cada medicamento, matéria prima e produto variado, 

dando prioridade aos medicamentos de frio, seguidos de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas. 

Os produtos de bem-estar são primariamente armazenados em gôndolas expostas ao utente, de modo 

a despertar a atenção do utente e organizado de modo a facilitar o aconselhamento farmacêutico. Os 

excessos de stock são armazenados no armazém nas traseiras da farmácia, de modo a garantir uma rápida 

e eficaz reposição dos produtos expostos. Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), são 

guardados em gavetas, na traseira dos balcões de atendimento. Os medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM), são armazenados em área, de acordo com o fato de serem genéricos ou não. Sendo que 

os genéricos são armazenados por laboratório, em gavetas por ordem alfabética, enquanto os 

medicamentos de referência, são armazenados em gavetas, por ordem alfabética, de acordo com o nome 

do medicamento.  

A Farmácia Silva, possui sistemas de controlo e registo de temperatura e humidade nas suas áreas de 

armazenamento, sendo efetuado um registo permanente da temperatura e humidade com emissão de 

alertas sonoros e telefónicos em caso de interrupção da cadeia de frio e humidade ou de avaria do 

termómetro-Higrómetro. 

 

1.5.4.1. PRAZOS DE VALIDADE E DEVOLUÇÕES 

A implementação de um regime de conferência de validades assegura a segurança da dispensa de 

medicamentos. No início de cada mês é efetuada uma listagem de produtos com validade a terminar nos 

próximos 60 dias, sendo que os técnicos e assistentes operacionais conferem as existências e validades, 
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retirando para devolução todos os produtos com prazo de validade inferior aos 60 dias, indicando o 

medicamento, lote, prazo de validade e quantidade a devolver ao fornecedor. A devolução é efetuada aos 

fornecedores respetivos, sendo enviado novo medicamento com validade superior ou nota de crédito do 

valor respetivo. Todos os produtos não classificados como medicamentos são devolvidos de acordo com 

prévio acordo comercial estabelecido aquando da aquisição. Qualquer retirada, quer por via de abate, quer 

por via de devolução é realizada também por via informática de modo a garantir a conformidade dos stocks. 

[4] 

 

1.5.4.2. GESTÃO DE RESÍDUOS FARMACÊUTICOS 

Os resíduos farmacêuticos encontram-se classificados de acordo com a Decisão n.º 2014/955/EU, de 

18 de dezembro. A FS contrata a gestão integrada de resíduos farmacêuticos a uma empresa da 

especialidade. As embalagens devolvidas pelos utentes para destruição e todos os resíduos de origem 

farmacêutica são armazenadas em caixotes de papel ou em recipientes disponibilizados para tal, de acordo 

com a classificação dos resíduos. O transporte dos resíduos é efetuado de acordo com o Decreto 

Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, após pesagem e disponibilização de guia de 

transporte de resíduos.   

 

1.6. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

Um dos pilares da profissão farmacêutica é a promoção da adesão terapêutica, promovendo um uso 

eficaz e racional da medicamentação e assegurando o conhecimento dos benefícios e riscos envolvidos 

quer na terapêutica, quer na interrupção sem conhecimento ou recomendação médica prévia. Com intuito 

de regular e racionalizar o acesso ao medicamento e outros produtos, o SNS estabeleceu o princípio da 

prescrição eletrónica, de acordo com a Denominação Comum Internacional (DCI), contribuindo para uma 

uniformização da prescrição. [22] 

A Região Autónoma dos Açores, em adição à legislação nacional, possui legislação especifica referente 

à prescrição de medicamentos e outros produtos, conforme o estabelecido na Portaria n.º 128/2015, de 5 

de outubro, e pelo Despacho n.º 1465/2016, de 15 de julho. [23,24] De acordo com o artigo n.º 90 do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, as normas relativas à prescrição e 

dispensa de medicamentos na RAA são as determinadas pelo INFARMED, I.P. e ACSS, I.P, acrescidas 

das especificidades publicadas pela SAUDAÇOR, S.A., após homologação pelo Governo Regional. [23]  

Este tópico descreve os regimes de comparticipação pelo Serviço Regional de Saúde (SRS), os seus 

subsistemas e os seus requerimentos para que seja válida a sua comparticipação, cumprindo a legislação 

a nível nacional que se aplica à região e a legislação regional especifica à RAA. De acordo com as normas 

definidas, qualquer receita médica que não se encontre de acordo com as normas definidas, deve ser 

recusada a sua dispensa, já que impossibilita o reembolso da sua comparticipação. 

Um caso específico com que contatei na FS, foi a ocorrência de duplicação da terapêutica que ocorre 

ocasionalmente aquando do primeiro aviamento após alterações na prescrição. Alguns utentes tentam 
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aviar medicamentos anteriormente prescritos para a mesma situação, em conjunto com a nova medicação, 

sendo assim necessário perceber a situação do utente tornando-se por vezes necessário contatar com o 

médico prescritor de modo a esclarecer a situação. Nalguns casos os utentes não se aperceberam que as 

novas prescrições têm o intuito de substituir as anteriores, tencionando tomar ambos os medicamentos. 

Num caso em específico, o utente se encontrava a cumprir o tratamento para a hipertensão (THT), 

previamente prescrito e a nova prescrição para THT em concomitância, levando a um agravamento dos 

sintomas de hipotensão resultante do uso em simultâneo, posteriormente confirmado por determinação da 

tensão arterial. Foi-lhe informado que a terapêutica do THT havia sido alterada e que não seria aconselhado 

continuar a tomar os medicamentos previamente prescritos para o THT, assegurando o devido 

esclarecimento do utente, de modo a assegurar o uso apropriado e racional.  

 

1.6.1. PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA 

O Despacho n.º 2935-B/2016, de 24 de fevereiro, veio introduzir a Prescrição Eletrónica Médica (PEM). 

[25] A prescrição de medicamentos deve ser efetuada por meio eletrónico reconhecido pelos Serviços 

Partilhados do Ministérios da Saúde (SPMS) e pela Saudaçor, S.A, salvo exceções. [26,27] 

Atualmente coexistem três métodos de disponibilização de prescrição na RAA: 

• Receita sem papel (RSP), é enviado ao utente um código de dispensa por mensagem SMS;  

• Receita eletrónica materializada, onde a prescrição é impressa; 

• Modelo de Receita pré-impresso, utiliza um impresso emitido pela Imprensa Nacional - Casa da 

Moeda (INCM), com caráter excecional nos casos previstos no artigo n.º 8 da Portaria n.º 224/2015, de 27 

de julho. [28] 

Ao longo do estágio foi possível contatar com os três tipos de receitas anteriormente descritos. A 

validação das receitas segue o pressuposto da obediência ao disposto no anexo I e II do Despacho n.º 

1465/2016, de 15 de julho. Independentemente do método de prescrição, o farmacêutico deve sempre 

conferir a informação a seguir descrita, antes da dispensa, já que o incumprimento das normas de 

prescrição definidas, invalida o reembolso do valor de comparticipação. [24]: 

• Modelo de receita, modelo necessita estar em vigor e assinado pelo médico prescritor; 

• Validades, a linha de prescrição apresenta validade que pode ser diferente da referente à receita; 

• Local de prescrição e respetivo código, Vinheta ou impressão (exceto em local de prescrição 

privado, identificado com carimbo ou menção de “Domicílio” ou “Consultório privado”); 

• Identificação do médico prescritor, nome clínico, especialidade, contato telefónico e número da 

cédula profissional, impresso ou em vinheta; 

• Identificação do utente, nome e número de utente; 

• Número de beneficiário, número de utente ou Cartão Europeu de Seguro de Doença – Dependente 

da entidade financeira responsável; 

• Entidade financeira Responsável; 
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• Regime especial de comparticipação, quando aplicável; 

• Tipo de prescrição de acordo com os medicamentos prescritos; 

• Prescrição por DCI, com indicação de forma farmacêutica, dosagem, apresentação, posologia, 

número de embalagens (numérico e extenso) e Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM). 

O utente tem o direito de escolha sobre qual o medicamento que deseja, sendo a farmácia obrigada a 

disponibilizar um dos cinco medicamentos mais baratos, mas o médico pode indicar o nome comercial, 

entre virgulas, seguindo o DCI, aquando de inexistência de alternativa no mercado ou quando há 

justificação técnica do médico, sendo que neste caso deve ser indicado por escrito na linha inferior à 

prescrição do medicamento em questão, de acordo com uma das três situações previstas: [27,28] 

• Exceção a) art. 6.º - Margem ou índice terapêutico estreito; 

• Exceção b) art. 6.º - Reação adversa prévia; 

• Exceção c) art. 6.º - Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

Os variados tipos de prescrição regularmente apresentados na FS são: RN prescrição de 

medicamentos; RE prescrição de Psicotrópicos e estupefacientes; MM prescrição de medicamentos 

manipulados; OUT prescrição de outros produtos (produtos variados com ou sem comparticipação). A 

incorreta aplicação do tipo de prescrição ou sua inexistência, invalida a sua comparticipação. 

 

1.6.2. PROCEDIMENTO DE DISPENSA 

Aquando do início da terapêutica é tomado o tempo para se informar os utentes da finalidade, da 

posologia, dos possíveis efeitos secundários, das situações que implicam a necessidade de consultar 

novamente o médico ou suspender a terapêutica e de medidas que possibilitam minimizar os sintomas ou 

efeitos secundários.  

A FS possui no mínimo três medicamentos da lista dos cinco medicamentos mais baratos, sendo 

dispensado geralmente o medicamento mais barato, exceto aquando de preferência por parte do utente, 

caso regularmente verificado aquando de medicação crónica em que os utentes regularmente preferem a 

continuidade do tratamento com o mesmo laboratório para evitar confusões. [28] Este facto reforça a 

importância do farmacêutico se informar sobre o histórico clínico e farmacológico do utente. Todo o 

procedimento de dispensa é realizado no programa Sifarma 2000® aquando da dispensa, sendo que no 

caso das receitas eletrónicas, quase todo o procedimento é efetuado automaticamente, sendo apenas 

necessário verificar a conformidade da prescrição e as suas particularidades. Aquando da dispensa, é 

impresso o verso da receita, sendo necessário o utente assinar, declarando que lhe foram prestadas todas 

as informações necessárias a um uso seguro e que foi exercido direito de opção ou não, relativamente à 

escolha dos medicamentos e preenchido etiquetas para todas as embalagens, indicando as posologias, 

identificação do utente e data da dispensa. 
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Diariamente é efetuada a conferencia das receitas, processo este realizado em triplicado. Este 

processo garante a correta dispensa dos medicamentos de acordo com os pontos supramencionados. 

Toda a informação deve estar legível, sendo que nas receitas de medicamentos estupefacientes, 

manipulados, dietéticos ou dispositivos para monitorização da diabetes, não é permitido a prescrição de 

outro tipo de medicamentos nas mesmas receitas. [23] 

Ocasionalmente, em regime excecional e por motivos de força maior, são dispensados MSRM sem 

apresentação de receita médica. [4] Este fato deriva da dificuldade de alguns utentes terem acesso regular 

ao seu médico de família, ou mesmo nalguns casos, da inexistência desse profissional. Nestes casos o 

farmacêutico deve equacionar a imprescindibilidade de assegurar a continuidade do tratamento, tendo a 

possibilidade de ceder em venda suspensa. O utente deverá posteriormente regularizar a venda suspensa 

ao trazer uma receita, recebendo a comparticipação do organismo de comparticipação. 

 

1.6.3. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), são medicamentos destinados a 

automedicação para problemas de saúde ligeiros e cujo perfil de segurança está bem estabelecido, pelo 

qual segundo a legislação em vigor descrita no estatuto do Medicamento, podem ser escolhidos e 

comprados sem necessidade de prescrição médica, independente do local, desde que cumpridas as 

exigências legislativas. [19] Como com qualquer medicamento, existe sempre risco associado aquando de 

uso inadequado. Geralmente não devem ser utilizados por um período superior a cinco dias, o que 

exacerba a importância do aconselhamento farmacêutico aquando da dispensa. O farmacêutico deve 

questionar sobre o estado de saúde, sintomas, alergias, reações adversas e outra medicação do utente, 

aconselhando a melhor opção farmacológica ou não farmacológica, informando o utente sobre alternativas, 

expetativas, efeitos adversos e contraindicações de acordo com as melhores evidências clínicas, 

garantindo a adequação e eficácia terapêutica. 

  A legislação atualmente em vigor, possibilita a dispensa em estabelecimentos não farmacêuticos 

de medicamentos não sujeitos a receita médica, desde que cumpridas as exigências legislativas. Estes 

medicamentos não estão sujeitos a comparticipação por parte do Estado aquando da dispensa nos Locais 

de Venda de Medicamentos não sujeitos a Receita Médica, sendo seu preço estabelecido pelos sistemas 

de distribuição e comercialização.  

 

1.6.3.1. MNSRM-EF 

Com a introdução do conceito de medicamento não sujeito a receita médica de dispensa exclusiva em 

farmácia (MNSRM-EF), a legislação veio garantir a dispensa de acordo com os protocolos de dispensa ao 

impor a necessidade de dispensa em farmácia. Esta categoria deriva da avaliação do perfil de segurança 

ou indicações especificas. [19] 
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Por exemplo, o Flonaze® (Fluticasona 50 microgramas/dose), um MNSRM-EF para prevenção e 

tratamento de rinite alérgica em adultos, está contraindicado em utentes com infeções nas vias ou seios 

nasais. [29] 

 

1.6.4. MSRM 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), devido aos seus riscos acrescidos para a saúde 

e necessidade de vigilância médica, são disponibilizados exclusivamente em ambiente farmacêutico 

aquando de apresentação de prescrição. A classificação destes medicamentes é dependente de avaliação 

prévia pelo INFARMED, antes da introdução no mercado, regulando também o preço dos MSRM 

comparticipados. [19] 

 

1.6.4.1. ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são extremamente importantes para a medicina, 

aquando de uso apropriado, mas devido ao seu potencial de abuso e dependência estão sujeitos a 

imposições legais particulares. As substâncias ativas compreendidas, encontram-se identificadas nas 

tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, atualizado pela décima nona vez na Lei n.º 77/2014, 

de 11 de novembro. [30] A sua dispensa está dependente de imposições legais como é o caso de a 

necessidade da prescrição destes elementos ser efetuada isoladamente, com a identificação RE 

(Prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo) no caso de receita materializada, ou de 

Identificação do tipo LE (Linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos. [30-31] Na FS 

aquando da dispensa desta categoria de medicamentos, são efetuados passos adicionais, sendo 

necessário o registo relativamente quer do doente, quer do utente que adquire. São arquivadas duas cópias 

da receita, uma para posterior conferência do receituário, outra para posterior arquivamento no registro de 

psicotrópicos e estupefacientes. 

 

1.6.5. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

A produção de medicamentos manipulados (MM) são parte integrante da prática farmacêutica, sendo 

essencial para prestação de cuidados de saúde, colmatando lacunas no fornecimento de formulações 

adaptadas às necessidades especificas do utente. [32] 

O volume de fornecimento de MM por parte da FS, demonstra as necessidades de mercado nesta área, 

sendo especialmente requisitado formulações dermatológicas e pediátricas (Anexo I).  

A preparação de MM é efetuada pelo farmacêutico operador, sendo o zelo pela execução segura, de 

qualidade e eficácia responsabilidade do diretor técnico. Todo o material de pesagem é calibrado por 

empresa externa autorizada, de modo a garantir a precisão de todos os processos de manipulação. A 

conferencia das matérias primas, materiais, procedimentos, produto final, preço e regimes de 

comparticipação é efetuada de acordo com a regulamentação do Infarmed. [33-34] 
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A listagem de MM sujeitos a comparticipação se encontra presente no Anexo do Despacho n.º 

18694/2010, de 16 de novembro, sendo a sua prescrição executada isoladamente, em texto livre em 

receitas não renováveis com a menção MM, para o caso de receita materializada e LMM para receitas 

desmaterializadas. [34-35] 

 

1.6.6. MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS HOMEOPÁTICOS 

O medicamento homeopático (MH) é designado assim, aquando da sua obtenção a partir de 

substâncias designadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, cujo processo de fabrico se encontra 

descrito em farmacopeia europeia, ou na sua ausência, em farmacopeia oficial de estado membro, com 

finalidade de administração oral ou externa. As imposições legais designam a impossibilidade de 

apresentar indicação terapêutica e possua inocuidade garantida, sendo a sua avaliação efetuada pelo 

Infarmed. [36] 

Associado à garantida inocuidade destes medicamentos, está associado um aumento no volume desta 

categoria de medicamentos, especialmente devido à possibilidade de adequação a crianças de tenra idade, 

entre outros grupos. A FS possui elevada representação de MH, em especial do laboratório Boiron, como 

é o exemplo os seguintes: Oscillococcinum® (Boiron); Sedatif PC® (Boiron); Homeovox® (Boiron); 

Arnigel® (Boiron). [37] 

 

1.6.7. PRODUTOS DIETÉTICOS E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

Os produtos destinados a uma alimentação especial contemplam produtos destinados a suprir uma 

necessidade nutricional em caso de condição fisiológica normal ou especial, cuja composição e processo 

de fabrico os distingue dos produtos alimentares vulgares. [38] Convém salientar a ausência de 

propriedades terapêuticas, apesar de alguns apresentarem a possibilidade de serem utilizados como única 

fonte de nutrientes com caráter temporário. 

Na FS, encontram-se produtos dietéticos destinados a cada fase da vida, da infância à velhice. Existe 

elevada procura de leites com composição adaptada desde o nascimento, de suplementos completos 

hipercalóricos adequado a idosos e suplementos alimentares para desportistas entre outros. Estes 

produtos apesar de serem de venda livre, demonstram a mais valia da polivalência do aconselhamento 

farmacêutico, sendo parte do código deontológico farmacêutico aconselhar o produto mais adequado em 

detrimento da componente comercial. 

 

1.6.8. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

O Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de julho, veio articular as fases do desenvolvimento à dispensa de 

medicamentos de uso veterinário, entre o Infarmed e a Direção Geral de Veterinária. Estes tipos de 

medicamentos possuem particularidades no ato de dispensa, já que outras entidades, desde que 

autorizadas, podem proceder à cedência. [39] 
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A FS disponibiliza principalmente medicamentos antiparasitários internos e externos, perfazendo a 

maioria do volume de dispensa referente a esta categoria de medicamentos. Sendo a função do 

farmacêutico, promover um uso racional e seguro, mas denotando a necessidade de formação posterior 

nesta área pouco abordada ao longo do percurso académico. 

