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Resumo 

Durante o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, ao longo de 9 semestres, os estudantes 

adquirem conhecimentos na área do medicamento para que se tornem profissionais com as 

competências técnicas e científicas fundamentais ao exercício da profissão farmacêutica.  

É, no último semestre, durante o estágio curricular profissionalizante, que, muitas vezes, os estudantes 

têm o primeiro contacto com a realidade do mundo do trabalho. Durante quatro meses, o estágio 

permite consolidar conhecimentos adquiridos ao longo do curso mas, fundamentalmente, colocá-los 

em prática, através das inúmeras situações que surgem na farmácia. Para mim, foi uma fase muito 

importante para aprender muita coisa nova e contactar com o trabalho em farmácia comunitária, bem 

como com os profissionais experientes que nela trabalham. 

O presente relatório é uma descrição das atividades realizadas durante o meu Estágio Curricular para 

conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, na Farmácia Areal, durante 4 meses, de 15 de janeiro a 30 de abril e de 1 a 15 

de julho. 

Este relatório está dividido em duas partes. Na parte I são descritas a organização funcional da 

farmácia, a gestão em farmácia comunitária, a dispensa de medicamentos e os serviços prestados. 

Sempre que se justifique, personalizo a descrição com a experiência pessoal que tive nas diversas 

áreas. 

A segunda parte refere-se aos projetos que desenvolvi, nomeadamente, a Saúde Oral Infantil, o projeto 

relativo à sensibilização para a higiene do sono e consumo de benzodiazepinas e, ainda, o inquérito 

para avaliação da viabilidade da Implementação do Serviço de Preparação Individualizada de 

Medicação. Em todos os projetos é feita uma contextualização teórica, é descrito o motivo que levou à 

sua escolha, os objetivos, a metodologia e, por fim, uma conclusão crítica. 
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Introdução 

O Estágio Curricular profissionalizante, que corresponde ao último semestre do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, tem como principal objetivo permitir que os estudantes tenham contacto com 

o exercício da atividade farmacêutica de forma a consolidar toda a formação técnica e científica sobre 

o medicamento, obtida ao longo do curso. 

Desse modo, o estágio em Farmácia Comunitária (FC) revela-se uma parte fundamental do percurso, 

uma vez que permite o contacto com a saída profissional do curso que emprega o maior número de 

farmacêuticos. Não obstante, a FC é um local em que a população confia, principalmente pelo 

profissionalismo e responsabilidade dos profissionais que lá trabalham. 

Atualmente, as FC vivem tempos de mudança, assumindo-se cada vez mais como espaços de 

promoção da saúde e bem-estar e não locais que se limitam à dispensa de medicamentos. Assim, é 

fundamental que as FC valorizem a sua atividade de forma proactiva e com mais e melhores serviços 

para e na comunidade. 

Este relatório descreve as atividades desenvolvidas ao longo de 4 meses de estágio curricular, na 

Farmácia Areal (FA), estando as principais descritas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas na Farmácia Areal. 

 Mês 

Atividades Desenvolvidas Janeiro Fevereiro Março Abril Julho 

Receção e conferência de encomendas      

Armazenamento dos medicamentos      

Realização de encomendas      

Realização de devoluções      

Observação dos procedimentos de 

receituário e faturação 
     

Determinação de parâmetros bioquímicos 

e fisiológicos 
     

Acompanhamento e observação do 

atendimento ao público 
     

Atendimento com supervisão      

Atendimento autónomo      

Participação em formações      

Implementação de projetos ligados à 

prática profissional 
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PARTE I – Funcionamento da Farmácia Areal 

 

1. Farmácia Areal 

 1.1. Localização Geográfica  

A FA encontra-se situada na Avenida do Suil nº317, 4520-605, freguesia de São João de Ver, concelho 

de Santa Maria da Feira, junto à Estrada Nacional 1, numa zona habitacional com espaços comerciais, 

cafés, e paragens de autocarro. Os serviços de prestação de cuidados de saúde, como laboratórios de 

análises clínicas, centros de saúde e clínicas de medicina dentária, encontram-se próximos da FA. 

1.2. Horário de Funcionamento 

A FA está aberta 7 dias por semana, sendo que, de segunda a sexta-feira o horário de funcionamento 

é das 8h30 às 21h, ao sábado, das 9h00 até às 20h e, aos domingos e feriados, das 9h às 13h00. 

Os horários dos membros da equipa são realizados por turnos fixos. 

Durante a realização do estágio, o meu horário foi sempre adaptado em função da necessidade da 

farmácia, tendo tido a possibilidade de estar presente em todos os turnos. Esta diversificação permitiu-

me aperceber das diferenças no fluxo de utentes, uma vez que, durante a manhã e ao início da tarde, 

o fluxo é constituído fundamentalmente por idosos, enquanto que, ao final da tarde, o número de 

clientes aumenta, principalmente pela população trabalhadora. 

 1.3. Recursos Humanos 

Tendo em conta o regime jurídico das farmácias de oficina, que estipula que os recursos humanos de 

uma FC devem dispor de, pelo menos, um diretor técnico (DT) e outro farmacêutico, podendo a equipa 

ser constituída também por técnicos de farmácia, a equipa que compõe a FA é formada pela proprietária 

e DT, a Drª Alexandra, dois farmacêuticos e dois técnicos de farmácia. [1] 

 1.4. Perfil dos Clientes 

A FA atende diariamente clientes das mais diversas faixas etárias e perfis sociais. 

Os clientes com prescrição médica representam a maioria das vendas da farmácia, contudo, o 

aconselhamento farmacêutico tem uma grande importância e é bastante valorizado pelos utentes que 

confiam no profissional. 

O profissionalismo, disponibilidade e afetividade demonstradas pela equipa da FA contribuem para que 

a grande parte dos utentes estejam fidelizados a esta farmácia.  

 1.5. Caracterização do Espaço Físico 

As instalações da FA seguem o disposto pelas Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) da Ordem dos 

Farmacêuticos (OF), o que garante o bom funcionamento da mesma e a prestação de um serviço com 

qualidade e rigor. [2]  

  1.5.1. Espaço Exterior 

A FA está situada no rés-do-chão de um edifício habitacional, encontrando-se bem identificada pelo 

seu nome, dispondo ainda de uma cruz verde luminosa das Farmácias Portuguesas, o que ajuda na 

sua localização e identificação. A farmácia dispõe de duas paredes exteriores envidraçadas que são 

utilizadas na elaboração de montras e na comunicação de campanhas e promoções. 

De acordo com a legislação em vigor, na porta da farmácia estão listadas informações relevantes, tais 

como a identificação do DT, o horário de funcionamento e as farmácias de serviço. [1] 
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  1.5.2. Espaço Interior 

A FA cumpre com as exigências de funcionamento e áreas mínimas, com temperatura e humidade 

controladas. [1,3] Esta farmácia tem dois pisos, sendo que a grande parte das atividades são realizadas 

no rés-do-chão, nos diferentes espaços, que podem ser divididos da seguinte forma: 

- Zona de exposição geral: onde se encontram expostos diversos produtos de venda livre, 

nomeadamente produtos de dermocosmética, puericultura, higiene oral, óculos graduados e ainda 

produtos alimentares e dietéticos;  

- Zona de atendimento: que é formada por 3 balcões, cada um com um posto de atendimento, nos 

quais estão expostos alguns produtos sazonais ou em campanha. Atrás dos balcões de atendimento 

encontram-se prateleiras com Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), Suplementos 

Alimentares (SA) e dispositivos médicos (DM), aos quais apenas a equipa da FA tem acesso. 

- Gabinete: que é o local ideal para situações que justifiquem uma maior privacidade para o utente, 

como é o caso da determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos. 

- Zona de receção de encomendas: é nesta área que se faz a receção e verificação de todas as 

encomendas provenientes da Alliance Healthcare ®, da COOPROFAR® ou de encomendas realizadas 

diretamente aos laboratórios, através da leitura do código de barras e conferência pelo Sistema 

Informático (SI). O local receção de encomendas é adjacente ao de armazenamento. 

- Armazém: os medicamentos são armazenados em gavetas deslizantes segundo o método First 

Expired, First Out (FEFO), isto é, os produtos com menor validade são colocados à frente para serem 

dispensados primeiro, por ordem alfabética, dosagem e forma farmacêutica. Alguns MSRM estão 

armazenados em gavetas específicas, como é o caso das pílulas contracetivas, ampolas e injetáveis e 

psicotrópicos e estupefacientes. Importa referir que, no armazenamento de comprimidos e cápsulas, é 

feita a separação entre os medicamentos de marca e os genéricos, isto é, de um lado existem gavetas 

deslizantes apenas para os de marca e do outro lado para os genéricos, nunca havendo mistura dos 

mesmos. Esta forma de armazenar facilita o momento do atendimento, na medida em que o profissional 

consegue dispensar mais rapidamente o medicamento pretendido, uma vez que reconhece mais 

facilmente o seu local. 

Os medicamentos que não cabem nas gavetas deslizantes são armazenados na parte de trás das 

mesmas, em prateleiras, com exceção dos psicotrópicos e estupefacientes e medicamentos que 

necessitem de estar no frio, por ordem alfabética, independentemente da forma farmacêutica, havendo 

no entanto o cuidado de separar os medicamentos de marca dos genéricos, tal como nas gavetas 

deslizantes. As pomadas, os géis, os cremes e outros produtos com menor rotatividade, são também 

armazenados permanentemente nas prateleiras. 

Nesta área existe também um frigorífico no qual estão medicamentos que têm de ser conservados 

entre os 2ºC e os 8ºC, como é o caso das insulinas. 

As reservas de medicamentos já pagos são armazenadas em três gavetas destinadas ao efeito, por 

ordem alfabética. Existem ainda prateleiras para medicamentos à espera de devolução e para reservas 

não pagas, sendo que, três dias após a receção, as reservas não pagas, passam para a prateleira de 

devolução. 
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No primeiro andar da farmácia, encontra-se um consultório utilizado nas consultas de nutrição e em 

ações de rastreio; o gabinete da DT; as instalações sanitárias; e, por fim, o laboratório destinado à 

preparação de manipulados, devidamente equipado. 

Durante a minha passagem pela FA, tive a oportunidade de conhecer e intervir no serviço de Gestão 

de Categorias, ministrado pela Glintt® (Global Intelligence Technologies). O objetivo deste serviço é 

aumentar a rentabilidade dos produtos não sujeitos a receita médica, como é o caso dos MNSRM, 

Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC), SA, puericultura, entre outros, através da 

otimização do espaço físico e da disposição dos Medicamentos e Produtos de Saúde (MPS) na 

farmácia. Assim, auxiliei todas as mudanças que foram feitas na zona de exposição geral. No Anexo I 

encontram-se as plantas antes e após a mudança, bem como imagens que mostram a nova disposição 

dos MPS, corretamente organizados e com os lineares alinhados, o que não se verificava 

anteriormente. 

Relativamente ao armazém, elaborei etiquetas identificadoras das prateleiras, que se encontram em 

Anexo II, o que melhorou a organização logística dos produtos e a rápida identificação dos mesmos 

pelos profissionais.   

  1.6. Fontes de Informação  

Tendo em conta as BPF, a FA dispõe de uma biblioteca organizada que permite obter informações 

sobre os medicamentos dispensados, constituída pelo Prontuário Terapêutico, a Farmacopeia 

Portuguesa VII e o Formulário Galénico. [2] 

Os profissionais podem também aceder a Resumos das Caraterísticas dos Medicamentos através do 

site da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). O SI disponível 

na farmácia, o Sifarma 2000®, constitui ele mesmo uma excelente fonte de informação. 

Ao longo do estágio, recorri algumas vezes à informação que consta no SI, que se revelou uma forma 

rápida e prática de esclarecer alguma dúvida e fornecer informação correta e adequada ao utente. 

2. Gestão em Farmácia Comunitária 

 2.1.Sistema Informático 

O SI usado na FA é o Sifarma 2000®, autorizado pela Associação Nacional de Farmácias (ANF). Trata-

se de um SI bastante completo e diversificado, o qual permite e facilita a receção de encomendas, o 

processo de devolução, a gestão do stock, o controlo dos prazos de validade e a dispensa de 

medicamentos. Praticamente todas as operações realizadas na farmácia estão interdependentes deste 

SI, sendo o seu bom funcionamento fundamental para a normal atividade da FA. 

Para além do Sifarma 2000®, a FA, dispõe ainda do gadget da COOPROFAR®. 

Durante o estágio, fui-me adaptando progressivamente ao SI, sendo que, no final do estágio já me 

sentia confiante na sua utilização. Contudo, importa referir que este não é muito intuitivo, tem uma 

apresentação obsoleta e, por vezes, surgem alguns buggs.  

Tive ainda a oportunidade de utilizar várias vezes o gadget COOPROFAR®, para verificar a 

disponibilidade de MPS, consultar preços e realizar encomendas. 

 2.2. Gestão de Stocks 

O processo de Gestão de Stocks é fundamental para o bom funcionamento de uma farmácia, não só 

em termos económicos, mas também em termos logísticos, garantindo as quantidades mínimas de 
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medicamentos e evitando os excessos que consomem espaço necessário no armazenamento. A 

gestão de stocks é feita em vários momentos, primeiramente na realização da encomenda, na receção 

da mesma, no seu armazenamento e, por fim, na dispensa do produto, existindo assim diversas 

oportunidades para deteção de falhas e correção das mesmas. Estas podem ser devidas a erros na 

entrada de encomendas, na dispensa dos produtos, entre outras, devendo ser feita uma comparação 

frequente entre os stocks físicos e os stocks informáticos. Os stocks que existem numa farmácia são 

resultado de uma interligação de fatores, fundamentalmente da necessidade dos utentes, da 

rotatividade, do espaço disponível e, no caso de determinados produtos, da sazonalidade.  

O SI facilita bastante este processo uma vez que, através da consulta da opção “Ficha do Produto”, é 

possível avaliar o fluxo de determinado produto na farmácia e criar o seu stock mínimo e máximo. 

Quando um produto atinge o stock mínimo previamente definido, o código do mesmo é adicionado 

automaticamente às propostas de encomenda.  

É ainda importante salientar que a gestão dos stocks é muito condicionada pelas falhas dos 

fornecedores e pelos medicamentos esgotados. 

Durante o estágio tive a oportunidade de assistir várias vezes à gestão dos stocks, sendo que, quando 

me tornei mais autónoma, sugeri e realizei algumas correções em determinados MPS. 

 2.3. Encomendas 

  2.3.1.Realização de Encomendas 

A FA pertence a um grupo de compras, o Grupo HealthPorto®, que trabalha com a Alliance 

Healthcare®, conseguindo condições comerciais bastante vantajosas para a farmácia. Assim, 

preferencialmente, as encomendas são sempre realizadas a este distribuidor, sendo que, os MPS que 

não estão disponíveis neste grossista, ou cujo preço não seja o mais vantajoso, são encomendados à 

COOPROFAR®.  

São também realizadas encomendas diretas a laboratórios de dermocosmética, através do contacto 

com os delegados comerciais, como é o caso da Pierre Fabre®, ou encomendas diretas a laboratórios 

de medicamentos genéricos (MG) como é o caso da Pentafarma® ou da ToLife®. Este tipo de 

encomendas permite a aquisição de grandes quantidades de produto, com vantagens comerciais. 

A aquisição de MPS, na FA, é realizada através do SI, por telefone, pelo gadget COOPROFAR®, ou 

por telefone, principalmente no caso de medicamentos rateados. 

O Sifarma 2000® permite a realização de três tipos de encomendas:  

- Encomendas diárias: o SI gera, automaticamente, uma proposta de encomenda baseada nos stocks 

mínimos e máximos definidos na “Ficha de Produto”. O profissional que realiza a encomenda verifica 

as propostas, aprova e envia a encomenda para o distribuidor. São realizadas três encomendas diárias 

aos dois distribuidores grossitas com quem a farmácia trabalha (até às 13h00, até às 16h30 e até às 

21h), havendo 3 períodos de entrega diferentes. A Alliance Healthcare ® entrega às 8:30, às 16h e às 

18h30, enquanto que a COOPROFAR® entrega às 9h30, às 15h30 e às 18h.  

- Encomendas instantâneas: correspondem a pedidos de produtos pontuais que a farmácia não tem 

habitualmente em stock por falta de rotatividade, sendo realizada a encomenda durante o atendimento 

e avisando o cliente da previsão de chegada do produto, que, em norma, é inferior a 12h, ocorrendo 
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muitas vezes no próprio dia, devido ao elevado número de entregas que a farmácia tem. As 

encomendas instantâneas são feitas via Sifarma 2000®, ou através do gadget COOPROFAR®. 

- Encomendas via verde: permitem a aquisição de MPS com quota limitada, isto é, que nem sempre 

estão disponíveis. Este tipo de encomendas apenas pode ser feito utilizando o SI, mediante o 

preenchimento do número da receita que contém o produto requisitado.  

As encomendas efetuadas por telefone ou através do gadget são encomendas manuais, dado não 

terem sido criadas através do SI. Estas encomendas, habitualmente, são rececionadas juntamente com 

as encomendas diárias e instantâneas, através do somatório do valor das faturas. Alternativamente, 

pode ser criada a encomenda informaticamente no SI, para depois ser rececionada. 

Durante o estágio, realizei os três tipos de encomendas acima referidos. No caso das encomendas 

diárias foi-me explicado o procedimento logo no primeiro dia e, a partir daí, tornei-me autónoma na 

realização dessa tarefa, sempre que necessário. 

  2.3.2. Receção e conferência de encomendas 

As encomendas são transportadas em contentores de plástico, vulgo “banheiras”, devidamente 

identificadas com o nome do distribuidor grossista e com a farmácia de destino. No caso dos 

psicotrópicos e estupefacientes e dos produtos de frio, a banheira vem com a identificação de que 

contém esses produtos no seu interior. Os produtos de frio são devidamente acondicionados em 

acumuladores térmicos, sendo que são os primeiros a serem rececionados, de modo a manter as suas 

características e a evitar alterações que ponham em risco a sua qualidade e eficácia. 

Dentro das banheiras, para além dos MPS, encontra-se sempre a fatura referente à encomenda 

recebida, em duplicado, no caso da Alliance Healthcare®, e apenas o original, no caso da 

COOPROFAR®. Notas de crédito referentes a devoluções realizadas anteriormente estão também nas 

banheiras, sendo separadas para posteriormente serem tratadas. 

A fatura contém dados fundamentais ao processo de receção, como o nome dos produtos pedidos 

associados ao seu Código Nacional de Produto (CNP); as quantidades encomendadas e as que foram 

enviadas; o Imposto de Valor Acrescentado (IVA); o desconto efetuado; o Preço de Venda à Farmácia 

(PVF) que, devido aos descontos efetuados pelo grossita, verificam-se muitas discrepâncias que têm 

de ser corrigidas manualmente no SI no ato de receção; o Preço de Venda ao Público (PVP), e o Preço 

Final da encomenda. Nas encomendas feitas à Alliance Healthcare® estão discriminados, na fatura, os 

fees que correspondem a encargos do grossista, os quais têm de ser adicionados manualmente no SI. 

Tal como já foi referido anteriormente, o SI auxilia o processo de receção de encomendas, por leitura 

ótica do CNP de cada produto, ou, nos casos em que tal não é possível, por introdução manual desse 

mesmo código. A receção das encomendas exige bastante concentração e rigor, de modo a verificar a 

correspondência entre os dados provenientes da fatura e os que se encontram no SI e proceder à 

correção dos mesmos sempre que se detetarem falhas. A conferência dos prazos de validade é um 

aspeto muito importante para se detetarem discrepâncias entre a validade que efetivamente consta da 

embalagem do produto, e a existente no SI, devendo ser introduzida a validade mais curta. 

Tendo em conta a legislação em vigor, o PVP tem de estar indicado na embalagem exterior dos MPS, 

sendo que, no caso dos produtos de venda livre, em que o preço é definido pela farmácia, ao contrário 

dos MSRM, é necessário proceder à marcação das embalagens com etiquetas autocolantes. [4] 
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O SI fornece também a informação de medicamentos que estão reservados e pagos, através do 

aparecimento de um “R”, devendo estes serem colocados de parte numa prateleira própria para o efeito.  

A receção e conferência de encomendas foi a primeira tarefa que realizei no estágio, o que me permitiu 

começar a familiarização com o SI e com os MPS, principalmente em termos de nomes comerciais, o 

que se revelou, mais tarde, uma mais valia no atendimento.  

 2.4. Armazenamento  

Após a receção e conferência das encomendas, os MPS são armazenados em locais apropriados, de 

acordo com as suas especificações de conservação e rotatividade, segundo o método “First Expired, 

First Out”.  

Tendo em conta as regras de conservação que constam da legislação em vigor, a FA possui no 

armazém um termo-higrómetro, que indica a temperatura e a pressão naquele local e cujos valores são 

registados diariamente pelo farmacêutico responsável por essa tarefa. [1] 

No frigorífico encontra-se em permanência um termómetro que indica a temperatura registada, a qual 

deve estar entre os 2-8ºC. [1] Mensalmente, o termómetro é ligado ao computador, sendo descarregado 

o registo das temperaturas verificadas ao longo do mês. No caso de se verificar alguma oscilação 

acentuada, deve ser registado o motivo. 

Conjuntamente com a receção de MPS, o armazenamento dos mesmos foi a primeira função que 

realizei no estágio, o que se revelou bastante importante para, numa primeira fase, compreender toda 

a logística inerente ao aprovisionamento e, mais tarde, para facilitar o atendimento pois já tinha uma 

visão clara do local onde estavam armazenados a maioria dos produtos.  

 2.5. Devoluções 

O processo de devolução de MPS pode ser devida a inúmeros fatores, nomeadamente, produtos que 

não foram encomendados ou que foram entregues por engano/troca com o produto pedido, danos no 

produto ou na embalagem, desistência do cliente em produtos com baixa rotatividade ou caso o 

INFARMED requisite a recolha através de circulares informativas. 

Os distribuidores estabelecem prazos estreitos de devolução, pelo que é fundamental regularizar as 

devoluções em tempo útil, sob pena da farmácia ter de suportar o prejuízo.  

Através do SI cria-se uma nota de devolução, identificando-se o fornecedor, a data e hora da devolução, 

o produto a devolver e a quantidade, o motivo da devolução e qual o número da fatura associada à sua 

receção. Este documento é impresso em triplicado, sendo carimbado e assinado e, posteriormente, 

enviado junto com os produtos. No caso da COOPROFAR® são enviados o original e o duplicado e, 

para a AllianceHealthcare®, é, também, necessário o triplicado. 

No decorrer do estágio tive a oportunidade de realizar várias devoluções, sendo que, na sua grande 

maioria, tratavam-se de produtos cujo cliente desistiu da sua compra e, portanto, era necessário 

devolver ao grossista. Também ocorreram, algumas vezes, serem entregues produtos por engano ou 

não faturados, pelo que foi necessário contactar o distribuidor para regularizar a situação. Mais 

raramente, são entregues MPS com a embalagem danificada, o que inviabiliza a sua comercialização 

e, por isso, é também necessário proceder à sua devolução, justificando sempre o motivo da mesma. 
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 2.6. Controlo dos prazos de validade  

Na FA, o controlo dos prazos de validade é realizado, mensalmente, no início do mês, pelo responsável, 

de acordo com a legislação. [5] Este processo é feito através da impressão de listas com os produtos 

próximos do fim do prazo de validade e da verificação na embalagem se o prazo aí apresentado 

corresponde ao que consta no SI. No caso do prazo de validade estar a dois meses de expirar, os 

produtos são assinalados e recolhidos para posterior devolução ao grossista. Quando se trata de 

devolução de MPS cujo prazo já expirou, a farmácia terá de suportar o custo do produto. Pode ainda 

acontecer o prazo de validade estar errado no SI e, nesse caso, é feita a sua correção informática.  

3. Dispensa de Medicamentos 

 3.1. Dispensa e Aconselhamento farmacêutico 

A dispensa de medicamentos é um ato farmacêutico e uma atividade inerente à profissão de 

farmacêutico comunitário que consiste na cedência de medicamentos e outros produtos de saúde, por 

meio de uma prescrição médica, indicação farmacêutica, ou automedicação, sendo sempre fornecida 

toda a informação que garanta o uso responsável do medicamento e adesão à terapêutica. [2] 

É fundamental que o farmacêutico esteja atento à ocorrência de problemas relacionados com o uso de 

medicamento (PRM), e que os resolva, dentro das suas funções e possibilidades, evitando, desta 

forma, possíveis resultados adversos pela toma da medicação. 

O farmacêutico deve manter sempre uma relação próxima com os utentes, demonstrando interesse e 

disponibilidade, para tal, é importante privilegiar uma escuta ativa e manter uma comunicação simples 

e clara, de forma a garantir que o doente compreende aquilo que lhe está a ser transmitido. 

Os medicamentos podem ser divididos em duas classes: MSRM e MNSRM. [4] 

Durante o estágio, deparei-me com uma prescrição para uma criança cuja posologia constituía um 

PRM: o médico pretendia que o colírio ATROPOCIL® (Edol) fosse diluído 1:1, alegando que a criança, 

anteriormente, tinha feito reação alérgica à concentração do medicamento. Contudo, a utente foi 

informada de que os colírios são soluções estéreis, cuja embalagem é inviolável, não sendo possível 

fazer a diluição sem comprometer a segurança e eficácia da preparação. Assim, a utente optou por 

contactar o médico de forma a encontrar uma alternativa. 

