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Resumo 

Após 9 semestres de aprendizagem, o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas conclui-se 

com o estágio curricular em farmácia comunitária, que realizei durante 4 meses no período entre 15 

de janeiro a 30 abril e 1 a 15 de julho na Farmácia Birra. O estágio é uma parte fulcral do curso, na 

qual aplicamos na prática todos os conhecimentos que adquirimos ao longo dos 5 anos de formação. 

Este relatório descreve todas as atividades que realizei durante o estágio e divide-se em duas partes. 

Na primeira parte descrevo todas as atividades realizadas no âmbito da farmácia, ou seja, todas as 

tarefas realizadas pelo farmacêutico, desde a receção de encomendas até ao atendimento ao 

público. A segunda parte aborda os projetos científicos que realizei na farmácia em coordenação com 

a tutora e orientadora de estágio. Elaborei 3 projetos distintos ao longo do estágio de acordo com as 

necessidades da farmácia e dos seus utentes. Os projetos que realizei foram acerca da contraceção 

hormonal oral, gota e rosácea. 

Abordei o tema da contraceção hormonal oral de modo a ter impacto na farmácia e nos seus utentes. 

Para tal, elaborei um guia prático que abrange todas as pílulas vendidas na farmácia (para consulta 

da equipa de farmacêuticos e técnicos), e um folheto informativo que cedi aos utentes durante o 

atendimento. No guia coloquei informação que responde às perguntas que surgem com mais 

frequência, sendo prático e de fácil consulta. No folheto coloquei informação geral acerca da 

temática, de modo a responder às dúvidas dos utentes. 

Relativamente à gota, de modo a perceber qual o nível de conhecimento dos utentes da farmácia 

acerca da patologia, elaborei um questionário ao qual os utentes responderam. Adicionalmente, 

elaborei um panfleto acerca da patologia e um cartão com restrições alimentares que cedi aos 

utentes após responderem ao questionário. 

Por último, dado que a Farmácia Birra possui uma vasta gama de cosmética, com várias linhas 

direcionadas para a rosácea, elaborei um folheto informativo acerca desta patologia que cedi aos 

utentes. 
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1. Introdução 

O estágio curricular em farmácia comunitária conclui o mestrado integrado em ciências 

farmacêuticas. Realizei o estágio com a duração de 4 meses na Farmácia Birra (FB), no período de 

15 de janeiro a 30 de abril e de 1 a 15 de julho, no seguinte horário: segunda a sexta das 10h às 14h 

e das 15h às 19h. 

Durante este período, familiarizei-me com as tarefas realizadas pelo farmacêutico na farmácia 

comunitária, desde gestão e logística até ao atendimento ao público. Comecei por rececionar 

encomendas e proceder à sua arrumação, fazer reposições nos expositores, realizar a medição da 

pressão arterial (PA) e acompanhar atendimentos. No final da primeira semana comecei a fazer 

atendimento ao público, com supervisão. 

Elaborei três projetos, que incidiram nas seguintes temáticas: contraceção hormonal; doença da gota; 

rosácea. No primeiro elaborei folhetos, que cedi aos utentes durante o atendimento, e um guia prático 

para consulta dos farmacêuticos, que abordava todas as pílulas vendidas pela farmácia. 

Relativamente ao tema da gota, comecei por elaborar um questionário no qual avaliei os 

conhecimentos das pessoas acerca da doença. Efetuei ainda um panfleto, que afixei na farmácia e 

cedi aos utentes, bem como cartões com restrições alimentares a ter, os quais cedi igualmente aos 

utentes. Relativamente ao tema da rosácea, optei por fazer folhetos informativos que facultei aos 

utentes. Na tabela 1 encontra-se o cronograma com todas as atividades efetuadas por mim ao longo 

do estágio. 

Tabela 1. Cronograma de atividades realizadas no estágio. 

 15-31 Janeiro Fevereiro Março Abril 1-15 Julho 

Receção de 
encomendas 

     

Serviços 
farmacêuticos 

     

Acompanhar 
atendimento 

     

Devoluções      
Atendimento 
ao público 

     

Gestão de 
validades 

     

Trabalho 1-
Contraceção 

Oral 

     

Trabalho 2-
Gota 

     

Trabalho 3-
Rosácea 
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2. Farmácia Birra 

Localizada na praça da liberdade n.º 124, no centro do Porto, a Birra é uma farmácia com mais de 

100 anos. Pertence a um grupo de farmácias com o nome de Sofarma, constituído por 7 farmácias 

distribuídas pelo Porto, Gaia e Braga. Trata-se de uma farmácia que possui clientes habituais, que 

vão regularmente comprar a medicação crónica, com os quais é possível estabelecer uma relação de 

empatia. Devido à sua localização centrada, possui igualmente muitos clientes esporádicos, 

essencialmente turistas, que procuram medicamentos ou cosméticos para resolver situações 

pontuais. 