 

1.6.9. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Os dispositivos médicos (DIM) são destinados a serem utilizados para fins semelhantes aos 

medicamentos, mas cujo efeito não é obtido por meio farmacológico, imunológico ou metabólico. [40] 

Diariamente são disponibilizados dispositivos médicos, de todas as classes de risco, com prevalência 

para os DM de classe I, como é exemplo, ligaduras, luvas estéreis e fraldas de adultos. Geralmente os 

dispositivos médicos não estão sujeitos a comparticipação, exceto no caso dos DM destinados a 

automonitorização de pessoas com diabetes, apoio a doentes ostomizados, apoio a incontinência ou 

retenção urinária e câmaras expansoras. [41-42] 

 

1.6.10. PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL 

Um produto cosmético é qualquer substância ou mistura, para uso externo, com intuito de limpeza, 

perfumar, modificar o especto ou corrigir odores. A necessidade de garantir a segurança do consumidor, 

levou à implementação de legislação relativa a produtos cosméticos e de higiene corporal. [43] 

Na FS são disponibilizadas variadas linhas de cosmética, sendo regularmente indicadas para afeções 

dermatológicas e aquando das sessões de aconselhamento de dermocosmética, como é o caso da 

Aveeno, Bioderma entre outras. Nesta área existe, frequentemente ações de informação por parte dos 

laboratórios, de modo a ajudar o correto aconselhamento.  

 

1.7. CONTABILIDADE, GESTÃO E MARKETING FARMACÊUTICO  

As alterações ao nível das margens de lucro, abertura de novos postos de venda de MNSRM, aumento 

da variedade e volume de genéricos entre outros, promoveu a necessidade de inovação na realidade 

farmacêutica, motivando a exploração de ramos previamente ignorados do ramo farmacêutico. Com as 

recentes remodelações da FS, se criou uma infraestrutura capaz de responder às necessidades atuais de 

mercado, providenciando espaço e condições para um serviço apelativo e de qualidade. Após o fim das 

remodelações físicas, houve uma mudança do foco para as novas tecnologias, criando-se uma loja virtual 

e garantindo a sua presença nas redes sociais, publicitando os serviços prestados, produtos de venda livre 

e campanhas disponibilizadas aumentando a visibilidade da farmácia. Estes fatores associados à confiança 

no serviço dos profissionais da FS, tem tido sucesso na fidelização dos utentes.  

A gestão de stocks também é uma faceta importante na viabilidade comercial. A análise de padrões de 

consumo, devido a ações de marketing televisivo e noutras fontes possibilitam o reforço de stocks de modo 

a não haver quebras, maximizando o potencial de vendas, sem acumular despesas desnecessárias com 
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stocks. Um caso muito específico da FS, verifica-se aquando da receção de navios de cruzeiro no porto da 

ilha Terceira. Nos dias anteriores à chegada desses navios efetua-se reforço do stock de artigos de venda 

livre que previsivelmente iriam possuir maior volume de vendas, como ocorre com o caso do Strepfen®, 

Strepsil®, xaropes para a tosse, entre outros. Outra componente que também é utilizada aquando da 

gestão de stocks é a negociação comercial com fornecedores, adequando os volumes encomendados à 

procura prevista. Uma negociação eficaz permite, melhor margem de lucro e consequentemente preços 

mais acessíveis. Isto tudo sem deixar de possuir o dever ético de colocar os utentes em primeiro lugar. A 

introdução de estratégias de marketing, vendas, serviços e produtos a preços competitivos tem o intuito de 

atrair novos clientes e garantir a preferência dos clientes habituais, mas sempre garantindo o dever ético 

farmacêutico.  

 

2. PROJETOS DESENVOLVIDOS 

Em colaboração com a equipa da FS, desenvolvi 3 projetos de acordo com o âmbito do estágio 

curricular em farmácia comunitária e serviços prestados pela farmácia. 

O primeiro projeto intitulado Aconselhamento no âmbito da Rinite Alérgica recebeu inspiração após 

observar a utilização crónica de descongestionantes nasais por parte de alguns utentes para o alívio dos 

sintomas de rinite alérgica. Para tal foi elaborado uma apresentação em Powerpoint® (Anexo II), 

apresentando principais medidas não farmacológicas e MNSRM disponíveis e apropriados à indicação 

farmacêutica. Os restantes projetos foram focados no utente e possuíram o intuito de sensibilização para 

um estilo de vida saudável.  

O segundo projeto intitulado Rastreio de Adesão terapêutica em Utentes Diabéticos, foi efetuado após 

observar a irregularidade do período entre dispensas de medicamentos em utentes com Diabetes Mellitus. 

Foi elaborado um inquérito (Anexo III) avaliando a adesão terapêutica, possibilitando intervir em doentes 

diabéticos promovendo uma adesão terapêutica superior sem implicar acréscimo de custo ou riscos para 

o utente. 

O terceiro projeto intitulado Avaliação do Risco Cardiovascular pelo método Framingham (Anexo VII, 

VIII), surgiu após a aquisição do aparelho Clini5® da Callegari.Srl, um aparelho de análise automática de 

parâmetros bioquímicos. Tendo sido disponibilizado gratuitamente pela FS, para a elaboração da ação de 

sensibilização e promoção de um estilo de vida saudável. A utilização deste aparelho permitiu efetuar 

sessões extremamente rápidas com os utentes, aumentando o interesse dos mesmos. 

 

2.1. INDICAÇÃO FARMACÊUTICA 

A farmácia é um dos principais locais de escolha dos utentes para informação sobre problemas de 

saúde, apresentando especial relevância quando se refere a sintomas autolimitados e de intensidade 

ligeira, sendo possível promover a automedicação segura e eficaz através da indicação farmacêutica. 
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A indicação farmacêutica é definida nas Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária 

como “o ato profissional pelo qual o farmacêutico se responsabiliza pela seleção de um medicamento não 

sujeito a receita médica e/ou indicação de medidas não farmacológicas, com o intuito de aliviar ou resolver 

um problema de saúde considerado como transtorno menor ou sintoma menor, entendido como problema 

de saúde de carácter não grave, autolimitante, de curta duração, não derivado de outros problemas de 

saúde”. [21] 

Para uma apropriada indicação farmacêutica é necessário inicialmente que o farmacêutico recolha 

informações referentes à sintomatologia, duração e inicio da sintomatologia, outras terapêuticas, 

hipersensibilidades e outras doenças prévias. Essa informação possibilita que o farmacêutico avalie a 

aplicabilidade da indicação terapêutica ou se será necessário o reencaminhamento para os serviços de 

saúde. Em caso de apropriada indicação farmacêutica, a seleção do medicamento não sujeito a receita 

média parte da avaliação do princípio ativo, posologia, duração terapêutica, forma farmacêutica e 

contraindicações. Aquando do processo de dispensa o farmacêutico deve tomar o tempo necessário para 

providenciar ao utente toda a informação necessária ao uso seguro, racional e eficaz do medicamento. A 

informação essencial consiste no modo de administração, posologia, duração terapêutica, efeito esperado 

e possíveis efeitos secundários, contraindicações e medidas não farmacológicas.  

  

2.1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA RINITE ALÉRGICA 

Uma indicação farmacêutica no âmbito da rinite alérgica é indispensável especialmente em ambientes 

rurais com elevado teor de humidade como é o caso de a maioria dos Açores. Por este motivo decidi 

realizar sessões de informação interna na FS, abordando um tema que beneficiaria o utente e auxiliaria a 

indicação terapêutica. No contexto da rinite alérgica se verifica uma grande incidência de uso incorreto e 

ou de abuso, devido a desconhecimento por parte dos utentes, sendo que neste âmbito é parte das 

responsabilidades do farmacêutico promover um uso seguro e adequado. De modo a não afetar o bom 

funcionamento da FS, foram efetuadas 3 sessões com o pessoal responsável pelo atendimento aos 

utentes, tendo sido realizadas apresentações de pequena duração em formato PowerPoint® (Anexo II).   

 

2.1.2. RINITE ALÉRGICA 

A rinite alérgica é uma doença inflamatória da mucosa nasal, causada por reações mediadas por 

Imunoglobulinas E, em resposta à exposição a determinados estímulos (alérgenos). O nariz é a porta de 

entrada para o ar e substâncias carregadas por ele, sendo que o individuo alérgico apresenta uma reação 

exacerbada. Essa reação pode ser identificada por intermédio dos seus principais sintomas: congestão 

nasal; lacrimejo; comichão no nariz e palato; dor de garganta. A rinite alérgica provoca uma degradação 

da qualidade de vida, podendo se associar ao desenvolvimento de outras complicações como é o caso da 

sinusite. Como os sintomas são semelhantes aos de uma constipação, deve se assegurar que o doente 

não apresenta febre, dores musculares ou mal-estar geral. 
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 Os principais alergénios são ácaros, pólen e fungos, sendo que em doentes asmáticos, a rinite alérgica 

pode dificultar o controlo da asma. A rinite alérgica se pode classificar em intermitente se os sintomas se 

manifestarem menos que 4 dias por semana ou persistente se manifestarem-se mais de 4 dias por semana. 

De acordo com a gravidade dos sintomas se classifica como ligeira se não alterar o sono ou atividades e 

moderada a grave quando interfere com o sono ou desempenho das atividades habituais. O tratamento 

passa primariamente por evitar o contato com os alergénios, sendo indicado em primeira linha o uso de 

corticosteroides isoladamente ou em combinação com anti-histamínicos, ou anti-histamínicos orais em 

combinação com descongestionantes. [44-47] 

Segundo o Inquérito Nacional de Prevalência de Asma (INPA), estimou-se que cerca de 22% da 

população portuguesa tem queixas de rinite.  

 

2.1.2.1. MECANISMO DE AÇÃO 

As alergias resultam de uma resposta exagerada do organismo humano após a exposição a um 

alérgeno, se processando em duas fases. 

A fase inicial, denominada de sensibilização ocorre pelo contato inicial com o AL, sendo esta fase 

assintomática. Esta exposição é caraterizada por uma fagocitose dos AL por macrófagos, sendo seus 

fragmentos expostos aos linfócitos T, ativando os linfócitos TH2. A ativação dos linfócitos TH2 induz a 

secreção de interleucina-4 (IL-4), ativando os linfócitos B. Os linfócitos ao serem ativados se diferenciam 

em plasmócitos produzindo níveis elevados de Imunoglobulinas do Tipo E (IgE), estes circulam pela 

corrente sanguínea sendo incorporados aos mastócitos e basófilos. Os AL principais para a RA são o pólen, 

os ácaros, as faneras de animais e os bolores. [44-46] 

A fase tardia, resulta de um posterior contato com o alérgeno, existindo um reconhecimento pelos 

mastócitos com anticorpos IgE para esse alérgeno. O reconhecimento induz a desgranulação dos 

mastócitos com libertação de mediadores, em específico as prostaglandinas, histamina e leucotrienos, 

sendo estes responsáveis pelas manifestações sintomáticas. A histamina é o mediador mais significativo 

para a sintomatologia da rinite alérgica, estimulando os sintomas inflamatórios e a produção de muco. [45-

46] 

 

2.1.2.2. CLASSIFICAÇÃO DA RINITE 

De acordo com o consenso Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma (ARIA), a RA é classificada de 

acordo com a frequência, intensidade dos sintomas e o seu impacto na qualidade de vida do paciente. Na 

tabela 2 se encontra a classificação da sintomatologia da rinite alérgica em relação à duração e na tabela 

3, encontra-se classificada de acordo com a intensidade e impacto na qualidade de vida. [45,47] 
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Tabela 2 – Classificação relativamente à duração dos sintomas de rinite alérgica 

Classificação Intermitente Persistente 

Duração 

< 4 dias por 

semana ou < 4 

semanas 

> 4 dias por 

semana e > 4 

semanas 

 

Tabela 3 – Classificação de intensidade dos sintomas e seu impacto na qualidade de vida 

Sintomas 

Ligeiros: Moderados a graves: 

-Sono normal 

Existência de 1 ou mais das seguintes 

situações: 

-Sem limitações nas atividades 

pessoais -Alterações na qualidade do sono 

-Sem sintomas perturbadores 

-Alterações nas atividades pessoais 

-Existência de sintomas perturbadores 

 

2.1.2.3. TRATAMENTO DA RINITE ALÉRGICA 

O tratamento da RA passa primariamente pela prevenção da exposição (evicção) aos alérgenos e pelo 

tratamento sintomático com recurso a medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas.  Devido ao 

carater autolimitado e gravidade reduzida o recurso a MNSRM está indicado nesta patologia. 

 

2.1.2.4.  MEDIDAS FARMACOLÓGICAS 

O alívio dos sintomas de rinite alérgica, nomeadamente os esternutos, rinorreia, congestão nasal e 

sintomas oculares pode ser produzida por MNSRM, em específico pela utilização de anti-histamínicos orais 

ou tópicos, descongestionantes nasais e soluções salinas. 

Adicionalmente após indicação médica pode ser prescrito imunoterapia na forma de vacinas especificas 

para modulação da resposta imunológica ao alergénio sensibilizante, mas apenas aquando das seguintes 

populações alvo: aquando de demonstração de IgE específicos para aeroalergénios relevantes e de acordo 

com concordância clínica; doentes com histórico de reação sistémica ou local com morbilidade significativa 

aquando da picada de himenóptero; doentes com reação sistémica ou anafilática e demonstração de IgE 

para o látex. [47-48] 

 

2.1.2.4.1. ANTI-HISTAMÍNICOS  

Os AH são eficazes no alívio dos esternutos, rinorreia, congestão nasal e sintomas oculares, mas 

perdem eficácia aquando de uso por períodos prolongados, superiores a algumas semanas.  
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Os AH orais não sujeitos a receita médica, disponíveis na FS são a Cetirizina e a fexofenadina. Estas 

apresentações são indicadas para indivíduos com idade superior a 6 anos e 12 anos no caso da 

fexofenadina por um período máximo de 5 a 7 dias. Apesar de serem AH de segunda geração apresentam 

como contraindicação principal a possibilidade de provocarem sonolência, sendo contraindicadas na 

hipertrofia prostática, glaucoma de ângulo fechado e retenção urinária. 

Os AH intranasais com apresentações não sujeitas a receita médica disponíveis na FS contêm 

azelastina, sendo indicados para sintomas locais nasais. Estas apresentações atuam rapidamente, com 

período aproximadamente de 30 minutos. [49] Mas tal como os AH não são eficazes no alívio da congestão 

nasal, possuindo sabor amargo aquando de administração incorreta, o que reforça a necessidade de 

informação ao utente. 

 

2.1.2.4.2. DESCONGESTIONANTES NASAIS 

Os descongestionantes nasais são eficazes no alívio da congestão nasal, apresentando formulações 

na forma de gotas ou sprays, possuindo um início de ação rápido de aproximadamente 5 minutos. Estes 

contem aminas simpaticomiméticas atuando na redução do edema por vasoconstrição, aumentando a 

drenagem e facilitando a ventilação adequada. Derivado do facto de atuarem por vasoconstrição possuem 

como efeitos secundários a irritação da mucosa do nariz, com ardor, secura, epistaxe e efeito rebound. O 

efeito rebound é o resultado da compensação da mucosa à vasoconstrição produzindo vasodilatação 

compensatória em caso de utilização prolongada ou abusiva. Devido a tal deve se informar o utente da 

necessidade de o tratamento possuir duração máxima de 3-7 dias.   

Os descongestionantes nasais são caracterizados por mimetizarem a ação da adrenalina, com efeito 

constritor das pequenas artérias, aumentando a pressão arterial e acelerando o ritmo cardíaco. Apesar de 

possuírem efeito local, deve ser utilizado precaução aquando de utilização em doentes cardiovasculares, 

hipertensivos, com glaucoma ou hiperplasia benigna da próstata. [45] 

A indicação terapêutica também apresenta especial importância aquando da avaliação da forma 

farmacêutica apropriada, sendo que para idades superiores a 2 anos, mas inferiores a 6 apenas deve ser 

utilizado gotas, devido à pequena dimensão das narinas. Para idades superiores a 6 anos deve ser indicado 

sprays pelo facto de apresentar melhor dispersão e de evitar a deglutição, mas por ser inserido no interior 

das narinas facilmente é contaminado, sendo necessário informar que deve ser utilizado apenas pelo 

utente. [50] 

No mercado existem várias apresentações descongestionantes nasais, sendo o fator diferenciador a 

duração de ação. As apresentações com efedrina, possuem duração de ação de cerca de 4 horas, sendo 

que a oximetazolina e xilometazolina apresentam maior duração de ação, possuindo entre 8 a 12 horas. 

[50] Um fator a ter em atenção é o fato de estas especialidades regularmente possuírem como conservante, 

cloreto de benzalcónio, que aquando de utilização prolongada ou excessiva pode induzir tumefação e 

congestão nasal, denominada de rinite medicamentosa. [51,52] 
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2.1.2.4.3. CORTICOSTEROIDES 

Os corticosteroides intranasais inibem a resposta inflamatória na cavidade nasal ao inibirem a 

transcrição de genes para síntese de mediadores inflamatórios e também por inibir a secreção de 

mediadores pró-inflamatórios. [52,53] São eficazes na redução de sintomas como esternutos, comichão, 

congestão nasal e rinorreia, por tal são considerados fármacos de primeira linha para o tratamento de 

patologias como a rinite alérgica sazonal em indivíduos adultos. Deve se informar o utente que apesar do 

início de ação ser relativamente rápido (algumas horas), o seu efeito terapêutico máximo é obtido após 

alguns dias ou semanas. [53,55] 

Apesar de haver vários corticosteroides intranasais autorizados em Portugal, só existem 3 CI não 

sujeitos a receita médica, sendo estes: beclometasona, Budesonida e fluticasona. O perfil de segurança e 

eficácia dos CI é semelhante entre si, sendo que a indicação especifica deve recair em fatores como custo 

e excipientes das formulações, sendo as principais contraindicações, a administração em caso de cirurgia 

recente, infeção nasal e em casos de tuberculose nasal. [53-55] 

Os CI como todos MNSRM apresentam perfis de segurança estabelecidos, apresentando poucos 

efeitos adversos locais (Alteração de perceção de cheiros e sabores, secura nasal, epistaxe, sensação de 

queimadura, epistaxe e irritação nasal, perfuração septo nasal) quando administrados nas doses 

recomendadas, sendo que a maioria dos efeitos adversos resulta de técnicas de administração 

inadequadas, sendo desnecessário a interrupção terapêutica. Apesar do perfil de segurança estabelecido 

deve ser recomendado precaução aquando do uso concomitante com outros corticosteroides, devido à 

possibilidade do aparecimento de efeitos sistémicos como o Síndrome de Cushing e efeitos no eixo 

hipotálamo-hipófise. [53] Alguns dos efeitos adversos são resultantes dos excipientes das formulações, 

sendo importante referir que a existência de cloreto de benzalcónio, álcool e carmelose, podem induzir 

hipersecreção nasal, com sensação de queimadura, irritação local e epistaxe. [55] 

Aquando da indicação farmacêutica de CI, se deve assegurar o conhecimento da técnica de 

administração correta, de modo a garantir a minimização dos efeitos adversos e assegurando uma melhor 

resposta terapêutica. O utente também deve ser informado que para resultados terapêuticos adequados 

deve se garantir a administração na posologia indicada, sendo que no tratamento da rinite alérgica sazonal, 

o tratamento deve ser iniciado 1 a 2 semanas antes do período de crise, podendo ser interrompido aquando 

de melhoria dos sintomas. [53] 

 

2.1.2.5. MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS 

Os utentes devem ser informados das medidas não farmacológicas e etiologia da doença em causa, 

sendo que o conhecimento do alérgeno em questão é de extrema importância. Mas independentemente 

do conhecimento do alérgeno em questão deve ser sempre considerado as medidas básicas de evicção 

de alérgenos, como é o caso da aspiração com aspirador com filtro Hepa de modo a não ressuspender os 

alérgenos, arejar e desumidificar os quartos, evitar a presença de objetos estofados, animais e plantas no 
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quarto de cama, lavar coberturas a temperatura superior a 60ºC, minimizar saídas ao exterior durantes as 

épocas com elevados índices polínicos, evitar fumar ou estar exposto a fumo tabágico e a utilização de 

soluções salinas para remoção física de alérgenos alojados na cavidade nasal. [56] 

 

2.1.2.5.1. SOLUÇÕES SALINAS 

No mercado estão disponíveis soluções salinas isotónicas e hipertónicas, de acordo com sua 

concentração, sendo classificadas como dispositivos médicos. Estes dispositivos são especialmente uteis 

como alternativa aos descongestionantes nasais para grávidas, não apresentando efeito rebound, sendo 

menos irritativas da mucosa nasal. 