 3.2. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM são o principal produto dispensado na farmácia. De acordo a legislação em vigor, MSRM 

são todos aqueles que verifiquem os requisitos seguintes: constituam, direta ou indiretamente, um risco 

para a saúde, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, sem vigilância médica; constituam 

um risco, direto ou indireto, para a saúde quando são utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham substâncias, ou preparações 

à base dessas substâncias, cuja, atividade ou reações adversas seja, indispensável aprofundar; se 

destinem a ser administrados por via parentérica. [6] 

  3.2.1. Prescrição Médica 

Atualmente, e tendo em conta a legislação, a receita médica é prescrita pela indicação da DCI, seguida 

da dosagem, forma farmacêutica, apresentação e tamanho de embalagem e posologia. [6] 

No atendimento, o farmacêutico contacta com vários tipos de receitas, que podem ser divididas, de 

uma forma abrangente, em receitas manuais e prescrições eletrónicas. 
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As receitas manuais apenas podem ser prescritas sob condições específicas, que o médico tem 

obrigatoriamente de justificar. O médico prescritor tem de preencher os seguintes campos: nome do 

utente, cartão de beneficiário, data em que foi prescrita a receita, vinheta do médico, a justificação para 

ser manual e não eletrónica, e, por fim, a data e assinatura do médico. [7] 

As exceções previstas para a prescrição manual incluem: a) falência do sistema informático; b) 

inadaptação do prescritor; c) prescrição ao domicílio; d) até um máximo de 40 receitas por mês. [7] 

A validade destas de receitas é de apenas 30 dias. É, ainda, fundamental, que o médico não rasure a 

receita e não use canetas diferentes, o que inviabiliza a dispensa da mesma. 

No final da dispensa da receita, os utentes assinam um documento impresso no verso da mesma, que 

identifica o que o utente levou e comprova que este exerceu o direito de opção. [6] 

Relativamente à receita eletrónica, estas incluem a receita eletrónica materializada (em papel) e a 

receita eletrónica desmaterializada (sem papel). No caso das receitas eletrónicas desmaterializadas, o 

Ministério da Saúde, por mensagem, fornece ao utente o número da receita, o código de dispensa e o 

código de direito de opção para, desta forma, se proceder à dispensa dos medicamentos prescritos. 

Mais frequentemente, o médico fornece ao utente um guia de tratamento com os códigos necessários 

à dispensa, que este apresenta ao farmacêutico. Estas receitas são, sem dúvida, as mais vantajosas, 

principalmente para o utente, pois permite-lhe a aquisição parcial da receita, sem necessidade de 

adquirir todos os medicamentos de uma só vez. Quando comparadas com as receitas manuais, 

facilitam também o ato de dispensa pelo farmacêutico, por diminuição dos erros associados. 

Por último, as receitas eletrónicas materializadas, são um “intermédio” entre as receitas manuais e as 

eletrónicas desmaterializadas, sendo acessíveis no SI através do número da receita e do código de 

acesso. Estas receitas têm a validade de 30 dias, podendo ser renovadas até 6 meses, caso contenham 

medicamentos destinados a tratamentos de longa duração. A assinatura do médico prescritor é 

obrigatória. [6] 

Em cada receita podem ser prescritos até quatro medicamentos ou produtos de saúde diferentes, sendo 

que, no caso de receita materializada ou por via manual o número total de embalagens prescritas não 

pode ultrapassar o limite de duas por medicamento ou produto, nem o total de quatro embalagens. [6] 

Atualmente, na prescrição médica, é obrigatório que o medicamento seja identificado por DCI. Contudo, 

a prescrição por nome comercial do medicamento ou do titular pode ocorrer quando se trata de um 

medicamento com substância ativa para a qual não exista medicamento genérico comparticipado ou 

quando existe alguma justificação técnica, nomeadamente a) margem ou índice terapêutico estreito; b) 

reação adversa prévia e c) continuidade de tratamento superior a 28 dias. [6] 

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com todos os tipos de receitas, sendo que, na sua 

grande maioria são receitas eletrónicas desmaterializadas. Apesar de muitos utentes terem na sua 

posse a guia em papel, cada vez mais apresentam apenas a mensagem no telemóvel. Contudo, r várias 

vezes, os idosos pediam para imprimir em talão a prescrição, uma vez que tinham dificuldade em 

manusear o telemóvel e queriam saber sempre que medicação ainda tinham disponível na receita para 

poderem levantar. A dispensa de medicamentos através deste tipo de receitas é muito mais segura, 

uma vez que é totalmente suportada pelo SI, sendo a margem de erro bastante reduzida, até pela 

verificação do SI antes de terminar o atendimento, ao contrário das receitas manuais. 
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Relativamente às receitas manuais, apesar de serem cada vez menos, tive contacto com várias no 

atendimento, pelo que, nesses casos, é necessário ter ainda maior rigor, pelos erros que lhe estão 

inerentes. É, ainda, necessário, verificar sempre se a receita foi corretamente prescrita, sob risco de, 

posteriormente, a farmácia não receber a comparticipação da mesma. 

  3.2.2. Medicamentos Genéricos 

De acordo com a legislação em vigor, são considerados medicamentos genéricos aqueles que reúnam 

cumulativamente as seguintes condições: serem essencialmente similares de um medicamento 

referência, terem caducado os direitos de propriedade industrial relativos às respetivas substâncias 

ativas ou processo de fabrico e não se invocarem a seu favor indicações terapêuticas diferentes 

relativamente ao medicamento de referência já autorizado. [5] 

É um dever do farmacêutico informar o utente da possibilidade de adquirir o medicamento genérico e 

prestar todos os esclarecimentos necessários para que o doente se sinta seguro na sua toma, 

garantindo uma boa adesão à terapêutica. [5] 

Na FA uma grande parte dos utentes já adquire medicamentos genéricos, preferindo apenas que seja 

sempre o mesmo laboratório durante tratamento. A equipa da FA faz sempre questão de informar os 

utentes da existência de genérico, assegurando que são igualmente seguros quando comparados com 

os de marca, e mostrando as vantagens para o utente, principalmente em termos económicos. 

  3.2.3. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos que contêm substâncias consideradas psicotrópicas ou estupefacientes estão 

sujeitos a um controlo altamente apertado e regulado, pela sua capacidade de e causar tolerância, 

dependência física e psíquica e, ainda, para evitar possível tráfico. [8] 

No caso de prescrição materializada ou manual, estes medicamentos têm de ser prescritos 

isoladamente em receita do tipo RE (prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo); 

na prescrição desmaterializada, a linha de prescrição é do tipo LE (Linha de prescrição de psicotrópicos 

e estupefacientes sujeitos a controlo). [6] 

O levantamento da medicação pode ser realizado pelo próprio doente ou não, sendo obrigatória a 

apresentação de um documento de identificação. Aquando da dispensa, o farmacêutico tem de 

preencher informaticamente os dados do utente e do adquirente: os respetivos nomes completos e 

datas de nascimento, o número de cartão de cidadão e validade do mesmo e a morada. O adquirente 

tem depois que assinar um documento de dispensa de psicotrópicos, e toda a documentação relativa 

aos psicotrópicos fica armazenada na farmácia durante 3 anos. 

No caso das receitas materializadas, no final da venda é emitido um talão de faturação em duplicado 

que deve ser assinado pelo adquirente e anexado à fotocópia da receita, sendo posteriormente 

arquivada na farmácia durante 3 anos. A farmácia tem que enviar o registo de saídas e entradas destes 

medicamentos de cada mês para o INFARMED, até ao dia 8 do mês seguinte. [9] 

Desde o início do estágio que me foram explicados todos os procedimentos relativos aos medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, pelo elevado controlo a que são sujeitos, desde o armazenamento até 

à dispensa. 
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  3.2.4. Sistemas de preços de referência 

O preço de referência corresponde à média dos 5 preços mais baixos dos medicamentos existentes 

em cada grupo homogéneo, e é utilizado para determinar a comparticipação do Estado. [10] 

Para o ano de 2019, segundo a legislação, o Preço de Venda ao Armazenista (PVA), em Portugal, foi 

calculado com base na média dos preços praticados em Espanha, França Itália e Eslovénia que 

constituem os países de referência. [11] 

As farmácias são obrigadas a ter disponíveis três medicamentos dentro dos cinco com o preço mais 

baixo dentro de determinado grupo homogéneo, podendo o utente optar por qualquer um deles. [12] 

Ao longo do estágio verifiquei que os utentes tinham bastantes dúvidas relativamente ao preço que 

constava da prescrição. Tentei sempre explicar que o preço que se encontra na prescrição é o do 

genérico mais barato, que a farmácia pode ou não ter disponível, mas que pode encomendar caso o 

utente assim o deseje, desde que não se encontre esgotado pelo laboratório. Contudo, é importante 

notar que, muitas vezes, os preços que se encontram na prescrição estão desatualizados, induzindo 

os utentes em erro. 

  3.2.5. Sistemas de comparticipação 

De modo a facilitar o acesso à saúde e, especificamente, aos medicamentos, o Estado ou outros 

subsistemas de saúde comparticipam, a todos os utentes, uma parte do PVP de determinada 

medicação, mediante apresentação de receita médica. A atual legislação prevê a possibilidade de 

comparticipação de medicamentos através de um regime geral e de um regime especial. 

O regime geral de comparticipação, que inclui a maioria dos portugueses, divide-se em quatro escalões, 

segundo indicações terapêuticas, a sua utilização ou a entidade prescritora: escalão A (90%) – 

Hormonas e medicamentos utilizados nas doenças endócrinas, afeções oculares, neoplasias ou 

imunomoduladores; escalão B (69%) – Medicamentos anti-infeciosos, que atuam no SNC ou que atuam 

no sistema cardiovascular; escalão C (37%) – medicamentos utilizados no sistema geniturinário ou 

locomotor e anti-alergénicos; escalão D (15%) – medicamentos novos, ou abrangidos por um sistema 

de comparticipação transitório. [10,13] 

O regime especial de comparticipação prevê dois tipos de comparticipação: em função dos beneficiários 

e em função das patologias ou de grupos especiais de utentes. No caso dos beneficiários, 

comparticipação é acrescida de 5% no escalão A (95%) e é acrescida de 15% nos restantes escalões 

para pensionistas do regime geral. Relativamente às patologias e grupos especiais, as 

comparticipações são definidas por despachos, sendo que o médico prescritor deve mencionar na 

receita o respetivo diploma. Algumas das patologias abrangidas são a artrite reumatoide espondilite 

anquilosante, a psoríase, lúpus, hemofilia, entre outras. [6,13] 

Existe também comparticipação por parte do Estado relativamente aos produtos de vigilância da 

diabetes, como as agulhas, seringas e lancetas que são comparticipadas em 100% e as tiras de 

determinação da glicémia que são comparticipadas em 85%. [7] 

Por fim, existem subsistemas de saúde públicos ou privados que também comparticipam certa 

medicação. O maior subsistema público é o Instituto Público de Gestão Participada, ou ADSE, que 

comparticipa os cuidados de saúde dos funcionários públicos. [14] 
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Existem ainda outros subsistemas de saúde privados que podem complementar a comparticipação 

cedida pelo SNS. Alguns destes subsistemas são: Serviço de Assistência Médico Social do Sindicato 

dos Bancários (SAMS), SAMS Quadros (Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários) EDP-

SAVIDA®, Medis®, Multicare®, entre outros. Para usufruir deste benefício, o utente deve apresentar 

sempre o cartão, que após leitura ótica, o SI comunica diretamente com o SNS, validando assim a 

comparticipação do subsistema de saúde. 

Na Farmácia Areal tive a oportunidade de aprender como fazer a dispensa de medicamentos com 

diferentes comparticipações. Este é um processo complexo, que exige bastante concentração e rigor, 

pelo que senti mais dificuldades no início, especialmente no caso de subsistemas especiais, com 

receitas manuais. 

  3.2.6. Conferência do receituário e faturação 

Mensalmente, é necessário enviar para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) todas as receitas 

manuais recebidas, assim como a relação de resumo de lotes e faturação, de modo a que a farmácia 

receba, do Estado, a quota-parte devida da comparticipação dos MSRM. Assim, é necessário fazer a 

verificação do receituário previamente faturado, de forma a detetar possíveis erros aquando da 

dispensa, para garantir que o valor da comparticipação é reembolsado. Confere-se o receituário e 

verifica-se se a medicação dispensada foi a correta (confirmando os códigos da impressão na parte de 

trás da receita, a dosagem, a forma farmacêutica, o tamanho e a quantidade de embalagens), a 

comparticipação efetuada corresponde à entidade mencionada na receita, a validade e a assinatura do 

médico e verificar se a receita está devidamente datada pelo responsável pela dispensa e pelo utente, 

sem rasuras. Se se detetarem erros, a receita é corrigida, se possível. As prescrições eletrónicas não 

necessitam de confirmação, uma vez que são automaticamente validadas pelo SI. As receitas são 

separadas em lotes de 30. Para identificação do lote emite-se um verbete de identificação, sendo 

anexado ao lote correspondente. De seguida, são emitidos o resumo de todos os lotes e a fatura 

mensal, que são impressos em duplicado, carimbados e assinados pelo farmacêutico responsável. Os 

duplicados ficam na farmácia, enquanto os restantes, tal como as receitas, são enviados para o CCF, 

caso se tratem de receitas do SNS, até ao dia 5 do mês seguinte, ou para a ANF, caso pertençam a 

outros organismos, até ao dia 10. Caso seja detetado algum erro na receita, esta é devolvida à farmácia 

com indicação do motivo da devolução, para ser corrigida, caso seja possível, podendo ser reenviada 

no receituário do mês seguinte. Situações como a dispensa de receitas fora de validade, não podem 

ser corrigidas e, portanto, a farmácia não recebe reembolso pela comparticipação dessa receita. [6,15] 

Desde o início do estágio tive a oportunidade de auxiliar na conferência de receitas e no fecho dos lotes 

através da impressão do brevete de lote. Os erros que mais verifiquei foram, de facto, na prescrição 

pelo médico, nomeadamente, o não assinalar do motivo da receita ser manual e algumas rasuras sem 

assinatura do prescritor. Ocorreu ainda uma situação em que verifiquei que foi dispensado um 

medicamento na dosagem errada. Este processo fez que com que eu pudesse aprender os erros mais 

comuns que ocorrem aquando da dispensa de medicamentos de uma receita manual e, assim, 

aprender a evitá-los quando me deparei com estas no atendimento. 
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 3.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são aqueles cujas características não se inserem nos requisitos que foram referidos 

anteriormente para serem classificados como MSRM. Estes podem ser adquiridos na farmácia, ou 

noutros locais, devidamente autorizados pelo INFARMED, sem necessidade de prescrição médica. [16] 

Existem ainda os medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia 

(MNSRM-EF), que são uma subcategoria dos MSRM, que podem ser dispensados em farmácia sem 

receita médica, se a sua DCI constar de uma lista específica. [17] 

Este grupo de medicamentos são uma oportunidade para o farmacêutico valorizar o seu papel, na 

medida em que, através da aplicação prática dos seus conhecimentos, presta um aconselhamento 

adequado e seguro aos utentes, nas situações em que não se justifica que a pessoa seja vista por um 

médico. Contudo, a existência dos MNSRM, associados ao aumento da circulação de informação, leva 

a muitos casos de automedicação incorreta, com a existência de perigos sérios para a saúde da 

pessoa. O farmacêutico deve estar atento a estas situações e informar convenientemente os utentes, 

no que respeita o MNSRM dispensado, a sua posologia, início do efeito, duração do tratamento e efeitos 

adversos. Os MNSRM-EF são, ainda, uma forma do farmacêutico valorizar o seu papel e 

aconselhamento quando comparados com os demais espaços de saúde. 

Ao longo do estágio, pude verificar que, realmente, os utentes confiavam no farmacêutico para os 

aconselhar. Esta tarefa revelou-se a mais desafiadora do estágio pela imensidão de situações que 

surgem ao balcão da farmácia e pela diversidade de produtos existentes e que o farmacêutico pode 

aconselhar. Dessa forma, tentei ir pesquisando sobre os produtos existentes e estar atenta aos 

aconselhamentos que a equipa fazia. Assim, ao longo do estágio, consegui ir ficando cada vez mais à 

vontade e ter mais confiança nesta tarefa que diferencia tanto o farmacêutico e a farmácia, dos demais 

espaços de saúde. 

Como já referi, surgem diversas situações ao balcão da farmácia, também dependentes da altura do 

ano - durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março os pedidos de “alguma coisa para a tosse” eram 

os mais recorrentes - assim, os MNSRM que mais aconselhei ao longo do estágio, com a respetiva 

informação necessária, foram: BISOLTUSSIN® (Sanofi), STREPFEN® (Reckitt Benckiser), ILVICO® 

(Merck), BISOLVON® (Sanofi), VOLTAREN® pomada (GlaxoSmithKline), TRIFEN® 400 (Medinfar), 

RHINOMER® (GlaxoSmithKline), VIBROCIL® (GlaxoSmithKline), entre outros. 

 3.4. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Os PCHC são, legalmente, definidos como “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em 

contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios 

e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais tendo em vista, exclusiva ou 

principalmente, limpá-los ou perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom 

estado ou corrigir os odores corporais”. [18] 

A FA tem à disposição dos seus clientes as principais marcas de dermacosmética do mercado, como 

a Uriage®, Bioderma®, Avène®, La Roche-Posay®, A-Derma® e Elancyl®. Como cuidados calipares, 

a FA dispõe de produtos da gama Klorane®, Ducray®, Ecophane® e Cistitone®. Relativamente aos 

cuidados de higiene íntima, a FA tem produtos das marcas Lactacyd® e Saforelle®. 

https://bronchodual.pt/bronchodual/bronchodual/
https://bronchodual.pt/bronchodual/bronchodual/
https://bronchodual.pt/bronchodual/bronchodual/
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No caso dos produtos destinados à higiene oral, a FA trabalha com as marcas Elgydium®, 

Buccotherm®, Parodontax®, Bexident®, Kukident®, Corega® e Curaprox®. 

Apesar da grande diversidade de marcas e gamas, sempre me senti relativamente à vontade com o 

aconselhamento e com a escolha dos produtos corretos em cada caso, principalmente pelo facto de 

ter frequentado as unidades curriculares de Dermofarmácia e Cosmética e Cosmetologia, que me 

forneceram conhecimentos sólidos nesta área e que se revelaram uma mais valia durante o estágio. 

Também as formações a que tive oportunidade de assistir, das diversas marcas, fizeram com que 

adquirisse mais conhecimentos e me sentisse ainda mais confortável no aconselhamento de 

dermocosmética.  

 3.5. Puericultura 

A FA dispõe de PCHC infantil da marca Uriage® e A-Derma®, e de algumas referências Mustela® e 

ISDIN®. No caso das chupetas, biberões e acessórios estão disponíveis produtos da Chicco®.  

As fórmulas alimentares infantis disponíveis são da Aptamil®, Nestlé® e Nutribén®. Estes estão 

adaptados às diferentes necessidades de desenvolvimento do bebé e existem ainda produtos 

adequados a situações específicas, mas que surgem com alguma frequência nos bebés, como são os 

leites para obstipação ou cólicas ou leites sem lactose. 

Durante o estágio, verifiquei que, os leites e as papas eram os produtos que saíam com mais 

frequência, especialmente os leites da Aptamil®, uma vez que a farmácia consegue praticar preços 

bastante competitivos nessa marca. 

 3.6. Dispositivos Médicos 

Os DM estão também sujeitos a legislação, que os define como “qualquer instrumento, aparelho, 

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

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

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

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

metabólicos”. [19] 

Na FA, tive a oportunidade de contactar com diversos DM, tendo inclusivamente, dispensado alguns. 

Os DM mais solicitados são as tiras para determinação da glicémia nomeadamente, Contour XT®, 

Freestyle Lite®, Freestyle Precision®, Glucocard SM® e OneTouch Verio®, e o material de penso, 

particularmente, as compressas. 

Outros DM existentes na farmácia são o material ortopédico como moletas, pulsos e joelheiras 

elásticas, tensiómetros, preservativos, testes de gravidez, frascos para colheita de urina, emplastros 

medicamentosos, TRANSACT LAT® (Amdipharm) e VOLTAREN PLAST® (GlaxoSmithKline), 

dispositivos intra-uterinos, MIRENA® (Bayer), champôs e sprays para tratamento da pediculose, 

Fullmarks® e Paranix®. A FA dispõe ainda de DM para doentes ostomizados da marca ConvaTec®, 

que são pedidos com alguma regularidade. 

Ao longo do estágio, o meu contacto com este tipo de produtos foi frequente, tal como já referi, 

principalmente com aqueles que eram requisitados com maior frequência como as tiras da glicémia e 

as compressas.  
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 3.7. Medicamentos e Produtos de uso Veterinário 

De acordo com a legislação em vigor, um medicamento veterinário é “toda a substância, ou associação 

de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”, enquanto que um produto de uso 

veterinário corresponde a uma “substância ou mistura de substâncias, sem indicações terapêuticas ou 

profiláticas, destinada aos animais, para promoção do bem-estar e estado higio-sanitário, coadjuvando 

ações de tratamento, de profilaxia ou de maneio zootécnico, designadamente o da reprodução; ao 

diagnóstico médico-veterinário; e ao ambiente que rodeia os animais, designadamente às suas 

instalações”. [20,21] 

A FA dispõe de uma gama alargada de medicamentos e produtos veterinários. Relativamente aos 

medicamentos, salientam-se as hormonas sexuais MEGECAT® (Vétoquinol) e os antibióticos 

SYNULOX® (Zoetis) e BAYTRIL® (Bayer). Tal como os medicamentos de uso humano, os 

medicamentos veterinários podem ou não ser sujeitos a receita médica. As receitas médicas 

veterinárias devem apresentar a vinheta do veterinário, assinatura e data, para serem válidas. [20] 

No caso dos produtos veterinários, o mais pedido são os desparasitantes, internos, mas, 

principalmente, externos, para animais domésticos, cão e gato Nos desparasitantes externos, as 

opções mais dispensadas são as pipetas ADVANTIX® (Bayer), que conferem proteção aos cães contra 

carraças, pulgas e mosquitos vetores da leishmaniose, ADVANTAGE® (Bayer) e ADVOCATE® 

(Bayer), que protegem contra pulgas e carraças. Existem também as coleiras SERESTO® (Bayer), 

para cães e gatos, para proteção contra pulgas e carraças. Por fim, uma opção mais recente é a gama 

BRAVECTO™ (MSD), que são comprimidos orais, que protegem de pulgas e carraças, evitando o uso 

de pipetas ou coleiras, em cães. Relativamente aos desparasitantes internos, salienta-se o DRONTAL® 

(Bayer), ativo contra céstodes, nematodes e protozoários. 

A dispensa de medicamentos e produtos veterinários foi uma parte do estágio que me surpreendeu 

bastante. Não tinha consciência de que as pessoas tinham bastante cuidado com a saúde dos seus 

animais, sendo que muitas as dispensas de desparasitantes externos que fiz.  

Uma situação particular que aconteceu foi a de uma utente que, durante o atendimento, me referiu 

achar que o seu cão estava com “bichas”, pelo que questionei há quanto tempo não o desparasitava 

internamente, cuja utente me respondeu não o fazer há mais de um ano. Prontamente informei a 

senhora de que a desparasitação interna deve ser feita cerca de 4 em 4 meses. Mais tarde a utente 

voltou novamente à farmácia por outros motivos e informou-me de que o seu cão tinha ficado bem, logo 

no dia a seguir à toma do desparasitante, o que sugere que, de facto, o animal teria parasitas. 

A partir desse atendimento, passei a questionar sempre e a verificar se o utente que me pedia um 

desparasitante externo também fazia a desparasitação interna do seu animal. 

Infelizmente, a nível académico, a formação sobre este tipo de medicamentos e produtos é muito 

diminuta, pelo que as dificuldades neste tipo de aconselhamento podem ser muitas. Assim, tentei 

estudar os produtos disponíveis na farmácia e esclarecer as minhas dúvidas para, mais tarde, ser mais 

fácil aconselhar. 
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Na FA, muitos são os utentes que adquirem MNSRM e SA para administrarem a columbídeos, uma 

vez que se trata de uma área geográfica com tradição em columbofilia. Os produtos mais dispensados 

são o Cholagutt® gotas e a Magnesona®. Isto demonstra que a população confia no farmacêutico para 

as mais variadas situações. 

 3.8. Medicamentos Homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos (MH) são, segundo Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de agosto, 

“medicamentos obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, 

de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em 

farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios.” [5]  

Os medicamentos homeopáticos são classificados como MNSRM. [5]  

A FA tem disponíveis os seguintes MH do laboratório Boiron: ARNIGEL®, CAMILIA®, COCCULINE®, 

HOMEOGENE®, HOMEOVOX®, OSCILLOCOCCINUM®, SEDATIF PC® e STODAL®. Para além 

destes, a FA dispõe de duas referências da marca Arnidol®.  

Durante o estágio verifiquei que este tipo de produtos não era muito requisitado pelo utente nem muito 

aconselhado pelo farmacêutico, de facto, apenas assisti a dispensas de Arnigel®, Arnidol® gel stick e 

Arnidol pic®, quer por requisição do utente, quer por aconselhamento farmacêutico, em casos de 

hematomas e picadas de insetos, respetivamente. 

 3.9. Medicamentos à base de plantas 

Legalmente, a classificação de medicamento à base de plantas é atribuída a “qualquer medicamento 

que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, 

uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em 

associação com uma ou mais preparações à base de plantas”. [5]  

Na FA os principais exemplos de medicamentos à base de plantas são os reguladores do sono como 

o VALDISPERT® noite (Vemedia), VALDISPERT® noite rapid (Vemedia) e VALDISPERT® noite total 

(Vemedia) e as infusões de plantas medicinais Fitos®. 

Durante o estágio, percebi que, muitas vezes, este tipo de produtos são percecionados pelos utentes 

como totalmente inofensivos e inócuos por terem na base da sua composição produtos naturais. Neste 

tipo de situações, o farmacêutico tem um papel importantíssimo ao alertar para possíveis efeitos 

adversos e interações alimentares e medicamentosas e apelar ao seu uso responsável. 