2.1. Espaço físico e horário de funcionamento 

As instalações da FB podem ser divididas em 4 espaços principais: o espaço do atendimento; o 

gabinete de dermocosmética; o armazém; a zona de rececionar encomendas. 

1- O espaço de atendimento ao público possui 7 balcões, é neste espaço que se encontram 

expostos os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), cosméticos, organizados por 

marcas, e outros produtos de saúde. 

2- O gabinete de dermocosmética destina-se às determinações de parâmetros bioquímicos e PA, 

uma vez que é uma sala que possui privacidade, sendo também usado para formações e 

algumas atividades pontuais de foro cosmético. 

3- Relativamente ao espaço do armazém, é onde se encontra arrumado todo o excedente de 

medicação sujeita e não sujeita a receita médica, cosméticos e outros produtos de saúde, os 

quais se encontram organizados por ordem alfabética e de acordo com o prazo de validade. 

Podemos encontrar nas diferentes prateleiras os protetores solares, os produtos de higiene oral e 

cosméticos, organizados por marca. Numa secção de prateleiras à parte estão os éticos, 

organizados por ordem alfabética, isto é, os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) que 

não cabem nas gavetas de organização que se encontram na divisão que vou mencionar a 

seguir. Noutra secção de prateleiras encontram-se, de cima para baixo, fraldas, produtos de 

podologia, medicamentos veterinários e produtos de higiene intima. Por último, há uma secção de 

prateleiras que se destina apenas a MNRSM, igualmente organizados por ordem alfabética. 

4- A divisão onde se rececionam encomendas é o local onde se processam todas as atividades de 

backoffice. Encontram-se aqui arrumados todos os MSRM, organizados em gavetas apropriadas, 

por ordem alfabética e de acordo com o prazo de validade. À parte, encontram-se arrumadas as 

soluções orais e os suplementos alimentares. É nesta divisão que se encontra também o 

frigorífico para acondicionamento das insulinas e outros medicamentos e suplementos 

alimentares que necessitam estar a baixas temperaturas. 

Relativamente ao horário de funcionamento, a FB encontra-se aberta ao público todos os dias das 8h 

às 22h, inclusive nos feriados. Faz também serviços de 24h, que são rotativos com as outras 

farmácias do município. O espaço físico exterior é composto por um letreiro com o nome da farmácia 

e o símbolo «cruz verde», de acordo com o Decreto de Lei n.º 75/2016. [1] 

2.2. Equipa 

A FB tem como diretora técnica a Dra. Graça Pereira Lopes, que possui uma equipa de trabalho 

composta por 3 farmacêuticas, Dra. Raquel Mesquita, Dra. Joana Martins e Dra. Márcia Ventura, 3 
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técnicos de farmácia, Dra. Eva Coelho, Dr. Pedro Coutinho e Dra. Aurínia Rosca, e uma responsável 

pela dermocosmética, Cristina Rocha. 

A gestão de stocks e de encomendas diárias é feita pela equipa de trabalho, ficando a contabilidade, 

encomendas diretas, entre outros serviços, ao cuidado do escritório. 

2.3. Serviços farmacêuticos 

Os serviços farmacêuticos são uma mais valia que o farmacêutico pode prestar à comunidade, no 

sentido de ajudar a monitorizar patologias crónicas, como por exemplo a diabetes. A FB presta alguns 

destes serviços ao público, como é o caso da medição da PA, da glicémia, do colesterol, triglicerídeos 

e perfil lipídico. Para além disso, são também administrados injetáveis. 

Durante o período de estágio, realizei com regularidade a medição da PA e a determinação da 

glicémia, sendo o primeiro serviço mais solicitado na farmácia. Antes de realizar a medição da PA ao 

utente, colocava algumas questões procurando saber se era hipertenso ou se tinha tomado a 

medicação. Registava os valores num cartão que cedia ao utente, de forma a possibilitar a realização 

de outros registos. 

2.4. Outros serviços prestados pela farmácia 

Para além dos serviços atrás mencionados, a FB presta alguns serviços à população pontualmente. 

No dia da mulher realizaram-se mini faciais a todas as clientes que o desejaram, de modo a promover 

a marca Apivita®. No dia 8 de Abril realizou-se um rastreio no qual se mediram os parâmetros 

bioquímicos de glicose e colesterol, procedeu-se à medição da PA e recolheram-se informações 

sobre o peso e a altura. 

2.5. Marketing 

O grupo Sofarma tem um contrato com uma empresa que é responsável pela promoção das suas 

farmácias, gerindo as redes sociais e o site oficial. 

Relativamente à exposição dos produtos no espaço da farmácia, tratam-se maioritariamente de 

cosméticos, e a sua exposição é efetuada pela responsável da dermocosmética. 