As soluções salinas isotónicas estão indicadas para o uso regular, removendo fisicamente os alérgenos 

da mucosa nasal, enquanto as soluções salinas hipertónicas além da remoção física, e redução do edema 

intersticial. [54-56] 

 

2.1.2.6. MÉTODO 

A pesquisa de informação e apresentação foram realizadas de acordo com as diretrizes para o 

diagnóstico e tratamento da rinite alérgica e asma (ARIA), com recurso ao RCM dos medicamentos e outras 

fontes de caráter fidedigno, focada na componente de aconselhamento farmacêutico de modo a promover 

um uso seguro e racional. As apresentações foram disponibilizadas com suporte em PowerPoint, de modo 

a ser possível a apresentação a futuros colaboradores da FS.    

Com esta ação de informação, foi possível aprofundar o conhecimento na área, esclarecendo dúvidas 

e providenciando uma melhoria na indicação farmacêutica. 

 

2.1.2.7. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

O intuito da ação de informação foi de informar os profissionais de atendimento na FS, sobre 

identificação da rinite alérgica, estratégias farmacológicas e não farmacológicas, indicações terapêuticas e 

efeitos secundários. O esclarecimento de dúvidas quanto à duração máxima do tratamento em cada opção 

entre outras, demonstrou a mais valia deste tipo de ações para a garantia de um uso seguro, racional e 

eficaz dos MNSRM. 

 

2.1.3. RASTREIO DE ADESÃO TERAPÊUTICA EM DIABÉTICOS 

Segundo a OMS, cerca de 422 milhões de pessoas a nível global possuem Diabetes Mellitus (DM), 

sendo previsível que este número continue a aumentar nos próximos anos. Segundo dados de 2016 da 

Sociedade Portuguesa de Diabetologia, existe uma prevalência de 13,3% na população ativa portuguesa 

em que 5,8% não se encontra diagnosticado, sendo mais prevalente na população masculina. [57]  

Na década de 70, foi formado o Programa Nacional de Controlo da Diabetes, sendo posteriormente 

revisto e estabelecido dois protocolos de colaboração no âmbito da diabetes envolvendo o Ministério da 
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Saúde, os doentes diabéticos, as entidades no circuito farmacêutico e a comunidade científica com o intuito 

de agregar os esforços na melhoria do acesso aos dispositivos necessário à autovigilância da diabetes. 

Simultaneamente foi criado o Guia do Diabético como normas das boas práticas na abordagem desta 

doença, referidamente ao seu diagnóstico e tratamento de suas complicações, em especial da cegueira 

como retinopatia diabética, doenças cardiovasculares e insuficiência renal terminal. Com a finalidade de 

reduzir a taxa de crescimento da diabetes e suas complicações a nível nacional foram apresentadas 

estratégias de prevenção primária, por redução dos fatores de risco e no diagnóstico e tratamento precoce. 

[57,59-61] 

Uma grande proporção de doentes com Diabetes Mellitus não possui uma glicemia adequada com o 

tratamento prescrito, ou por falta de adesão terapêutica e recomendações não farmacológicas, 

aumentando o risco de complicações major e consequente custo para o SNS. 

 O objetivo principal atualmente é a prevenção da DM, mas como elevado número de indivíduos já 

possui esta doença, o objetivo secundário será o controlo da DM, atrasando ou evitando o aparecimento 

das complicações: neuropatia e amputação; retinopatia; nefropatia; doença coronária; doença vascular 

cerebral; doença vascular periférica, isto devido às consequentes incidências na morbilidade e mortalidade. 

[57,59-61]  

A avaliação da adesão terapêutica e recomendações não farmacológicas permite avaliar os fatores de 

risco alteráveis por sessões de educação de saúde focadas no utente, possibilitando uma abordagem de 

intervenção com promoção de melhoria de qualidade de vida sem acréscimo de custos ou de riscos para 

o utente. 

O rastreio foi realizado ao longo de 3 semanas, participando 23 voluntários (Figura 1) previamente 

diagnosticados com Diabetes Mellitus, sendo eles convidados a participar aquando da sua deslocação à 

FS para dispensa da medicação. Foi efetuado a determinação de parâmetros fisiológicos, bioquímicos e 

foi realizado um inquérito anónimo em formato de entrevista, sendo a linguagem regularmente adaptada 

de modo a garantir a sua compreensão. Aquando do fim do inquérito fez-se uma sessão de esclarecimento 

sobre a DM, valorizando a importância de uma auto-monitorização frequente dos valores de glicémia, da 

adesão terapêutica e das medidas não farmacológicas, enfatizando as consequências que resultam em 

complicações major (Anexo III).  

 Os critérios de inclusão no rastreio foram o diagnóstico prévio de DM tipo I ou II, sendo a entrevista 

efetuada em gabinete privado. Como havia determinação gratuita dos parâmetros bioquímicos, que noutras 

ocasiões seriam serviços pagos, houve relativa adesão por parte dos utentes. Em adição à informação 

prestada oralmente, foi disponibilizado folhetos informativos, sendo várias vezes explicados oralmente 

devido ao baixo nível de literacia de alguns casos (Anexo IV-VI).  

Ao se promover a auto-monitorização por parte dos utentes, se consciencializa o utente e integra-o no 

processo, tornando-o mais autónomo e consciente da necessidade de alterações dietéticas e de estilo de 

vida. Muitos utentes desconheciam o fato do dispositivo de auto-monitorização ser gratuito, uma das razões 
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pelas quais vários inquiridos não efetuavam auto-monitorização da glicémia, nessa situação foi fornecido 

e demonstrado o correto método de utilização dos dispositivos de auto-monitorização de glicémia.  

Observou-se que os inquiridos eram maioritariamente do sexo feminino, entre os 60 e os 69 anos de 

idade e todos possuíam Diabetes Mellitus tipo 2 (Figura 1). A maioria dos utentes afirmavam boa adesão 

terapêutica (70%), mas ausência de cuidados alimentares (52%), apresentando valores elevados de 

glicemia (Figura 2,3). Apenas 13% dos inquiridos afirmaram possuir alguma rotina de exercício físico. 

Nestes casos foi reforçado a importância de um regime alimentar adequado e da atividade física, quer no 

controlo da glicémia quer na prevenção das complicações secundárias da diabetes como é o caso da 

neuropatia diabética e das doenças cardiovasculares. Curiosamente alguns inquiridos alegaram boa 

adesão terapêutica (70%) apesar de ocasionalmente ou regularmente se esquecerem de tomar a 

medicação (48%) e 22% dos inquiridos afirmou ter interrompido a terapêutica pelo facto da doença estar 

controlada.  

  

Figura 1 – Distribuição dos inquiridos por idade e sexo. 
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Figura 2 – Respostas ao questionário Rastreio de diabéticos: Adesão terapêutica. 

 

Apenas 35% dos inquiridos, apresentavam valores de glicémia em jejum (75mg/dl a 110mg/dl) que 

indicava correto controlo da glicémia, apesar de a maioria considerar a sua glicémia controlada (87%), o 

que demonstra a importância de ações de informação aos utentes, de modo a garantir a adesão terapêutica 

e promoção de medidas não farmacológicas, os dados referentes aos valores de glicémia podem ser 

verificados na figura 3.  

A grande maioria dos utentes apresentavam outras patologias crónicas (91%), sendo a predominância 

da hipertensão arterial (74%) como se pode verificar na figura 4. 

Dos utentes inquiridos, 22% referiram ocorrência de alterações de consciência (tonturas, tremores, frio, 

náusea e taquicardia), característico de episódios hipoglicémicos, demonstrando a importância quer da 

auto-monitorização quer da necessidade de conhecimentos de como lidar em caso de crise 

hipoglicemiante. 39% dos inquiridos, afirmaram possuírem alterações oftalmológicas, mas inespecíficas, 

estas podem estar derivadas ao declínio natural aquando do aumento da idade. No entanto as retinopatias 

diabéticas, são afeções comuns em doentes com nível de glicémia não controlado, ocorrendo por lesões 

de vasos sanguíneos que nutrem a retina causando isquemia da retina, podendo ser macular ou causar o 

deslocamento da retina. Os doentes diabéticos que apresentem visão turva, visão noturna fraca, 

dificuldades em se adaptar a variações de luminosidade, ou pequenos pontos na visão, devem procurar 

acompanhamento por especialista (Anexo VI). Nestes utentes foi aconselhado a monitorização constante 

dos níveis sanguíneos de glicémia e a recorrerem a um médico oftalmologista de modo a efetuarem um 

rastreio de retinopatia diabética. 
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Figura 3 – Distribuição dos valores de glicémia nos inquiridos. 

 

 

 

Figura 4 – Incidência de outras patologias nos doentes diabéticos inquiridos. 
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A utilização de meias brancas sem elástico, previne a compressão com comprometimento da circulação 

local, possibilitando a deteção precoce de feridas nos membros inferiores, em especial para doentes com 

mobilidade reduzida. Calçado confortável e de dimensão apropriada, evita lesões de pressão ou fricção. A 

correta higienização dos pés e corte das unhas a distância adequada é essencial para assegurar não fazer 

feridas, o que é bastante usual nos pacientes com sensibilidade reduzida. É essencial uma inspeção visual 

relativamente ao aparecimento de feridas, fissuras ou calos, procurando acompanhamento prevenindo a 

infeção ou ulceração. Finalmente, uma correta higienização das extremidades, em água a baixa 

temperatura com sabões neutros seguido de secagem de toda a superfície do pé, em especial entre os 

dedos, reduz a proliferação de microrganismos, sendo que a utilização de cremes hidratantes não 

queratolíticos com baixo teor em ureia, também melhora a integridade cutânea. [62,64] 

 Além do pé diabético, a DM apresenta variadas patologias associadas, sendo as patologias orais 

das mais fáceis de serem verificadas e evitadas pelo utente. As menores capacidades de cicatrização da 

mucosa oral aumentam a propensão para gengivite e periodontite, com aumento do número de infeções 

orais. Um dos sintomas comuns é o sangramento gengival, com inflamação e retração gengival, 

desenvolvendo problemas periodontais. [65] A manutenção de higiene oral adequada com escovagem 

regular com escova macia e pasta dentífrica fluorada, utilização posterior de fio dentário e colutório com 

antisséptico minimizam a proliferação bacteriana. Sendo que o acompanhamento por um médico dentista 

possibilita a identificação precoce e tratamento profilático destas patologias.  Além das patologias 

autodiagnosticáveis, os doentes diabéticos devem ser aconselhados e acompanhados quanto à função 

sexual, renal e vasculares. [63] 

 

2.1.3.1. CONCLUSÃO 

A promoção de hábitos saudáveis e o acompanhamento apropriado é essencial aos doentes com DM, 

sendo que a educação de saúde pode ajudar a prevenir muitas complicações da patologia. Como esta 

doença encontra prevalência com o aumento da idade, o acompanhamento constante por parte de 

profissionais adequados e a promoção de hábitos de vida saudáveis garantindo a manutenção de níveis 

adequados de glicémia, tem o potencial de reduzir custos para o SNS e aumentar a qualidade de vida do 

doente, reduzindo o risco de complicações a longo prazo.  

 

2.1.4. RISCO CARDIOVASCULAR – MÉTODO DE FRAMINGHAM 

O termo doença cardiovascular é um termo genérico para as alterações patológicas que atingem o 

coração e vasos sanguíneos, possuindo uma natureza multifatorial implicando desde fatores inflamatórios, 

a ambientais a genéticos. São patologias de evolução lenta e progressiva, resultante da presença em 

concomitante dos diversos fatores.  
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  Dentro das doenças cardiovasculares as mais significativas inclui a doença cardíaca coronária, 

hipertensão e arteriosclerose. As doenças cardiovasculares resultam do espessamento das paredes 

vasculares causando deposição lipídica, originando ou agravando a aterosclerose. 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte na Europa, sendo os principais fatores de 

risco: histórico pessoal e familiar de doença cardiovascular; a hipertensão arterial; a dislipidemia; o 

tabagismo; a diabetes; a ingestão em excesso de sal e álcool; obesidade, sedentarismo e stress. Apesar 

da importância dos fatores modificáveis na etiologia da doença cardiovascular, geralmente existe 

envolvimento genético.  

 Em Portugal cerca de 35 mil portugueses morrem anualmente devido a doenças cardiovasculares, 

representando um terço de toda a mortalidade nacional. [62] 

Uma fórmula de analise probabilística populacional de doença cardiovascular é calculada de acordo 

com o Framingham Heart Study. [58] Deve-se tomar algumas precauções na interpretação dos resultados. 

Este resultado parte de o pressuposto da população estar aparentemente saudável, apresentando apenas 

um carater preditivo, indicando a possibilidade de X% da população saudável com determinado resultado, 

desenvolver doença cardiovascular ao longo de 10 anos e não do utente possuir X% risco de desenvolver 

doença cardiovascular ao longo de 10 anos. Essa informação foi amplamente esclarecida aos utentes que 

participaram na avaliação do risco cardiovascular. 

As variáveis utilizadas no método de Framingham foram: o sexo, a idade, o tabagismo, a pressão 

arterial e o colesterol, ou seja, o aumento destes fatores aumenta o risco populacional de acidente 

cardiovascular a 10 anos. [58,67] A utilização desta metodologia apenas serviu de indicativo da influência 

de hábitos tabágicos e alimentares na promoção do risco cardiovascular e não de método de diagnóstico 

preventivo. Foi demonstrado aos utentes a influência dos hábitos alimentares ou tabágicos no risco de 

evento cardiovascular. 

Devido ao custo acrescido para a farmácia, derivado do doseamento do colesterol e glicémia, a 

avaliação do risco cardiovascular segundo o método de Framingham, foi disponibilizado gratuitamente 

apenas durante dois dias, por marcação prévia, sendo avaliado o risco cardiovascular de 10 utentes. Todo 

o processo foi efetuado em gabinete fechado, garantindo a privacidade do utente, por meio de um 

questionário e determinação dos parâmetros em aparelho Clini5 ®, sendo os resultados inseridos no 

algoritmo Framingham para risco de doença cardiovascular, segundo a tabela em anexo (Anexo VII, VIII). 

Após o cálculo do risco cardiovascular, foi efetuado uma discussão dos resultados e da implicação que 

alterações de comportamento poderiam envolver na redução do risco cardiovascular. 

 O procedimento técnico aquando do uso do aparelho Clini5 ® é bastante básico, sendo iniciado 

por escolha em ecrã digital dos exames a realizar e seguido picada no dedo com recolha de sangue para 

um tubo capilar, que é introduzido em cuvete fornecida em específico para o teste que já inclui os reagentes 

primários. Após agitação para diluição do sangue previamente recolhido no capilar, é colocado no aparelho 

de modo a se fazer o “branco” e retirado novamente para ser adicionado o reagente final específico do 

teste, geralmente na proporção de duas gotas, fazendo-se novamente leitura. O resultado final do 
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parâmetro é apresentado após essa leitura. Como sempre é respeitado as guias de boas práticas com o 

uso de luvas durante todo o procedimento, havendo desinfeção inicial da zona onde se efetua a punção 

em específico. Todo este processo foi fornecido em ação de informação efetuada pelo fornecedor do 

equipamento, aquando da aquisição do dispositivo. 

 

2.1.4.1. RESULTADOS E CONCLUSÃO 

Como se pode verificar, os indivíduos de sexo masculino apresentam maior risco de desenvolvimento 

de doença cardiovascular, sendo que no grupo em estudo se verificou um valor várias vezes superior ao 

risco do sexo feminino, 25% dos indivíduos masculinos tinham atribuído a si um risco de acidente 

cardiovascular a 10 anos de 25% (Figura 4-6). Em ambos os sexos, é indispensáveis a sensibilização para 

a cessação tabágica e importância de manutenção de valores saudáveis de pressão arterial e colesterol 

total, mas se verificou que em especial nos homens deve-se reforçar essas noções, sendo possível 

demonstrar que num caso, com a cessação tabágica e tratamento para o colesterol para valores normais, 

implicaria uma redução do risco cardiovascular a 10 anos, de 25% para 12%.  

 

 

Figura 5 – Distribuição dos inquiridos por sexo 
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Figura 6 – Estimativa de risco a 10 anos nos inquiridos, de acordo com algoritmo Framingham. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo do meu percurso académico foi possível adquirir os conhecimentos científicos, mas existe 

uma diferença significativa entre possuir o conhecimento e ter a técnica adequada de transmitir esse 

conhecimento aos utentes, providenciando um serviço de qualidade ao promover um uso racional, seguro 

e de confiança. Esta lacuna só poderá ser satisfeita com a prática, sendo aqui uma das áreas em que o 

estágio profissionalizante ganha especial relevância. O estágio profissionalizante possibilita ganhar uma 

visão global da farmácia comunitária, permitindo experienciar desde o contato com o utente a todo o 

processo de gestão necessário ao bom funcionamento da farmácia, sempre com o intuito principal de 

promover uma melhoria de saúde da comunidade. 