 3.10. Suplementos Alimentares 

Segundo a legislação, os SA são considerados “géneros alimentícios que se destinam a complementar 

e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de determinadas 

substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, 

comercializadas em forma doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras 

formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta -gotas e outras formas 

similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade 

reduzida”. [22] 

Atualmente, a procura por SA é cada vez maior, para reforçar o sistema imunitário, para emagrecer, 

para estimular e melhorar a atividade cerebral, para melhorar o sono e para reforço articular.  



Inês Gonçalves Pereira | Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

17 

Ao contrário dos MSRM, MNSRM e DM, que são altamente regulados pelo Infarmed, os SA são 

regulados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) sendo que, para introduzir um 

produto destes no mercado é, apenas, necessário notificar a DGAV, eletronicamente, sem necessidade 

de apresentação de estudos científicos.  

A procura crescente associada à facilidade de introdução no mercado fez com que, atualmente, existam 

diversas marcas de SA, com as mais diversas alegações. A FA só vende SA de marcas em que confia 

e que demonstram estudos e resultados comprovados, como é o caso da PharmaNord. 

Ao longo do estágio, verifiquei que os SA mais requisitados pelos utentes e também mais aconselhados 

pela equipa da FA são os multivitamínicos das CENTRUM® (Pfizer), VITERRA® (Perrigo) e 

BIOACTIVO® (PharmaNord) e estimulantes cerebrais como o ACUTIL® (Angelini) e o 

MENTALACTION® (Perrigo). Durante os meses de Janeiro e Fevereiro, em que, tipicamente, surgem 

mais casos de gripe e constipação, os utentes procuravam um reforço imunitário, sendo aconselhados 

os SA ricos em vitamina C, como VITACÊ® (Perrigo), CEBION® (Merck) e CECRISINA® 

(Johnson & Johnson). Para o normal funcionamento das articulações é, muitas vezes, dispensado o 

MOVIARTROSE® (Farma 1000). Por vezes, são ainda aconselhados e dispensados SA fortificantes 

para unhas e cabelo, como é o caso do ECOPHANE® (Biorga) e CISTITONE® (Cantabria Labs).  

Regularmente, são também dispensados os SA RESOURCE® (Nestlé) e FORTIMEL® (Nutricia). 

Habitualmente, estes produtos são aconselhados a utentes com carências nutricionais acentuadas, 

nomeadamente a idosos acamados, ou com doenças crónicas que dificultam uma alimentação normal 

ou que, de facto, necessitam de um reforço calórico.  

 3.11. Medicamentos Manipulados 

Um medicamento manipulado é definido legalmente como sendo “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. [5]  

Este tipo de medicamento é bastante raro, sendo prescrito apenas em casos que justifiquem um 

tratamento individualizado e personalizado. A preparação de medicamentos manipuladas obedece às 

boas práticas descritas na lei sendo que, tem por base uma fórmula que consta do Formulário Galénico 

Português e/ou da Farmacopeia Portuguesa. [23] 

A FA não prepara medicamentos manipulados, sendo estes pedidos, quando surge uma prescrição, a 

outra farmácia. Era pouco habitual surgir uma prescrição de medicamento manipulado, por esse motivo, 

ao longo dos 4 meses de estágio, não contactei com nenhuma.  

4. Prestação de Serviços 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto que estabelece o regime jurídico das 

farmácias de oficina, as farmácias podem prestar um conjunto de serviços farmacêuticos que visem o 

bem-estar dos utentes, bem como a promoção da saúde. [1] 

De forma a valorizar a farmácia como um espaço de promoção de saúde, a FA tem ao dispor dos 

utentes o serviço de determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos e consultas de nutrição.  

 4.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos é uma forma de monitorização terapêutica e 

de rastreio de patologias. Na FA é comum fazer-se a determinação da pressão arterial, glicemia, 

triglicerídeos, colesterol total e ácido úrico, registando-se os valores, num cartão oferecido pela 
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farmácia. No caso de os resultados obtidos estarem fora dos valores de referência são reforçadas as 

medidas não farmacológicas e o controlo apertado do parâmetro em questão. 

A medição de parâmetros foi uma das primeiras tarefas que realizei na FCG, o que contribuiu para que 

iniciasse o contacto direto com os utentes e que estivesse mais à vontade no futuro, no atendimento. 

Durante a prestação do serviço tive sempre o cuidado de questionar o utente sobre patologias, 

medicação que toma, estilo de vida, entre outras questões que fizessem sentido em cada situação. Fiz 

também sempre questão de deixar os utentes à vontade relativamente a dúvidas que pudessem ter. 

Apercebi-me de que muitos utentes têm equipamento para determinação de parâmetros em casa mas, 

muitas vezes, recorrem à medicação na farmácia de forma a comparar com o valor obtido em casa e 

para terem algum tipo de feedback do farmacêutico sobre o seu estado de saúde. Finalmente, para 

além da prestação do serviço, muitos utentes viam aquele momento como uma possibilidade de 

desabafar sobre assuntos mais pessoais, por confiarem no profissionalismo e sigilo do farmacêutico.  

 4.2. Consultas de Nutrição  

A FA disponibiliza aos seus utentes consultas de nutrição, realizadas por uma nutricionista associada 

à marca EasySlim®. Estas consultas decorrem todas as quintas-feiras, ao longo de todo o dia, no 

gabinete de atendimento personalizado. Como parte integrante deste serviço, os utentes têm à 

disposição produtos alimentares da Dieta EasySlim® de forma a atingir de forma saudável e equilibrada 

os seus objetivos, sob supervisão da nutricionista. A FA dá a oportunidade aos utentes de escolherem 

entre consultas da dieta EasySlim®, que obrigam a restrições alimentares e à aquisição de produtos 

da marca ou, a consultas de nutrição clínica, com a mesma nutricionista, mas sem obrigatoriedade de 

associação de SA EasySlim®, sendo assim, menos restritiva. 

Ao longo do estágio pude verificar que este tipo de serviço tinha alguns clientes regulares, contudo, à 

medida que as pessoas chegavam ao seu objetivo acabavam por abandonar as consultas, sendo 

também um serviço com bastante sazonalidade pois, durante o inverno os utentes têm menos interesse 

no mesmo, enquanto que a partir da primavera e com a aproximação do verão, habitualmente há uma 

maior tendência a tentar perder peso e, consequentemente, um aumento do número de consultas. 

5. Programa Kaizen 

A FA tem implementado há cerca de dois anos um sistema de gestão Kaizen, inserido num projeto de 

consultoria e gestão em farmácias, proporcionado pela Glintt® em pareceria com a Kaizen Institute®. 

O acompanhamento da implementação do programa é feito por consultores da Glintt. Os objetivos 

principais da metodologia Kaizen são a melhoria contínua dos procedimentos, da eficiência e da 

produtividade. São realizadas pequenas mudanças graduais que, ao longo do tempo, traduzem-se em 

resultados positivos. [24] 

No Backoffice da farmácia é possível encontrar bastantes alterações resultantes da implementação 

deste projeto, nomeadamente o “Quadro Kaizen”, onde estão as tarefas atribuídas a cada elemento da 

equipa, o estado de desenvolvimento das mesmas, os produtos em promoção naquele mês, os 

objetivos mensais, um calendário do mês com as atividades programadas e as reuniões e há ainda um 

espaço disponível para divulgar comunicação e para apresentar sugestões (ANEXO III). 

Semanalmente, a equipa reúne-se junto do “Quadro Kaizen”, durante cerca de 10 minutos, e um líder, 

que é rotativo, informa os restantes colegas do ponto de situação em relação aos objetivos e às tarefas 
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previstas. É, também, nesta fase que se fazem sugestões de projetos. Também em termos de 

organização da farmácia é possível identificar a presença do método Kaizen através da delineação e 

identificação do espaço, o que confere uma maior acessibilidade aos produtos e rentabilidade de tempo. 

Antes do estágio já tinha conhecimento do método Kaizen mas nunca o tinha visto em prática numa 

farmácia. Este tipo de sistema, se bem aplicado, melhora toda a logística da farmácia, particularmente 

os aspetos de comunicação e organização, o que se reflete na rentabilização dos recursos materiais e 

humanos e no tempo, tornando a resolução dos problemas mais rápida, através do envolvimento e 

motivação de toda a equipa. Este processo acaba por se refletir, também na melhoria do serviço 

prestado ao utente. Ao longo do estágio, foi-me dada a oportunidade de estar presente em todas as 

reuniões com a consultora e de participar nas melhorias realizadas, tendo sido, algumas vezes, a líder 

da reunião e tendo tido a responsabilidade de atualizar os indicadores, recorrendo ao SI. Isto contribui 

para que estivesse sempre integrada nos assuntos e problemas que envolviam a farmácia. 

6. Valormed 

O projeto Valormed consiste numa sociedade sem fins lucrativos, fundada em 1999, e constituída pelos 

principais agentes da cadeia do medicamento, como a Associação Portuguesa da Indústria 

Farmacêutica (APIFARMA), a ANF e a Associação Grossista de Produtos Químicos e Farmacêuticos 

(GROQUIFAR). Esta organização tem como principal objetivo a recolha de medicamentos fora de 

prazo/não usados que os utentes entregam nas farmácias, para a sua eliminação, evitando a 

contaminação ambiental. [25] 

A FA dispõe de um contentor Valormed onde os seus utentes depositam os medicamentos e 

embalagens fora de uso ou com o prazo de validade expirado. Este contentor suporta um peso de 9kg, 

sendo que, quando se encontra cheio, este é selado e recolhido por um dos distribuidores grossistas. 

Ao longo do estágio apercebi-me de que muitos utentes conhecem este projeto e vão à farmácia 

depositar os seus medicamentos fora de uso ou fora de prazo, ou ambos. Em alguns casos, as pessoas 

vão apenas para fazer essa entrega. 

7. Marketing 

A FC é um espaço de dispensa de medicamentos, aconselhamento, prestação de serviços e de 

promoção da saúde e bem-estar. Contudo, é também importante perceber que as farmácias são 

espaços comerciais, os quais implicam rentabilidade e lucro, para garantir a sua sustentabilidade. 

Assim, é fundamental que a FC defina planos e estratégias de modo a otimizar as vendas e a aumentar 

a rentabilidade. É através do marketing que esses objetivos podem ser atingidos. 

Atualmente vivemos na era em que o poder estabelece-se pela capacidade de cativar o cliente, tanto 

através da publicidade na farmácia como do marketing digital. Através destas plataformas a farmácia 

consegue diferenciar-se e destacar-se da concorrência e aproximar-se dos consumidores. 

Ao longo do estágio, participei ativamente na promoção da farmácia, através da divulgação de 

campanhas, eventos e datas de referência, tanto no espaço físico da FC, como no Facebook, com 

ideias elaboradas por mim ou em colaboração com a equipa da Farmácia. As publicações encontram-

se em ANEXO IV. Durante o meu estágio o nº de seguidores no Facebook da FA aumentou em 91, o 

que corresponde a 9% do total de seguidores. 
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8. Formações 

O desenvolvimento profissional através da aquisição e atualização e aquisição de competências é um 

processo contínuo que permite ao farmacêutico exercer a sua atividade com a maior preparação e 

competência possíveis, resultando no benefício máximo do utente. [26] 

Assim, durante o estágio, fui incentivada a participar nas várias formações de que a FA tinha 

conhecimento, quer em contexto de farmácia, quer noutros locais. Na Tabela 2 estão indicadas as 

formações a que assisti. Os certificados de algumas das formações realizadas encontram-se no 

ANEXO V. 

Tabela 2 - Formações em que estive presente durante o Estágio. 

Entidade 

Formadora 
Tema da Formação Data Duração Local 

Alliance 

Healthcare® 

Alcura™ - Soluções de ortopedia 

pesada 
7/2/2019 1h Farmácia Areal 

Pierre Fabre Buccotherm® 27/02/2019 1h30min Farmácia Areal 

Pharma Nord Suplementos Alimentares BioActivo® 27/02/2019 7h 
Bessa Hotel - 

Porto 

Uriage 1º Curso Uriage® 28/02/2019 3h30min 
Hotel Mercure 

Porto Gaia 

Pierre Fabre Curso Geral Avène® 14/03/2019 6h AC Hotel Porto 

Pierre Fabre Elancyl® – Rituais Adelgaçantes 20/03/2019 6h Pierre Fabre Porto 

Nuxe 
Apresentação de todos os produtos 

da marca 
25/03/2019 1h Farmácia Areal 

GSK 
Apresentação dos novos toalhetes de 

limpeza Corega® 
29/03/2019 15 min Farmácia Areal 

Nuxe 
Apresentação das linhas 

Splendieuse® e Nuxe sun 
12/04/2019 30 min Farmácia Areal 

 

PARTE II – PROJETOS LIGADOS À PRÁTICA PROFISSIONAL 

PROJETO I – SAÚDE ORAL NA INFÂNCIA 

 

1. Introdução 

A Saúde Oral (SO) é fundamental para a saúde global e bem-estar de cada indivíduo, tratando-se de 

um fator que influencia, em grande parte, a qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a SO pode ser definida como a ausência de dores na boca e na face, doenças orais e 

qualquer distúrbio que possa condicionar a capacidade do indivíduo trincar, mastigar, sorrir, falar e 

manter o seu bem-estar psicossocial. A SO pode ser considerada como um direito básico humano. 

[27,28] 

 A ausência de cuidados com a SO origina doenças orais como cáries dentárias, doenças periodontais, 

cancro oral e doenças infeciosas orais. Além disso, várias doenças orais estão relacionadas com 
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problemas crónicos, como a diabetes e obesidade. Atualmente, na Região Europeia da OMS, na qual 

se insere Portugal, as doenças orais continuam a ser um dos principais problemas de Saúde Pública. 

Particularmente nas crianças, a cárie dentária tem uma grande prevalência, variando entre 20% e 90%, 

entre os diversos países. [27] 

2. Cavidade Oral 

 2.1. Desenvolvimento Dentário 

A estrutura primitiva da cavidade oral é formada, antes do nascimento, na terceira semana após a 

conceção. A língua, as mandíbulas e o palato desenvolvem-se nas semanas seguintes. [29]  

O desenvolvimento dos dentes dentro da mandíbula continua após o nascimento. Normalmente, os 

primeiros dentes primários começam a aparecer na boca cerca de seis meses após o nascimento. 

Habitualmente, os dentes surgem na seguinte ordem: incisivos centrais, incisivos laterais, primeiros 

molares, caninos e segundos molares, em intervalos de 6 a 24 meses. [30] 

A dentição humana, como a da maioria dos mamíferos, consiste em duas gerações. A primeira geração 

é conhecida como dentição primária e a segunda como dentição definitiva ou permanente. A 

necessidade de duas dentições prende-se com o facto de as mandíbulas infantis serem pequenas, 

estando condicionado o tamanho e o número de dentes que estas podem suportar. Como os dentes, 

uma vez formados, não podem aumentar de tamanho, uma segunda dentição, composta por mais 

dentes e de maiores dimensões, é necessária para as mandíbulas maiores do adulto. [31] 

Aos dois anos e meio de idade a maioria das crianças tem a sua dentição primária completa, constituída 

por 20 dentes, 10 dentes em cada mandíbula. A partir dos 5 anos, os primeiros dentes definitivos 

começam a surgir na boca, normalmente os quatro primeiros molares permanentes. Ao mesmo tempo, 

os dois primeiros incisivos centrais inferiores começam a soltar-se e a cair à medida que os incisivos 

centrais inferiores definitivos crescem no seu lugar. Nos seis anos seguintes, aproximadamente, os 18 

dentes primários remanescentes caem e são substituídos por dentes definitivos. A partir dos 11 anos, 

os quatro segundos molares definitivos crescem atrás dos primeiros molares definitivos. Os últimos 

dentes a surgir são os terceiros molares ou dentes do siso. [30] 

Embora a sua importância seja muitas vezes desvalorizada, a verdade é que os dentes primários são 

da maior relevância, para funções básicas como comer, sorrir e falar, mas também para guiarem os 

dentes definitivos ao seu lugar, durante o desenvolvimento dos últimos. [32] 

A negligência precoce dos dentes primários resulta em problemas futuros como a cárie dentária que, 

em crianças, pode levar, rapidamente, a dor e infeção. Nas crianças, o tratamento odontológico é mais 

difícil e acarreta mais riscos. A necessidade de extração de um dente primário devido à presença de 

cárie impede que esse mesmo dente sirva de guia para o desenvolvimento do sucessor definitivo. Para 

além disso, crianças com cáries dentárias nos dentes primários têm um risco mais elevado de 

desenvolverem cáries nos dentes definitivos, ao contrário daquelas que mantêm os dentes primários 

saudáveis. [32] 

É, então, importante que os pais percebam a importância dos dentes primários e estabeleçam bons 

hábitos de higiene oral na criança, desde a erupção do primeiro dente primário. [32] 

Durante os primeiros dois anos de vida, o efeito mais comum do desenvolvimento da dentição é a 

criança babar-se. Embora a resposta à erupção dentária seja muito variada, os sintomas da dentição 
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podem incluir perturbação do sono, irritabilidade e gengivas inflamadas e sensíveis. Sintomas graves 

como diarreia, febre e convulsões requerem atenção médica e não devem ser menosprezados. [33] 

 2.2. Tipos de dentes 

Existem quatro tipos de dentes na boca. Na frente da mesma, localizam-se os incisivos que têm uma 

superfície cortante, sendo usados para cortar alimentos em pequenos pedaços mastigáveis. Existem 

oito incisivos nas dentições primária e definitiva. [34,35] 

Os caninos situam-se nos “cantos” do arco dentário, com uma superfície afiada e pontiaguda, cuja 

função é agarrar e rasgar os alimentos. Existem quatro caninos, tanto na dentição primária, como na 

dentição definitiva. Contrariamente aos incisivos e aos caninos, os pré-molares possuem uma 

superfície plana, cuja função é rasgar e esmagar alimentos. Este tipo de dente é exclusivo da dentição 

definitiva que possui oito pré-molares. Os molares são os dentes de maiores dimensões. Estes têm 

uma superfície grande e plana, cuja função é mastigar, esmagar e moer os alimentos. Há oito molares 

na dentição primária e doze na dentição definitiva. [35] 

Para além do referido acima, a dentição definitiva, constituída por 32 dentes, pode contar ainda com 4 

dentes do sizo. [34] 

 2.3. Estrutura e Função do dente 

O dente tem duas partes anatómicas distintas: a coroa, que corresponde à parte do dente que se 

encontra coberta com esmalte e se encontra visível na boca, e a raiz, que está embutida na mandíbula. 

O dente pode ainda ser dividido em esmalte, a camada externa dura da coroa; dentina, que não é tão 

dura quanto o esmalte e forma a maior parte do dente, podendo ser sensível se a proteção do esmalte 

for perdida; polpa, um tecido mole que contém a parte 

circulatória e nervosa, e vai desde a coroa até à ponta 

da raiz; e cemento, a camada de tecido que cobre a raiz 

(figura 1). [35] 

Ao redor do dente, encontra-se o ligamento periodontal 

que é formado por milhares de fibras que fixam o 

cemento ao osso. Essas fibras prendem o dente ao 

osso da mandíbula e atuam como amortecedores para 

o dente, que é submetido a forças pesadas durante a 

mastigação. [34]   

 2.4. Saliva 

Os dentes e toda a cavidade oral estão, permanentemente, em contacto com a saliva, que é secretada 

pelas glândulas salivares. Quanto à composição da saliva, esta é, maioritariamente, constituída por 

água (99%), sendo também formada, em menor quantidade, por iões inorgânicos e proteínas 

secretoras (1%). [36,37] 

A mucina e outras glicoproteínas proporcionam lubrificação, permitindo movimentos suaves e 

deslizantes da boca. A saliva protege a mucosa de agressões químicas e térmicas, reduzindo a 

concentração e regulando a temperatura. A saliva tem também ação na diluição dos detritos e na 

neutralização oral dos ácidos. O sistema tampão é formado por bicarbonato (HCO3), que neutralizam 

os ácidos produzidos pelas bactérias cariogénicas, fosfato (HPO4) e proteínas salivares, além disso, o 

Esmalte 

Dentina 

Gengiva 

Cemento 
Polpa 

Nervos e vasos 
sanguíneos 
Raiz 

Osso 

Figura 1- Estrutura anatómica do dente. Adaptado de [32] 



Inês Gonçalves Pereira | Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

23 

metabolismo das proteínas e peptídos salivares originam ureia e amónia que aumentam o pH. Tudo 

isto contribui para a manutenção de um pH entre 6,4 e 7,4. [36] 

A proteção do microambiente da cavidade oral é a principal função da saliva, auxiliando também na 

digestão, fala, mastigação, paladar e reparação dos tecidos. A secreção permanente de saliva previne 

a dessecação dos tecidos orais, cuja carência leva à degeneração e atrofia da mucosa oral. A sua 

natureza fluida permite uma ação de lavagem que remove os detritos e as bactérias não aderentes. 

[36, 37] 

A saliva constitui ainda uma via de excreção para alguns medicamentos. [37] 

3. Placa Dentária 

A placa dentária é um biofilme de bactérias, principalmente formado por Streptococcus mutans, que se 

desenvolve nas superfícies da cavidade oral. Estes microrganismos não são patogénicos, no entanto, 

a falta de remoção da placa através de cuidados de SO adequados permite que estes proliferem 

indefinidamente, formando uma camada espessa, de cor amarela característica, que pode provocar 

lesões no indivíduo. A placa dentária acumula-se principalmente entre os dentes, na sua frente e atrás 

dos mesmos, bem como nas superfícies mastigatórias e ao longo de toda a linha gengival, sendo uma 

das principais causas da doença gengival e da cárie dentária. [38, 39] 

A colonização de superfícies orais por microrganismos ocorre numa sequência característica de etapas. 

O processo começa com a adesão de bactérias aos recetores do hospedeiro, nas células epiteliais ou 

na película salivar, que cobrem o esmalte. As interações entre as bactérias facilitam a ligação de novas 

espécies e aumentam a diversidade da população microbiana aderente. O crescimento microbiano nos 

biofilmes orais é influenciado por sinais químicos, metabolitos e produtos tóxicos entre células vizinhas. 

As células bacterianas aderem ao esmalte, formando a placa bacteriana, e produzem polímeros 

extracelulares, como hidratos de carbono complexos e ácidos. Essas moléculas de grandes dimensões 

formam uma matriz protetora que contribui para o desenvolvimento de cárie dentária (figura 2). [40] 

 

 

 

 

 

 

 

A cavidade oral constitui um meio muito favorável ao desenvolvimento de placa dentária pelas suas 

características húmidas e quentes, assim como a dureza do esmalte que permite uma boa adesão dos 

microrganismos. Para além das características anteriores, a formação de placa é potenciada pelo pH 

natural da saliva entre 6.4 e 7.4, temperatura e reações oxidação-redução. [41] 

A saliva é um meio ótimo para o desenvolvimento do filme bacteriano uma vez que, tanto a saliva como 

o filme, possuem o seu pH em intervalos semelhantes entre 6 e 8, o que significa que o ambiente 

natural da boca fornecido pela saliva é ideal para o crescimento de bactérias na placa dentária. Tal 

como referido anteriormente, a saliva tampona o meio garantindo que não ocorrem oscilações 

Figura 2 - Etapas da formação de placa dentária. Adaptado de [40] 
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significativas de pH. Apesar da saliva favorecer o crescimento bacteriano, esta atua na neutralização 

da acidez e mineralização do esmalte. [42]   

4. O papel do Flúor 

Há muito que é reconhecida a eficácia do fluor na proteção do esmalte dentário, e na prevenção de 

cárias através da diminuição da desmineralização do esmalte e da aceleração da remineralização do 

mesmo. Acredita-se que o flúor pode induzir a formação de fluorapatite ou hidroxiapatite fluoretada por 

reação direta com a hidroxiapatite ou pela promoção da transformação de cálcio em fluorapatite. [43] 

O flúor está naturalmente presente na água e em alguns alimentos. Atualmente, existe alguma 

controvérsia sobre a quantidade de flúor que as crianças devem ingerir, e, consequentemente, sobre a 

concentração deste mineral nos dentífricos. O excesso na ingestão de flúor durante o desenvolvimento 

do esmalte pode originar uma patologia designada por fluorose, que se caracteriza pelo aparecimento 

de placas brancas nos dentes. [44] 

5. Doenças Orais 

 5.1. Cárie Dentária 

A manifestação mais inicial do desenvolvimento de uma cárie é uma espécie de fissura no esmalte 

desmineralizado que, muitas vezes, se encontra escondido nos sulcos ou entre os dentes. O processo 

de cárie pode evoluir até à dentina, a parte mais sensível do dente que se localiza abaixo do esmalte, 

fazendo com que este enfraqueça e colapse para formar uma cavidade levando à destruição 

progressiva do dente. Esta patologia é causada pela ação de ácidos na superfície do esmalte, ácido 

esse que é produzido quando os açúcares presentes em alimentos ou bebidas reagem com as 

bactérias da placa dentária que se encontram na superfície do dente. As bactérias presentes que 

utilizam a via anaeróbia irão produzir iões lactato que irão reagir com os cristais de hidroxiapatite que 

compõe o esmalte dentário. A produção de 

ácido provoca uma perda de cálcio e 

fosfato do esmalte, processo conhecido 

como desmineralização. [32] O esmalte 

desmineraliza e remineraliza várias vezes 

ao longo do dia, sendo que é quando este 

equilíbrio se encontra perturbado, e a 

desmineralização excede a mineralização, 

que a cárie progride. A desmineralização 

ocorre a pH inferior a 5.5 (figura 3). 