Ao longo do estágio desenvolvi 3 projetos com o intuito de promover a educação de saúde e um uso 

racional de medicamentos não sujeitos a receita médica. Estes projetos permitiram-me adquirir e 

aprofundar competências críticas de pesquisa e comunicação com o utente. 

Concluo este relatório com a realização que a carreira farmacêutica é multifacetada, sendo essencial 

a constante atualização do conhecimento farmacêutico em prol do bem-estar e saúde pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 
risco

16% 
risco

18% 
risco

Distribuição do risco 
cardiovascular no sexo 

masculino

50%

16%

17%

17%

Distribuição do risco 
cardiovascular no sexo feminino

2% risco 3% risco 5% risco 6% risco



32 

 

4. REFERÊNCIAS:  

1. Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto. Regime jurídico das farmácias de oficina. Acessível em 

http://www.infarmed.pt/ [Acedido a 2 de janeiro de 2019]. 

2. Anuário Estatístico da Região Autónoma dos Açores - 2017. Acessível em http://www.ine.pt/ 

[Acedido a 2 de janeiro de 2019]. 

3. Página da Internet da Farmácia Silva. Acessível em Http://farmaciasilva.pt/ [Acedido a 2 de janeiro 

de 2019]. 

4. Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto. Segunda alteração ao regime jurídico das farmácias de 

oficina. Acessível em http://dre.pt/ [Acedido a 2 de janeiro de 2019]. 

5.  Decreto-Lei n.º 75/2016, de 8 de novembro. Sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 

de agosto. Acessível em http://dre.pt/ [Acedido a 2 de janeiro de 2019]. 

6. Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de março. Horário de funcionamento das farmácias de oficina. 

Acessível em http://dre.pt/ [Acedido a 2 de janeiro de 2019]. 

7. Portaria n.º 97/2018. Serviços farmacêuticos prestados pelas farmácias. Acessível em http://dre.pt/ 

[Acedido a 2 de janeiro de 2019]. 

8. Clini5. Acessível em https://www.callegari1930.com/sangue/clini5/ [Acedido a 15 de janeiro de 

2019]. 

9. Prontuário Terapêutico on-line. Acessível em http://http://app10.infarmed.pt/prontuario/index.php 

[Acedido a 3 de janeiro de 2019]. 

10. Farmacopeia Portuguesa 9: edição oficial. Infarmed. 9ªed. – Lisboa. Infarmed. 

11. Associação Nacional das Farmácias; Centro Tecnológico do Medicamento (2011) - Formulário 

Galénico português. [Lisboa]: ANF. CETMED; 2 vol. 11.  

12. Centro de informação do medicamento. Acessível em 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/servicos/cim/ [Acedido a 15 de janeiro de 2019]. 

13. Infarmed. Acessível em http://www.infarmed.pt/ [Acedido a 3 de janeiro]. 

14. Associação Nacional de Farmácias. Acessível em https://www.revistasauda.pt/conheca-

nos/Pages/default.aspx [Acedido a 1 janeiro de 2019].  

15. Center for disease control. Acessível em https://www.cdc.gov/ [Acedido a 1 de janeiro de 2019]. 

16. National Center for Biotechnology Information. Acessível em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

[Acedido a 1 de janeiro de 2019]. 

17. Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos. Acessível em 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt [Acedido em 27 de janeiro de 2019]. 

18. Sifarma. Acessível em http://glintt.com [Acedido a 3 de janeiro de 2019]. 

19. Estatuto do Medicamento: Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro. Acessível em https://dre.pt/ 

[Acedido a 03 de janeiro de 2019]. 

20. Direção Regional da Saúde. Armazenistas autorizados pela DRS. Acessível em http://www.gov.pt/ 

[Acedido a 13 de janeiro de 2019]. 



33 

 

21. Boas práticas de farmácia comunitária. Acessível em https://www.ordemfarmaceuticos.pt [Acedido 

a 5 de janeiro de 2019]. 

22. INFARMED, Subcomissão para a Harmonização de Terminologias. Acessível em 

http://www.infarmed.pt [Acedido a 14 de janeiro de 2019] . 

23. Portaria n.º 128/2015 de 5 de outubro. Regras de prescrição e dispensa. Acessível em 

http://www.azores.gov.pt/ [Acedido a 2 de janeiro de 2019]. 

24. Despacho n.º 1465/2016 de 15 de julho. Normas relativas à prescrição e dispensa em vigor na 

RAA. Acessível em http://www.azores.gov.pt/ [Acedido a 16 de janeiro]. 

25. Despacho n.º 2935-B/2016, de 24 de fevereiro. Disposições da Receita eletrónica 

desmaterializada. Acessível em http://dre.pt [Acedido a 5 de janeiro de 2019]. 

26. Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Acessível em https://spms.min-saude.pt/ [Acedido a 

5 de janeiro de 2019]. 

27. Guia de apoio à prescrição – Saudaçor. Acessível em http://www.saudacor.pt/ [Acedido a 23 de 

janeiro de 2019]. 

28. Portaria n.º 224/2015 de 27 de julho. Regime jurídico de apoio à prescrição e dispensa. Acessível 

em https://dre.pt/ [Acedido a 5 de janeiro]. 

29. Flonaze - Resumo das caraterísticas do Medicamento. Acessível em app7.infarmed.pt/infomed/ 

[Acedido em 17 de janeiro de 2019]. 

30. Lei n.º 77/2014, de 11 de novembro. Alteração ao regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo 

de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Acessível em https://dre.pt/ [Acedido a 14 de fevereiro de 

2019]. 

31. Manual de relacionamento das farmácias da RAA com o centro de conferência de faturas, Versão 

1.7. Acessível em http://www.ccf.azores.gov.pt/ [Acedido a 15 de janeiro de 2019]. 

32. Infarmed, Medicamentos Manipulados. Acessível https://www.infarmed.pt [Acedido a 3 de janeiro 

de 2019]. 

33. Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho. Boas práticas na preparação de medicamentos manipulados 

em farmácia de oficina e hospitalar. Acessível em https://www.infarmed.pt [Acedido a 14 de dezembro de 

2018]. 

34. Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho. Estabelece o cálculo do preço de venda ao público dos 

medicamentos manipulados. Acessível em https://www.infarmed.pt [Acedido a 18 de dezembro de 2018]. 

35. Despacho n.º 18694/2010 de 16 de dezembro. Condições de comparticipação de medicamentos 

manipulados. Acessível em https://dre.pt [Acedido a 12 de janeiro de 2019]. 

36. Infarmed. Medicamentos homeopáticos. Acessível em https://www.infarmed.pt [Acedido a 2 de 

fevereiro de 2019]. 

37. À descoberta de Boiron. Acessível em http://boiron.pt/ [Acedido a 13 de fevereiro de 2019]. 

38. Decreto-Lei n.º 216/2008, de 11 de novembro. Diretiva relativa aos alimentos dietéticos destinados 

a fins medicinais específicos. Acessível em https://dre.pt/ [Acedido a 16 de janeiro de 2019]. 



34 

 

39. Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de julho. Regime jurídico dos medicamentos veterinários.  Acessível 

em https://dre.pt/ [Acedido a 21 de janeiro de 2019]. 

40.  Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho. Regras dos dispositivos médicos e acessórios. Acedido 

em https://dre.pt/ [Acedido a 21 de fevereiro de 2019]. 

41. Portaria n.º 35/2016, de 1 de março. Regime comparticipação Automonitorização Diabetes. 

Acedido em https://dre.pt/ [Acedido a 11 de fevereiro de 2019]. 

42. Decreto-Lei n.º 97/2015, de 1 de junho. Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde. 

Acedido em https://dre.pt/ [Acessível a 17 de dezembro de 2018]. 

43. Decreto-Lei n.º 189/2008 de 24 de setembro. Regime jurídico dos produtos cosméticos e de higiene 

corporal. Acessível em https://dre.pt/ [Acedido a 25 de janeiro de 2019]. 

44. Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica: Redefinindo a rinite. Acessível em 

http://www.spaic.pt/ [Acedido a 02 de fevereiro de 2019]. 

45. A rinite Alérgica e o seu Impacto na Asma (ARIA). 2001 – Livro de Bolso em Português para 

Médicos e enfermeiros. Sociedade Portuguesa de Alergologia. Acessível em http://www.spaic.pt/ [Acedido 

a 02 de fevereiro de 2019]. 

46. Guardian Technologies: The mechanism of an allergic reaction. Acessível em 

http://www.guardiantechnologies.com/healthy-living/cat/allergies/post/the-mechanism-of-anallergic-

reaction/ [Acedido a 18 de janeiro de 2019]. 

47. Brozek, J., et al. (2010) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines—2010 revision. 

J ALLERGY CLIN IMMUNOL; 126, NUMBER 3. 

48. Grupo de interesse de “Alergénios e Imunoterapia” da Sociedade Portuguesa de Alergologia e 

Imunologia Clínica (2011) Normas de orientação em imunoterapia específica. Revista Portuguesa de 

Imunoalergologia; 19:199-213. 

49. Horak F. (2008). Effectiveness of twice daily azelastine nasal spray in patients with seasonal allergic 

rhinitis. Therapeutics and clinical risk management, 4(5), 1009–1022. 

50. Galvão, C. E. S. (2003). Rinites e sinusites. Revista Brasileira de Medicina; 60:93-101 

51. D.B. Bylund: The Comprehensive Pharmacology Reference, ELSEVIER, New York USA, 2007 

52. RCM: Vibrocil Actilong Mentol. Acessível em http://app7.infarmed.pt/infomed/ [Acedido a 18 de 

janeiro de 2019]. 

53. RCM: Flonaze. Acessível em http://app7.infarmed.pt/infomed/ [Acedido a 18 de janeiro de 2019]. 

54. Miyake, M. A. M. Medicamentos intranasais. Grupo Editorial Moreira JR, 92-99. 

55. Petty D, Blaiss M. Intranasal corticosteroids topical characteristics: Side effects, formulation, and 

volume. Am J Rhinol Allergy. 2013; 27 (6): 510-513. 

56. Sur DK, Scandale S. Treatment of allergic rhinitis. Am Fam Physician. 2010 Jun 15;81(12):1440-6. 

Review. PubMed PMID: 20540482. 

57. Panfleto Portugal. World Health Organization. Acessível em https://www.who.int [Acedido a 13 de 

fevereiro de 2019]. 



35 

 

58. Fox, C. S. (2010). Cardiovascular disease risk factors, type 2 diabetes mellitus, and the 

Framingham heart study. Trends in Cardiovascular Medicine, 20(3), 90–95. 

59. Observatório da diabetes (2016). Diabetes Factos e Números o Ano de 2015. Relatório Anual do 

Observatório Nacional da Diabetes -ed. 2016 Sociedade Portuguesa de Diabetologia, Lisboa. 

60. Observatório da Diabetes. Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes. Acessível em 

https://www.apdp.pt/ [Acedido a 15 de fevereiro de 2019]. 

61. Direção Geral da Saúde. Relatório do Programa Nacional Para a diabetes 2017. Acessível em 

https://www.dgs.pt [Acedido a 13 de dezembro de 2018]. 

62. DGS- Portugal Doenças Cérebro-Cardiovasculares em Números – 2015. Acessível em 

http://www.dgs.pt/ [Acedido a 13 de janeiro de 2019]. 

63. Volmer-Thole M, Lobmann R. (2016) Neuropathy and Diabetic Foot Syndrome. Int J Mol Sci. Jun 

10;17(6).  

64. Martini J, Huertas C, Turlier V, Saint-Martory C, Delarue A. (2017) Efficacy of an emollient cream 

in the treatment of xerosis in diabetic foot: a double-blind, randomized, vehicle-controlled clinical trial. J Eur 

Acad Dermatol Venereol; 31(4):743-747. 

65. Stanko P, Izakovicova Holla L. (2014) Bidirectional association between diabetes mellitus and 

inflammatory periodontal disease. A review. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech 

Repub.;158(1):35-8. 

66. Serviço Nacional de Saúde. Doenças cardiovasculares. Acessível em https://www.sns.gov.pt/ 

[Acedido a 8 de janeiro de 2019]. 

67. Mafra F, Oliveira H. (2008) Avaliação do risco cardiovascular- Metodologias e suas implicações na 

prática clínica. Rev Port Clin Ger 24:391-400. 

 

 

 

https://www.sns.gov.pt/


36 

 

ANEXO I – FORMULAÇÕES DE MANIPULADOS 
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ANEXO II – ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO NA RINITE ALÉRGICA 

Rinite alérgica

Indicação farmacêutica

 

Questionário

• Quais os sintomas e quando se 
iniciaram?

• Fatores que desencadearam ou 
agravaram?

• Já tomou alguma medicação para 
estes sintomas?

• Idade do doente?

• Realiza algum tipo de tratamento?

• Medicamentação?

• Tem alguma doença crónica/ 
alergia?

2
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Classificação 
dos sintomas

Ligeiros:

Sono normal, sem 
alteração de 
rendimento

Moderados a graves:

Sono alterado, com 
perda de rendimento

Intermitente:

Sintomas <4 
dias/semana ou <4 

semanas consecutivas

Persistente:

Sintomas >4 
dias/semana ou >4 

semanas consecutivas

Rinite

Rinite infeciosa

Causada por Vírus/bactéria

Congestão, faringite, tosse e 
dor de garganta

Rinite alérgica

Resposta a alérgeno

Esternutos, congestão 
nasal, rinorreia, prurido 

nasal e Sintomas oculares

Rinite não alérgica

Fatores ambientais, dietéticos, 
emocionais, hormonais e sexuais

Sintomas semelhantes à 
rinite alérgica mas ocorre ao 

longo do ano

 

• soluções salinas, anti-histamínicos 
ou agonistas α-adrenérgicos Sintomas 

ligeiros e 
intermitentes

• anti-histamínicos, 
corticosteroides e/ou 

agonistas α-adrenérgicos 
intranasais

Sintomas ligeiros 
perenes ou 
moderados 

intermitentes

• Indicar 
aconselhamento 

médico
Sintomas severos persistentes

 

Prevenção de exposição
Os alérgenos mais comuns são os ácaros, fungos e pelos de animais

• Remover alcatifas, tapetes grossos, papel de 
parede. 

• Evitar perfumes e ambientadores.

• Não guardar livros, brinquedos e peluches no 
quarto de cama. 

• Usar lençóis, almofadas e fronhas de materiais  
sintéticos

• Lavar roupa de cama a temperatura superior a 
55ºC

• Limpeza regular, com recurso a aspirador com 
filtro HEPA

• Ventilar bem a habitação

• Evitar animais e plantas no quarto

• Evitar atividades ao ar livre quando as 
concentrações de pólen são mais elevadas 
(consultar boletins polínicos)

• Não fumar
5
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Tratamento farmacológico de primeira linha

Anti-histamínicos orais e 
descongestionantes

Alívio de sintomas de curta duração Alívio de sintomas de longa duração

Corticosteroides intranasais com ou 
sem anti-histamínicos 

 

Indicações:

Esternutos

Corticosteroides 
intranasais

Anti-Histamínicos

Rinorreia

Corticosteroides 
intranasais

Anti-Histamínicos

Prurido nasal

Corticosteroides 
intranasais

Anti-histamínicos

Congestão nasal

Corticosteroides 
intranasais

Descongestionantes 
nasais

Sintomas oculares

Anti-histamínicos 
orais

 

Prevenção e tratamento de rinite 
alérgica intermitente e perene

Única classe farmacológica que 
promove melhoria significativa em 
todos os sintomas

• Ação anti-inflamatória tópica potente

• Necessitam de uso regular

• Ausência de efeitos sistémicos

• Possuem cloreto de benzalcónio: 
Irritação e hipersecreção nasal, pode 
exacerbar sintomas de rinite alérgica

Esternutos
3

Rinorreia
3

Congestão nasal
2

Prurido nasal
2

Sintomas oculares
1

▪ Dipropionato de beclometasona: 
Neo-Sinefrina Alergo® 50 µg/dose

▪ Budesonida: Pulmicort Nasal Aqua® 
64ug/dose

▪ Propionato de fluticasona: Flonaze®
50ug/dose

Corticosteroides intranasais
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Esternutos
3

Rinorreia
3

Congestão nasal
2

Prurido nasal
2

Sintomas oculares
1

Instruções de utilização

• Limpar o nariz (assoar ou usar solução salina)

• Agitar a embalagem

• Tapar uma da narinas

• Inclinar a cabeça ligeiramente para a frente

• Inalador na vertical, colocar a ponta na 
narina, oposto ao septo e inspirar 
suavemente aquando da aplicação

• Lavar a boca e dentes (previne candidíase 
oral)

• Limpar a ponta e colocar a tampa

Corticosteroides intranasais

 

▪ Eficazes no alivio da rinorreia

▪ Diminuem a reação aos alérgenos

▪ Diminuem vasodilatação, permeabilidade capilar e edema

▪ Não sedativos

▪ Uso prolongado reduz eficácia

▪ Sem restrição quanto à duração de utilização

▪ Causam gosto amargo em alguns doentes

Antagonistas recetores H1 (2º Geração)

Esternutos
2

Rinorreia
3

Congestão nasal
1

Prurido nasal
2

Sintomas oculares
1

Anti-Histamínicos inalatórios

Allergodil® (Azelastina)

 

Esternutos

3

Rinorreia

3

Congestão nasal

0/1

Prurido nasal

3

Sintomas oculares

2

Primeira 
Geração

Efeitos sedativos

• Ex: Hidroxizina, Clemastina

Segunda 
Geração

Maior seletividade e sem 
efeitos sedativos

• Loratadina (Claritine®)

• Cetirizina (Cetix®)

• Levocetirizina (Rovinex®)

• Fexofenadina (Telfast 120®)

• Eficazes no alivio da esternutação, rinorreia, prurido 
nasal e sintomas oculares.

• Perdem eficácia após semanas de uso regular

• Toma única diária

• Tomar antes da refeição

Idade 
mínima

>2 anos

>30kg

• Claritine® 

>6 anos

• Cetix®

• Rovinex®

>12 anos

• Telfast 120®

Anti-Histamínicos orais
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Esternutos

0

Rinorreia

0

Congestão nasal

2

Prurido nasal

0

Sintomas oculares

0

▪ Alivio rápido da congestão nasal

▪ Reduzem edema por vasoconstrição, 
facilitando a ventilação

▪ Uso abusivo provoca vasodilatação 
para compensar a vasoconstrição 
(efeito rebound)

▪ Possuem cloreto de benzalcónio

Utilização excessiva

agonistas α-adrenérgicos 
intranasais

>3-7 dias

Congestão reativa (Efeito 
rebound)

Edema crónico da mucosa 
nasal (Rinite 

medicamentosa)

Atrofia da mucosa

Rinite seca

Descongestionantes nasais

 

Descongestionantes nasais

Aminas simpaticomimeticas

Agonistas α-1 adrenérgicos

(Ação curta - 4 horas)

Fenilefrina

>6 anos

Neo-Sinefrina®

Imidazolinas

Agonistas α-2 adrenérgicos

(Ação longa – 12 horas)

Oximetazolina

>6 anos

Nasarox®; Nasorhinathiol®; 
Rinerge®; Sinexsensi®

Xilometazolina

>12 anos

Nasex®; Vibrocil Actilong®

Esternutos

0

Rinorreia

0

Congestão nasal

2

Prurido nasal

0

Sintomas oculares

0  

Soluções de irrigação
(Dispositivos médicos)

Frimar®; Lyomer®; Nasalmer®; 
Nasomar®;  Rezimar®  

• Atua por remoção fisica de 
alérgenos

• Humidifica a mucosa nasal

• Fluidifica as secreções

• Lavagem nasal frequente

• Prevenção de rinite alérgica

Hipertónicas

• Remoção física dos alérgenos

• Descongestionante osmótico
(reduz inflamação).