Quando a desmineralização ocorre com frequência e excede a remineralização ao longo de muitos 

meses, ocorre uma quebra da superfície do esmalte levando a uma cavidade. Estas, mesmo em 

crianças que ainda não têm dentes definitivos, podem provocar complicações graves como dor, 

abscesso, perda de dentes, dentes quebrados, problemas de mastigação e infeção. [45] 

A prevenção da cárie dentária é feita através de uma higiene regular dos dentes e restrição de açúcar 

na dieta. É, também, fundamental escovar os dentes duas vezes por dia e usar fio dentário. [47] 

 

 

Remineralização 

Desmineralização 

Placa 

Minutos após a entrada de sucrose na boca 

Figura 3 - Curva de Stephan. Adaptado de [46] 
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 5.2. Doença Periodontal 

A doença periodontal ou gengival é uma patologia inflamatória dos tecidos periodontais que suportam 

a gengiva e o osso e envolvem os dentes. Habitualmente, as doenças periodontais dividem-se em 

gengivite e periodontite, tendo em conta a sua gravidade. [48] 

A gengivite, a forma menos grave de doença periodontal, é causada pelo biofilme bacteriano que se 

acumula nos dentes na zona adjacente à gengiva. No entanto, a gengivite não afeta as estruturas 

subjacentes de suporte dos dentes e é reversível. A periodontite resulta em perda de tecido conjuntivo 

e suporte ósseo e é uma das principais causas de perda de dentes na idade adulta. Além da presença 

de microrganismos no biofilme, fatores genéticos e ambientais, particularmente o tabaco contribuem 

para o desenvolvimento destas patologias. [49]   

A prevenção e o tratamento destinam-se a controlar o biofilme bacteriano e fatores de risco, impedindo 

a progressão da doença e restaurando o suporte dentário perdido. [49]   

Embora as bactérias sejam necessárias para a instalação e progressão da doença periodontal, um 

hospedeiro suscetível é fundamental. Uma vez formada, a bolsa periodontal, fica, progressivamente, 

colonizada com bactéricas, tornando a situação praticamente irreversível. O epitélio gengival prolifera 

e mesmo que o tratamento resolva a inflamação e regenere parte do osso e tecido conjuntivo, a 

restauração do suporte perdido do dente é impossível. [49]   

Sem tratamento adequado, a periodontite ativa leva à perda do dente. [49]   

As doenças periodontais podem ser prevenidas através da higiene oral regular, que inclui a escovagem 

e o uso do fio dental. [50]   

6. Nutrição e Saúde Oral 

É frequente a ideia de que “somos o que comemos”, o que não podia ser mais verdade no caso dos 

dentes e das gengivas. Tal como já foi referido, a alimentação fornece também nutrientes às bactérias 

que fazem parte da placa dentária garantido a sua sobrevivência e proliferação. Particularmente no 

caso dos açúcares, em contacto com a placa, estes produzem ácidos que afetam a preservação do 

esmalte. [51] 

É, então, fundamental, fazer escolhas alimentares que contribuam para a preservação e manutenção 

da SO, devendo preferir-se frutas e vegetais ricos em fibras, que têm um efeito detergente na boca; 

leite e derivados, nomeadamente o queijo que induz a produção de saliva – o cálcio presente no queijo 

e o cálcio e fosfato presentes no leite e outros produtos lácteos ajudam no processo de absorção de 

minerais pelo dente; chá verde e preto, uma vez que, contêm polifenóis que interagem com as bactérias 

da placa, impedem que estas proliferem e produzam os ácidos que atacam os dentes; e, ainda, 

alimentos com flúor, sendo que a fonte de ingestão de flúor mais acessível é a água potável. Nas 

escolhas alimentares devem evitar-se doces e guloseimas, particularmente aqueles que ficam mais 

retidos nos dentes e gengivas; alimentos ricos em amido como as batatas fritas e os pães-de-leite que 

facilmente ficam presos entre os dentes; e refrigerantes, que são a principal fonte de adição de açúcar 

entre crianças e adolescentes – para além do elevado teor em açúcar, estas bebidas contém ácido 

fosfórico e cítrico que desgastam o esmalte. No caso da ingestão de alimentos açucarados, esta deve 

ser feita, preferencialmente, às refeições ou logo após esta uma vez que a produção de saliva está 

aumentada durante este período o que ajuda a diminuir a produção de ácido. [51] 
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7. Higiene Oral na Criança 

Hábitos adequados de higiene oral são fundamentais nas crianças, desde o nascimento dos dentes 

primários. [52] 

 7.1. Escovagem 

Na escovagem dos dentes deve ser seguida a regra 2x2x2, isto é, os dentes devem ser escovados 

duas vezes por dia, uma delas, obrigatoriamente, antes de deitar, durante dois minutos e, tendo o 

cuidado de, não comer nas duas horas seguintes e a seguir às principais refeições. [31] 

É importante escolher uma escova macia, adequada ao tamanho da boca da criança, podendo ser 

manual ou elétrica e tendo o cuidado de a guardar em local seco com os pelos voltados para cima, 

renovando-a a cada 3 meses. [52] 

 7.2. Pasta Dentífrica 

É fundamental escolher um dentífrico adequado, com a quantidade certa de flúor na sua composição 

(1000-1500 ppm), de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. A quantidade de pasta a 

utilizar em cada escovagem pode, muitas vezes, ser um fator de incerteza, havendo casos de uso em 

excesso e outros, de uso deficitário. [52] 

Na composição das pastas dentífricas, para além do flúor, encontram-se, ainda os detergentes que 

contribuem para aumentar a solubilidade da placa, sendo o exemplo mais comum o laurilsulfato de 

sódio. [19]  

 7.3. Fio Dentário e Escovilhões 

Relativamente ao fio dentário, é importante utilizá-lo, diariamente, desde a erupção dos dentes 

primários. Inicialmente este processo tem de ser feito com auxílio dos pais, sendo que, entre os 8 e os 

10 anos a criança já é autónoma.  

O uso de escovilhões, com diâmetro adequado às crianças, pode ser recomendado por alguns 

dentistas. É fundamental que os pais garantam que a criança utiliza corretamente o escovilhão, uma 

vez que esta pode ainda não ter consciência da força a utilizar, causando danos nas estruturas de 

suporte do dente. [31] 

 7.4. Colutórios  

O uso de colutório não está aconselhado a crianças com idade inferior a 6 anos uma vez que ainda 

não têm a capacidade de o expelir na totalidade. Para idades superiores, estes podem ser utilizados, 

mediante recomendação por um profissional de saúde, por crianças com maior tendência à formação 

de cáries e doença periodontal, como meio de prevenção. A composição dos colutórios pode variar, no 

entanto, habitualmente, são constituídos por clorohexidina e óleos essenciais que ajudam a controlar a 

placa bacteriana e a gengivite, assim como flúor que previne a cárie dentária. É importante escolher 

um colutório adaptado às crianças, sem álcool na sua composição, sendo que os pais devem garantir 

que a criança rejeita todo o conteúdo após o bochecho. [53] 

8. Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral 

As crianças devem ir ao dentista com alguma regularidade, pelo menos duas vezes por ano. Em caso 

de patologia oral, a criança deve ir com mais regularidade, consoante o aconselhamento do seu médico 

dentista. [31]  
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Em 2005, perante um problema de saúde com forte expressão junto da população infantil e juvenil, foi 

criado o Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO), com o objetivo de prevenir e tratar 

as doenças orais nesta faixa etária, bem como melhorar os conhecimentos e comportamentos sobre 

saúde oral nos ambientes onde as crianças e jovens vivem e estudam. [54] 

No âmbito do PNSPSO foi implementado o cheque-dentista. No caso de os beneficiários serem 

crianças e jovens, existem quatro modelos diferentes de cheque-dentista: para crianças com idade 

inferior a sete anos, este cheque-dentista é disponibilizado pelo médico de família, mediante a 

constatação da existência de lesões de cárie dentária; aos sete anos, este cheque destina-se às 

crianças que frequentam a rede escolar pública ou instituições particulares de solidariedade social e 

terá de ser disponibilizado pela instituição escolar durante o ano letivo em que a criança faz sete anos; 

para crianças e jovens de 8, 9, 11, 12, 14 e 15 anos, este cheque-dentista terá de ser disponibilizado 

pelo médico de família mediante a constatação da existência de lesões de cárie dentária; para jovens 

de 16 anos, o cheque-dentista terá de ser disponibilizado pelo médico de família a jovens que tenham 

sido beneficiários do cheque-dentista aos 13 anos e tenham concluído o respetivo tratamento. [55] 

Esta iniciativa permite às crianças terem acesso gratuito à aplicação de selantes, tratamento de cáries 

dentárias, e a outros cuidados de SO. [55] Os selantes são como um verniz que se aplica na superfície 

de dentes saudáveis com o objetivo de prevenir o aparecimento de cáries. Por norma, a sua aplicação, 

está indicada nos primeiros e segundos molares definitivos, bem como nos pré-molares. A reaplicação 

está indicada caso se verifique perda parcial ou total do selante, maximizando a sua eficácia. Os 

selantes são sempre uma medida complementar e nunca isolada, sendo a avaliação da necessidade e 

aplicação feitas por dentista. [31] 

9. Projeto 

 9.1. Enquadramento e Escolha do Tema 

A SO é um tema abordado com alguma regularidade na farmácia, especialmente no que respeita as 

crianças, uma vez que os pais e cuidadores têm dúvidas relativamente aos produtos e aos cuidados 

que devem seguir com as crianças. Muitas vezes este acaba por ser um tema deixado para segundo 

plano quando afeta uma grande parte da população, particularmente os mais novos. Através de 

cuidados diários de higiene oral, é possível prevenir problemas futuros, como é o caso das cáries. 

Existe também uma desinformação generalizada sobre quais os produtos e objetos adequados e que 

devem ser utilizados nas crianças. 

Assim, em conjunto com a equipa da Farmácia Areal, percebi que a forma mais eficaz de abordar as 

crianças e explicar-lhes a importância de cuidarem da sua SO seria através de uma apresentação nas 

escolas primárias.  

 9.2. Objetivo e Metodologia 

Este projeto teve como principais objetivos: transmitir às crianças conhecimentos básicos sobre SO, 

incentivar as crianças a fazer uma higiene oral diária de forma correta, prevenir o aparecimento de 

doenças orais, incentivar a ida ao dentista e o uso do cheque-dentista e promover a FA junto da 

comunidade. 
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Para o efeito, foram contactadas duas escolas primárias do concelho de Santa Maria da Feira, a Escola 

EB1/JI Fonte Seca e a Escola EB1/JI Aldeia Nova, que se encontram próximas da farmácia e cujas 

crianças e seus familiares serão, possivelmente, utentes da Farmácia Areal.  

Para abordar este tema preparei uma apresentação em PowerPoint, intitulada “Saúde Oral”, que se 

encontra em Anexo VI, com os pontos fundamentais que devem ser transmitidos às crianças, 

nomeadamente, a dentição primária e definitiva, as consequências dos maus hábitos de higiene, a 

influência da alimentação, os cuidados de higiene oral e, por fim, a importância do dentista e do uso do 

cheque-dentista. No final da apresentação preparei algumas questões, de forma a fomentar a 

participação das crianças e a verificar se todos os temas tinham sido bem interiorizados. Tentei que a 

apresentação tivesse um design apelativo, com imagens e frases simples, de forma a captar a atenção 

das crianças e a promover a compreensão do tema. 

De modo a chegar informação aos pais e cuidadores e também para estes verem as suas dúvidas e 

dificuldades esclarecidas, preparei um panfleto intitulado “Como cuidar da Saúde Oral do seu filho?”, 

em Anexo VII, distribuído às crianças, no final da apresentação, que continha alguns pontos-chave 

como a erupção dos dentes, a placa dentária, a importância da alimentação na saúde oral, qual a 

escova e dentífrico adequados, bem como a relevância do uso de fio dentário e da colocação de 

selantes. Acredito que estes são os temas que deixam mais dúvidas aos pais, o que se verificou com 

as palestras na escola e a conversa com as crianças. 

A Pierre Fabre associou-se a este projeto, fornecendo amostras de dentífricos, que se encontram 

representadas no Anexo VIII. 

No final da sessão, na Escola EB1/JI Fonte Seca, pedimos às crianças que decorassem máscaras 

alusivas ao carnaval que utilizamos para decorar a farmácia (ANEXO IX) e, na Escola EB1/JI Aldeia 

Nova, no final, pedimos aos alunos para fazerem carimbos com as mãos, que usámos, para decorar a 

montra da farmácia de forma alusiva à primavera (ANEXO X). Estas duas decorações serviram também 

como pretexto para que os pais e crianças viessem à farmácia recolhe-los e, aí, sensibilizá-los 

novamente para os cuidados de saúde oral infantil. 

 9.3. Intervenção 

No dia 26 de Fevereiro, fui com a Dr.ª Cristiana Rainho até à Escola EB1/JI Fonte Seca, localizada no 

concelho de São João de Ver, na qual realizei duas sessões de apresentação, cujas imagens se 

encontram em Anexo XI, primeiro para crianças do pré-escolar e depois do 1º ciclo tendo, no total, 

atingido cerca de 70 crianças. Através desta ação verifiquei que são vários os erros cometidos: muitas 

crianças apenas iniciaram os cuidados de higiene oral quando foram para a escola, praticamente todos 

nunca haviam tido contacto com o fio dentário, sendo que aqueles que usavam, referiram fazê-lo muito 

raramente, e poucos eram aqueles que escovavam os dentes duas vezes por dia, a maioria fazia-o 

apenas uma vez ou não lavando mesmo. Houve ainda duas situações que me alertaram para casos 

mais graves, uma criança do 1º ciclo utilizava diariamente uma pasta que designou por “pasta preta” a 

qual acredito que seja uma pasta com elevada quantidade de carvão ativado na sua composição, cuja 

principal indicação é o branqueamento dentário, sendo que este tipo de pasta não está aconselhada a 

crianças, contendo muito pouca ou nenhuma quantidade de flúor, não devendo, por isso ser usadas 

diariamente sem o complemento de flúor, em dentífrico ou colutório, especialmente em crianças, sob 
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risco de desenvolvimento precoce de cáries. A outra situação que me deixou ainda mais surpreendida 

foi o caso de uma menina do 1º ciclo que, no momento em que eu abordava a temática dos elixires, 

referiu usar diariamente água oxigenada para o bochecho por indicação da avó. Tentei fazer com que 

a criança percebe-se que a água oxigenada não podia entrar em contacto com a cavidade oral nem 

com as mucosas de uma forma geral, uma vez que se trata de uma solução extremamente agressiva 

para essas zonas, devendo apenas ser utilizada como antissético em feridas. 

Outra questão que verifiquei foi na alimentação, pois muitas crianças assumiram beber refrigerantes 

com bastante frequência (alguns diariamente). 

Uma das professoras referiu-me que todas as crianças do 2º ano tinham, neste momento, acesso ao 

cheque-dentista, no entanto, verificava que muitos pais não o aproveitavam, pelo que tentei sensibilizar 

novamente as crianças para a importância do dentista, da aplicação dos selantes e da gratuitidade do 

processo. 

No dia 7 de Março, desloquei-me com a Dr.ª Cristiana Rainho à escola Escola EB1/JI Aldeia Nova, 

situada no concelho de Lourosa, onde tive a oportunidade de realizar cinco sessões de apresentação, 

cujas imagens se encontram em ANEXO XI, para o pré-escolar, primeiro ano, segundo ano, terceiro 

ano e quarto ano, tendo, no total, abrangido cerca de 120 estudantes. As crianças mostraram-se 

bastante participativas e com vontade de intervir e contar as suas experiências, o que permitiu detetar 

melhor os erros de forma individual e sensibilizar as crianças para a sua correção. Tal como na escola 

anterior, de uma forma geral, detetei alguns erros frequentes, como o não usar fio dentário na grande 

maioria das crianças, algumas crianças referiram usar o mesmo tipo de pasta e escova dos dentes que 

os pais, e em termos alimentares os erros repetem-se como o elevado consumo de refrigerantes. 

Verifica-se novamente que cerca de 25% do total dos alunos não usufruiu do cheque-dentista. Três 

crianças distribuídas pelos diferentes níveis de escolaridade disseram não usar fio dentário porque os 

pais não deixavam, apesar de eles já terem pedido, pelo que assim, pude verificar, a falta de informação 

que existe, muitas vezes, em casa, pelo que acredito que o folheto informativo que distribuí para os 

meninos entregarem aos pais, será uma ajuda valiosa para colmatar algumas lacunas e dúvidas que 

os cuidadores possam ter. 

O caso de um menino de 9 anos, do quarto ano, marcou-me, dado que, recentemente, havia extraído 

todos os dentes que tinha, dentes de leite e definitivos, tal era o estado de degradação em que estes 

se encontravam, por não ter cuidados nenhuns de higiene oral. Soube, posteriormente, pela professora, 

que essa situação partia da falta de cuidados em casa em diversos níveis, até porque os pais, ainda 

jovens adultos, também já tinham colocado prótese dentária, por perda dos dentes definitivos, por falta 

de cuidados. 

 9.4. Conclusão 

Em ambas as escolas, os professores agradeceram bastante a iniciativa pois como se tratam de 

escolas de pequena dimensão localizadas em meios mais rurais, poucas são as iniciativas externas 

que ali decorrem e no caso particular da SO, acreditam que as crianças prestam mais atenção e captam 

mais quando a abordagem é feita por pessoas diferentes, transmitindo posteriormente aos pais. Outro 

aspeto referido pelos docentes foi a importância destas ações na saúde e na formação das crianças, 
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pois durante às aulas não há espaço nem tempo para abordar estas questões, e verificam que, muitas 

vezes, os problemas surgem da falta de informação em casa. 

Assim, acredito que esta iniciativa tenha cumprido todos os objetivos pelos quais foi proposta. Terminei 

este projeto com a sensação de dever cumprido pela quantidade de crianças que, tenho a certeza, que 

ajudei e às quais transmiti informação que as irá ajudar a crescer de uma forma mais saudável. Foi 

também uma forma de mostrar a importância do papel do farmacêutico e de valorização da profissão. 

Não obstante, a falta de educação dos jovens pais é preocupante, pelo que acredito que devem também 

ser feitas iniciativas diretamente com estes, de forma a alertá-los e a educá-los, não só para questões 

relacionadas com a SO, mas também para outras temáticas relacionadas com a saúde e 

desenvolvimento das crianças. Seria interessante, se possível, fazer ações de sensibilização nas 

escolas, com os pais, ou, na sua impossibilidade, fazer-lhes chegar documentação, como é o caso dos 

folhetos informativos. Uma forma da própria escola avaliar os hábitos em casa seria através de 

questionários aos pais, dessa forma, seria possível detetar erros e dificuldades que estes possam ter 

e abordar essas questões com os mesmos. 

 

PROJETO II – SENSIBILIZAÇÃO PARA A HIGIENE DO SONO E CONSUMO DE 

BENZODIAZEPINAS 

 

1. Introdução 

O sono é um mecanismo fisiológico básico vital para todas as espécies vivas, compreendendo 

aproximadamente um terço das nossas vidas. [56] 

Os distúrbios do sono atingiram proporções epidémicas em todo o mundo, afetando desde jovens até 

idosos, muitas vezes durante toda a vida. As mudanças profundas na economia atual e no mercado de 

trabalho numa sociedade cada vez mais frenética levou à fragmentação do trabalho, empregos em 

part-time, turnos noturnos, e o uso das novas tecnologias, o que pode ter levado ao aumento da taxa 

de desordens do sono. Além disso, os hábitos culturais e sociais influenciam a arquitetura e a dinâmica 

do sono. [57] 

Os distúrbios do sono podem ter consequências negativas significativas na qualidade de vida e na 

função diurna, exigindo um tratamento e aconselhamento adequados. [56] 

2. Ciclo do Sono 

O sono é um mecanismo que se caracteriza pela diminuição global das atividades vitais. Recorrendo a 

estudos eletrofisiológicos foi possível demonstrar que o sono normal compreende dois tipos de sono, 

NREM (non-rapid eye-movement e REM (sleep and rapid eye-movement). O sono NREM é dividido 

nas fases 1,2,3 e 4, sendo que cada uma dessas fases tem características únicas, incluindo variações 

nos padrões de ondas cerebrais, movimentos dos olhos e tónus muscular. Durante um período de sono, 

os sonos NREM e REM alternam ciclicamente. [58]  

3. Regulação do Sono 

Os períodos de sono e de estado de alerta alternam uma vez por dia, ou seja, seguem um ritmo 

circadiano que consiste, em média, em 8h de sono e 16h acordado. Durante o tempo de sono deste 

ciclo circadiano, os sonos NREM e REM alternam. [59] 
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Estas mudanças cíclicas no estado de consciência devem-se a processos fisiológicos que envolvem o 

tronco cerebral e o hipotálamo. A formação reticular do tronco cerebral e todas as outras componentes 

envolvidas na regulação da consciência são designadas por sistema de ativação reticular (RAS). Os 

neurónios do RAS projetam-se pelo córtex, bem como em áreas do tálamo. A ativação e inibição de 

grupos desses neurónios medeiam as transições entre os estados de vigília e sono. [59] 

Neuropeptidos como a hiporcretina têm também uma importante contribuição em manter o estado de 

alerta. Os neurónios secretores de hipocretina inervam e estimulam o potencial de ação nos neurónios 

monaminérgicos do RAS. [59] 

O núcleo supraquiasmático é o principal pacemaker do corpo, treinado pela luz para um ciclo de 24 

horas, ativa as células secretoras de hipocretina, desencadeando também a secreção de melatonina a 

partir da glândula pineal, durante a noite. Está demonstrado que a melatonina diminui a temperatura 

corporal, um fator crítico para adormecer. [59] 

4. Distúrbios do Sono 

Os distúrbios do sono são classicamente entendidos como deficiências da arquitetura e dinâmica do 

sono afetando o ciclo sono-vigília, mas as alterações do sono afetam toda a saúde psicofísica e bem-

estar, resultando numa variedade de doenças, incluindo problemas cardiovasculares. A relação entre 

o sono e a saúde é extremamente complexa. [57] 

Podem ser distinguidas várias desordens do sono: insónia, desordens do ritmo circadiano, distúrbios 

respiratórios do sono, síndrome das pernas inquietas/distúrbio periódico dos movimentos dos 

membros, narcolepsia e parasonia, sendo que a mais frequente é a insónia. [56] 

 4.1. Insónias 

De facto, mais de um terço dos adultos experienciam insónia transitória em alguma fase das suas vidas. 

Em cerca de 40% dos casos, a insónia evolui para uma condição crónica e persistente. O diagnóstico 

de insónia é feito quando o paciente reporta insatisfação com o sono, isto é, insónia no início ou durante 

o sono, assim como outros sintomas durante o dia, como sonolência, falta de atenção e distúrbios de 

humor, durante pelo menos 3 noites por semana. [56,60] 

O mecanismo fisiopatológico subjacente à insónia não está ainda esclarecido, acreditando-se que 

fatores comportamentais, cognitivos, genéticos e emocionais poderão ter um papel preponderante. [60] 

Recentemente têm surgido alguns modelos que tentam explicar o fenómeno da insónia, como o modelo 

comportamental dos “3P de Spielman” que sugere que a insónia é resultado de fatores predisponentes 

e precipitantes e que se torna crónica devido a fatores perpetuadores. Dentro dos fatores 

predisponentes, encontram-se a hiperexcitação do SNC, fatores genéticos, depressão e tendência a 

preocupação excessiva. Os fatores precipitantes passam pelo stress, medicação, doenças e má 

higiene do sono. Por fim, os fatores perpetuantes são a má higiene do sono, sobrevalorização da 

insónia e efeitos de tolerância, dependência e descontinuação da medicação hipnótica. [61] 

 4.2. Desordens do ritmo circadiano 

Atualmente é dada cada vez mais importância às desordens do ritmo circadiano. A característica 

essencial de uma desordem do sono do ritmo circadiano é um padrão persistente ou recorrente de um 

distúrbio no sono que resulta em alterações no tempo/momento e duração do sono, devido a um 

desalinhamento entre a temporização circadiana endógena e as 24 horas físicas e o ambiente social. 
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Esta disrupção leva a queixa primária de insónia ou sonolência diurna, comprometendo a qualidade de 

vida. [62] 

As desordens do sono relacionadas com o ritmo circadiano podem ocorrer por duas razões principais: 

o ambiente externo é alterado em relação ao sistema circadiano de temporização interno, como são 

exemplos os casos de jet lag e distúrbio do sono por alternância de turnos de trabalho; ou uma alteração 

do próprio sistema circadiano endógeno como o atraso na fase de sono ou o avanço na fase de sono. 

Contudo, a manifestação clínica da maioria dos distúrbios referidos anteriormente é influenciada por 

um conjunto de fatores fisiológicos, comportamentais e ambientais. [62] 

5. Higiene do Sono  

A higiene do sono é descrita como a prática de comportamentos que facilitam o sono e o evitar de 

comportamentos que interferem com o mesmo. A educação da higiene do sono tem sido usada como 

ferramenta para educar as pessoas sobre os aspetos fundamentais do sono e sobre aplicações práticas 

que melhoram a qualidade do mesmo. A higiene do sono pode incluir aspetos do estilo de vida e 

comportamento como fatores ambientais que influenciam o sono, como a luz, a temperatura e o 

barulho. [60,63]   

As práticas mais comuns da higiene do sono incluem manter um horário regular de dormir e acordar, 

evitar as sestas durante o dia, manter o quarto escuro, sossegado e a uma temperatura amena e 

confortável, manter uma dieta saudável, evitar álcool e cafeína nas duas horas antes de dormir, fazer 

exercício com regularidade mas não nas 2 horas que antecedem o deitar, não comer uma refeição 

pesada nas duas horas antes de deitar e aumentar a exposição à luz natural. [64,65,66] 

O objetivo da higiene do sono é promover um padrão estável de sono, um ambiente que não interfira 

com a qualidade do mesmo, diminuir a ansiedade que precede o sono e encorajar várias modificações 

do estilo de vida. [64,65,66] 

6. Farmacoterapia 

 6.1. Benzodiazepinas e fármacos análogos 

As benzodiazepinas (BZD) são a classe de fármacos mais prescrita para tratamento de distúrbios do 

sono, particularmente nas insónias. De facto, tem-se assistido a um consumo exponencial destes 

fármacos nos últimos anos, cada vez mais precocemente, e, muitas vezes, desnecessariamente. [67] 

As BZD são agonistas dos recetores GABAA (subunidades alfa 1, 2, 3 e 5), pelo que provocam 

diminuição da excitação do SNC com consequente facilitação do início e manutenção do sono. [67] 

Estão indicadas no tratamento da insónia a curto prazo as seguintes BZD hipnóticas: brotizolam, 

estazolam, flurazepam, loprazolam, lorazepam, midazolam, temazepam e triazolam, assim como o 

zolpidem, considerado um fármaco análogo. [68] 

Contudo, a prática diária identifica muitos utilizadores de BZD ansiolíticas para tratamento de insónia, 

particularmente o alprazolam, o diazepam e o loflazepato de etilo, uma vez que a origem da insónia 

está relacionada com ansiedade.  

Apesar de eficazes na indução e manutenção do sono, as BZD requerem especial atenção e precaução 

aquando da sua prescrição e dispensa. Estes fármacos apresentam um elevado risco de habituação, 

risco de síndrome de privação e ansiedade rebound, risco de toxicidade com a ingestão concomitante 
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de álcool, risco de interferência com as funções psicomotoras e risco de quedas, particularmente 

relevante quando se trata de idosos. [68] 

A terapêutica com BZD deve estar limitada no tempo, isto é, no tratamento da ansiedade preconiza-se 

uma duração máxima de 8 a 12 semanas, incluindo o período de descontinuação; e no tratamento de 

insónia preconiza-se uma duração máxima de 4 semanas, incluindo o período de descontinuação. [68] 

Logo que seja evidente a remissão da sintomatologia clínica deverá ser iniciada a descontinuação das 

BZD. Com o objetivo de prevenir a síndroma de privação, as BZD deverão ser descontinuadas de forma 

lenta e progressiva e nunca subitamente. [68, 69,70] 

Está ainda demonstrada a relação entre o uso crónico de BZD e o aumento do risco de desenvolvimento 

de Alzheimer bem como de outras demências. [71] 

 6.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica e Suplementos Alimentares 

Atualmente, estão disponíveis na farmácia vários MNSRM e SA que podem ser aconselhados em 

situações de distúrbios do sono, particularmente nas insónias, mas também em casos de ansiedade e 

stress, e alterações do ritmo circadiano como o jet lag. Estes produtos apresentam, na sua maioria, na 

sua composição, princípios ativos naturais, tendo a grande vantagem, quando comparados com as 

tradicionais BZD, de não causarem habituação, sendo a sua toma bastante mais segura.  

Os princípios ativos naturais que compõe a maioria dos MNSRM/SA indicados para insónias são a 

melatonia, a valeriana, o lúpulo, o óleo essencial de lavanda e a passiflora. 

A melatonina está presente na constituição do VALDISPERT® Noite Rapid (Vemedia), VALDISPERT® 

noite total (Vemedia), STILNOITE® (Sanofi), BIOACTIVO® Melatonina (PharmaNord), ANGELICALM® 

noite (Theralab), entre outros. Esta é uma hormona que inicia e mantém o sono via recetores MT1, 

tendo também um papel importante na regulação do ritmo circadiano via recetores MT2, tendo-se 

revelado bastante eficaz no tratamento de insónias, particularmente nas doses de 2mg/dia. A 

melatonina é também indicada para casos de jet lag uma vez que permite a adaptação e regulação do 

ritmo circadiano. [72] 

A valeriana é amplamente usada individualmente ou em combinação com outras plantas para o 

tratamento da ansiedade e da insónia. As raízes de valeriana contêm inúmeras moléculas com 

atividade, no entanto, os seus efeitos sedativos devem-se aos ácidos valerénicos e valepotriatos. O 

mecanismo de ação da valeriana como indutor do sono não está totalmente esclarecido, contudo, 

atualmente, há evidências de que atua aumentando as concentrações de GABA na fenda sinática, 

inibindo a sua recaptação e degradação. Um dos constituintes ativos do extrato de valeriana é o GABA, 

todavia, ainda não se sabe se estas moléculas são capazes de atravessar a BHE. É considerada 

bastante segura mas a eficácia é variável sendo muitas vezes necessário 2-3 semanas até os efeitos 

hipnóticos se fazerem sentir. [72] O extrato das raízes de Valeriana officinalis spp. está presente na 

composição do VALDISPERT® Stress (Vemedia), LIVETAN® (Willmar Schwabe) e ANGELICALM® 

noite (Theralab).  

Na composição do VALDISPERT® Stress (Vemedia) é, ainda, possível encontrar lúpulo. Este tem sido 

tradicionalmente usado pelas suas propriedades calmantes, sendo que o seu principal mecanismo de 

ação calmante é pelo aumento da atividade do neurotransmissor GABA por modulação dos recetores 

GABAA cerebrais. [73]  
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Também o Óleo essencial de lavanda, presente no VALDISPERT® noite total (Vemedia), atua através 

da modulação gabaérgica, especificamente nos recetores GABAA. [74,75] 

Por fim, a Passiflora, que se encontra presente no STILNOITE® (Sanofi), e no ANGELICALM® noite 

(Theralab), tem sido alvo de grande investigação, sendo que têm sido descritos inúmeros efeitos 

farmacológicos da Passiflora através da modulação do GABA, sendo muito provável que a ligação ao 

local ativo do GABA no recetor GABAA seja um dos modos de ação clinicamente relevantes do extrato 

de Passiflora. [76]   

A DORMIDINA® (Bial) é um MNSRM cujo princípio ativo é a doxilamina, um antagonista dos recetores 

H1 da histamina, sendo por esta via que causa efeitos sedativos, capazes de induzir o sono. [77] 

Atualmente o seu uso está envolto em alguma controvérsia pois é inapropriado nos idosos pelo risco 

de interações medicamentosas e insuficiência hepática e renal. Não podem ser tomados 

concomitantemente com antidepressivos pelo risco de associação dos efeitos anticolinérgicos. [78]  

7. Projeto 

 7.1. Enquadramento e escolha do tema 

Desde o início do estágio, ainda na parte da receção e arrumação de encomendas, me apercebi da 

elevada quantidade de BZD que eram dispensadas na farmácia. Mais tarde, já no atendimento pude 

confirmar que o consumo de BZD é manifestamente elevado, muitas vezes crónico, e com utentes 

desinformados. A maioria das dispensas de BZD são para dificuldade em dormir e para problemas de 

ansiedade. Verifiquei também que, muitas pessoas se queixavam, na farmácia, de não conseguirem 

dormir, muitas vezes estando a tomar alguma medicação para esse problema. 

Assim, propus à equipa da farmácia tentar sensibilizar a comunidade para a temática do sono. Desde 

logo me alertaram da dificuldade que sentem diariamente ao tentarem transmitir aos utentes as 

questões relacionadas com o sono, particularmente o consumo exagerado e desinformado de BZD e 

os seus efeitos a longo prazo, contudo, por achar que é um tema da maior importância, decidi avançar.  

 7.2. Objetivo e Metodologia 

Este projeto teve como objetivos primordiais informar os utentes sobre a importância do sono na saúde 

como um todo; sensibilizar para a importância da higiene do sono e quais as medidas que devem ser 

tomadas; alertar para o consumo de BZD e efeitos adversos associados; mostrar aos utentes 

alternativas farmacológicas às BZD; valorizar o papel do farmacêutico e da FA na educação da 

população sobre temas da maior relevância e que se encontram ao alcance da farmácia. 

Para isso, construí um desdobrável informativo, cujas imagens se encontram em Anexo XII, abordando 

a higiene do sono e quais as medidas que devem ser aplicadas, alertando para as BZD e os seus 

perigos e, por fim, mostrando alternativas mais seguras, como SA e MNSRM disponíveis na farmácia. 

Acredito que estes pontos são os mais relevantes para informar a população sobre este tema, uma vez 

que é, exatamente, sobre estas questões que surgem mais dúvidas e desinformação. Tentei que a 

informação estivesse clara e objetiva para fácil compreensão. 

Na semana de 11 a 15 de Março, e aproveitando a celebração do dia mundial do sono a 15 de Março, 

estiveram disponíveis nos balcões de atendimento 100 exemplares do folheto (os quais fui repondo 

diariamente) que os utentes podiam levar voluntariamente ou sob sensibilização do farmacêutico para 

o tema, como visível no ANEXO XIII. 
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 7.3. Conclusão 

Ao longo de toda a semana, verifiquei que muitos utentes pegavam e levavam voluntariamente o 

panfleto, e questionavam sobre o assunto, o que mostra que a população se identifica com o tema e 

quer saber mais. Tentei sempre incluir o panfleto e falar sobre o seu conteúdo quando fazia dispensa 

de BZD como fonte de informação, ao longo da semana e, no dia 15 de Março, em todos os 

atendimentos. Os 100 exemplares foram distribuídos em 5 dias, o que mostra o interesse da população 

em saber mais e do farmacêutico em transmitir a informação, e prova também que, por vezes, apenas 

com a escolha correta do veículo, a informação é transmitida. De facto, verifiquei que a presença dos 

folhetos no balcão chamava a atenção das pessoas e eram também um pretexto para o farmacêutico 

abordar o tema, tendo um suporte físico que podia entregar ao utente. 

Do feedback que fui recebendo dos utentes e daquilo que fui percebendo pelos seus próprios casos 

que me iam contando, a toma de BZD era crónica, sendo que todos tomavam, pelo menos, há dois 

anos e, muitos, há décadas. Nenhum dos utentes com quem tive oportunidade de abordar este assunto 

sabia do tipo de efeitos secundários, a longo prazo, do consumo crónico de BZD, alguns sabiam que 

se devia evitar a medicação, mas não o porquê. Muitos tinham até a ideia de que deviam proceder 

como nos antihipertensores, e outros tipos de medicação crónica, e tomar para sempre. Aliás, as 

pessoas não reconhecem a palavra “benzodiazepina”, identificavam que faziam esta medicação pela 

lista das principais BZD que incluí no folheto. Apesar das pessoas ficarem visivelmente interessadas e 

até preocupadas, alertei para que não descontinuassem a medicação de forma imediata, mas antes, 

para falarem com o seu médico no sentido de encontrar a melhor solução para o seu caso. Fiquei 

também a perceber a facilidade e ligeireza com que são prescritas as BZD, acredito que o fator 

económico seja também relevante, uma vez que é muito mais barato e eficaz levar uma BZD do que 

um SA ou MNSRM. Tive também a oportunidade de mostrar aos utentes e, particularmente, aos que 

não tomam BZD mas, que por diversos motivos, têm tido dificuldade em dormir ou conhecem alguém 

próximo que tem passado por distúrbios do sono, como os filhos, que existem opções seguras na 

farmácia, como é o caso dos MNSRM com valeriana na sua composição, e que podem optar, em 

primeiro lugar, por esse tipo de produtos.  

Também as pessoas que me diziam dormir bem gostavam de ser abordadas sobre estas questões uma 

vez que mostra interesse e preocupação do farmacêutico com a sua saúde e bem-estar. 

Em relação a este tema pude concluir que existem ainda muitas dúvidas e desinformação, pelo que o 

farmacêutico deve manter ativamente um papel fundamental na educação da população e na 

diminuição do consumo de BZD. 

Foi um desafio interessante falar com as pessoas. Enquanto estagiária, tinha algum receio de não ser 

levada a sério. Contudo fiquei surpreendida com o interesse geral dos utentes, todos tiveram uma 

abordagem positiva comigo e acredito que também lhes consegui transmitir bem a informação, de forma 

simples e concreta. Estas iniciativas devem fazer parte do dia-a-dia do farmacêutico e da farmácia. As 

pessoas vêm o farmacêutico como uma pessoa em quem podem confiar e o profissional deve 

aproveitar isso para os abordar sobre estes temas e para os educar.   
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Com a concretização deste projeto senti-me bastante realizada enquanto estagiária e futura 

farmacêutica pois percebi que o meu papel foi de facto importante para, de alguma forma, deixar as 

pessoas mais sensibilizadas e alerta para este tema tão importante. 

 

PROJETO III – AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

PREPARAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE MEDICAÇÃO NA FARMÁCIA AREAL 

 

1. Introdução 

Em Portugal, tem-se assistido a um processo de envelhecimento populacional, em grande parte devido 

à diminuição do índice sintético de fecundidade e ao aumento da esperança de vida à nascença. [79]   

Segundo dados do INE, a esperança de vida à nascença, em 2018, situava-se nos 80,78 anos para o 

total da população e o índice sintético de fecundidade, em 2017, em 1,37 indivíduos. [80, 81] 

De acordo com os censos realizados em 2011, 19,1% da população portuguesa tem 65 ou mais anos 

e, por isso, é considerada idosa. O índice de envelhecimento é outro indicador que reflete o 

envelhecimento da população, uma vez que mostra a relação existente entre o número de idosos e o 

número de jovens que, de acordo com os censos 2011, é de 129, o que significa que Portugal tem hoje 

mais população idosa do que jovem. [82] 

Com o envelhecimento populacional é habitual o surgimento de uma necessidade de mais cuidados de 

saúde, principalmente pelo desenvolvimento de morbilidades e doenças crónicas. [83] 

Assim, é necessário que os idosos sejam polimedicados durante longos períodos de tempo. A 

polimedicação está, muitas vezes, associada a falta de adesão à terapêutica, uma vez que se tratam 

de terapêuticas complexas, nas quais o doente pode ter dificuldades no manuseamento de embalagens 

dos medicamentos ou na própria gestão da sua terapêutica, tratando-se estes de casos de falta de 

adesão não intencional. [84] 

Relativamente à definição de polimedicado, esta não é consensual, sendo variável entre estudos e 

autores. Uma das definições mais aceites passa pela subdivisão consoante o número de medicamentos 

tomados diariamente, em polimedicação ligeira: consumo de dois a três fármacos, polimedicação 

moderada: consumo de quatro a cinco fármacos e polimedicação grave: consumo de mais de cinco 

fármacos. [85, 86, 87] 

2. Preparação Individualizada de Medicação 

A Portaria n.º 97/2018 veio definir os serviços farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias 

comunitárias, sendo que a preparação individualizada de medicação é um dos novos serviços, 

legalmente aprovados. [88]  

Noutros países da Europa, principalmente nos países do Norte, como a Dinamarca, Suécia e Holanda, 

este serviço já está implementado há bastante tempo, tendo-se revelado uma mais-valia na saúde da 

população, fruto também das políticas de investimento na saúde. [89] 

 2.1. Definição 

De acordo com a Norma Geral emitida pela Ordem dos Farmacêuticos, a preparação individualizada 

de medicação (PIM) é definida como o “serviço a partir do qual o farmacêutico organiza as formas 

farmacêuticas sólidas, para uso oral, de acordo com a posologia prescrita, por exemplo, em um 
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dispositivo de múltiplos compartimentos (ou em fita organizada por toma em alvéolos), selado de forma 

estanque na farmácia e descartado após a sua utilização. Inclui-se ainda neste serviço a informação, 

prestada sobre a forma escrita ou de pictogramas e oralmente, referente ao uso responsável do 

medicamento, tendo por objetivo auxiliar o utente na correta administração dos medicamentos e 

promover uma melhor adesão à terapêutica.“ [90] 

Estão disponíveis no mercado vários tipos de dispositivos, os quais a farmácia deve adquirir, consoante 

a medicação do doente. Existem formatos multidose, em que vários medicamentos são colocados no 

mesmo compartimento, ou formatos unidose, em que apenas é colocado um medicamento por 

compartimento. Geralmente, na farmácia comunitária, é mais frequente serem utilizados os formatos 

multidose. [91] 

 2.2. Destinatários 

Este serviço destina-se a utentes que tenham dificuldades na toma de medicamentos – esquecimento, 

desconhecimento da posologia, troca de medicação -, utentes que o farmacêutico considere que podem 

beneficiar com este serviço, como são aqueles que aparentem limitações físicas na manipulação dos 

medicamentos, alterações cognitivas e falta de autonomia, utentes com regimes terapêuticos 

complexos, utentes dependentes de cuidadores cuja terapêutica depende do mesmo, o qual pode ter 

dificuldade na gestão da medicação. Podem também beneficiar deste serviço os utentes ativos mas 

que tenham a necessidade de se ausentar frequentemente por curtos períodos de tempo e que, 

naturalmente, por questões logísticas, podem beneficiar com a PIM. 

 2.3. Vantagens da Preparação Individualizada de Medicação 

A PIM traz bastantes vantagens, à farmácia e ao farmacêutico e, fundamentalmente ao utente. No caso 

da farmácia, permite a existência de um serviço com rentabilidade e visibilidade no mercado bem como 

a fidelização do cliente uma vez que é necessário que a medicação do utente seja guardada na 

farmácia, para o farmacêutico, a PIM assume-se como uma valorização da profissão e da 

responsabilidade que a mesma acarreta. Por último, para o utente, os principais benefícios passam 

pela maior adesão à terapêutica, diminuição da quantidade de medicamentos armazenados em casa, 

maior segurança, menor desperdício com medicamentos, maior comodidade e redução dos erros de 

administração, melhor controlo das doenças o que, consequentemente, garante uma melhor qualidade 

de vida. [79,92] 

 2.4. Implementação do Serviço 

Para a implementação do serviço de PIM é, em primeiro lugar, fundamental que a farmácia disponha 

das condições materiais e humanas que garantam a segurança do processo, nomeadamente, que as 

propriedades do medicamento não sejam afetadas por variações na temperatura e na humidade. 

Inicialmente, é feita uma entrevista ao utente para recolher toda a informação referente ao seu esquema 

terapêutico e fazer a revisão terapêutica necessária, e para avaliar a necessidade do utente em usufruir 

do serviço. De seguida, procede-se à preparação propriamente dita, sendo que o utente deve estar 

sempre informado de todo o processo. Nos dispositivos de PIM podem colocar-se forma farmacêuticas 

unitárias sólidas, destinadas à administração por via oral, como cápsulas, comprimidos e drageias. Para 

serem incluídos, é obrigatório que os medicamentos cumpram os requisitos em termos de forma 

farmacêutica e de estabilidade. Mesmo que cumpram o requisito da forma farmacêutica, existem 
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algumas exceções de substâncias ativas que não têm a estabilidade necessária e, que por conseguinte, 

não podem ser incluídas no dispositivo, tal como as que se encontam em anexo (ANEXO XIV). [90] 

Em anexo (ANEXO XV), encontra-se o Fluxograma descritivo dos procedimentos a adotar para o 

serviço PIM, recomendado pela Ordem dos Farmacêuticos. [90] 

3. Projeto 

 3.1. Enquadramento e escolha do tema 

Desde que iniciei o estágio e, mais concretamente, a partir da altura em que comecei a estar mais 

tempo a fazer atendimentos, pude aperceber-me da quantidade de utentes idosos e polimedicados que 

são clientes habituais da FA. Muitas vezes, após atender, ficava a pensar na quantidade de 

medicamentos que tinha dispensado e nas dificuldades que o utente poderia ter na adesão à 

terapêutica e na aplicação do esquema terapêutico de forma correta, uma vez que, mesmo explicando 

várias vezes, tinha a sensação de que a pessoa não tinha percebido. 

A equipa da farmácia foi-se apercebendo que este poderia ser um serviço útil, contudo, tinham 

bastantes dúvidas relativamente à viabilidade do mesmo e à aceitação que teria pela comunidade. 

Assim, por considerar um serviço da máxima importância, que acredito que teria bastante impacto na 

vida dos idosos polimedicados, sugeri fazer uma avaliação da possibilidade de implementação deste 

serviço para os clientes da FA. 

 3.2. Objetivo e Metodologia 

Os objetivos deste projeto passaram por perceber a necessidade de implementação do serviço PIM, 

determinar a percentagem de utentes interessada no serviço, aferir o grau de conhecimento da 

comunidade relativamente à PIM e avaliar o custo que o utente está disposto a suportar por este 

serviço. 

Assim, preparei um inquérito através dos formulários da Google (ANEXO XVI), no qual incluí como 

tópicos o género e a idade, a informação se é ou não cliente habitual, se toma mais do que um 

medicamento por dia e, se, caso o faça, qual o tipo de medicação associada, se sente dificuldades na 

toma de medicação. Pretendi também saber se este serviço já era conhecido da população isto é, se 

os utentes sabiam de que tipo de serviço se tratava e se viam utilidade no mesmo e, por fim, quanto é 

que o utente acharia justo pagar pelo serviço.  

O inquérito esteve disponível em todos os computadores da farmácia, entre 28 de março e 5 de abril, 

tendo-se solicitado aos utentes o preenchimento do mesmo, após o atendimento, sempre que tal fosse 

possível, isto é, de forma a não interferir com o normal funcionamento da FA. 

 3.3. Conclusão 

De uma forma geral, a maioria dos utentes colaborou e respondeu voluntariamente ao inquérito, tendo-

se realizado 104 inquéritos no período definido. 

Graficamente, os resultados obtidos encontram-se no ANEXO XVII. 

Antes de mais, importa salientar que este estudo pode ter sido afeto por viés de seleção, uma vez que, 

apesar da escolha dos participantes ter sido aleatória, é habitual as pessoas mais idosas terem mais 

disponibilidade para despender o seu tempo a responder, ao contrário da população ativa que tem mais 

pressa. Contudo, salientei sempre que o inquérito era bastante rápido, pelo que poucas pessoas às 

quais foi pedida resposta, não a deram.  
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Pela análise dos resultados obtidos, verifica-se que, acederam a responder mais utentes do sexo 

feminino do que do sexo masculino, uma vez que, dos 104 inquiridos, 62 eram mulheres (60%) e 42 

eram homens (40%), o que poderá transparecer um maior número de utentes do sexo feminino. Este 

resultado é concordante com a população referência, uma vez que, a população portuguesa é 

constituída por cerca de 54% de mulheres e de 46% homens. [93] 

Relativamente à faixa etária dos inquiridos, 78% dos utentes tem mais de 51 anos e, 57% tem mais de 

61 anos. Estes dados sugerem uma população idosa e envelhecida, onde existe maior probabilidade 

de encontrar doentes polimedicados e com necessidades de auxílio com a sua medicação. A faixa 

etária com um maior número de utentes, 29, é entre os 61 e os 70 anos (28% do total de inquiridos).  

Dos inquiridos, 99 (95%), são clientes habituais, enquanto que apenas 5 (5%) afirmaram não o ser. 

Este dado é extremamente importante quando avaliamos a implementação de um serviço que exige 

que o utente esteja fidelizado à farmácia, como a PIM. Neste caso, é possível concluir que a grande 

maioria dos utentes da FA são fixos o que facilitaria a introdução e manutenção deste serviço.  

Os resultados obtidos relativamente à toma de medicamentos por dia sugere uma comunidade 

francamente polimedicada, com 68% da população a afirmar tomar mais do que um por dia. Quando 

questionados sobre os medicamentos que tomam diariamente, as doenças crónicas mais prevalentes 

são a hipertensão (80%), a hipercolesterolémia (63%), a depressão e ansiedade (46%), a doença 

cardíaca (35%) e a diabetes (25%). Estes dados sugerem representatividade da amostra. É ainda 

interessante verificar que 15% dos inquiridos afirmaram tomar diariamente medicação para o 

“estômago”, tratando-se de inibidores da bomba de protões, prescritos frequentemente em doentes 

polimedicados. 

Importa refletir sobre os resultados obtidos relativamente à questão da dificuldade em tomar a 

medicação. Embora apenas 12 inquiridos (14%) tenham referido ter dificuldades acredito que este valor 

não é representativo da realidade, e que seja bastante superior. Em primeiro lugar, é comum as 

pessoas em idade mais avançada não assumirem dificuldades. De facto, muitos utentes, viam este 

serviço como uma perda de autonomia e, é-lhes constrangedor assumir que já não se encontram 

completamente aptos a cuidar da sua medicação. Para além disto, verifiquei várias vezes que, 

enquanto dispensava a medicação o utente tinha dificuldades em saber quando tomar e para que eram 

os medicamentos e, depois, mais tarde, no inquérito, afirmavam não ter dificuldade nenhuma com os 

medicamentos. Cabe ao farmacêutico detetar estes casos e explicar as vantagens deste serviço, não 

enfatizando a perda de autonomia, mas sim como um apoio no cuidado da medicação. 

Os utentes que assumiram ter dificuldades com a medicação referiram como motivos, esquecimento 

(38,5%), não saber quando tomar (8%), confundir os medicamentos (46%) e trocar os medicamentos 

(61,5%). Ora, estes são todos aspetos em que o serviço PIM pode intervir, de forma a conseguir-se um 

correto seguimento do esquema terapêutico e uma boa adesão à terapêutica, melhorando a qualidade 

de vida dos utentes. 

Apenas 10 (14%) pessoas afirmaram ter alguém que os ajuda com a medicação. Este dado é 

importante, na medida em que também os cuidadores podem ter a sua vida mais facilitada pela adesão 

a um serviço destes. Os prestadores de cuidados devem ser identificados e esclarecidos relativamente 

a este serviço. As respostas mais frequentes relativamente à forma como são ajudados no âmbito da 
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sua medicação são “deixa os comprimidos para tomar” (44%) e “prepara uma caixinha” (44%). A PIM 

substitui completamente estas duas obrigações uma vez que o blister é preparado na farmácia, 

dispensando-se o uso de caixas e, consequentemente, não há a necessidade de deixar os comprimidos 

para tomar. De referir ainda algumas pessoas que, por exemplo, por dificuldades de locomoção, têm 

alguém que lhes vai buscar a medicação à farmácia. Assisti, com alguma recorrência a vizinhos irem 

buscar a medicação para o utente, tratando-se muitas vezes de pessoas idosas. O facto de os 

medicamentos não serem entregues diretamente a quem os toma, pode originar falhas de informação, 

falta de adesão à terapêutica e trocas. A PIM seria bastante interessante nestes casos e, até, poderia 

ser equacionada a entrega em casa. 