• Tratamento Congestão nasal 
nasal

• Alternativa para grávidas com 
rinite alérgica, de modo a evitar 
terapêuticas farmacológicas.

Modo de utilização: Agitar a embalagem antes de usar. Pressionar algumas vezes até obter o primeiro spray.
Pulverizar inspirando suavemente ao mesmo tempo. Repetir ação na outra narina e deixar atuar alguns minutos. Aplicar 2-3 vezes ao dia

Isotónicas

Acofar®; Rhinomer®  

Esternutos
0

Rinorreia
0

Congestão nasal
1

Prurido nasal
0

Sintomas oculares
0  
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Spray nasal

Indicado para idades > 6 anos.

▪ Assoar-se bem antes de aplicar. 

▪ Agitar embalagem

▪ Com a cabeça em posição normal, pressionar o frasco uma vez em cada narina. A 
inalação simultânea de ar melhora a distribuição de fármaco na superfície mucosa da 
narina. 

Gotas Nasais 

Indicado para idades 2-6 anos

▪ Inclinar a cabeça para trás, introduzir a oliva do frasco na narina e instilar 2-3 gotas, 
comprimindo o frasco. 

Instruções de utilização
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ANEXO III – QUESTIONÁRIO DE ADESÃO TERAPÊUTICA 
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ANEXO IV – AUTOVIGILÂNCIA DIABÉTICA 
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ANEXO V – PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO 
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ANEXO VI – PREVENÇÃO DE RETINOPATIA DIABÉTICA 

 

 



51 

 

ANEXO VII – ALGORITMO FRAMINGHAM PARA RISCO CARDIOVASCULAR NO SEXO MASCULINO 
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ANEXO VIII – ALGORITMO FRAMINGHAM PARA RISCO CARDIOVASCULAR EM MULHERES 
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RESUMO 

 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas proporciona um currículo multifacetado, mas que 

não poderia ser completo sem um estágio profissionalizante, com duração de 6 meses. O estágio 

curricular permite o contato com a realidade profissional, introduzindo o estudante na realidade 

farmacêutica, possibilitando demonstrar os conhecimentos técnico-científicos e aprender sobre o 

contato quer com os pacientes quer com os outros profissionais de saúde no ramo. A missão 

farmacêutica é assegurar a qualidade e segurança dos medicamentos da sua produção à sua 

utilização, promovendo uma terapêutica racional e eficaz, sendo constantemente alvo de atualizações. 

O presente relatório diz respeito à componente hospitalar do estágio, realizada durante os meses 

de setembro a novembro, onde contatei com os Serviços Farmacêuticos do Hospital de Santo Espírito 

da Ilha Terceira e onde descrevo todo o meu processo de aprendizagem ao longo de dois meses de 

estágio.  
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ABREVIATURAS 

 

ALT     Alanina aminotransferase 

AST      Aspartato aminotransferase 

AUE      Autorização de Utilização Excecional  

CA      Conselho de Administração  

CAUL     Certificado de Autorização de Utilização de Lote  

CES      Comissão Ética para a Saúde  

CFT      Comissão de Farmácia e Terapêutica  

CNFT     Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica  

CPRE     Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica 

CPRM     Colangiopancreografia por ressonância magnética 

CS      Centro de Saúde  

DCI      Denominação Comum Internacional  

DL      Decreto de Lei 

EPI      Equipamento de Proteção Individual 

FHNM     Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos  

FNM      Formulário Nacional de Medicamentos  

Hb     Hemoglobina 

HDES     Hospital do Divino Espírito Santo 

HSE      Número do Processo Interno  

HSEIT     Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira  

INFARMED     Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde  

LDH     Lactato desidrogenase 

PCR     Proteína C-reativa 

PPCIRA    Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e 

Resistência aos Antimicrobianos 

RAA     Região Autónoma dos Açores  

RCM     Resumo das caraterísticas do medicamento 

RH      Recursos Humanos 

SF      Serviços Farmacêuticos  

TC     Tomografia Computorizada 

TDT      Técnico de Diagnóstico e Terapêutica  

TSA     Teste de sensibilidade aos antimicrobianos 

UTC     Unidade tratamento Cirúrgico  

USI      Unidade de Saúde de Ilha 
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1. INTRODUÇÃO AO HSEIT 

 

A construção do novo edifício do Hospital de Espírito Santo da Ilha Terceira (HSEIT), iniciou-se em 

janeiro de 2010, sendo inaugurado a 26 de março de 2012 com uma área de construção de 47.100m2 

(Anexo 1). 

Esta nova infraestrutura hospitalar é composta por cerca de 236 camas e por cerca de 45 gabinetes 

de consulta médica, servindo aos cerca de 56.000 pacientes da ilha Terceira e dando apoio aos 

pacientes das unidades de saúde das ilhas circundantes. 

Atualmente o HSEIT encontra-se em processo de acreditação pela Joint Commission International, 

líder mundial de acreditação de instituições de saúde, tornando-o no primeiro Hospital da RAA a garantir 

os mais rigorosos padrões internacionais de qualidade e segurança. [1] 

 

2. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

Os Serviços Farmacêuticos (SF), constituem uma das bases dos serviços de cuidados de saúde. 

Estes asseguram a correta aquisição, manuseamento, distribuição e administração do medicamento, 

assegurando eficácia, segurança e qualidade. [2] 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital de Santo Espírito Santo da ilha Terceira integram-se 

numa equipa multidisciplinar a nível hospitalar.  Possuem um papel fulcral na gestão adequada e 

consciencialização dos recursos hospitalares tornando-se uma referência a nível dos cuidados de 

saúde que asseguram um uso racional, seguro e eficaz do medicamento.  

Localizam-se no Piso 0 do HSEIT, com horário de funcionamento das 8h00 às 17h00 em dias uteis, 

integrando uma rede de cuidados multidisciplinar da maior importância na área da saúde. Fora do 

horário de serviço, existe constantemente um farmacêutico em regime de prevenção. Possui como 

anexo uma Unidade de Ambulatório e uma Unidade de Venda ao Público com horário de funcionamento 

de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00. 

 

2.1. REGULAMENTAÇÃO 

 

O Decreto-Lei n.º 44204/1962, de 2 de fevereiro, veio regulamentar o regime geral de farmácia 

hospitalar, designando a farmácia hospitalar como o conjunto de atividades ou serviços farmacêuticos 

exercidos em meio hospitalar. Sendo um departamento técnico-científico autónomo, sem prejuízo de 

estarem sujeitos à orientação geral dos Órgãos Administrativos do Hospital, sendo que a direção dos 

serviços farmacêuticos hospitalares é obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar. 

[3,4] 
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2.2. DEPARTAMENTOS DOS SF 

 

Os serviços farmacêuticos do HSEIT são compostos por diversos departamentos básicos, mais 

especificamente os seguintes: Seleção e aquisição; Armazenamento; Distribuição; Farmacovigilância, 

Preparação de citotóxicos, manipulados não estéreis, ambulatório e venda unidose. [4] 

 

2.3. RESPONSABILIDADES DOS SF 

 

Os SF do HSEIT sob a direção da Dra. Daniela Garcia são responsáveis por: [3,4,5] 

• Elaborar, avaliar isoladamente e em conjunção com a comissão de aquisições centralizadas, 

processos de seleção e aquisição de medicamentos, dispositivos e todos os produtos acessórios. 

• Utilizar as mais adequadas metodologias de aprovisionamento, armazenamento e 

distribuição de medicamentos.  

• Implementar preventivamente políticas de monitorização de medicamentos, como definido no 

Formulário Hospitalar de Medicamentos e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica.  

• Produzir e manipular medicamentos e citotóxicos de acordo com as boas práticas 

farmacêuticas. 

• Distribuir adequadamente medicamentos aos serviços internos do Hospital. 

• Participar em diversas comissões de carater técnico. 

• Colaborar com os departamentos médicos na elaboração de protocolos terapêuticos e de 

nutrição parentérica. 

• Desenvolver ações de formação e investigação. 

 

2.4. ATIVIDADES REALIZADAS PELO ESTAGIÁRIO 

 

• Contato e introdução ao funcionamento dos Serviços Farmacêuticos. 

• Participação em sessões de esclarecimento sobre políticas, serviços e integração no HSEIT. 

• Conhecimento da legislação técnica. 

• Participação em atividades de gestão de qualidade, nomeadamente: 

- Elaboração de etiquetas com indicações de validade e armazenamento pós abertura em 

medicamentos multidose; 

- Verificação de validades em todo armazém farmacêutico; 

- Contato com empresas farmacêuticas de modo a compilar uma base de dados com informação 

sobre instruções em caso de desvio à cadeia de frio. 

• Elaboração de ação informativa sobre Anticoagulantes orais FXa e reversores (Anexo 18). 

• Elaboração de casos clínicos. 
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Semana Atividades / Funções 

1º 
Planeamento do estágio. Apresentação e organização do serviço e da equipa. 
Gestão de aquisições, faltas e validades. AUE. Sistemas informáticos. DIDDU. 
Distribuição tradicional e personalizada 

2º 
DIDDU, Distribuição tradicional/ personalizada. Estupefacientes /Psicotrópicos e 
Hemoderivados. Farmacotecnia 

3º 
DIDDU, Distribuição tradicional/ personalizada. Estupefacientes /Psicotrópicos e 
Hemoderivados. Farmacotecnia  

4º 
Introdução à Farmácia de Ambulatório. Envio de terapêutica para as USI. Serviço de 
Venda ao Público em Unidose  

5º Atendimento Farmácia de Ambulatório / Unidose 

6º 
Unidade de Preparação de Citotóxicos - Validação da prescrição e Administração de 
quimioterapêuticos em Hospital de Dia  

7º Unidade de Preparação de Citotóxicos - Validação Fina 

8º 
Comissões Hospitalares, Ensaios Clínicos, Apresentação do projeto de estágio 
definido 

Fig. 1 – Plano de estágio nos Serviços Farmacêuticos 

 

2.5. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Os RH são a unidade funcional de qualquer departamento, sendo que os recursos humanos dos 

SF obedecem ao estabelecido no Manual de Boas Práticas em Farmácia Hospitalar, sendo compostos 

por Farmacêuticos, TDT, assistentes técnicos e operacionais. [5]  

Todos os farmacêuticos deste serviço inevitavelmente acumulam diversas funções, sendo que 

podem participar em diversos sectores de acordo com as necessidades. 

 A diretora do serviço é responsável pela organização, coordenação e representação dos Serviços 

Farmacêuticos junto do Conselho de administração, Comissão de Ética, Comissão de Catástrofe e 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), sendo esta última formada por igual número de 

farmacêuticos e de médicos.  

Os farmacêuticos acumulam e dividem entre si as seguintes responsabilidades: [5] 

 Setor de aquisição 

• Gestão de stocks  

• Previsão anual de consumos 

• Aquisições 

• Receção de medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, hemoderivados e experimentais 

• Validação de prazos de validade 

• Validação de condições de armazenamento 

• Elaboração de documentação técnica e pedidos de AUE 
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Setor de distribuição 

• Gestão de stocks no armazém e serviços 

• Assegurar a dispensa correta de estupefacientes/psicotrópicos e hemoderivados 

• Informação ao paciente e outros profissionais de saúde 

• Participar na visita médica, participando na conferencia com médicos sobre posologias e 

tratamentos 

Setor de farmacotecnia 

• Padronização de técnicas e procedimentos para medicamentos manipulados e citotóxicos 

• Supervisão da sua produção 

• Elaboração e validação das fichas de produção e rótulos 

• Coordenação com outros serviços de modo a reduzir o desperdício  

 

2.6. SELEÇÃO E AQUISIÇÃO FARMACÊUTICA 

 

A seleção dos medicamentos a nível hospitalar é função do diretor do serviço farmacêutico com 

base no Formulário Nacional de Medicamentos (FHNM), atualizado para Formulário Nacional de 

Medicamentos (FNM), após avaliação das necessidades especificas da unidade. A Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) ao avaliar as mais valias fármaco-económicas, pode efetuar o processo 

de adenda ao FHNM como legislado pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto. [6] 

Em setembro de cada ano, é elaborado um documento com as previsões de consumo, calculadas 

de acordo com o consumo do ano anterior e necessidades específicas para os pacientes atuais. Este 

documento é avaliado pelo Conselho de Administração (CA) que reencaminha para o serviço de 

aprovisionamento, que de acordo com o valor envolvido poderá seguir por dois métodos, serem 

submetidos à Saudaçor, S.A. (Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos Açores) 

que irá centralizar as compras pelos três hospitais públicos da Região, ou então para abertura de 

Concursos Públicos, para aquisições com custos superiores a 75.000€/ano, sendo registrado na 

plataforma de registo de concursos públicos (SAFETY GOV). Para valores inferiores a 75.000€/ano, é 

efetuado por ajuste direto, sendo que existe consulta de fornecedores e condições de acordo com 

critérios pré-estabelecidos. [7] 

Geralmente a quantidade a encomendar é obtida através do cálculo da média mensal dos últimos 

seis meses, exceto no caso de produtos de custo elevado ou de produtos com consumo muito irregular, 

em que a aquisição é apenas para manter o stock mensal. O controlo manual de stocks é o produto da 

experiência e aplicação de métodos de análise como é o caso da Análise de Pareto. O processo de 

aquisição de medicamentos é efetuado no sistema de gestão dos serviços farmacêuticos, 

apresentando descrição do fornecedor, data e numeração do pedido num método sequencial, 

identificação do produto e suas quantidades.  
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2.6.1. AUE 

 

A aquisição de medicamentos sujeitos a autorização de utilização excecional, pode ser de 3 tipos 

de acordo com as necessidades: [8]  

• Autorização excecional de utilização de medicamentos (AUE);  

• Autorização de utilização de lotes aquando de rutura de fornecimento e sem alternativa 

terapêutica (AUE de lote); 

• Autorização de comercialização de medicamentos sem autorização e/ou registro válido em 

Portugal (SAR). 

O Infarmed com o intuito de colmatar necessidades específicas ou situações pontuais, pode 

conceder uma autorização excecional para colocação no mercado de lotes em regime excecional, 

mesmo que rotulados em língua diferente. [8] 

Aquando do reconhecimento do benefício clínico de acordo com o artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 

176/2006, de 30 de agosto, e os requisitos do Regulamento n.º 76/CA/2015, de 18 de junho, o Infarmed 

pode conceder uma autorização de utilização excecional de medicamentos (AUE) para medicamentos 

que não detêm atual AIM em Portugal. Como tal, deve ser efetuado um pedido de autorização por 

medicamento, idealmente em setembro com base nos consumos médios do ano anterior, sendo que 

aquando da submissão de pedidos para pacientes específicos, este deve ser efetuado no portal SIATS, 

com a validade de um ano. [8] 

 

2.7. RECEÇÃO 

 

A receção de medicamentos, após a sua requisição, pode ser efetuada na sua totalidade ou em 

forma parcelar por um TDT na zona de descarga (Anexo 2), aquando do seu acompanhamento por 

fatura ou guia de transporte. Para tal, é conferido a conformidade das condições de armazenamento e 

transporte, quantidades rececionadas, DCI do medicamento, dosagens, formas farmacêuticas e lotes. 

A exceção a tal é a receção de medicamentos com necessidades de armazenamento especial como é 

o caso de hemoderivados, benzodiazepinas, estupefacientes e psicotrópicos em que é necessário a 

conferência por um farmacêutico, com o pressuposto de que se deverá dar prioridade à conferencia 

dos medicamentos com necessidades de refrigeração. 

Os processos de receção de medicamentos com necessidades de armazenamento especiais, 

devem obedecer às portarias especificas, nomeadamente: 

• Portaria n.º 981/98, de 18 de setembro – O registo de qualquer movimento de psicotrópicos 

e estupefacientes é efetuado no “Livro de registo de Estupefacientes e Psicotrópicos. 

• Despacho n.º 10286/2017, de 27 de novembro – Devem ser conferidos os boletins de análise 

e os certificados de aprovação emitidos pelo Infarmed, com arquivação junto da respetiva fatura em 

dossier reservado. 

A introdução dos produtos no sistema informático Glint®, associa a um código interno, atualizando 

os stocks e validades. 
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Após a entrada é necessário o acondicionamento de acordo com as necessidades específicas de 

conservação. [9] 

 

2.8. ARMAZENAMENTO 

 

O armazenamento de todo e qualquer medicamento ou artigo de âmbito farmacêutico é efetuado 

de acordo com os requisitos para a sua conservação e estabilidade. Para tal, é ser assegurado um 

espaço com as condições ambientais e de segurança descritas abaixo: [5]  

• Área ampla e suficiente, descrita de 150 a 200 m2; 

• Fechadura exterior que possibilite limitar o acesso; 

• Permite rotação de stocks de acordo com as estratégias: Primeiro a entrar - Primeiro a sair 

(PEPS) e/ou primeiro a vencer - Primeiro a sair (FEFO); 

• Janelas devidamente protegidas contra intrusões, com persianas automáticas metálicas; 

• Portas largas onde podem circular paletes; 

• Dimensões adequadas à instalação de suportes de armazenamento, de modo a que nenhum 

produto assente diretamente no chão; 

• Condições ambientais adequadas (temperatura inferior a 25ºC, proteção da luz solar); 

• Equipamentos de refrigeração adequado com sistema de alarme. 

De modo a facilitar o acesso, a maioria dos medicamentos sem necessidades especiais de 

armazenamento é guardado no fluxograma (Anexo 3), por ordem alfabética. 

Relativamente aos medicamentos com necessidades especiais de armazenamentos, os mesmos 

são armazenados de acordo com suas necessidades: 

• Estupefacientes e psicotrópicos são armazenados em sala de acesso controlado, com 

fechadura de segurança e cofre, obedecendo ao Decreto-Lei n.º 61/94, de 12 de outubro; 

• Medicamentos com necessidades de refrigeração são armazenados de acordo com as 

necessidades de temperatura em unidades de refrigeração (Anexo 4), dispostas pelos serviços 

farmacêuticos, de modo a facilitar o seu acesso e segurança. [10] 

• Gases Medicinais são armazenados em área separada, em anexo do restante armazém. 