Dos 104 inquiridos, apenas 8 (8%) sabiam explicar em que consistia um serviço PIM. Não obstante, 

apenas 1 (1%) dos inquiridos afirmou já ter recorrido a este serviço, enquanto que 99% da população 

que compõe a amostra nunca o fez. Estes resultados são encorajadores da implementação do serviço 

na FA por ser uma diferenciação face à concorrência, as pessoas desconhecem este serviço, e, 

também por isso não recorrem a ele. É possível que, através da transmissão de informação, outras 

pessoas fiquem a conhecer a FA por este serviço e, por necessitarem dele, passem a ser clientes 

habituais da mesma, o que facilitará a sua fidelização à farmácia. 

Quando a população foi questionada relativamente à utilidade do serviço para si próprio, os resultados 

foram bastante interessantes. 45 (43%) dos inquiridos referiram não necessitar do mesmo, 32 (31%) 

optaram pela opção “talvez” e, 27 (26%) afirmaram ser um serviço útil, o qual utilizariam. Anteriormente, 

apenas 14% dos inquiridos tinham referido dificuldades com a medicação, contudo, ao longo do 

questionário ficaram a conhecer o serviço e, possivelmente, perceberam que seria, de facto, útil e uma 

melhoria na sua qualidade de vida. O número de “talvez” (31%) reflete a população com dificuldade 

mas que, por vergonha, não quer admitir a necessidade, ou que, mesmo sem dificuldades notórias, que 

pondera aderir ao serviço por uma maior comodidade. Assim, 57% dos inquiridos consideram o serviço 

útil e pretendiam usufruir dele ou ponderariam recorrer a ele. Desta forma, parece-me importante que 

este serviço seja implementado, face à quantidade de pessoas interessada nele. De realçar ainda que 

mais do que um inquirido me perguntou se, da próxima vez que fosse levantar a medicação, isto é, no 

mês seguinte, o serviço já estaria disponível para usufruírem dele o que demonstra, claramente, 

interesse na adesão. 

Por fim, talvez um dos pontos mais importantes e que levou à realização deste projeto foi perceber o 

valor que a população estaria disposta a pagar por este serviço: 22 (21%) dos inquiridos, afirmaram 

que o serviço deveria ser gratuito o que mostra que, existe ainda uma percentagem significativa da 

população que não valoriza o serviço farmacêutico e não compreende a importância do mesmo, cabe 

ao profissional valorizar o ato farmacêutico e a profissão junto dos utentes, pelo que tentei sempre 

explicar os processos envolvidos na PIM, de modo a consciencializar as pessoas. Muitos dos inquiridos 

que afirmaram que o custo deveria ser de 0 euros, justificaram-no pelas baixas reformas dos idosos, o 

que os impossibilitaria de despender, semanalmente, um valor no serviço PIM. A maioria dos utentes 

(48%) considera que este deve ser um serviço remunerado, estando dispostos a pagar um valor entre 

1 e 2 euros, semanalmente. Foram ainda obtidas 4 respostas sugerindo o valor de 2,50 euros, que 

acredito serem devidas ao preço que os utentes pagam habitualmente pela determinação de 
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parâmetros fisiológicos na FA e, dessa forma, pode ter ocorrido uma comparação entre os dois 

serviços. De realçar também os utentes que responderam que o valor deve ser determinado em função 

dos rendimentos do doente. 

Assim, considero que a implementação do serviço de PIM na FA pode afirmar-se como uma mais valia 

para a comunidade, pelo número de pessoas que se manifestaram interessadas e também pela 

população que, apesar de não ter demonstrado vontade em usufruir de um serviço destes, podem ser 

identificados pelo farmacêutico como utentes ao qual o serviço poderia ser útil pelo que, se bem 

informados, poderiam ser possíveis beneficiários. A faixa etária dos utentes da FA bem como as 

doenças crónicas mais prevalentes sugerem que os utentes que frequentam a FA são pessoas 

polimedicadas que necessitam de atenção e apoio no seguimento do esquema terapêutico, sendo estes 

um ótimo grupo alvo para aplicação deste serviço. Deste modo, sugiro que a FA calcule o valor do 

serviço, de modo a compreender se este está enquadrado com o que a população está disposta a 

pagar para perceber se será rentável. Tendo em conta que, por vezes, se tratam de idosos com 

reformas baixas e que poderiam ter dificuldade em aderir ao serviço, tal como foi manifestado nos 

inquéritos com a resposta “dependendo dos rendimentos”, acredito que poderiam ser criadas sinergias 

entre a FA, a Junta de Freguesia e, possivelmente, lares de idosos, de forma a proporcionar este serviço 

a quem realmente necessita dele, independentemente da sua condição económica. 
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Anexos 

ANEXO I – Alterações no espaço de exposição geral da farmácia, realizadas no âmbito do serviço de 

Gestão de Categorias 

 

Layout inicial da farmácia. 

 

 

Novo layout escolhido. 
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Nova disposição dos produtos nos lineares e gôndolas. 

 

ANEXO II – Etiquetas identificadoras das prateleiras do armazém. 
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ANEXO III – Backoffice da farmácia com o “Quadro Kaizen” 
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ANEXO IV – Publicações no Facebook da Farmácia Areal 
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ANEXO V – Certificados de algumas das formações realizadas durante o estágio. 
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ANEXO VI – Apresentação PowerPoint relativa ao tema “Saúde Oral”. 
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ANEXO VII – Panfleto “Como cuidar da Saúde Oral do seu filho?” 
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ANEXO VIII – Amostras Elgydium oferecidas às crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX – Decoração da farmácia com máscaras de carnaval elaboradas pelos alunos da Escola 

EB1/JI Fonte Seca 
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ANEXO X – Decoração da montra com as mãos carimbadas dos alunos da EB1/JI Aldeia Nova 
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ANEXO XI – Sessões de apresentação “Saúde Oral” nas escolas primárias. 
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ANEXO XII – Panfleto elaborado no âmbito da sensibilização para o Dia Mundial do Sono e do consumo de Benzodiazepinas 
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ANEXO XIII – Panfleto elaborado no âmbito da sensibilização para o Dia Mundial do Sono e do 

consumo de Benzodiazepinas, disponível no balcão da farmácia. 

ANEXO XIV – Recomendações de algumas Substâncias Ativas, no âmbito da Preparação 

Individualizada de Medicação, segundo a Ordem dos Farmacêuticos. 
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ANEXO XV – Fluxograma descritivo dos procedimentos a adotar para o serviço PIM, recomendado 

pela Ordem dos Farmacêuticos.
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ANEXO XVI – Inquérito para avaliação da viabilidade de introdução do serviço de Preparação 

Individualizada de Medicação, elaborado através do Google Forms.  
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ANEXO XVII – Resultados obtidos no inquérito da avaliação da viabilidade de introdução do Serviço 

de Preparação Individualizada de Medicação. 
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Resumo 

 

No âmbito do Estágio Profissionalizante para conclusão do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, tive a oportunidade de realizar o estágio em Farmácia Hospitalar no Serviço 

Farmacêutico (SF) da Unidade I do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. 

(CHVNG/E), durante os meses de Maio e Junho de 2019.  

Enquanto estudante de Ciências Farmacêuticas, o estágio curricular em Farmácia Hospitalar permite o 

contacto direto com o farmacêutico e com o seu trabalho e importância numa instituição de saúde, 

adquirindo-se novas perspetivas e contribuindo para o crescimento pessoal e profissional. 

Ao longo do período de estágio, pude contactar com os diversos setores da Farmácia Hospitalar, 

ficando a conhecer a estrutura, funcionamento, atividades e a equipa do SF, bem como o 

enquadramento do mesmo na estrutura hospitalar.  

Desde o início do estágio tive acesso ao Manual de Acolhimento do Estagiário que fornece informação 

relativa ao contexto histórico e à organização do Centro Hospitalar bem como aos Manuais de 

Procedimentos afetos às diversas áreas que compõem o SF, que contêm toda a informação teórica 

necessária ao bom funcionamento do setor e, ainda, ao Plano de Estágio elaborado pela orientadora, 

Dr.ª Luísa Rocha. 

O presente relatório descreve o funcionamento dos setores de intervenção farmacêutica assim como 

os procedimentos internos em vigor, baseados na legislação e nas normas de orientação que 

asseguram as boas práticas. É realizada uma contextualização da estrutura hospitalar bem como do 

SF sendo, também, abordados os temas relativos à gestão de medicamentos, os circuitos de 

distribuição, a produção e os ensaios clínicos. 
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Introdução 

O CHVNG/E é um hospital de referência, formado por três unidades e pelo Centro de Reabilitação do 

Norte (CRN). Assim, o SF dispõe das mais variadas valências para fazer face às necessidades do 

hospital e, particularmente, às dos utentes. Deste modo, o estágio neste local é bastante valioso pois 

permite o contacto com diversas realidades e com profissionais especialistas nos diversos setores.  

Na Tabela 1 encontra-se ilustrado o meu plano de estágio, seguido ao longo de Maio e Junho. 

  

Tabela 1 - Plano de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

 

1. O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. 

O CHVNG/E foi criado pela fusão do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e do Hospital Nossa 

Senhora da Ajuda em Espinho, no seguimento da publicação do Decreto-Lei nº50-A/2007, de 28 de 

fevereiro, relativo às políticas de modernização do Serviço Nacional de Saúde (SNS). [1] 

Os concelhos de Vila Nova de Gaia e Espinho são as áreas de influência direta do hospital para todas 

as especialidades médicas. O CHVNG/E, E.P.E. é referência para todos os concelhos a norte do rio 
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Vouga, nas especialidades de elevada diferenciação, como cirurgia cardiotorácica, cirurgia plástica e 

reconstrutiva, cardiologia de intervenção, medicina de reprodução e pneumologia de intervenção. [2,3] 

O CHVNG/E, E.P.E. é constituído por três unidades: [4] 

 Unidade I, vulgarmente chamada Hospital Eduardo Santos Silva, localiza-se em Vila Nova de 

Gaia e é onde se encontram a maioria das camas e meios técnicos do CHVNG/E;   

 Unidade II, também conhecida por Hospital Comendador Manuel Moreira de Barros, também, 

localizada em Vila Nova de Gaia;  

 Unidade III, anteriormente conhecida por Hospital Nossa Senhora da Ajuda, em Espinho.  

Mais recentemente, o CHVNG/E passou a gerir também o CRN, situado em Valadares, e que pertence 

à rede de cuidados de reabilitação da ARS Norte. Este iniciou funções em 2014 sendo a sua principal 

missão o apoio aos doentes que necessitam de cuidados especiais na área da reabilitação. [2] 

Por se tratar de uma Entidade Pública Empresarial (E.P.E.), o CHVNG/E tem um Conselho de 

Administração (CA), um Conselho Consultivo e um Conselho Fiscal Único. As várias valências clínicas, 

administrativas e de apoio organizam-se em órgãos de apoio técnico, serviços de apoio à gestão, 

serviços de prestação de cuidados e serviços de apoio à prestação de cuidados. Os serviços de 

prestação de cuidados estão agrupados em Unidades de Gestão Integrada (UGI), em que cada uma 

delas engloba diversos Serviços Clínicos (SC) (Anexo I) [3,4] 

1.1. Serviço Farmacêutico Hospitalar 

O SF situa-se num edifício independente dos restantes SC do CHVNG/E, excetuando a Farmácia de 

Ambulatório (FA) que se encontra no Pavilhão de Ambulatório. O edifício dispõe de diversas áreas, em 

conformidade com as recomendações do Manual da Farmácia Hospitalar, da Direção Geral de Saúde 

(Anexo II). [5]  

O SF do CHVNG/E é constituído pela farmácia central, pela farmácia satélite que se localiza na Unidade 

II e pela farmácia do CRN. A Farmácia Central funciona todos os dias úteis entre as 8h00 e as 20h00. 

Desde Maio de 2019, por falta de recursos humanos, foi necessário encerrar o SF aos fins-de-semana 

e feriados. Contudo, nestes dias, é destacada uma equipa constituída por farmacêutico e técnico 

superior de diagnóstico e terapêutica (TSDT) que asseguram a preparação de bolsas parentéricas para 

neonatologia. Atualmente fazem parte do SF, 17 farmacêuticos, 17 TSDT, 2 assistentes técnicos e 17 

assistentes operacionais, que garantem o seu bom funcionamento. [4] 

1.2. Circuito do medicamento Hospitalar e Órgãos de Apoio ao Serviço Farmacêutico 

No CHVNG/E existe um circuito que o medicamento tem de percorrer até ser administrado ao doente. 

Uma parte do circuito do medicamento hospitalar (Figura 1) é da responsabilidade do SF, 

nomeadamente a seleção/aquisição, armazenamento, validação, farmacotecnia e distribuição. [4] 

 

 

Armazenamento Seleção/Aquisição Distribuição 

Administração Prescrição 

Validação Registo de 
Consumo 

Farmacotecnia 

DOENTE 

Figura 1 - Circuito do Medicamento Hospitalar. 



Inês Gonçalves Pereira | Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

3 

 

O farmacêutico, enquanto profissional especialista do medicamento, está presente em vários órgãos 

de apoio técnico, participando, assim, de forma ativa, nas decisões inerentes à prática clínica, 

integrando algumas comissões, como é o caso da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). [3,4,5] 

Semanalmente, o farmacêutico reúne com a CFT para serem discutidos os assuntos relacionados com 

a aquisição de novos medicamentos, elaboração de novos protocolos terapêuticos e autorização de 

justificação de prescrição médica para determinado doente. A CFT rege-se pelo disposto pela 

Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT). Para além da CFT, o CHVNG/E dispõe, entre 

outras, de uma Comissão de Ética para a Saúde (CES). [3,5] 

Os medicamentos usados em meio hospitalar têm por base o Formulário Nacional de 

Medicamentos/Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FNM/FHNM), onde constam todos 

os medicamentos comercializados e detentores de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em 

Portugal e de avaliação económica da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

(INFARMED). No entanto, por vezes, é necessário recorrer a medicamentos que não se encontram 

incluídos no FNM/FHNM, pelo que é necessária uma avaliação da CFT e aprovação do CA para 

inclusão em adenda ao FNM/FHNM. [6,7] 

Para serem prescritos medicamentos extra formulário ou não incluídos em adendas, mas com AIM em 

Portugal, é necessária uma justificação (Anexo III), que tem de ser aprovada em órgãos externos ao 

SF. Assim, a justificação é validada pelo diretor do SC, de seguida a UGI dá o seu parecer, segue-se 

a validação pelo diretor do SF, avaliação e aprovação pela CFT e, posteriormente, pelo CA. [4] 

Nos casos em que o pedido de utilização é feito para indicações não aprovadas no Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) é, ainda, necessário um parecer da CES. Sempre que se trata 

de uso off-label, é necessária uma justificação exaustiva do pedido pelo médico prescritor e, ainda, a 

assinatura do consentimento livre, esclarecido e informado pelo utente. [4] 

O exposto anteriormente refere-se sempre a situações em que o medicamento dispõe de AIM em 

Portugal, no entanto, é também possível utilizar, em meio hospitalar, medicamentos sem AIM em 

Portugal, através de pedido de Autorização de Utilização Excecional (AUE) ao INFARMED, submetido 

em impresso próprio (Anexo IV) e com justificação clínica adequada (Anexo V). A instrução do pedido 

de AUE tem que obedecer ao disposto na Deliberação N.º 1546/2015 de 6 agosto e aplica-se nos casos 

em que o medicamento é imprescindível para o doente, por inexistência de alternativa terapêutica ou 

quando apresenta o risco de complicações graves. Em situações de rutura de stock pode também ser 

feito um pedido de AUE, que tem de ser submetido ao INFARMED. [8,9,10] 

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de contactar com várias justificações de receituário, de 

diversos SC e das mais variadas patologias, podendo perceber na prática como funciona o circuito do 

medicamento hospitalar, até à sua chegada ao doente. Tive também a possibilidade de observar a 

realização de alguns pedidos de AUE, e todos os procedimentos que lhe estão associados. 

2. Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

A gestão dos medicamentos a adquirir pelo SF é um processo fundamental para satisfazer as 

necessidades terapêuticas dos doentes e para o bom funcionamento dos SC. É responsabilidade do 

SF garantir o stock de medicamentos e dos demais produtos farmacêuticos [5] 
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2.1. Seleção e Aquisição 

A seleção dos medicamentos adquiridos pelo CHVNG/E, para o SF, é feita com base no FNM/FHNM, 

cuja elaboração é responsabilidade da CNFT. A aquisição dos medicamentos é da responsabilidade 

do farmacêutico destacado na área da distribuição clássica. O profissional, recorrendo ao software 

CPC, consulta o stock por armazém e elabora um pedido de compra. O CPC fornece indicadores de 

gestão importantes, para além do stock, como os consumos médios, anual e mensal e permite a 

extração da lista de “previsão de falhas”. Diariamente, o farmacêutico deve ainda processar o “registo 

de falhas”, isto é, uma compilação dos medicamentos em falta, a partir do software GSFarma. Este 

software apresenta inúmeras vantagens, sendo particularmente importante para comunicação interna 

entre todos os colaboradores do SF, o que garante uma melhor gestão dos stocks e a diminuição de 

falhas. O GSFarma apresenta diferentes avisos consoante os níveis de stock e fornece informação 

quanto à disponibilidade do produto. [4,6] 

Os pedidos de compra informáticos efetuados pelos farmacêuticos são processados pelo Serviço de 

Aprovisionamento onde é emitida a nota de encomenda associada a um número de compromisso, 

como garantia de pagamento ao fornecedor. [6] 

Para além do disposto, a aquisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos requer uma 

autorização do INFARMED, sendo exigido o preenchimento da requisição ANEXO VII, da Portaria 

nº981/98, pelo diretor do SF, ou seu substituto, que é enviado para o fornecedor com a nota de 

encomenda. [11] 

2.2. Receção e Conferência 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos, após seleção e aquisição, são entregues no SF da 

Unidade I. A receção é feita por um AO, sendo depois feita a conferência por um TSDT. 

O processo de conferência exige bastante rigor, uma vez que uma falha no início da cadeia originará 

erros em todas as etapas seguintes. Assim, é necessário proceder à conferência quantitativa e 

qualitativa de todos os produtos, assim como das guias de remessa e notas de encomenda. O TSDT 

verifica as quantidades, a validade, o preço de faturação, o nº de lote, a dosagem, a forma farmacêutica, 

a qualidade e as condições de transporte dos medicamentos. [4] 

Existem algumas exceções, como é o caso dos medicamentos estupefacientes, hemoderivados e 

medicamentos experimentais (ME), em que a conferência é feita pelo farmacêutico. No caso dos 

hemoderivados, estes são acompanhados de boletins de análise e do Certificado de Autorização de 

Utilização de Lote (CAUL), (Anexo VI) cuja conformidade é avaliada pelo farmacêutico aquando da sua 

receção. [4,7,12] 

Após conferência das encomendas, as guias de remessa são entregues ao assistente administrativo, 

que procede à sua receção informática e ao registo no GSFarma. [6] 

2.3. Armazenamento 

Após receção dos medicamentos e produtos de saúde, estes são enviados para os respetivos 

armazéns (Tabela 2), sendo que a maioria dos produtos são armazenados no armazém F3. [6] 

De uma forma generalizada, todos os produtos são armazenados em prateleiras a fim de garantir a 

circulação do ar, identificados e organizados segundo o princípio de rotatividade de stock First Expired, 

First Out (FEFO), isto é, os medicamentos com validade maior são dispostos mais atrás na prateleira, 



Inês Gonçalves Pereira | Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

5 

 

enquanto que os que apresentam um prazo de validade mais curto são dispostos à frente, para que 

sejam consumidos primeiro. [5,6] 

Obrigatoriamente, todos os produtos devem estar protegidos da ação direta da luz solar, em locais de 

temperatura e humidade não superiores a 25°C e 60%, respetivamente. [5,13] 

Tabela 2 - Armazéns do SF do CHVNG/E. 

Designação Armazém 

F2 Farmácia Unidade II 

F3 Armazém Central 

F5 Citotóxicos 

F7 Armazém de Soros (no Serviço de Aprovisionamento) 

F8 Benzodiazepinas e Estupefacientes 

F9 Armazém com sistema de identificação por radiofrequência (RFID) 

F10 Ensaios Clínicos 

F12 Hemoderivados 

F14 Farmácia de Ambulatório 

AA Armazéns Avançados (stock de medicamentos nos vários SC do hospital) 

 

Para além das recomendações anteriormente mencionadas, existem alguns medicamentos e produtos 

que requerem condições especiais de armazenamento (Anexo VII). [6,7,13,14] 

Durante o período em que estive na Distribuição Clássica, pude observar e participar na receção e 

conferência de encomendas, e compreender a importância que estas etapas têm para garantir o bom 

funcionamento do restante circuito do medicamento e do SF de uma forma geral. 

2.3.1. Controlo de Prazos de Validade 

O controlo dos prazos de validade dos medicamentos e produtos de saúde é uma tarefa fundamental, 

realizada em todos os armazéns. Mensalmente, é impressa uma lista dos lotes cujos prazos de validade 

expiram nesse mês. Os AO sinalizam esses produtos de forma a tentar que estes sejam consumidos 

pelos SC. No caso dos AA, o stock é verificado no serviço e todos os medicamentos com prazo a 

expirar em 1 mês, expirados ou danificados são recolhidos e transferidos para a quarentena. [6] 

Relativamente aos produtos pertencentes aos carros de emergência, estes são devolvidos 3 meses 

antes de expirar o prazo de validade, tentando-se o seu consumo noutros serviços. [6] 

Habitualmente, é feito um pedido de devolução, para crédito ou troca, ao laboratório responsável pelo 

fornecimento, de forma a reduzir os custos por perdas. Caso isto não seja possível, procede-se ao 

abate do produto, com custos para a instituição, sendo os medicamentos encaminhados para o circuito 

de tratamento de resíduos tóxicos. [6] 

2.3.2. Monitorização de Temperatura, Humidade Relativa e Pressão Diferencial  

De forma a garantir a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, é necessário monitorizar a 

correta conservação dos mesmos. No SF do CHVNG/E, a monitorização da temperatura e humidade 

relativa é feita através de um termohigrómetro (Vigie®), que abrange todas as áreas, incluindo 

frigoríficos. Este, emite alarmes por e-mail e SMS sempre que se verifica um desvio dos valores 
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parametrizados. Estes alarmes são validados, diariamente, pelo farmacêutico e são implementadas 

medidas corretivas. [6,13] 

3. Circuitos de Distribuição 

No CHVNG/E, os medicamentos e produtos de saúde são distribuídos em regime interno e em regime 

de ambulatório. Os diferentes sistemas de distribuição em vigor estão adaptados às diversas realidades 

e necessidades tanto do SF como dos SC, tendo como objetivo primordial a garantia da disponibilidade 

do medicamento onde e quando necessário para o doente. [5] 

3.1. Distribuição Clássica  

No SF do CHVNG/E, a distribuição clássica é da responsabilidade do farmacêutico, estando este 

encarregue da gestão dos produtos no armazém F3 e do controlo das faltas verificadas no GSFarma, 

elaboração dos pedidos de compra, pedido de empréstimos a outras instituições, e avaliação das 

justificações de medicamentos que necessitam da mesma para a sua cedência e utilização. [6] 

Este tipo de distribuição constitui um sistema de distribuição tradicional de dispensa de medicamentos 

aos SC, mediante requisição informática e satisfação pelo SF, o que apresenta algumas desvantagens 

que propiciam erros, como por exemplo, o facto da gestão da medicação ser feita pelos enfermeiros do 

serviço, deixando de ser competência do SF. Isto acontece porque os pedidos são realizados por 

serviço e não por doente, o que impede a validação farmacêutica das prescrições e um seguimento 

farmacoterapêutico adequado. Este tipo de distribuição é, também, condicionada pela reposição 

inadequada, com origem em erros no controlo de existências pelos SC. [5] 

Na distribuição clássica é, também, feita a distribuição em Pyxis e a reposição de stock dos AA. [6] 

3.1.1. Pyxis MedStation® - Sistema de Distribuição Semiautomático 

O Pyxis MedStation® é um Sistema informatizado disponível na Unidade de Cuidados Intermédios de 

Cirurgia Cardiotorácica e no Serviço de Psiquiatria, que permite a dispensa controlada de 

medicamentos, de acesso restrito através da autenticação do utilizador pelo seu número mecanográfico 

e impressão digital. Os medicamentos encontram-se armazenados em gavetas com vários níveis de 

segurança, consoante o medicamento a ser dispensado. As gavetas de baixa segurança contêm a 

medicação geral e permitem o acesso a todos os medicamentos aí armazenados; as benzodiazepinas 

estão no nível intermédio, em compartimentos individualizados por princípio ativo, enquanto que os 

estupefacientes estão armazenados nas gavetas de máxima segurança, onde apenas é permitido o 

acesso ao número de unidades necessárias para cada administração. [6] 

Este sistema garante um controlo mais restrito na dispensa e controlo das unidades disponíveis e limita 

os erros de seleção de medicamentos – o enfermeiro apenas consegue aceder à prescrição e, 

consequentemente, à medicação de determinado doente. 

A reposição é feita pelo TSDT e pelo farmacêutico, no caso das benzodiazepinas e estupefacientes. 