• Produtos inflamáveis são armazenados em local segregado e individualizado. 

• Medicamentos citotóxicos são armazenados em armário específico, separado dos outros 

medicamentos, junto a estojo de emergência localizado em local visível e assinalado. 

Para os medicamentos que necessitam de refrigeração existem 1 unidade de refrigeração no 

armazém do fluxograma, com controlo e registo de temperatura e alarme em caso de interrupção da 

cadeia de frio. Adicionalmente existem mais duas unidades para acesso rápido na área de distribuição, 

uma unidade de refrigeração na sala dos citotóxicos e finalmente mais uma unidade na área de 

ambulatório dos serviços farmacêuticos (Anexo 4). 

No caso dos citotóxicos, estes são armazenados em local visível junto aos kits de emergência, em 

armários isolados, com altura inferior a 150 centímetros e separados dos restantes medicamentos, de 

modo a minimizar a possibilidade e consequências de um acidente. 
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Para maximizar a viabilidade do armazenamento é utilizado a metodologia FEFO, first to expire - 

first out, em todos os medicamentos, de modo a assegurar que não exista desperdício e dispensa de 

medicamentos com data de validade superior a outros lotes do mesmo medicamento. Para um controlo 

adicional são efetuadas contagens mensais em que são registados os produtos com validade inferior a 

3 meses. 

 

2.9. DISTRIBUIÇÃO 

 

A distribuição de medicamentos é a atividade com maior impacto visual dos Serviços 

Farmacêuticos, devido à sua interação com os outros serviços do HSEIT. Sendo que uma correta 

gestão e manutenção do processo de reposição dos stocks de(os) medicamentos e todo o material de 

âmbito farmacêutico garante o correto cumprimento da prescrição e administração, diminuindo os erros 

associados, reduzindo os custos com terapêutica e recursos humanos associados quer a nível 

farmacêutico, médico e de enfermagem, racionalizando a distribuição medicamentosa e monitorizando 

a terapêutica. A elaboração de circuitos de distribuição é efetuada de acordo com avaliação risco-

benefício e custo-benefício, assentando na capacidade de fornecer os fármacos pedidos, nas 

quantidades e especificações requeridas, de forma segura em prazo estabelecido. 

A distribuição de medicamentos pode ser efetuada por diversos circuitos de distribuição de acordo 

com sua aplicabilidade, sendo eles: 

1. Distribuição aquando de regime de internamento 

• Distribuição tradicional; 

• Distribuição por stocks nivelados 

• Distribuição personalizada 

• Distribuição individual diária em dose unitária 

2. Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial 

• Estupefacientes e Psicotrópicos 

• Hemoderivados 

• Medicamentos destinados aos ensaios clínicos 

• Outros 

3. Distribuição a pacientes em regime de ambulatório 

A distribuição resulta de uma parceria entre os variados profissionais de saúde, iniciando-se na 

prescrição médica e terminando na administração ao paciente. 

 

2.9.1. DISTRIBUIÇÃO EM REGIME DE INTERNAMENTO 

 

2.9.1.1. DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL 

 

Circuito inicial de distribuição a nível hospitalar em que cada enfermaria possui um stock de 

medicamentos que é controlado pelo pessoal de enfermagem. É um sistema geralmente complementar 

ao sistema de DIDDU, ou em serviços que devido a particularidades, não é possível a utilização deste. 
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Neste método existe armazenamento de medicamentos de acordo com as especificidades dos 

serviços clínicos, apresentando o benefício do acesso direto e imediato. Mas também apresenta 

variadas limitações, como o caso da ausência de interpretação da prescrição médica, um circuito que 

não tem a participação do farmacêutico aquando da avaliação terapêutica do paciente com 

consequente aumento do risco de ocorrência de erros e risco de acumulação de stocks nas 

enfermarias. 

 

2.9.1.2. DISTRIBUIÇÃO POR REPOSIÇÃO DE STOCKS NIVELADOS 

 

No HSEIT é utilizado o conceito de armazéns avançados ao nível do bloco operatório, ambulatório 

e venda unidose. Neste sistema de distribuição há a definição de stocks fixos definidos pelo 

farmacêutico responsável pela distribuição, enfermeiro chefe e o diretor do respetivo serviço clínicos 

tendo em conta avaliação do consumo médio e necessidades do serviço. O TDT consulta o sistema 

informático em dias previamente acordados e repõe os consumos realizados no período.  

 Este sistema estabelece um ou mais níveis de consumo para o serviço, de acordo com o consumo 

médio prévio. Estes níveis após gravação na aplicação informática, podem ser usados para gerar 

requisições eletrónicas, sendo que este circuito deve ser adotado em complemento ou sempre que o 

sistema de distribuição DIDDU não seja aplicável. [5,12] 

 

2.9.1.3. DISTRIBUIÇÃO PERSONALIZADA 

 

Neste circuito de distribuição, os pedidos de medicamentos são efetuados em formato 

individualizado, sendo também fornecidos em forma individualizada, possibilitando aos farmacêuticos 

estabelecer uma relação entre cada paciente e sua medicação, vigiando o cumprimento de guidelines, 

protocolos e possibilitando a utilização do sistema de justificação para medicamentos com 

características especiais. 

 

2.9.1.4. DISTRIBUIÇÃO EM DOSE UNITÁRIA 

 

Este sistema de distribuição é aplicável a medicamentos sujeitos a requisição individualizada, 

sendo a sua distribuição por paciente, aquando da sua devida identificação, surgindo do imperativo de: 

[5] 

• Aumentar o perfil de segurança na distribuição; 

• Aprofundar o conhecimento do perfil farmacoterapêutico; 

• Diminuir o risco de erros de medicação e de interações medicamentosas; 

• Racionalizar a terapêutica; 

• Reduzir custos humanos, materiais e possibilitar a imputação de custos; 

Este sistema é baseado em turnos de 24 horas, com distribuição diária de medicamentos em dose 

individual para esse período, exceto à sexta-feira em que é efetuado o aviamento para o fim de semana 
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e também no caso dos feriados. Aquando de novos internamentos ou novas necessidades 

farmacêuticas existe deslocamento ao serviço do Farmacêutico em regime de prevenção. 

A prescrição é efetuada em suporte informático pelos serviços (Anexo 5), sendo validada pelo 

farmacêutico após uma avaliação da prescrição relativamente à adaptação da terapêutica à patologia, 

função renal, função hepática e idade permitindo detetar possíveis problemas relacionados com 

duplicação medicamentosa, dosagem, posologia, interações, vias e formas de administração, reações 

adversas, contraindicações, alergias e cumprimento de protocolos/guidelines. Qualquer questão é 

imediatamente esclarecida com o prescritor de modo a se proceder à validação da terapêutica. A 

preparação é efetuada em módulos de distribuição em dose unitária, em que cada gaveta corresponde 

a um paciente (Anexo 7). 

A distribuição em dose unitária, neste momento, é utilizada nos seguintes serviços: 

• UTC1 – Especialidades Cirúrgicas; 

• UTC2 – Cirurgia geral; 

• UT1 – Neurologia, nefrologia, cardiologia; 

• UT2 – Medicina Interna; 

• UT3 – Oncologia, gastroenterologia, pneumologia; 

• UT4 – Infeciologia; 

• Psiquiatria; 

• UCI – Apenas para casos agudos de cardiologia. 

 Existem várias exceções a este sistema de distribuição, neste caso devem-se adaptar ao sistema 

que apresente melhores garantias de segurança e eficácia. 

A seguinte figura esquematiza como se realiza o circuito de distribuição em dose unitária individual. 

 

 

Fig.2 – Circuito do Sistema de Distribuição Individual em Dose Unitária (adaptado de Manual da 

farmácia Hospitalar). 
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2.9.2. CIRCUITOS ESPECIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A 

LEGISLAÇÃO RESTRITIVA 

 

Medicamentos com caraterísticas próprias e imposições legais, necessitam de um método de 

distribuição que garanta a adesão terapêutica e o cumprimento dos protocolos de tratamento e a 

segurança devido ao risco terapêutico e custo envolvido, nomeadamente: 

• Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. 

• Hemoderivados 

• Medicamentos destinados aos ensaios clínicos 

• Outros 

 

2.9.2.1. ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

 

Devido ao elevado potencial de abuso, este grupo de fármacos necessita de um circuito próprio de 

distribuição, de forma a garantir um controlo rigoroso de distribuição e administração. Esta classe de 

medicamentos é guardada em cofre em sala de acesso restrito. Os registos destes movimentos são 

efetuados no “Livro de Registos de Estupefacientes e Psicotrópicos” segundo o legislado na Portaria 

n.º 981/98, de 18 de setembro de 1998, matéria regulada no artigo n.º 33 do Decreto Regulamentar n.º 

61/94, de 12 de outubro, e Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, com retificação de 20 de fevereiro 

do mesmo ano, sendo que a prescrição só é validada se efetuada em impresso oficial, Anexo X (Anexo 

10), da Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM), onde o estupefaciente é registado, o paciente, 

DCI, dosagem e forma farmacêutica. 

 O auxiliar que levanta os medicamentos rubrica o Anexo X, confirmando que o aviamento está 

correto com o prescrito, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 61/94 (1 série-B), de 12 de outubro, 

e segundo a Portaria n.º 981/98 (2 série), de 18 de Setembro, sendo arquivado o original nos serviços 

farmacêuticos e o duplicado no serviço que o requisitou. [16] 

 

2.9.2.2. HEMODERIVADOS 

 

As caraterísticas especificas dos medicamentos hemoderivados impossibilitam a distribuição pelos 

circuitos comuns, sendo necessário a utilização de circuito específico. As atividades referentes ao 

circuito, como é o caso da requisição, distribuição e administração, necessitam de ser efetuadas no 

modelo n.º 1804, impresso intitulado “Medicamentos Hemoderivados – Requisição / Distribuição / 

Administração”, anexo ao despacho n.º 1051/2000 de 14 de setembro. [13] Este modelo é constituído 

por duas vias com igual numeração, Via Farmácia e Via Serviço. É necessário o preenchimento dos 

seguintes campos: nome, assinatura e número mecanográfico ou vinheta; identificação do serviço, sua 

posologia e diagnóstico, sendo necessário a validação clínica do hemoderivado face ao diagnóstico. 

Aquando do preenchimento nos SF é atribuído o número de registo, preenchido o quadro c da 

requisição em que se coloca o número sequencial de registro, o nome do hemoderivado, quantidade, 

lote, laboratório, número de certificado do Infarmed referente a esse lote, data, assinatura e número 
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mecanográfico. Em cada embalagem do hemoderivado é colocado uma etiqueta de identificação do 

paciente a que se destina. A distribuição é efetuada da respetiva requisição de hemoderivados, 

entregue a auxiliar, que assina aquando da receção. A Via Serviço é finalmente arquivada no serviço 

clínico enquanto a Via Farmácia é arquivada nos SF. 

A legislação atual pretende uma atualização para o método desmaterializado como definido pela 

atualização no Despacho n.º 10286/2017, de 27 de novembro, publicado pelo Gabinete do Secretário 

de Estado Adjunto e da Saúde, sendo que o HSEIT aguarda que seja possível a operacionalização 

informática, necessária à aplicação desta legislação. [14] 

 

2.9.2.3. DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ENSAIOS CLÍNICOS 

 

Segundo decreto lei n.º 46/2004, de 19 de agosto, medicamentos experimentais e dispositivos 

utilizados na sua administração devem ser cedidos nos estabelecimentos de saúde integrados no SNS. 

Os demais medicamentos autorizados casualmente, devem ser armazenados e cedidos pelos 

respetivos serviços farmacêuticos hospitalares. Dando cumprimento à lei, o Farmacêutico é 

responsável por armazenamento e distribuição dos medicamentos destinados a ensaios clínicos, sendo 

efetuado registo do armazenamento e utilização. O controlo por parte do farmacêutico permite 

monitorizar a adesão do paciente, verificando as doses dispensadas e as doses devolvidas pelo 

paciente. Este tipo de medicamentos devido ás suas caraterísticas e requisitos legais apresentam 

circuito específico de distribuição.[15]  

Aquando da duração do meu estágio não decorria nenhum ensaio, pelo que não foi possível 

acompanhar este circuito em funcionamento. 

 

2.9.3. DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM REGIME DE AMBULATÓRIO 

 

A distribuição de medicamentos a pacientes em regime de ambulatório, resulta da necessidade de 

responder a situações de emergência, em que o fornecimento dos mesmos não possa ser assegurado 

pelas farmácias comunitárias, bem como da necessidade de vigilância e controlo de determinadas 

patologias crónicas ou patologias prescritas, devido às implicações de segurança ou valor económico. 

A distribuição na farmácia de ambulatório do HSEIT, está limitada aos medicamentos com legislação 

especifica para cedência gratuita em regime de ambulatório hospitalar, ou após autorização previa para 

cedência por parte da comissão de farmácia e terapêutica e do conselho de administração. Podendo 

adicionalmente ser vendido medicamentos esgotados a nível das farmácias comunitárias. Aquando da 

primeira dispensa, o farmacêutico reúne com o paciente em gabinete reservado, fornecendo folhetos 

com informação técnica e sobre a importância da adesão terapêutica (Anexo 11). Em contatos 

seguintes, o farmacêutico analisa a adesão terapêutica, perguntando aos pacientes quantos e quais os 

medicamentos que lhe restam, de modo a calcular a adesão terapêutica e aconselhar corretamente 

como melhorar. Esta dispensa pode ser excecionalmente comparticipada pela Direção Geral da Saúde 

(DGS). [18,19] 
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Exemplos das patologias legisladas com regime de participação a 100% em regime de ambulatório 

são: 

• Ictiose; 

• Hidradenite supurativa; 

• Artrite reumatoide, idiopática juvenil, psoriática e Espondiloartrites; 

• Psicose Maníaco-depressiva; 

• Hemoglobinopatia, hemofilia, lúpus, paramiloidose e hiperfenilalaninemia, Esclerose lateral 

amiotrófica; 

• Doença de Crohn ou colite ulcerosa; 

• Patologias do fórum do crescimento; 

• Esclerose múltipla; 

• HIV e Hepatite C; 

• Profilaxia da rejeição aguda do transplante hepático, cardíaco e renal; 

• Paraplegias espásticas familiares e ataxias cerebelosas hereditárias; 

• Insuficiência renal; 

• Fibrose quística; 

• Artrite reumatóide, espondilite anquisolante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil e 

psoríase em placas. 

 

2.9.4. OUTROS 

 

2.9.4.1.  SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE METADONA 

 

Na ilha Terceira, o tratamento de substituição com metadona é da responsabilidade da Secretaria 

Regional da Saúde, mais concretamente da Direção Regional da Prevenção e Combate às 

Dependências. O armazenamento e fornecimento de metadona, assim como sua dispensa a pacientes 

internados está a cargo dos Serviços Farmacêuticos (SF) do HSEIT. A aquisição da metadona é feita 

pela SRS, mediante solicitação dos SF ao laboratório militar de produtos químicos e farmacêuticos. 

As quantidades a adquirir são avaliadas pelos SF, tendo em conta consumos, sendo a receção 

conferida e armazenada por um farmacêutico dos SF. Semanalmente um enfermeiro do programa de 

distribuição em regime de ambulatório (PercurSOS) requisita aos SF, a quantidade e doses que irão 

precisar, sendo a administração e o registro deste medicamento, efetuado diariamente por um 

enfermeiro, com base em prescrição medica, na sede ou veículo de dispensa. Em caso de internamento 

de pacientes do programa PercurSOS, o médico do programa envia uma prescrição para o serviço a 

comprovar o uso. [16,17]  

 

2.9.4.2. SOLUÇÕES DE DIALISE PERITONEAL 

 

O fornecimento das soluções de diálise peritoneal (SDP), é da responsabilidade dos serviços 

farmacêuticos do HSEIT, abrangendo a ilha Terceira, São Jorge e Graciosa, sendo a distribuição das 
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SDP, feita mensalmente e quinzenalmente pelos distribuidores locais. Os SF elaboram um modelo de 

prescrição por paciente, para ser preenchido pelo médico com a posologia de cada um dos tipos de 

SDP. O impresso da prescrição permite o registo de todas as etapas do processo, uma vez que possui 

campos de preenchimento para cada um dos intervenientes envolvidos no circuito. Um segundo 

impresso é fornecido ao distribuidor, para o paciente assinar aquando da receção e depois devolver 

aos SF, de modo a garantir que tudo que seja pedido seja entregue. Esta metodologia minimiza a 

possibilidade dos erros assegurando a rastreabilidade do processo. 

 

2.9.4.3. VENDA MEDICAMENTOS EM UNIDOSE 

 

O HSEIT possui uma especificidade em relação à venda de medicamentos em unidose, sendo 

possível a dispensa em modo total ou parcial de acordo com os stocks, desde que se encontre no 

Formulário do HSEIT. Esta dispensa é possível desde que seja realizada a pacientes admitidos ao 

Serviço de Urgência, hospital de dia ou aquando de alta de internamento, de acordo com Decreto 

Legislativo Regional n.º 5/2011/A, de 10 de fevereiro, sendo restrito a medicamentos incluídos no 

Formulário do HSEIT. A dispensa é efetuada em unidose tendo em conta a duração terapêutica e 

posologia, racionalizando a utilização e as despesas suportadas pelo SRS. [18-20] 

O Decreto Legislativo Regional n.º 20/2015/A, de 17 de agosto, veio estabelecer o estatuto do dador 

de sangue no Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores, possibilitando a aquisição 

gratuita de medicamentos disponíveis no formulário do HSEIT por parte de indivíduos que tenham 

efetuado o mínimo 10 doações de sangue. [21] 

 

2.10. FARMACOTECNIA 

 

A farmacotecnia é a área hospitalar, referente à manipulação e preparação de medicamentos. 

Apresentando especial importância na aplicação em regime de internamento e pontualmente de 

ambulatório. 

 Sendo essencialmente destinadas a: 

• Pacientes individuais, por exemplo, formas pediátricas ou de nutrição parentérica; 

• Reembalagem de doses unitárias sólidas; 

• Manipulados assépticos; 

• Preparações estéreis ou citotóxicas ajustadas ao paciente. 

Para se assegurar a segurança, qualidade e eficácia é seguido um sistema de qualidade na 

preparação de formulações farmacêuticas, possibilitando dispensar formulações inexistentes ou 

indisponíveis no mercado. 