[6] 

Durante o estágio foi possível ir com a farmacêutica responsável aos dois Pyxis MedStation® 

disponíveis no CHVNG/E auxiliar na reposição de benzodiazepinas e estupefacientes, e ficando a 

perceber como funciona este sistema na prática e as mais valias que o mesmo acarreta. Seria vantajoso 

que mais Pyxis MedStation® estivessem disponíveis no hospital, de forma a garantir uma maior 
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segurança no acesso à medicação pelos profissionais de saúde, o que se traduz, também, em mais 

segurança para o doente.  

3.1.2. Armazéns Avançados – Sistema de reposição por níveis 

Os AA são pequenas extensões do armazém central do SF, nos diferentes SC, sendo que, no 

CHVNG/E, a maioria dos SC dispõe de um. A criação destes armazéns advém da necessidade, quer 

por urgência, quer por conveniência, no recurso a certos medicamentos pelos SC. [6] 

Tendo em conta as necessidades do SC, o farmacêutico, em conjunto com o diretor e o enfermeiro 

chefe de cada SC, define os medicamentos e respetivas quantidades que vão constituir o stock físico 

do AA. Sempre que é necessário administrar um medicamento, o enfermeiro recorre ao AA e gera-se 

um pedido de reposição ao SF, segundo os níveis pré-estabelecidos. No SF, o TSDT responsável 

satisfaz o pedido e procede à dispensa da medicação e efetua um consumo ao serviço. Por fim, o AO 

transporta a medicação até ao SC, armazenando todos os produtos no AA respetivo. [5,6] 

Foi-me dada a oportunidade, aquando da presença na Distribuição Clássica, de participar nas 

reposições dos AA, através da preparação dos sacos contendo as referências pedidas, com supervisão 

do TSDT. Posteriormente, fui com os AO aos SC, ficando a conhecer os AA e auxiliando na sua 

reposição. Importa salientar que se detetam grandes discrepâncias entre o stock informático e o stock 

físico do AA o que, em algumas situações, pode ser explicado pelo facto do SC não dar saída dos 

produtos consumidos o que impede que se gerem os pedidos de reposição.  

3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

Tendo em conta os diversos sistemas de distribuição de medicamentos instituídos nos hospitais e, 

particularmente, no CHVNG/E, a distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) é aquele que 

garante uma maior segurança para o doente. Isto acontece pelo facto de apenas ser enviada 

medicação, para cada doente, para um dia, excetuando feriados e fins-de-semana em que são 

distribuídas quantidades para 48 ou 72 horas, respetivamente.  

Todas as prescrições têm de ser previamente validadas pelo farmacêutico, antes de ser feita a 

preparação da sua distribuição pelo TSDT. [15] 

O processo de validação é de importância extrema, uma vez que se detetam possíveis interações 

medicamentosas e incongruências na prescrição. Sempre que surgem dúvidas com a prescrição ou 

com a justificação a ela associada – quando esta é necessária – o farmacêutico deve entrar em contacto 

com o médico prescritor. [15] 

O farmacêutico calendariza a saída informática de medicamentos com padrões de administração 

específicos ou que saem por embalagem, evitando-se o envio repetido, conforme acontece com 

pomadas e formas líquidas orais. [15] 

No caso de início de terapêutica com alguns antibióticos, como carbapenemos, linezolida e fosfomicina 

IV, é necessário fazer o seu reporte ao Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e Resistências aos Antibióticos (GCL-PPCIRA), no âmbito da implementação do 

projeto de monitorização a prescrição de antibióticos no CHVNG/E. [15] 

Durante o período que passei na DIDDU, observei a validação de prescrições pelo farmacêutico e a 

deteção e resolução de inconformidades nas prescrições, o que permitiu que compreendesse a 

importância e relevância do seu papel na garantia da segurança do doente. 
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3.3. Distribuição em Regime de Ambulatório 

A FA situa-se no Pavilhão Ambulatório da Unidade I do CHVNG/E, sendo que entrou em funcionamento 

neste local, em Abril do presente ano. A nova localização da FA – anteriormente, localizava-se no pré-

fabricado do SF – apresenta bastantes vantagens tanto para os utentes como para os farmacêuticos 

que aqui trabalham. Primeiramente, as condições físicas são bastante melhores e garantem uma maior 

privacidade no atendimento. Para além disto, também no Pavilhão Ambulatório funciona o Hospital Dia 

(HD) e as consultas, o que permite que os doentes tenham acesso à FA, mal saem dos tratamentos e 

das consultas, sem terem de percorrer uma longa distância, o que acontecia anteriormente. Para o 

farmacêutico, é mais rápida e eficaz a ligação e o contacto com os médicos e enfermeiros, o que se 

traduz num maior acompanhamento e benefício para o utente. 

A FA do CHVNG/E possui o sistema de distribuição e armazenamento de medicamentos por tecnologia 

de identificação por radiofrequência (RFID), (Anexo VIII). Este sistema permite melhorar o controlo, 

garantindo a segurança e a rastreabilidade de todos os medicamentos fornecidos pela FA. Os armários 

RFID restringem o acesso à medicação uma vez que é necessário um cartão de acesso. Este sistema 

fornece informação relativa aos produtos existentes nos armários, facilitando a gestão dos mesmos 

através do conhecimento das quantidades movimentadas e do stock existente. [16]  

Infelizmente, e apesar de todas as vantagens enumeradas anteriormente, por problemas operacionais 

e logísticos, gastos financeiros, falta de recursos humanos e necessidade constante de manutenção, 

este sistema encontra-se, atualmente, inativo, pelo que os armários RFID funcionam como armários 

normais onde é armazenada a medicação do armazém F14. Os medicamentos de frio estão 

armazenados em frigoríficos, entre 2 e 8ºC, também em F14. [16] 

A cedência de medicamentos em regime de ambulatório hospitalar é possível devido ao número 

crescente de medicamentos que permitem que o doente inicie ou continue o seu plano terapêutico sem 

necessidade de internamento ou de visitas constantes ao hospital. Na FA são distribuídos 

medicamentos para patologias que acarretam maior vigilância e monitorização da terapêutica. Esta 

necessidade de controlo prende-se com a potencial toxicidade e efeitos adversos do fármaco, também 

com as características das doenças que, pela sua complexidade, exigem uma maior atenção, como é 

o caso das doenças autoimunes, infeciosas e oncológicas. Não obstante, a medicação cedida possui 

um elevado valor económico, com custos elevados para o SNS, pelo que é fundamental garantir a sua 

correta utilização, informando sobre o esquema terapêutico, efeitos adversos, condições de 

armazenamento, conservação e rejeição. [4,5,16] 

O processo de atendimento é feito através de sistema de chamada de senhas e do software CPC, 

sendo que as prescrições no CHVNG/E são eletrónicas. Para além da apresentação do documento de 

identificação do doente, pelo próprio, ou por cuidador, devidamente reconhecido como tal, que tem de 

apresentar também a sua identificação. O farmacêutico acede à janela de prescrição, onde confirma a 

validade da prescrição, a manutenção ou alteração do tratamento, verifica o histórico de levantamentos, 

o que permite perceber se o doente tem ou não aderido à terapêutica e consulta observações do 

processo. Na primeira dispensa, o doente ou cuidador, assina um termo onde se responsabiliza pela 

correta utilização da medicação. Para fornecer a medicação, é necessário, no CPC, indicar no campo 

”grupo” o despacho/diretiva/autorização pelo qual aquele fármaco está abrangido, registar a quantidade 
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fornecida, sempre por unidade e não por número de embalagem, bem como o lote das embalagens 

cedidas. No caso de medicação que necessita de ser conservada entre 2ºC e 8ºC, no primeiro 

levantamento, o farmacêutico fornece ao doente uma mala térmica e um acumulador que este deve 

trazer posteriormente, a fim de assegurar a correta conservação do medicamento. Por fim, o utente ou 

cuidador assina a fatura que confirma que este recebeu a medicação, exceto nos doentes que fazem 

levantamento de terapêutica para VIH. [17] 

A dispensa gratuita de medicamentos inclui, não só, os medicamentos ao abrigo da legislação, como 

também medicamentos que não se encontram legislados, mas cuja cedência é autorizada. Como 

definido legalmente, os regimes de comparticipação de medicamentos dispensados pelo SF a doentes 

não internados são de 100%. As portarias e despachos referentes incluem as condições específicas 

de prescrição e dispensa. São exemplos doenças infeciosas, como infeção pelo HIV e pelo vírus da 

Hepatite C, insuficiência renal crónica, doenças autoimunes como a esclerose múltipla e a artrite 

reumatoide. [18] 

No caso da Hepatite C, está disponível um ficheiro com a informação de que o utente está autorizado 

a realizar o tratamento, o tempo de terapêutica, a dispensa da terapêutica e a especialidade. Todos os 

documentos relacionados com a Hepatite C são guardados numa pasta devidamente identificada com 

o processo de cada doente. [16] 

Contudo, muitas outras patologias beneficiam de dispensa gratuita em regime de ambulatório, como a 

hepatite B crónica, hipertensão pulmonar e asma refratária, mas para as quais não existe legislação 

vigente que o determine. Nos casos de patologias que não estão sob diplomas e da prescrição de 

medicamentos aprovados, mas que extrapolem dos documentos referentes à patologia em causa, a 

sua dispensa tem que ser aprovada internamente, aquando da primeira prescrição. Os pedidos de 

autorização devem ser devidamente justificados pelo médico prescritor, sendo que a sua deliberação 

é da responsabilidade da CFT e/ou do CA do hospital. [16] 

De acordo com a Portaria n.º 48/2016, a dispensa de medicamentos a doentes com artrite reumatoide, 

espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas 

pode ser feita em todas as consultas de especialidade de diferentes centros, o que significa que pode 

ser cedida a doentes externos ao hospital mediante apresentação de prescrição com vinheta médica e 

local de prescrição válidos. Ao abrigo da mesma portaria, é obrigatório o registo mínimo dos 

medicamentos destinados ao tratamento destas patologias. [19] 

Consoante a patologia, a cedência pode ser feita para 90 dias, como acontece com os medicamentos 

para HIV, para 2 meses a doentes em diálise peritoneal e doentes oncológicos em imunoterapia. Nos 

restantes casos, a cedência é feita para 30 dias. Todas as restantes situações em que se pretenda 

dispensa para períodos de tempo superiores, carecem de justificação para autorização pela CFT. [16] 

O doente pode também devolver a medicação na FA, sempre que ocorra substituição ou alteração do 

plano terapêutico. [16] 

Para além do fornecimento direto ao doente, é também da responsabilidade da FA dispensar, 

diariamente, a medicação a ser administrada no HD, no dia seguinte. Através da consulta do software 

SClínico, é obtida uma lista de agendamentos de tratamento a efetuar no HD, o que permite a 

preparação da medicação pelo farmacêutico. [16] 
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Para além do disposto anteriormente, cabe também ao farmacêutico assegurar a assistência 

farmacoterapêutica, sem interrupções, a todos os doentes em regime de ambulatório. Para isso, é 

necessário assegurar a gestão do stock e realizar inventários mensais, sendo responsável pela 

realização dos pedidos de compra do armazém F14. A elaboração de pedidos de compra, baseia-se 

no stock mínimo e máximo e no ponto de encomenda. [5] 

A experiência que tive na FA foi verdadeiramente enriquecedora, onde pude realizar praticamente todas 

as tarefas a cargo do farmacêutico. Ao contrário dos restantes setores do SF, a FA é o único em que 

ocorre o contacto direto com o utente, podendo o farmacêutico acompanhar de uma forma mais próxima 

a sua situação clínica e contribuir para a sua adesão à terapêutica, bem como detetar possíveis efeitos 

adversos ou outras situações que sejam relevantes e nas quais possa interferir ou encaminhar, o que 

se traduz numa mais-valia para o doente.  

3.4. Circuitos Especiais de Distribuição 

Existem alguns medicamentos que são sujeitos a um controlo mais restrito, sendo estes os 

estupefacientes e psicotrópicos, os hemoderivados e os ME. Tal como já referido, estes possuem 

características especiais aquando da sua aquisição, o que se verifica também nos seus circuitos de 

distribuição com o objetivo de garantir um controlo rigoroso da sua utilização. [5] 

3.4.1. Estupefacientes/Psicotrópicos 

Os medicamentos Estupefacientes/Psicotrópicos atuam no Sistema Nervoso Central através de uma 

ação psicoestimulante, analgésica ou ansiolítica. Assim, apesar dos seus efeitos benéficos, se 

consumidos de forma abusiva, podem originar depressão respiratória, obstipação, náuseas, assim 

como habituação, dependência e tolerância. [20] 

O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro fornece informação relativamente às plantas, substâncias e 

preparações que se encontram sujeitas a controlo em Portugal e estabelece os vários procedimentos 

de controlo, ao longo do circuito dos estupefacientes, com o objetivo de prevenir a contrafação e o 

tráfico ilícito destas substâncias. [7,21] 

No CHVNG/E, os estupefacientes são distribuídos aos SC através da distribuição clássica, AA e 

Pyxis®. 

O modelo de requisição de substâncias estupefacientes e psicotrópicas, modelo 1509 da Imprensa 

Nacional Casa da Moeda, vulgo ANEXO X, (Anexo IX) encontra-se aprovado pela Portaria nº981/98. 

[11] 

Após administração do medicamento ao doente, o enfermeiro deve registar, no impresso, o produto 

consumido. No Anexo tem de estar indicando, inequivocamente, o medicamento solicitado (DCI, 

dosagem e forma farmacêutica), bem como a identificação do doente, serviço, quantidade pedida, data 

das administrações, assinatura do enfermeiro e do diretor do SC. [11] 

Cabe ao farmacêutico validar a prescrição, analisando o Anexo e verificando o seu correto 

preenchimento. De seguida, o farmacêutico prepara os medicamentos, que se encontram em F8, 

separando-os em sacos individualizados e fechados. Posto isto, para os medicamentos poderem ser 

distribuídos aos SC, é necessária uma segunda conferência por um outro farmacêutico.  

O registo do consumo é numerado sequencialmente, pelo assistente administrativo, consoante a ordem 

de saída do SF. A distribuição aos serviços é efetuada pelos AO.  
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Também para requisição de estupefacientes aos laboratórios, é necessário o preenchimento de Anexo 

VII, pelo diretor do SF (Anexo X). [11,21] 

Quanto ao sistema de reposição de estupefacientes/psicotrópicos no sistema Pyxis®, apenas o 

farmacêutico pode fazer a sua reposição. Após verificar o stock do mesmo, o farmacêutico prepara a 

medicação necessária, tendo em atenção os níveis pré-estabelecidos, sendo também, neste caso, 

necessária uma dupla conferência. Por fim, o farmacêutico faz a reposição física do Pyxis®, verificando 

a concordância entre o stock físico e o stock informático. 

Durante o estágio pude observar a realização dos vários procedimentos necessários ao fornecimento 

de psicotrópicos e estupefacientes, nomeadamente o preenchimento dos anexos legais, a preparação 

da medicação e a dupla conferência. 

3.4.2. Hemoderivados 

No CHVNG/E, o fornecimento de hemoderivados aos serviços é da responsabilidade do farmacêutico 

afeto à área de distribuição clássica. 

Os hemoderivados são medicamentos que incluem, no processo de fabrico ou como excipiente, 

derivados do sangue ou plasma humano e vacinas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estes 

medicamentos são constituídos por proteínas plasmáticas de interesse terapêutico que não se podem 

sintetizar por métodos convencionais, pelo que são obtidos de plasma de dadores humanos sãos, 

através de um processo tecnológico adequado de fracionamento e purificação, sendo os principais: 

albumina, imunoglobulinas e fatores da coagulação (Fator VII, Fator VIII, Fator IX, além dos complexos 

protrombínicos). [22] 

Dada a sua origem, os hemoderivados possuem risco biológico que está legalmente previsto no 

despacho nº1051/2000, de 14 de setembro. [23] 

Os medicamentos derivados do sangue ou plasma humano e as vacinas, pela sua variabilidade 

enquanto produtos de origem biológica, deverão dispor, para cada lote, de um Certificado Oficial 

Europeu de Libertação de Lote (COELL), de acordo com as guidelines europeias para Libertação de 

Lote (OCABR), reconhecido em qualquer país da Comunidade Europeia. [24] 

Todas as atividades de requisição, distribuição e administração, carecem de registo em impresso 

próprio para o efeito. O mesmo inclui duas vias, a Via Farmácia e a Via Serviço. A prescrição médica 

implica o correto preenchimento dos quadros A e B da Via Farmácia (Anexo XI) com todos os dados 

requeridos. O farmacêutico recebe o impresso, valida-o e procede à preparação da medicação 

requerida, preenchendo o quadro C, que incluí a informação da medicação dispensada, a quantidade, 

o lote, o laboratório e o número de Certificado de Autorização de Utilização de Lotes de Medicamentos 

derivados do sangue ou plasma humano (CAUL) – emitido pelo INFARMED. Todos os hemoderivados 

dispensados são etiquetados com o nome do doente e o SC ao qual se destinam, exceto quando se 

tratam de reposições de stock. A Via Farmácia é arquivada no SF, enquanto que a Via Serviço é 

enviada ao SC para ser arquivada no processo clínico do doente e onde são registadas todas as 

administrações. [12] 

Todos os movimentos de hemoderivados, incluindo o fornecimento e a devolução, são registados e 

numerados numa folha específica para o efeito. Para a devolução de hemoderivados é necessário o  
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envio da Via Serviço, corretamente preenchida. Habitualmente, nos tratamentos previamente 

marcados, o SF fornece ao SC o hemoderivado com dois dias de antecedência. [6] 

Durante a presença na Distribuição Clássica, estive um dia neste circuito com a farmacêutica 

responsável, onde pude preparar a medicação a ser fornecida aos SC, e observar os procedimentos 

legais de preenchimento das Vias, quer no fornecimento, quer na devolução de hemoderivados. 

4. Produção 

4.1. Manipulação Estéril 

4.1.1. Unidade de Produção de Nutrição Parentérica 

Na Unidade de Produção de Nutrição Parentérica (UPNP), o farmacêutico é responsável por todo o 

processo relativo às bolsas de nutrição parentérica (NP), preparação de injeções intravítreas para o 

bloco operatório de oftalmologia e, ainda, preparação de fármacos para terapia de substituição 

enzimática. Cabe, também, farmacêutico a gestão da aquisição de produtos e do stock, o registo de 

consumos e verificação das condições de temperatura, pressão e humidade das áreas do setor UPNP. 

A equipa que compõe UPNP é formada por um farmacêutico, um TSDT e um AO. [25] 

4.1.1.1. Introdução à Nutrição Parentérica 

O recurso à NP está associado a doentes cujas necessidades metabólicas e/ou nutricionais não podem 

ser cobertas pela alimentação normal. A NP consiste na administração de nutrientes por via IV, 

podendo ser usada uma veia central ou periférica, mediante as necessidades do doente e as 

especificidades da solução a administrar. O acesso venoso periférico está associado a tratamentos 

durante curtos períodos de tempo (10 a 14 dias), sendo que a osmolaridade da solução a administrar 

não pode ultrapassar os 900 mOsm/L, sob risco de ocorrência de flebite. No caso do acesso venoso 

central, este realiza-se em veias de maior calibre com capacidade de suportar soluções com 

osmolaridade superior e é usada para tratamentos com uma duração mais prolongada. [25,26] 

À medida que os doentes começam a tolerar dietas fracionadas, a NP deixa de ser total e vai sendo 

gradualmente substituída por regimes de NP suplementar, de menor volume, até à sua suspensão. [26] 

Na UPNP do SF do CHVNG/E existem bolsas standard pré-cheias comercializadas pela indústria 

farmacêutica, para administração periférica (PeriOlimel®, Baxter) e para administração central 

(Nutriflex®, B.BRAUN; Olimel®, Baxter e Smofkabiven®, Fresenius Kabi), em adultos. Estas bolsas 

são tri-compartimentadas, contendo uma solução de glicose, aminoácidos essenciais e lípidos, que 

podem ser aditivadas no SF com oligoelementos, vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, consoante 

as necessidades do doente e prescrição médica. 

As bolsas standard requerem menor manipulação, reduzindo os erros inerentes à preparação, 

diminuem os custos e proporcionam uma garantia de qualidade certificada, possibilitam o 

armazenamento por longos períodos de tempo sem necessidade de refrigeração e minimizam os 

problemas de estabilidade uma vez que as soluções só se juntam imediatamente antes da 

administração. Contudo, acabam por ser menos personalizadas, pois a flexibilidade no aporte de 

nutrientes é menor, e carecem de oligoelementos e vitaminas. [26] 

No SF do CHVNG/E são ainda preparadas bolsas de NP para administração na neonatologia. É de 

salientar o papel do SF na preparação de fórmulas personalizadas para nutrição neonatal e pediátrica, 
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uma vez que este grupo etário caracteriza-se por apresentar um metabolismo muito delicado, o que 

implica a necessidade de modificações diárias nos volumes e aportes de macro e micronutrientes. [26] 

4.1.1.2. Requisitos da Unidade de Produção de Nutrição Parentérica 

As preparações parentéricas obedecem a requisitos de esterilidade e apirogenia. A área limpa, vulgo 

área de trabalho, respeita condições definidas de forma a proteger a preparação de contaminações 

microbiológicas. De forma a diminuir a entrada de contaminantes, a pressão desta área situa-se entre 

os 12-13 Pa, o que impede a entrada de partículas provenientes da antecâmara. [25] 

A sala branca está equipada com uma câmara de fluxo laminar horizontal (CFLh). Esta tem um fluxo 

de ar unidirecional que se desloca horizontalmente removendo no seu movimento partículas e 

microrganismos existentes e impedindo a sua deposição. Existe também um filtro HEPA (high efficiency 

particulate air) que permite a esterilização do ar, por filtração, conseguindo uma eficácia superior a 

99%. O material estéril é mantido nas embalagens e apenas é aberto à entrada da CFLh, enquanto 

que o material não estéril é descontaminado com álcool a 70º, na antecâmara, e com álcool isopropílico 

estéril imediatamente antes da colocação na CFLh. [5,13] 

A preparação das bolsas de NP é feita de modo a garantir a estabilidade final e tem sempre em conta 

os aditivos, a sua concentração e volume. De forma evitar quaisquer erros, todo o processo de 

manipulação implica a dupla verificação pelo farmacêutico e pelo TSDT. [25] 

O controlo microbiológico é também importante neste tipo de preparação, pelo que é retirada uma 

amostra da última bolsa preparada de adultos e de neonatologia, que é adicionada a meios de cultura 

enriquecidos, anaeróbio e aeróbio. Posteriormente, estes meios são enviados para o Serviço de 

Patologia Clínica, onde são analisados e se detetam possíveis contaminações. [25] 

4.1.1.3. Procedimento de Preparação de bolsas para Nutrição Parentérica 

A prescrição médica de NP para adultos (Anexo XII) é enviada para o SF em papel, enquanto que a 

prescrição de bolsas de NP de neonatologia é enviada via e-mail (Anexo XIII). Ambas têm de ser 

recebidas pelo SF até às 11h00, para que possam ser validadas, preparadas e enviadas aos serviços, 

no próprio dia.   

Para a preparação de bolsas de NP é, então, necessária a avaliação e validação da prescrição médica 

por parte do farmacêutico. Para a prescrição de NP para adulto ser válida, é obrigatório o 

preenchimento dos seguintes campos: dados do utente, serviço e cama, diagnóstico, suporte 

nutricional pretendido, via de acesso, definição dos aditivos necessários com a respetiva quantidade 

(se aplicável), data e assinatura do médico prescritor. [25] 

De modo a facilitar todo o processo e a diminuir a possibilidade de erros, os dados anteriormente 

referidos são introduzidos no programa Npage, através do qual é impressa uma folha de confirmação, 

que contém as informações do utente como o SC ao qual está alocado, a cama, o diagnóstico, o suporte 

nutricional, a informação se é ou não uma bolsa aditivada e, ainda, um espaço para selecionar a 

manutenção ou suspensão da bolsa. Diariamente, o farmacêutico responsável pela NP liga para os SC 

com utentes a fazerem NP para verificar se o doente irá manter ou suspender a prescrição. [25] 

Relativamente às prescrições de NP para neonatologia, as informações que constam da prescrição são 

a identificação (RN seguido do nome do neonato ou RN F/M seguido do nome da mãe), nº do processo, 

data de nascimento, peso, serviço e diagnóstico; quantidade de cada nutriente, informações relativas 
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à administração, assinatura do médico prescritor e data. Estas informações são validadas pelo 

farmacêutico através da realização de cálculos sendo, de seguida, introduzidas no programa 

informático PRePARE®, que auxilia na deteção de eventuais incongruências. Para identificação das 

bolsas, é preenchido um rótulo manualmente. Assim como nos adultos, também na NP neonatologia é 

impressa uma folha de materiais com o registo dos lotes e das validades, o que permite a 

rastreabilidade do processo. [25] 

O processo de preparação das bolsas de NP pode ser resumido nas seguintes etapas: inicialmente é 

necessário garantir as condições de assepsia, determinar a quantidade dos materiais necessários que 

são lavados e descontaminados na sala de lavagem (aditivos, bolsas de etinilvinilacetato, bolsas 

standard para aditivação, sistema de enchimento, seringas, agulhas, entre outras). É importante ter em 

consideração a ordem de aditivação, não misturando fosfato e cálcio nem aditivando-os 

consecutivamente, por forma a evitar a formação de precipitados de fosfato de cálcio; não misturar 

lípidos diretamente em glicose sem a presença de aminoácidos para evitar a rutura da emulsão; não 

aditivar os eletrólitos diretamente às emulsões lipídicas, porque alternam o potencial Z; adicionar os 

lípidos sempre no final para facilitar a inspeção visual. [25] 

Na NP de adultos, medem-se os aditivos necessários à execução da bolsa nutritiva e homogeneiza-se 

sempre que se adiciona um novo componente; nas bolsas tri-compartimentadas, rompem-se os 

compartimentos de acordo com o estabelecido pelo laboratório; e adicionam-se os aditivos de acordo 

com a ficha de preparação. [25] 

Na NP de neonatologia são preparadas duas soluções em bolsas individualizadas. Estas soluções têm 

ritmos de perfusão diferentes, o que exige que sejam administradas separadamente. A preparação da 

solução 1 é efetuada pelo enchimento da bolsa individualizada através da Medimix 2000®, que é um 

equipamento eletrónico de enchimento automático, com os macronutrientes seguindo a ordem solução 

de aminoácidos, glicose, água. De seguida adicionam-se os eletrólitos pela ordem, solução de fosfato, 

iões monovalentes seguindo-se os bivalentes e adicionando o cálcio, por último. Aditavam-se, de 

seguida os oligoelementos, as vitaminas hidrossolúveis e a heparina, respetivamente. No caso da 

solução de 2, é feito o enchimento automático com a solução de lípidos e vitaminas lipossolúveis. É 

fundamental garantir que não há ar residual na bolsa, de forma a evitar a possível oxidação da mistura 

e homogeneizar, após cada adição, o conteúdo da bolsa com técnica de dupla inversão. Posteriormente 

a bolsa é rotulada, embalada e acondicionada em mala térmica para ser transportada até ao serviço 

de Neonatologia da Unidade II. [25] 

Tal como referido anteriormente, aos fins-de-semana, são preparadas as bolsas de neonatologia, 

sendo que, para adultos, são distribuídas bolsas não aditivadas, à sexta-feira, aos respetivos SC. [25] 

4.1.1.4. Preparação de Seringas para Injeção Intravítrea 

É, ainda, da responsabilidade do setor de NP do SF do CHVNG/E a preparação de soluções para uso 

oftálmico via intravítrea. 