Os Decretos-Lei n.º 90/2004, de 20 de abril, e n.º 95/2004, de 22 de abril, e Portaria n.º 594/2004, 

de 2 de junho, regulam as “Boas Práticas” na elaboração das formulações preparadas. Assim, na 

preparação de medicamentos manipulados, o farmacêutico hospitalar, deve seguir as “Boas Práticas” 

que constam do anexo à Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho. [22] 
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2.10.1. MANIPULADOS NÃO ESTÉREIS 

 

As preparações que se fazem atualmente na Farmácia Hospitalar podem ser divididas em estéreis 

(por exemplo, alguns citotóxicos) e não estéreis (por exemplo, reembalagem em doses unitárias 

sólidas). 

A elaboração de manipulados não estéreis corresponde à ideia básica de farmácia galénica, sendo 

preparações em pequena escala divididas em: 

• Formulações magistrais – Manipulados preparados segundo Farmacopeia Portuguesa ou 

Formulário; 

• Formulações magistrais – Manipulados preparados segundo protocolos internos para um 

paciente especifica com base na prescrição médica. 

Geralmente são preparadas de acordo com procedimentos predefinidos (Anexo 12), mas 

ocasionalmente é necessário estabelecer um novo procedimento de acordo com composição, 

estabilidade e viabilidade de armazenamento. 

Após a receção da prescrição, o farmacêutico valida o tipo de preparação, quantidade a preparar, 

dosagem, incompatibilidades, interações e dosagens, elaborando uma ficha de preparação do 

manipulado com as seguintes informações: 

• Número sequencial de lote; 

• Data da preparação e prazo de utilização; 

• Composição quantitativa e qualitativa, dosagem, forma farmacêutica e volume; 

• Caraterísticas organoléticas; 

• Cuidados especiais; 

• Condições de armazenamento. 

 

 A preparação técnica é da responsabilidade dos TDTs de serviço, assegurando a qualidade pela 

utilização do equipamento necessário (bata, touca, máscara e luvas), sendo supervisionado e 

finalmente validado pelo farmacêutico responsável efetuando um registo da massa ou volume do 

medicamento a dispensar e elaborando o rótulo (Anexo 13) com as informações necessárias. 

Os prazos de utilização são obtidos por consulta na bibliografia existente ou em caso de não haver 

monografia existente, aplicam-se as regras do Formulário Galénico Português. 

 

2.10.2. PREPARAÇÃO DE CITOTÓXICOS 

 

Os citotóxicos são fármacos com capacidade de inibição do crescimento e proliferação celular, 

sendo utilizados no tratamento de neoplasias malignas para uso isolado e coadjuvante de cirurgia, 

radioterapia ou no tratamento de desordens autoimunes, esclerose múltipla, artrite reumatoide ou lúpus 

eritematoso sistémico. Devido à sua toxicidade inerente deve ser analisada o risco benefício desta 

classe de medicamentos aquando da prescrição ao paciente. [20] 

Inicialmente durante o diagnóstico é definido os protocolos quimioterápicos disponíveis e avaliado 

qual a melhor opção de acordo com a aplicabilidade, sendo o protocolo baseado em ciclos de 
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tratamento e reavaliado periodicamente, em que apenas na primeira sessão é necessário a prescrição, 

sendo que nos próximos tratamentos é apenas necessário a confirmação por parte dos serviços.  

Diariamente o farmacêutico responsável verifica os agendamentos e recebe do serviço de 

oncologia as confirmações diárias (Anexo 14), confirmando a prescrição e registando na Folha de 

Marcação Diária (Anexo 15) os seguintes dados: 

• Hora de receção da confirmação do serviço requisitante 

• Dados do paciente 

• Dados do protocolo prescrito 

 

Numa validação inicial é calculado a dosagem a preparar com base na massa corporal ou função 

renal, de acordo com as caraterísticas especificas do citotóxico e são preenchidos os rótulos em 

duplicado, anexando à Ficha de Preparação do Citotóxico. Nessa ficha de preparação está indicado a 

quantidade de fármaco, lote e fabricante, que junto com o rótulo será confirmado por um segundo 

farmacêutico. Aquando da transferência o tabuleiro é pulverizado com álcool a 70º colocado na câmara 

de transferência para a sala limpa para posterior manipulação pelos dois operadores presentes. 

A sala limpa possui pressão negativa e é equipada com duas câmaras de fluxo de ar laminar vertical 

Classe II B, possuindo como anexo uma sala de apoio e conferência, sendo que essas infraestruturas 

seguem a EN ISO 14644-4 e são alvo de manutenção preventiva. 

A sala limpa, a câmara de fluxo de ar laminar vertical e os operadores são alvo de controlo 

microbiológico regular, usando placas de gelose chocolate para avaliação bacteriológico e placas do 

meio Sabouraud para controlo micológico, sendo avaliado o ar, as luvas e a CFALV. Múltiplos 

resultados positivos demonstram a necessidade de intervenção, ou de mudança do manipulador. 

Os dois operadores recebem o tabuleiro, estando devidamente equipados com equipamento de 

proteção individual, sendo este: 

• Fato de bloco em polipropileno; 

• Bata fechada até ao pescoço, mangas compridas com punhos elásticos ajustáveis; 

• Uso de dois pares de luvas em simultâneo, sendo ambas estéreis e sem pó; 

• Máscaras P2/P3; 

• Touca; 

• Protetor de calçado; 

Todo o EPI apresenta a marca CE e quando aplicável a indicação especifica para a preparação de 

citotóxicos devido ao risco de manipulação inerente. 

Diariamente existe atribuição das funções entre os dois TDT, sendo um o operador manipulador e 

o outro assistente ao operador manipulador. O material do tabuleiro é fornecido ao manipulador pelo 

assistente, de acordo rigorosamente com o procedimento de preparação, sendo colocado e preparado 

na câmara de fluxo laminar. Todas as medições são confirmadas pelo assistente, sendo registado na 

preparação a identificação do paciente e o nome do fármaco.  

A validação final e acondicionamento de acordo com as caraterísticas da preparação (envolver em 

papel de alumínio de modo a proteger da luz em caso de preparações fotossensíveis, ou em ambiente 

refrigerado se necessário garantir temperaturas inferiores) é efetuada pelo segundo farmacêutico, 
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sendo adicionado as pré-medicações e entregue ao auxiliar responsável pelo transporte em caixa 

térmica devidamente identificada. Aquando da entrega, os enfermeiros do serviço confirmam a 

indicação do paciente, dose e fármaco, rubricando a Folha de Marcação Diária, registando a hora de 

receção. 

Devido ao elevado custo económico, em caso de devolução, estas são devidamente justificadas e 

registadas na prescrição médica e no Formulário de Registo de Preparações Não Válidas ou Devolvidas 

(Anexo 16) e acondicionadas de acordo com suas necessidades especificas no caso da possibilidade 

de reutilização dentro do período de estabilidade e viabilidade, sendo reenviado com novo rótulo 

atualizado. Quando não é possível a reutilização os citotóxicos são eliminados no contentor de resíduos 

grupo IV. 

Todos os acidentes durante o processo de manipulação, distribuição ou administração devem ser 

comunicados ao Farmacêutico de modo a que seja tomado as devidas medidas. 

 

2.10.3. REEMBALAGEM E ROTULAGEM 

 

A distribuição individual diária em dose unitária é dependente da reembalagem e assegura a 

qualidade e segurança medicamentosa, permitindo individualizar a prescrição e permitindo reduzir os 

custos materiais e de recursos de enfermagem, minimizando os riscos de contaminação e 

administração.  

O processo é registado num documento de Excel sequencialmente, garantindo a sua 

rastreabilidade, sendo também registado a data, nome comercial, DCI, lote, número interno sequencial 

atribuído, validade da reembalagem, identificação do auxiliar responsável pela embalagem e prazo de 

validade. 

As validades são definidas, como a menor das seguintes: 

• 25% da validade inicial do medicamento; 

• 3 meses para medicamentos fracionados; 

• 6 meses para medicamentos em blister. 

 

Para a reembalagem efetiva, o HSEIT possui dois equipamentos especializados (Anexo 17): 

• Medical Packing Inc. Unit Dose Systems – para reembalagem em blister; 

• Autofarm – Medicamentos sem blister. 

 

2.11. FARMÁCIA CLÍNICA 

 

A farmácia clínica é a área da farmácia hospitalar aplicada à intervenção clínica, assegurando a 

dispensa correta dos cuidados farmacêuticas com o melhor perfil de segurança possível. Para tal 

necessitam de farmacêuticos hospitalares especializados, providos de adequados suportes materiais 

e técnicos que permita corresponder ás expectativas de um serviço clínico exemplar. 
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O farmacêutico hospitalar faz parte de uma equipa multidisciplinar, servindo de apoio fundamental 

aos enfermeiros e médicos do serviço, garantindo um apoio permanente quer aos serviços, quer ao 

paciente. [24] 

A componente de farmácia clínica, apesar de ser exercida em todos os serviços alvo de DIDDU, 

apresenta principal prevalência na UT2 e UTC2, nos quais o farmacêutico desloca-se semanalmente 

para contato direto com os pacientes e para conferência com os profissionais de saúde. 

No deslocamento aos serviços, verifiquei a importância da conferência multidisciplinar, em que 

varias áreas fruem num aconselhamento terapêutico mais multidisciplinar que a visão puramente 

clínica, sendo a avaliação dos planos posológicos mais facilmente interpretável, aquando da 

compreensão das situações específicas do paciente, algo dificilmente verificável apenas pelas 

prescrições indicadas. 

 

2.11.1. VALIDAÇÃO DE PRESCRIÇÕES 

 

Aquando de um internamento ou alteração no regime de prescrição de pacientes, o Farmacêutico 

valida a prescrição (Anexo 5), para tal pode recorrer a ferramentas como “Análise da Prescrição” da 

plataforma digital “Simposium Hospitalar” (Anexo 6).  Após a validação da prescrição, obtém-se o perfil 

fármaco-terapêutico do paciente que inclui a nutrição parentérica, se necessário. [11] 

 

2.11.2. FARMACOVIGILÂNCIA 

 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância é atualmente regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 

242/2002, de 5 de novembro, sendo da responsabilidade do Instituto Nacional da Farmácia e do 

Medicamento (INFARMED), com o intuito de detetar, avaliar, compreender e prevenir todo e qualquer 

problema relacionado com o medicamento. [25] 

Atualmente, mais de 6.000 notificações de reações adversas a medicamentos são reportadas, 

sendo a função do Sistema Nacional de Farmacovigilância, de avaliar a situação e desencadear ações 

para minimizar o risco associado ou divulgar as informações atualizadas. 

O HSEIT constitui uma das unidades básicas de farmacovigilância, apresentando uma mais valia 

devido à inovação e agressividade de muitos fármacos utilizados em meio hospitalar. 

 A recolha e registo de reação adversa não esperada ou grave é efetuada em modelo próprio 

e enviado rapidamente para o SNF. [5,26] 

 

2.12. COMISSÕES HOSPITALARES 

 

As comissões hospitalares desempenham várias funções na instituição, destacando-se a produção 

de indicadores de gestão hospitalar em prol dos pacientes. O HSEIT possui variadas comissões, 

destacando-se a nível farmacêutico, a comissão de ética, comissão de farmácia e terapêutica, 

comissão de aquisições centralizadas e comissão do programa de prevenção e controlo de infeções e 

resistência aos microbianos. [27] 
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2.12.1.1. COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA 

 

A CFT do HSEIT é composta por 6 membros em paridade entre médicos e farmacêuticos, sendo 

nomeados por três anos pelo Conselho de Administração e se reunindo semanalmente, com a função 

de regulamentar e padronizar medicamentos e materiais farmacêuticos, tendo seu regime jurídico 

estabelecido na Portaria n.º 340/2012, de 25 de outubro (DR 1.ª série, N.º 207), e atualizado pelo 

Despacho n.º 2325/2017, de 17 de janeiro, fazendo parte das suas competências: [25,26,27] 

• Atuar como elo de ligação entre serviços de ação médica e serviços farmacêuticos; 

• Avaliar a terapêutica prescrita, quando solicitado pelo seu presidente, respeitando as normas 

deontológicas; 

• Selecionar no Formulário Nacional de Medicamentos (FNM), a lista de medicamentos 

disponibilizados pela instituição; 

• Analisar os custos da terapêutica imputados a cada serviço hospitalar; 

• Promover estratégias efetivas na utilização racional do medicamento na instituição; 

• Articular responsabilidades com as diferentes comissões. 

 

2.12.1.2. COMISSÃO DE ÉTICA PARA A SAÚDE 

 

A CES é um órgão multidisciplinar independente de reflexão, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 

80/2018, de 15 de outubro, com o intuito de abordar e refletir sobre os conceitos morais, éticos e 

deontológicos da prática clínica, garantindo a dignidade, integridade humana e salvaguardando o direito 

do consentimento informado e/ou de práticas religiosas. A comissão do HSEIT atualmente é constituída 

por 7 membros, um especialista em sociologia, um farmacêutico, um enfermeiro, um especialista em 

teologia, um médico, um especialista em direito e um especialista em filosofia. [31,32] 

 

2.12.1.3. COMISSÃO PPCIRA  

 

Os antimicrobianos revolucionaram o tratamento de infeções a partir da década de 40, reduzindo 

drasticamente a morbilidade e mortalidade. Contudo, seu uso excessivo promoveu a emergência 

baterias resistentes a esta classe de fármacos. Para combater essa emergência foi formado o programa 

denominado Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Microbianos (PPCIRA) 

através do Despacho n.º 2902/2013, de 22 de fevereiro, promovendo o uso racional e garantindo uma 

redução da emergência de resistências além de uma redução de custo associada ao abuso destes 

medicamentos. Sendo que esta comissão é constituída por 11 profissionais de diversas áreas médicas. 

[33] 

As estratégias de intervenção do programa visam: [24] 

• Informar e educar sobre controlo e prevenção de infeções e uso de antimicrobianos; 

• Vigilância Epidemiológica; 

• Normalização de estruturas, procedimentos e práticas de saúde; 

• Monitorização e incentivo para a inclusão de indicadores de desempenho hospitalar. 
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2.12.1.4. COMISSÃO DE AQUISIÇÕES CENTRALIZADAS 

 

De modo a promover a racionalização e redução de custos, os Hospitais Centrais Públicos da RAA, 

realizaram uma parceria com a Saudaçor, S.A., de modo a centralizar o processo de aquisição, com os 

consequentes mais valias resultantes. [34] 

 

3. CONCLUSÃO 

 

O estágio nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira foi um período 

de constante aprendizagem e evolução, quer a nível pessoal como profissional, permitindo perceber o 

papel da atividade farmacêutica num centro hospitalar a nível regional. Foi possível ver a dedicação de 

todos os profissionais do serviço para demonstrar a mais valia da carreira farmacêutica hospitalar. 

Encaro esta experiência como uma mais valia para todo o meu futuro percurso, sendo que o 

aperfeiçoamento de conhecimentos previamente adquiridos ao longo do curso em Ciências 

Farmacêuticas, demonstrou a necessidade da constante aprendizagem, quer em áreas diretamente 

indicadas ao curso, quer em áreas de carater de gestão ou de relações interprofissionais. Deste modo 

o estágio superou as minhas maiores espectativas, reforçando a minha ideia da alta especialização do 

farmacêutico hospitalar. 
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5. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Imagem aérea do HSEIT 

 

 

Anexo 2 – Zona de entradas e conferências dos SF 
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Anexo 3 – Fluxograma 

 

 

Anexo 4 – Unidades de refrigeração 

 

 

Anexo 5 – Prescrição Médica em sistema Glint® 
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Anexo 6 – Análise de prescrição em plataforma “Simposium Hospitalar” 

 

 

Anexo 7 – Sistema de distribuição em sistema de malas unidose 
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Anexo 8 – Anexo V – Requisição de Hemoderivados 

 

 

Anexo 9 – Folha de prescrição de soluções de Diálise Peritoneal 
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Anexo 10 – Anexo X – Requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

 

Anexo 11 – Termo de Responsabilidade  
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Anexo 12 – Ficha de Preparação de medicamentos manipulados 

 

 

Anexo 13 – Rótulo de Manipulado não estéril 

 

 

Anexo 14 – Confirmação da realização de tratamento com citotóxicos 
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Anexo 15 – Folha de Marcações diária da Unidade de Preparação de Citotóxicos 

 

 

Anexo 16 – Registro de Preparações não validadas ou devolvidas à Unidade de 

Preparação de Citotóxicos 
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Anexo 17 – Dispositivos de reembalagem em dose unitária 

 

 

Anexo 18 – Etiqueta de colírio 
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6. TRABALHOS DESENVOLVIDOS 

 

6.1. CASOS CLÍNICOS 

 

6.1.1. CASO CLÍNICO 1:  PNEUMONIA ASSOCIADA A CUIDADOS DE SAÚDE / INFEÇÃO DO TRATO 

URINÁRIO 

 

Sexo feminino, 83 anos, institucionalizada em unidade de apoio contínuo com diagnóstico prévio 

de doença de Alzheimer, hipertensão arterial, dislipidemia e status pós-AVC em 2015, foi transportada 

aos Serviços de Urgência pelo serviço de bombeiros, no dia 17 de setembro de 2018. Devido ao fato 

de ser um individuo idoso institucionalizado em unidade de apoio contínuo, encontrava-se debilitada, 

hipotensa, apirética, desidratada, desnutrida e pálida, sendo o deslocamento devido à presença de 

dificuldades respiratórias e crise hipotensiva com 3 dias de evolução. 

A prescrição habitual da doente consistia em: Clopidogrel (para prevenção de formação de 

trombos); Sulfato ferroso 329.7 mg (Ferro-Gradumet®) para prevenção de anemias ferropénicas; 

Bisoprolol-(Concor IC®) para tratamento da hipertensão; Flurazepam (Morfex®) tratamento de insónias 

recorrentes; Trazodona como antidepressivo e Risperidona para a doença de Alzheimer. 

 A utente apresentava os seguintes resultados analíticos: 

 

 Padrão 17/set 18/set 21/set 24/set 26/set 

SpO2 % 95-100 79 98 - - - 

Frequência Cardíaca (bpm) 60-75 73 - - - - 

Temperatura (ºC) 
36,1 -
37,5 36,7 - - - - 

Hemoglobina (g/dL) 12-15,5 4,4 9,3 10,1 9,7 9,3 

Eritrócitos (x106 /µL) 4,0-5,2 1,59 3,2 3,5 3,39 3,23 

Hematócrito (%) 35-47 14,2 28,2 31 30,2 29,2 

Volume Globular Médio (fL) 80-98 88,1 88,7 89,4 90,2 90,6 

Hemoglobina Globular Media (pg) 26-33 28,7 28,9 29,1 28,7 28,9 

RDW (%) 
11,5-
14,5 13,8 13,6 14 14 13,9 

Leucócitos (x103 /µL) 4,0-11,5 10,59 15,13 14,94 16,35 8,12 

Plaquetas (x103 /µL) 150-400 274 392 466 395 356 

Sódio (mmol/L) 135-145 130 132 133 140 140 

Potássio (mmol/L) 3,5-5,1 3,01 5,09 3,68 4,07 4,07 

Proteína C Reativa (mg/L) <5 67,3 85,3 75,7 63,8 30,7 

Tabela 1- Resultados analíticos. 

 

A doente aquando da entrada no serviço de urgência apresentava tosse com expetoração 

mucopurulenta, sendo que a auscultação pulmonar apresentava roncos dispersos e a radiografia ao 

tórax demonstrava a presença de infiltrado. Como a utente se encontra institucionalizada, idade 

avançada e estado debilitado, foi efetuada aspiração das secreções com melhoria imediata, mas 

temporária da hipoxemia.  
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Após avaliação das análises clínicas e do seu quadro clínico foi diagnosticado pneumonia. 

Atendendo aos valores de Hemoglobina (Hb=4,4 g/dL) e do volume globular médio (VGM=88,1 fL) foi 

adicionalmente diagnosticado anemia normocítica normocrómica grave. 

A pneumonia foi classificada de Pneumonia Associada aos Cuidados de Saúde (PACS), pelo facto 

da doente se encontrar institucionalizada em unidade de cuidados prolongados, um fator de risco para 

o desenvolvimento de microrganismos resistentes a antibióticos necessitando antibioterapia empírica 

de espectro amplo. A Pneumonia associada a cuidados de saúde (PACS) está identificada como uma 

entidade única diferenciável da pneumonia adquirida na comunidade (PAC) e que, em muitos aspetos, 

se verifica semelhança à pneumonia nosocomial (PN). A PACS é definida como uma pneumonia que 

ocorre em qualquer doente que tenha estado em regime de internamento pelo menos durante 48 horas 

num hospital de agudos nos 3 meses anteriores, institucionalizado em unidade de cuidados 

prolongados, tratamento quimioterápico prévio, terapêutica antibiótica por via endovenosa, tratamento 

de feridas ou visita a centro de hemodiálise nos 30 dias precedentes ou que conviva com um indivíduo 

infetado com microrganismos multirresistentes Os patógenos podem ser os mesmos que os patógenos 

habituais adquiridos na comunidade, acrescido dos bacilos gram-negativos (Ex: Pseudomonas 

aeruginosa), Staphylococcus aureus e outros patógenos resistentes a antibióticos. Estes doentes 

apresentam um quadro clínico de maior gravidade e com envolvimento radiológico mais extenso pois 

são doentes mais debilitados e com alterações da imunidade quer devido à idade quer às patologias 

associadas. O diagnóstico baseia-se nas manifestações clínicas (febre, tosse, expetoração), em 

radiografia ao tórax indicativa de infiltrado e exames hematológicos apresentando leucocitose.  

A terapêutica empírica para tratamento de PACS é efetuada por recurso a antibioterapia eficaz 

contra Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenza, como é o caso da levofloxacina (quinolona 

antipneumocócica), sendo a ceftriaxona alternativa em caso de resistência às quinolonas. 

Inicialmente foi efetuado transfusão de 2 unidades de concentrado eritrocitário para correção da 

anemia e prescrito empiricamente levofloxacina 5 mg/mL 1id sol inj, durante 5 dia. Por ser indicado 

para tratamento de pneumonia associada a cuidados de saúde (indicado no tratamento empírico de S. 

pneumonia e H. influenzae), foi adicionalmente prescrito cloreto de potássio para correção da 

hipocaliémia.  

No dia seguinte houve nova determinação analítica, verificando-se subida dos valores da 

hemoglobina, embora ainda inferiores aos normais (Hb= 9,3 g/dL) e parâmetros inflamatórios (Proteína 

C reativa = 67,3 mg/L). A administração de cloreto de potássio foi suspensa após correção de 

hipocaliémia (K=5,09 mmol/L). Devido a posterior informação que a doente era Testemunha de Jeová 

e recusa transfusões de sangue e derivados, foi considerado não existir indicação para progressão no 

estudo e correção da anemia. 

A 20 de setembro foi ajustada a antibioterapia de levofloxacina (Fluorquinolona) para ceftriaxona 

2g/dia (com fim a 26/09), após isolamento na urocultura de estirpe de Escherichia coli resistente às 

quinolonas e sensível ás cefalosporinas, de acordo com antibiograma.  

A 22 de setembro de internamento foi isolado pseudomonas aeruginosa no aspirado endotraqueal 

e foi prescrito Piperacilina 4000mg + Tazobactam 500mg.  
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A Piperacilina/Tazobactam é um antibiótico de largo espectro de atividade, utilizado no tratamento 

de infeções mistas, mesmo sem conhecimento prévio do TSA. Este antibiótico é utilizado no tratamento 

das PACS. 

Aquando da validação pelos SF, foi indicado ao médico que a Piperacilina/Tazobactam seria eficaz 

quer na cistite, quer na PACS. Devido ao facto de ter sido efetuado 2 antibiogramas isolados, o médico 

responsável decidiu manter ambos os antibióticos.  

 

Microrganismo Pseudomonas aeruginosa 

Piperacilina/ Tazobactam S 

Meropenem S 

Gentamicina S 

Ceftriaxona R 

Ceftazidima R 

Ciprofloxacina R 

Tabela 2 – Antibiograma de Pseudomonas aeruginosa 

 

Após 9 dias de internamento foi interrompido o tratamento com Piperacilina/Tazobactam e 

Ceftriaxona após melhoria clínica, sendo iniciado a administração de acetilcisteína (mucolítico) como 

adjuvante da libertação de secreções. 

Após melhoria clínica e analítica, com estabilização dos valores de Proteína-C Reativa, correção 

da hipocaliemia e redução dos marcadores inflamatórios, a doente teve alta médica ao fim de 11 dias 

de internamento, ficando aos cuidados da unidade de cuidados continuados do local de 

institucionalização. Os serviços de apoio foram informados da possível necessidade de aspiração de 

secreções. 

Ao analisar o caso clínico com o perfil farmacoterapêutico, conclui-se que a prescrição foi 

corretamente efetuada corrigindo a hipocaliémia e o tratamento empírico da PACS garantiu uma 

resposta rápida, sendo corrigida aquando da receção dos antibiogramas. Apenas se poderia questionar 

a utilização concomitante de ceftriaxona e de Piperacilina/Tazobactam, uma vez que ambos os 

antibióticos atuavam sobre os mesmos microrganismos E. coli e Pseudomonas aeruginosa. 

 

6.1.2. CASO CLÍNICO 2: PANCREATITE AGUDA COMPLICADA POR ABCESSOS PERIPANCREÁTICOS 

 

 Sexo feminino, de 89 anos, dependente, institucionalizada em lar de idosos, com internamento 

recente prolongado por Pancreatite aguda edematosa litiásica no Hospital do Divino Espírito Santo com 

queixas de vómitos, epigastralgias persistentes e icterícia, os resultados analíticos indicavam 

citocolestase e hiperbilirrubinémia 

 No HDES a doente efetuou uma CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica), com 

diagnóstico de microlitíase da via biliar extra-hepática, colocação de prótese plástica e drenagem de 

bílis em boa quantidade. Foi efetuado o diagnóstico de Pancreatite aguda edematosa litiásica com base 

no histórico da doente, na presença de sintomatologia, resultados analíticos e achados da TC e CPRM. 
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 A doente foi transferida para o HSEIT a 24/07. Apresentava os dados analíticos dos meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica descritos na tabela abaixo. 

 Valores 
Padrão 

26/set 28/set 01/out 03/out 

Hemoglobina (g/dL) 12,0-15,5 8,9 9,4 8,8 9,2 

Leucócitos (103 /µL) 4,0-11,5 5,52 7,92 5,93 4,84 

Plaquetas (103 /µL) 150-400 193 212 268 336 

Ureia (mg/dL) out/50 25 35 40 30 

Creatinina (mg/dL) 0,5-0,9 0,46 0,53 0,5 0,57 

Sódio (mmol/L) 135-145 136 136 139 141 

Potássio (mmol/L) 3,5-5,1 3,05 2,76 3,52 3,06 

Taxa de Filtração Glomerular 
(mL/min/1,73) 

>60 90 90 86 86 

AST (U/L) 0-32 24 23 26 17 

ALT (U/L) <33 13 13 13 12 

Fosfatase alcalina (UL) 35-105 134 139 113 128 

GGT (U/L) set/36 71 68 68 58 

LDH (U/L) 240-480 358 365 305 343 

Bilirrubina total (mg/dL) 0-1,2 0,5 0,4 0,4 0,6 

Bilirrubina direta (mg/dL) <0,30 0,3 0,2 0,2 0,3 

NT-pro BNP (pg/mL) 300-1800 1355  178 330 

PCR (mg/L) <5 94,6 59,9 45,9 31,3 

Pro calcitonina (ng/mL) <0,5 0,06  0,08 0,05 

Tabela 3- Resultados analíticos  

 

Aquando da transferência para o HSEIT foi iniciada dieta zero com antibioterapia com meropenem, 

já que este é indicado em pós-procedimento de drenagem transpapilar por CPRE e para pancreatite 

com infecção complicada ou caso de sépsis, devido ao facto de crescente número de 

Enterobacteriaceae serem resistentes às fluoroquinolonas. 

O meropenem está principalmente indicado para: infeções nosocomiais por microorganismos 

multirresistentes como o caso de Enterobacter spp.; tratamento empírico de doentes previamente 

tratados com múltiplos antibióticos como é frequentemente verificado em idosos institucionalizados; 

Infeções polimicrobianas; infeções intra-abdominais e de tecidos moles, entre outras aplicações. 

À entrada, a doente encontrava-se bem-disposta, com pele e mucosas ligeiramente descoradas e 

desidratadas, com sons cardíacos rítmicos e sem ruídos, abdómen globoso, mole e depressível, sem 

edema. Os dados analíticos indicavam anemia (Hb=8,9 g/dL) e comprometimento hepático indicado 

por valores elevados de Fosfatase alcalina (134 U/L) e de Gama-Glutamiltransferase (71 U/L).  
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A prescrição médica incluía, além do antibiótico: 

 Dose Frequência Objetivo 

Insulina Glargina 6 U.I 1x/dia 
Correção da diabetes devido à 
pancreatite 

Enoxaparina sódica 20mg/0,6mL 1x/dia 
Prevenção de tromboembolismo em 
doentes acamados 

Espironolactona 25mg 1x/dia Diurético poupador de potássio 

Captopril 25mg SOS Tratamento da Hipertensão 

Paracetamol 1000mg SOS Analgésico 

Haloperidol 0,5mg 3x/dia Alívio de transtornos psicológicos 

Metoclopramida 10mg 3x/dia 
Antiemético na prevenção náusea e 
vómitos no pós-operatório 

Cetorolac 30mg SOS Analgésico 

Dexametasona 5mg 2x/dia 
Corticosteroide na prevenção náusea e 
vómitos no pós-operatório 

Tabela 4- Terapêutica instituída 

 

Após 3 dias de internamento foi indicado dieta líquida com reposição de cloreto de potássio 

(perfusão contínua) para compensação da perda de potássio devido aos episódios de vómitos.  

A doente apresentava picos febris (máximo 38,6ºC), mas a radiografia ao tórax não apresentava 

anomalias relevantes, o controlo analítico indicava quadro infecioso (PCR 45 mg/dL). Os valores da 

hemoglobina (9,4 g/dL) melhoraram. Foi prescrito 10mg Escitalopram para controlo das crises de 

ansiedade e posteriormente introduzido Ondansetrom em SOS para controlar os vómitos, mas aquando 

da validação farmacêutica foi verificado a interação entre o Escitalopram e o Ondansetrom 

(prolongamento do intervalo Qt, com Torsades de Pointes potencialmente fatal). O médico prescritor 

foi contactado e confirmada a interação e a prescrição foi alterada de Ondansetrom para 

Metoclopramida. 

Após 10 dias de internamento, a doente continuava a apresentar sintomatologia de pancreatite 

aguda complicada por abcessos peripancreáticos, sendo indicado a realização de colecistectomia 

laparoscópica. 

 A doente foi transferida para o serviço de UTC2, onde fez profilaxia antibiótica de infeção por 

anaeróbios com cefoxitina (2g/ dia). A cefoxitina encontra-se indicada para cirurgia de colecistectomia 

em idosos. 

 No pós-operatório, fez pausa alimentar, retomando a dieta com um suplemento alimentar 

isocalórico para administração entérica (Fresubin®) por SNG e prescrito 5mg de Dexametasona + 

10mg Dexametasona para prevenção de vómitos e náuseas pós-operatórias.  
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Ao fim de 3 semanas, a doente foi extubada, apresentando-se consciente e colaborante, com 

melhoria dos valores de hemoglobina (9,5 g/dL) e urina clara e teve alta clínica. 

Ao analisar o caso clínico em conjunção com os exames complementares e perfil 

farmacoterapêutico, conclui-se que a prescrição foi adequada, sendo apenas de questionar o facto de 

a doente ter permanecido 19 dias a fazer antibioterapia antes da cirurgia, quando a colecistectomia iria 

remover o foco de infeção, reduzindo o tempo de internamento e a necessidade de antibioterapia.  

 

6.2. INTERVENÇÕES CLÍNICAS 

6.2.1. INTERVENÇÃO CLÍNICA 1: BICALUTAMIDA 

 

Familiar de paciente do sexo masculino com 84 anos, diagnosticado previamente com Carcinoma 

da Próstata, com disfagia e administrações por sonda naso-gástrica deslocou-se ao serviço de 

Farmácia de Ambulatório. Família ao ser inquirida informa que triturava os comprimidos de Bicalutamida 

de modo a que fosse possível a administração. O Farmacêutico de serviço contatou com o médico 

responsável informando que o medicamento era incompatível com o processo de trituração para 

administração por sonda Naso gástrica. Após esse contato, o médico decidiu rever a medicação, 

alterando de Bicalutamida para Degarrelix, de acordo com a seguinte posologia. Iniciando com uma 

dose de indução no primeiro dia de duas administrações de Degarrelix 120mg, seguido da 

administração de Degarrelix 80 mg mensais por via injetável. Esta alteração permitiu assegurar uma 

terapêutica correta, aumentando a eficiência do tratamento. 

Terapêutica relevante em vigor:  

- Bicalutamida 50 mg oral, 3 administrações diárias; 

- Leuprorrelina Injetável, administração semestral. 

Razão da intervenção farmacêutica: Incompatibilidade da administração da bicalutamida por sonda 

naso-gástrica. 

Resultado: Esta alteração de medicação permitiu dar continuidade ao tratamento, resolver o 

problema de disfagia, assegurar uma adesão terapêutica e reduzir custos com uma terapêutica ineficaz. 

 

6.2.2. INTERVENÇÃO CLÍNICA 2: LEUPRORRELINA 

 

Paciente do sexo masculino de 63 anos, diagnosticado com carcinoma da próstata recorreu ao 

serviço de Farmácia de Ambulatório para aviar uma receita de Leuprorrelina. Ao ser inquirido pelo 

farmacêutico de serviço, o paciente afirmou não se recordar de quando foi a última administração. O 

farmacêutico ao conferir o histórico de aviamento no sistema informático Glint®, verificou que o último 

aviamento teria sido apenas  

Há três meses, ao verificar tal fato contatou-se o médico prescritor, sendo confirmado pelo médico 

após consulta no sistema informático. O médico após verificar essa anomalia, informou os serviços 

farmacêuticos pedindo para anular essa prescrição e agendar nova prescrição para dali a três meses, 

de modo a assegurar a administração no momento adequado. 

Terapêutica relevante em vigor: Leuprorrelina injetável, administração semestral. 
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Razão da Intervenção farmacêutica: Paciente deslocou-se à farmácia de ambulatório para levantar 

uma receita de Leuprorrelina, não se recordando de quando tinha sido administrado a última vez. 

Resultado: Esta intervenção permitiu reduzir custos, efeitos secundários e aumentar a adesão à 

terapêutica, assegurando uma gestão racional de recursos. 

 

6.2.3. INTERVENÇÃO CLÍNICA 3: TROCA DE MEDICAÇÃO 

 

Paciente do sexo masculino de 79 anos, admitido ao serviço UT3 por suspeitas de pneumonia com 

prescrição prévia de Valaciclovir em regime de domiciliário para o tratamento de Herpes Oftálmica. Ao 

ser renovado a prescrição diária para regime de internamento, foi prescrito Valganciclovir ao invés de 

Valaciclovir. O farmacêutico responsável pela validação das prescrições verificou a incongruência ao 

confirmar que o paciente não possuía histórico indicador de transplante e contatou o médico prescritor 

inquirindo se o paciente haveria sido alvo de transplante e informando da possibilidade da troca entre 

as duas prescrições. O médico prescritor ao verificar a troca, aceitou a intervenção e alterou a 

prescrição para Valaciclovir. 

Terapêutica relevante em vigor: Prescrito Valaciclovir em regime de domiciliário para herpes 

oftálmicos. 

Razão da intervenção: Aquando da renovação da prescrição para herpes oftálmica, por lapso foi 

prescrito Valganciclovir (Profilaxia CMV em transplantados). 

Resultado: Esta intervenção teve impacto na segurança, reduzindo os efeitos secundários, 

toxicidade, custos e aumentando eficácia terapêutica. 

 

6.3. ELABORAÇÃO DE ETIQUETAS 

 

Ao longo do estágio foi criado etiquetas com informação referente aos prazos de validade após 

abertura de colírios fornecidos nos SF do HSEIT. O levantamento de informação foi efetuado ao longo 

de várias semanas, tendo como fontes os RCM dos produtos e contato direto com os laboratórios 

produtores (Figura 18).  

 

6.4. BASE DE DADOS DE ESTABILIDADE APÓS INTERRUPÇÃO DA CADEIA DE FRIO 

 

Ao longo do estágio foi também elaborado uma base de dados atualizável em formato Excel, esta 

base de dados teve o objetivo de compilar informações sobre a estabilidade do produto, a consultar em 

caso de interrupção da cadeia de frio promovendo o uso seguro e eficaz dos produtos com 

necessidades de refrigeração ao mesmo tempo de possibilitar a redução de custos. A informação 

referente à estabilidade dos produtos foi obtida em documentação de acesso livre como é o caso dos 

RCM, mas também através de contato direto com todos os laboratórios envolvidos. Foi armazenado 

para posterior consulta uma base de dados com toda a informação compilada e também toda a 

correspondência eletrónica com os laboratórios como comprovativo das informações fornecidas.  
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6.5. APRESENTAÇÃO – ANTICOAGULANTES FXA E REVERSORES 
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