O tratamento e a prescrição dos fármacos requerem autorização da CFT, tendo o farmacêutico 

responsável pela NP de enviar para a mesma, todas as prescrições que lhe cheguem. [25] 

As injeções oftálmicas preparadas destinam-se ao tratamento de degenerescência macular relacionada 

com a idade e de outras patologias que originam perda de visão como consequência da 



Inês Gonçalves Pereira | Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

15 

 

neovascularização. São usados os fármacos bevacizumab (Avastin®), ranibizumab (Lucentis®) ou 

aflibercept (Eylea®). Atualmente, apenas o aflibercept e o ranibizumab são preparados no SF, uma vez 

que o bevacizumab é enviado para o SC de oftalmologia onde é feito o fracionamento da ampola em 

seringas. 

O Avastin® é um anticorpo monoclonal, indicado para utilização em diversos protocolos de oncologia 

pelas suas propriedades antiangiogénicas. [27] Contudo, existem evidências clínicas, da eficácia e da 

efetividade no tratamento de doenças oculares de causa vascular, da administração intravítrea de 

bevacizumab. [28] Assim, o uso off label de Avastin® no tratamento ocular está aprovado e 

implementado por várias CES, como acontece no CHVNG/E. 

No entanto, estão já disponíveis no mercado fármacos com propriedades semelhantes cuja indicação 

está aprovada para as patologias oculares referidas, como o ranibizumab e o aflibercept. A utilização 

de um desses fármacos requer o pedido de autorização médico, devidamente justificado. Esta 

autorização tem, também, de ser validada pela CFT, sendo limitada a um número de administrações. 

As continuações de tratamento são autorizadas diretamente pelo farmacêutico responsável, não sendo 

necessário consultar a CFT. [29,30] 

Enquanto que o Avastin® não pressupõe qualquer manipulação no SF, o Lucentis® e o Eylea® 

requerem preparação em ambiente assético. Assim, o procedimento a ter na antecâmara e na área de 

preparação é igual ao procedimento a ter na preparação de NP. As seringas preparadas são embaladas 

ainda na CFLh para garantir a assepsia. Após embaladas, são devidamente etiquetadas com os rótulos 

de cada doente, com informação do fármaco e SC correspondente. De seguida, são acondicionadas e 

transportadas pelo AO até ao serviço de SC. [25] 

4.1.1.5. Preparação de Soluções Enzimáticas para Perfusão 

A UPNP é o local onde ocorre a preparação de fármacos para terapia de substituição enzimática em 

doenças lisossomais de sobrecarga, sendo estes a alglucosidase alfa (Myozyme®) e a velaglucerase 

(VPRIV®). Estes destinam-se ao tratamento da Doença de Pompe (deficiência em -glucosidase ácida) 

e da Doença de Gaucher tipo 1 (deficiência na enzima glucocerebrosidase), respetivamente. [31,32] 

Para que se dê inicio à terapêutica com estes fármacos é necessária uma justificação aprovada pela 

CFT e um parecer favorável da Comissão Coordenadora do Tratamento de Doenças Lisossomais de 

Sobrecarga, no qual se incluem os dados do doente assim como a dosagem. Este tratamento tem uma 

periodicidade quinzenal, pelo que de 15 em 15 dias, o farmacêutico que está responsável pela NP 

verifica a prescrição e efetua as determinações necessárias à correta preparação da solução. 

A preparação destas soluções é feita na sala branca de NP, com técnica assética, na CFLh. Tratando-

se de uma preparação de perfusão, estes fármacos são diluídos em soro fisiológico, numa bolsa de 

perfusão intravenosa, com o respetivo filtro. No final do procedimento, as bolsas são devidamente 

rotuladas acondicionadas no frio e transportadas até ao serviço pelo AO. [25] 

Na UPNP pude integrar e auxiliar em todos os procedimentos prévios e subsequentes à manipulação, 

sob supervisão do farmacêutico e observar a preparação das bolsas de NP, das seringas para injeção 

intravítrea e das soluções enzimáticas para perfusão, na sala branca. Pude ainda preparar uma bolsa 

de NP experimental seguindo todos os procedimentos necessários, como forma de treino na 

manipulação. 
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4.1.2. Unidade de Produção de Citotóxicos 

Nesta área, é responsabilidade do farmacêutico receber e validar as prescrições médicas, preparar a 

medicação segundo os ciclos protocolados e garantir a sua distribuição ao serviço, gerir o stock e 

imputar os consumos feitos. [33] 

4.1.2.1. Introdução aos Citotóxicos 

Atualmente assiste-se a um desenvolvimento da área da oncológica, impulsionado pelo aumento do 

número de casos de doentes, e pelas diferentes necessidades de tratamento. Assim, a quimioterapia 

é uma arma importante no combate ao cancro, quer de forma isolada, quer em combinação com outras 

terapias. A quimioterapia está muitas vezes associada a procedimentos cirúrgicos, radioterapia, 

hormonoterapia e imunoterapia, destacando-se a relevância cada vez mais notória da última. [33] 

A imunoterapia pode ser definida como a utilização de moléculas biológicas que ativam o sistema 

imunitário do doente contra as células tumorais, isto é, estimulam o sistema imune a desempenhar a 

sua função. Esta terapia apresenta resultados bastante promissores no que se refere à sobrevida dos 

doentes. Os efeitos adversos são de menor intensidade e gravidade, quando comparados com a 

quimioterapia convencional. [34,35] 

De facto, apesar de serem cada vez mais seletivos, os quimioterápicos convencionais têm uma ação 

em todas as células do organismo, não se conseguindo atingir apenas o alvo. Assim, os efeitos 

adversos são mais intensos e generalizados, como as náuseas e vómitos, depressão imunitária, queda 

de cabelo, entre outros. [36] 

Para que se proceda ao tratamento de doentes oncológicos, é necessário que existam protocolos 

terapêuticos padronizados. Os protocolos utilizados em cada instituição são baseados em protocolos 

internacionais e estão arquivados juntamente com toda as referências bibliográficas de suporte, 

facilitando a sua consulta. Estes protocolos necessitam de aprovação da Direção Clínica e da CFT para 

que façam parte das opções terapêuticas. Do protocolo constam todos os fármacos bem como a 

posologia, forma de administração, doses e periodicidade. Para além dos citotóxicos, fazem também 

parte do protocolo a pré-medicação, os soros de hidratação e a terapia adjuvante. [33] 

4.1.2.2. Requisitos da Unidade de Produção de Citotóxicos 

Dado que os CTX apresentam propriedades mutagénicas, carcinogénicas e teratogénicas, a 

manipulação destes produtos acarreta riscos para os profissionais que contactam com eles. A 

exposição a estes fármacos pode causar alterações ao nível do sistema reprodutor e neoplasias. 

Naturalmente, quanto mais elevada for a toxicidade do fármaco e quanto mais longa for a exposição 

do profissional, maior será a probabilidade de efeitos indesejáveis. [33] 

Assim, é fundamental garantir a proteção do profissional envolvido na manipulação do fármaco bem 

como de todos os profissionais envolvidos no circuito. Para além disto, é necessário que estes tenham 

formação adequada relativa aos riscos de exposição e aos procedimentos específicos da unidade. Os 

farmacêuticos, os TSDT e os AO que trabalham com citotóxicos, são sujeitos a exames médicos 

periódicos, para garantir que se encontram aptos à realização das suas funções. [33] 

Estão definidas algumas medidas de forma a reduzir o potencial risco de exposição, nomeadamente, a 

existência de turnos de manipulação, não se devendo permanecer mais de 2 horas consecutivas na 

sala de manipulação, manipulação com recurso a spikes (sistemas de libertação de pressão, com dois 
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filtros, que retêm as partículas e previnem a formação e libertação de aerossóis), existência da câmara 

de fluxo laminar vertical (CFLv) tipo IIb, que está inserida numa sala assética, isenta de microrganismos 

e partículas, com pressão negativa, o que protege o manipulador e impede a contaminação do ar da 

sala adjacente, aquando da abertura da porta e equipamento de proteção individual (bata reforçada, 

luvas de nitrilo e máscara P3). [33] 

4.1.2.3. Procedimentos da Unidade de Produção de Citotóxicos 

Na Unidade de Produção de Citotóxicos (UPC), as prescrições médicas são, idealmente, rececionadas 

com 48h de antecedência face ao tratamento do doente, as quais podem ser manuais ou informáticas. 

Da prescrição constam dados fundamentais como o nome do doente e o respetivo NSC, peso, altura e 

área de superfície corporal (BSA), diagnóstico, fármacos, dosagem e tempo de perfusão. Devem ainda 

constar da prescrição informações que garantam a segurança da preparação. [33] 

Uma prescrição incorreta inviabiliza a preparação da medicação, dessa forma, é necessário um 

contacto permanente entre farmacêuticos, enfermeiros e médicos do serviço de oncologia, de modo a 

garantir que o doente tem a medicação necessária atempadamente. [33] 

Todas as prescrições são validadas pelo farmacêutico, comparando a prescrição com prescrições de 

ciclos anteriores, conferindo peso, altura, BSA, protocolo prescrito e cálculo da dosagem, tendo em 

conta o perfil do doente. Normalmente, a dosagem dos fármacos é calculada através da BSA (Fórmula 

DuBois), no entanto, alguns fármacos têm dose fixa, ou são definidos por AUC. Todos os 

procedimentos referidos anteriormente são sujeitos a uma dupla verificação pelos farmacêuticos. 

É também necessário que o SC envie, por e-mail uma lista dos doentes com “OK para tratamento”, 

onde consta o nome do doente, a hora de início do tratamento e o protocolo. [33] 

De modo a melhorar a organização da UPC, 48h antes dos tratamentos, são listados todos os doentes 

com agendamento e organizados os seus processos clínicos conforme o tratamento. 

No início do dia são colocados os processos, os fármacos e todo o material necessário na câmara de 

preparação, sendo que o farmacêutico e o TSDT iniciam a produção para os doentes que já têm o “OK 

para tratamento”. [33] 

Cabe também ao farmacêutico fazer os consumos ao doente, listar o material utilizado e fazer a gestão 

do armazém F5. [33] 

Durante o estágio na UPC, observei a realização de todas as tarefas e pude validar algumas 

prescrições, sob supervisão da minha orientadora.  

4.2. Manipulação não estéril 

No SF do CHVNG/E existe um laboratório destinado à preparação de formas farmacêuticas não 

estéreis. Contudo, após inspeção do INFARMED, este foi encerrado por não se verificarem as 

condições necessárias ao seu bom funcionamento. Assim, atualmente, sempre que necessário, os 

manipulados são encomendados à Farmácia Lemos. 

A maioria dos pedidos são feitos pelos serviços de Neonatologia e Pediatria (Unidade II), uma vez que 

é necessária a adaptação da dosagem e/ou forma farmacêutica para administração em crianças. 

5. Ensaios Clínicos 

Os EC de medicamentos e dispositivos médicos de uso humano encontram-se definidos e legislados 

pelo regime jurídico estabelecido pela Lei nº21/2014, de 16 de abril, que os define como “qualquer 
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investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos, de um ou mais ME, ou identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais ME, ou a analisar a absorção, distribuição, metabolismo e a eliminação de 

um ou mais ME, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”. [37] 

As Diretivas europeias 2001/20/CE e 2007/47/CE, que definem o regime da realização de EC com 

medicamentos de uso humano e dispositivos médicos, respetivamente, regem a investigação clínica 

em Portugal. [38,39] 

Para que um EC se possa realizar, é necessário um parecer favorável de uma CES. Deste modo, a Lei 

nº46/2004 define vários conceitos relativos aos EC e cria a Comissão de Ética para a Investigação 

Clínica (CEIC), cuja composição e funcionamento se encontram regulados pela Portaria nº57/2005.  

Segundo a legislação em vigor, a CEIC é um organismo independente formado por profissionais de 

saúde, bem como profissionais afetos a outras atividades, cujo objetivo principal é garantir a proteção 

dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes nos EC, através da emissão de pareceres 

relativos aos protocolos de investigação que lhe são submetidos. [40,41] 

De acordo com a declaração de Helsínquia, o protocolo de investigação tem de ser submetido para 

consideração, orientação, opinião e aprovação das comissões de investigação e ética responsáveis, 

antes do estudo iniciar. Em Portugal, são a CEIC, como já referido, e o INFARMED. Qualquer emenda 

ao protocolo tem de ser novamente submetida às entidades competentes para a aprovação. Após a 

conclusão do estudo, os investigadores submetem um relatório final às entidades regulamentares de 

investigação e ética, contendo um resumo dos resultados e conclusões do estudo. [42] 

Os farmacêuticos que integram a equipa de EC estão devidamente qualificados e têm conhecimento 

das Boas Práticas Farmacêuticas e formação no âmbito das Good Clinical Practices (GCP) e dos 

princípios definidos na International Conference for Harmonization (ICH).  

Todos os procedimentos relativos aos EC devem estar devidamente descritos, datados e rubricados, 

por forma a garantir a sua consulta e interpretação, sempre que necessário. Cada EC tem a sua 

documentação arquivada no Pharmacy File, sendo que esta é atualizada ao longo do EC. [43,44] 

5.1. Etapas de um Ensaio Clínico 

Para dar início a um EC é necessário realizar a visita de qualificação do centro, vulgarmente conhecida 

como visita de feasability. Esta visita é feita pelo promotor do EC com o objetivo de avaliar se o centro 

reúne as condições necessárias para a realização do EC no que respeita a sua disponibilidade, a 

qualificação da equipa, as infraestruturas e a capacidade de recrutamento de população adequada ao 

estudo. Obrigatoriamente, um farmacêutico do setor de EC está presente nesta visita, sendo 

fundamental que, previamente à mesma, o farmacêutico recolha, junto do monitor, o máximo de 

informações relativas ao estudo para que as possa estudar e, na visita, colocar as questões necessárias 

para avaliar todas as condições que possam interferir na viabilidade do mesmo. No final da visita de 

feasability, é elaborado um relatório da mesma com descrição de todos os pontos importantes 

abordados na visita de qualificação, para conhecimento de todos os farmacêuticos do setor. [45] 

Após avaliação, o centro pode ser selecionado para o ensaio, pode ser rejeitado ou, ainda, ficar como 

centro back up, o qual apenas entra no EC quando os centros selecionados não conseguem recrutar o 

número de doentes necessário. No caso do centro ser selecionado, pelo promotor, para participar no 
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EC, toda a documentação relativa ao mesmo tem de ser aprovada pelo INFARMED e pelo CA do 

hospital e receber um parecer positivo da CEIC. [45] 

Depois do EC ser autorizado pelas autoridades competentes, é agendada a visita de início com toda 

equipa de investigação (EI). É nesta fase que são esclarecidos todos os procedimentos relativos ao 

estudo (Site Training Log), com definição das responsabilidades de cada um dos intervenientes (Site 

Responsability Log). Para casa EC é elaborado um manual de procedimentos normalizados de trabalho 

(Standard Operating Procedures), com as informações gerais do ensaio (identificação, desenho, 

braços, e objetivos do estudo, critérios de exclusão e inclusão, randomização, endpoints e protocolo de 

atuação) e os aspetos práticos da preparação da medicação (receção, armazenamento, prescrição, 

distribuição e avaliação da compliance). [45] 

A partir deste momento são recrutados os doentes, sendo obrigatório que todos os participantes em 

EC assinem um consentimento informado com a descrição do EC, riscos e benefícios associados ao 

mesmo, confidencialidade e custos/compensações, se aplicáveis. Para que possam ser incluídos no 

EC, os doentes têm de cumprir todos os critérios de inclusão e não ter nenhum critério de exclusão, 

sendo alocados aos braços de tratamento de forma aleatória. O braço ativo corresponde à 

administração do medicamento em ensaio (investigational medicinal product, IMP), enquanto que o 

braço comparador corresponde ao placebo ou medicamento de referência (standard of care). [45] 

Ao longo do EC, o monitor efetua visitas periódicas ao centro onde decorre o EC, onde verifica a 

documentação essencial e avalia o cumprimento do protocolo. No final da visita, o farmacêutico elabora 

um relatório que descreve os pontos auditados, as questões resolvidas e as pendentes de resolução.  

No final do EC, é realizada a visita de encerramento, na qual o monitor efetua a reconciliação da 

medicação e verifica a documentação do Pharmacy file, por forma a comprovar que foram seguidas as 

normas estabelecidas assegurando, assim, a fiabilidade dos resultados obtidos. [45,46] 

5.2. Circuito do Medicamento Experimental 

O circuito do ME inicia-se pela receção dos ME, os quais devem ser enviados com a informação de 

que se destinam ao setor de EC, para que um farmacêutico efetue a verificação da medicação e 

documentação que a acompanha. São verificadas as condições de conservação durante o transporte, 

pela leitura dos dados armazenados no datalogger que acompanha a medicação. No caso de ser 

detetado algum desvio de temperatura, a medicação é de imediato colocada em quarentena e o 

farmacêutico contacta o monitor para que se resolva o problema. Por fim, no que respeita a receção da 

medicação é necessário efetuar a validação da receção da mesma no Interactive Web Response 

System (IWRS), o preenchimento de formulário de “Receção e Conferência de ME” no qual se 

encontram elencadas as etapas efetuadas pelo farmacêutico e registam-se os ME recebidos no Study 

Drug Accountability Log interno e no do Promotor. No final, os documentos relativos à receção da 

medicação são arquivados no Pharmacy File. 

De seguida, procede-se ao armazenamento do ME que é feito de acordo com os requisitos do promotor. 

O farmacêutico é responsável por controlar os prazos de validade, informando monitor, quando alguma 

medicação se encontra no limite de validade e, assim, não pode ser cedida ao doente. [45,46] 

A prescrição de ME é feita em formulário próprio onde se encontram especificados os dados do doente, 

do ensaio e respetiva medicação, que permitem a correta dispensa do ME, tendo em conta o protocolo. 
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Cabe ao farmacêutico a preparação e dispensa da medicação, garantindo que a data de prescrição 

coincide com a data de cedência. Este seleciona a medicação de acordo com o número de kit atribuído 

a cada doente e preenche os formulários de dispensa ao doente e de registo da medicação (Study Drug 

Accountability log). Este procedimento necessita de uma dupla conferência por outro farmacêutico. [46] 

Idealmente, a dispensa da medicação deveria ser feita diretamente ao doente, contudo, por uma 

questão espacial, tal não é possível. Assim, a medicação é dispensada a um dos elementos da EI, e o 

médico da EI transmite ao doente toda a informação relativa à correta utilização, administração e 

conservação dos ME. [45] 

É, também, da responsabilidade do farmacêutico, aquando da devolução de medicação, o cálculo da 

compliance, tendo em conta a quantidade cedida e a quantidade recebida e, ainda, comunicar esse 

resultado ao promotor, via e-mail. O valor de compliance obtido é apenas teórico, dado não ser possível 

garantir que a medicação foi realmente administrada. Os formulários com a informação resultante da 

contabilização são preenchidos e arquivados juntamente com as devoluções feitas, para que sejam 

analisados pelo monitor aquando de uma visita de monitorização. No final, é agendada uma nova visita 

do doente, de acordo com o plano do EC, que consta do protocolo. [45] 

No final do EC, na visita de encerramento, o monitor recolhe toda a medicação e documentação de 

suporte ao EC, sendo esta arquivada por um período mínimo de 15 anos. [46] 

Na passagem pelo setor de EC, observei a maioria dos procedimentos, e auxiliei em algumas tarefas 

mais simples. Pude também compreender a elevada minúcia com que são feitos todos os processos, 

de modo a garantir o cumprimento das disposições abordadas anteriormente.  

6. Formações 

O desenvolvimento profissional e a formação contínua são fundamentais para que o farmacêutico 

exerça as suas funções com a máxima preparação. Assim, durante o estágio, fui incentivada a participar 

em duas formações que se encontram detalhadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Formações realizadas durante o estágio. 

Entidade Formadora Tema da Formação Data Duração Local 

B.BRAUN 
Apresentação do sistema 

TEVADAPTOR® 
21/5/2019 30min SF CHVNG/E 

MSD HIV: State of the Art 4/6/2019 2h00 
Hotel Vincci 

Porto 
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Anexos 

Anexo I – Organograma do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. 
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Anexo II – Planta do Serviço Farmacêutico da Unidade I do Centro Hospitalar de Vila Nova de 

Gaia/Espinho, E.P.E. 

 

Legenda: 

1– Antiga Farmácia de Ambulatório 

2 – Área de Receção e Conferência de Encomendas 

3 – Sala de Psicotrópicos e Estupefacientes 

4 – Sala de Arrumos 

5 – Frigoríficos 

6 – Armário de Inflamáveis 

7 – Área de Distribuição Clássica 

8 – Antiga localização do armário – RFID® 

9 – Zona de Hemoderivados 

10 – Armazém Geral 

11 – Sala de armazenamento e apoio à produção de citotóxicos 

12 – Sala de Manipulação Galénica não Estéril 

13 – Câmara de Citotóxicos 

14 – Câmara de Nutrição Parentérica 

15 – Antecâmara 

16 – Área de acesso à Zona de Manipulação Galénica Estéril 

17 – Sala de armazenamento e apoio à produção de bolsas de 

Nutrição Parentérica 

18 – Sala de Lavagem 

19 – Sala de Reembalagem 

20 – Kardex® 

21 – Armazém de Dose Unitária 

22 – Zona de funcionamento da distribuição em dose unitária 

23 – Malas dos Serviços 

24 – Sala dos Farmacêuticos 

25 – Sala de Ensaios Clínicos 

26 – Sala de Arquivo 

27 – Gabinete da Diretora do SF 

28 - Sala de reuniões e biblioteca 

29 – Secretariado do SF 

30 – Gabinete do Gestor 

31 – Sala dos TSDT 

32 – Copa 

33 – Sala dos Assistentes Administrativos 

34 – Instalações Sanitárias Masculinas 

35 – Instalações Sanitárias Femininas 

36 - Vestiário 

 

 

 



Inês Gonçalves Pereira | Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

26 

 

 

Anexo III – Modelo de Justificação de Receituário 
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Anexo IV - Modelo de Autorização de Utilização Excecional. 
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Anexo V - Modelo de Justificação Clínica de para Autorização de Utilização Excecional.  
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Anexo VI – Exemplo de um Certificado de Autorização de Utilização de Lote. 
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Anexo VII - Produtos com condições especiais de armazenamento 

 

Tipo de produto Condições de Armazenamento 

Inflamáveis 

Local individualizado do restante armazém, a sua dimensão está 

dependente do número e das especialidades a armazenar; 

Espaço com detetor de fumos; 

Sistema de ventilação; 

Instalação elétrica do tipo antideflagrante. 

Gases Medicinais Área Separada do Restante Armazém 

Estupefacientes e 

Psicotrópicos 

Local reservado com fechadura de segurança; 

Prateleiras que permitam a arrumação dos medicamentos de forma 

correta. 

Citotóxicos 

Armazenamento em local seguro, armário específico e separado dos 

outros medicamentos; 

Estojo de Emergência em local seguro e assinalado. 

Medicamentos e 

Reagentes que 

necessitam de 

refrigeração 

Frigorífico; 

Temperaturas entre 2-8ºC; 

Sistema de controlo e registo da temperatura - Vigie®. 

Medicamentos que 

necessitam de 

congelação 

Existência de arcas congeladoras com controlo e registo permanente 

da temperatura. 
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Anexo VIII – Armários RFID na Farmácia de Ambulatório. 

 

 



Inês Gonçalves Pereira | Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

32 

 

Anexo IX – Anexo X para requisição de estupefacientes pelos Serviços Clínicos.  
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Anexo X – Anexo VII para requisição de estupefacientes pelos Serviços Farmacêuticos aos 

laboratórios.  
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Anexo XI - Modelo de requisição/distribuição/administração de medicamentos hemoderivados.  
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Anexo XII – Exemplo de uma prescrição de Nutrição Parentérica para Adultos. 
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Anexo XIII – Exemplo de uma prescrição de Nutrição Parentérica para Neonatologia. 
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