De modo a promover as diferentes marcas de cosméticos existentes na farmácia, todos os meses é 

destacada uma marca como “marca do mês”, na qual é feito um desconto de 30% em toda a gama. A 

marca do mês é então destacada nos expositores. Durante o período de estágio as marcas 

evidenciadas foram: Avene
®
, La Roche posay

®
, Uriage

®
 e Bioderma

®
. 

2.6. Valormed® 

Criado em 1999, resultante de uma colaboração entre farmácias, distribuidoras e indústria 

farmacêutica, a Valormed
®
 é uma sociedade sem fins lucrativos que se responsabiliza pela recolha e 

gestão de resíduos de embalagens vazias e medicações fora de prazo ou sem utilidade, de modo a 

proteger a saúde pública. [2] 

Na FB encontra-se sempre disponível, localizado perto da porta de entrada em local visível, um 

contentor da Valormed
®
 para que os utentes coloquem as caixas de medicamentos vazias ou cujo 

prazo de validade já expirou. As caixas da Valormed
®
 são pedidas ao distribuidor, no caso da FB à 

OCP Portugal, sem custos. 
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Quando está cheio o contentor é levado pela distribuidora OCP, juntamento com uma ficha que 

possui o nome da farmácia, o peso do contentor, que não deve exceder os 9 kg, a data de recolha, a 

rubrica do responsável pela entrega ao distribuidor e a rubrica do responsável pela recolha. 

Durante o estágio tive oportunidade de efetuar o fecho de um contentor para ser recolhido. 

3. Gestão e Administração  

3.1. Sistema informático 

Ao contrário da maioria das farmácias em Portugal, a FB não possui como sistema informático (SI) o 

Sifarma, mas sim o Spharmv4.78.3.s que pertence à SoftReis®. Trata-se de um sistema muito 

completo, que permite realizar o atendimento, fazer reservas, alertando ainda para interações 

medicamentosas. Permite igualmente fazer gestão de stocks, realizar encomendas, consultar 

informação científica relativamente aos medicamentos, como o resumo das características do 

medicamento (RCM), realizar devoluções e consultar informação relativamente ao utente (como a 

medicação que toma e dados demográficos presentes na ficha de cliente). 

Uma vez que já tinha contactado com o Sifarma, foi bastante fácil para mim aprender a trabalhar com 

o Spharm®, pois é bastante intuitivo. 

3.2. Aprovisionamento e realização de encomendas  

Diariamente são feitas 3 encomendas na FB, tendo por base os stocks máximos e mínimos presentes 

no SI. Adicionalmente, são feitas encomendas telefónicas de produtos inexistentes em stock, mas 

pretendidos pelos clientes durante o atendimento, ficando assim reservados para o cliente em 

questão. Para além disso, é também possível fazer encomendas por via verde aquando do 

atendimento, usando o SI, essencialmente no caso de produtos esgotados, permitindo verificar se o 

produto já está disponível sem ter de efetuar a chamada telefónica. Estes diferentes tipos de 

encomendas são feitas à OCP. 

De modo a satisfazer as necessidades dos clientes da FB, é feita diariamente uma encomenda, via 

telefone, de todos os medicamentos esgotados comercializados pela farmácia, para garantir que são 

fornecidos assim que estiverem disponíveis. Todas as encomendas acima mencionadas chegam em 

banheiras da OCP individualizadas, nomeadamente encomenda diária, encomendas telefónicas e 

esgotados. 

Por último, são também efetuadas encomendas diretas à indústria produtora pelo escritório 

responsável pela gestão do grupo Sofarma, que são então entregues na FB. 

3.3. Receção e conferência de encomendas 

Todas as encomendas que chegam à farmácia vêm com uma fatura associada. A receção é feita 

usando o SI. Inicialmente os produtos de cada encomenda são colocados no sistema usando o leitor 

de códigos. Por fim, após todos os produtos serem picados, é conferido o valor e quantidade de cada 

produto usando a fatura como referência. 

Durante a conferência é essencial verificar a quantidade de cada produto, o preço de venda á 

farmácia (PVF), e o preço de venda ao público (PVP) marcado nas caixas. No caso de MNSRM, 

cosméticos e outros produtos de saúde, é necessário calcular o PVP utilizando a margem de lucro da 

farmácia. Após ser rececionada a encomenda, os produtos são arrumados nos respetivos lugares 
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tendo por base o sistema de armazenagem FEFO (first expired-first out), o que permite garantir que 

os produtos com validade mais curta sejam escoados primeiro. 

A receção de encomendas foi das primeiras tarefas que realizei quando iniciei o estágio, o que me 

permitiu começar a associar os nomes comerciais às substâncias ativas. Do mesmo modo, a 

arrumação dos produtos nos respetivos lugares ajudou-me a memorizar a sua localização, agilizando 

a processo de atendimento. 

3.4. Reservas 

De modo a satisfazer as necessidades e preferências dos clientes relativamente a medicamentos de 

laboratórios específicos, cosméticos e outros produtos de saúde, a FB disponibiliza-se para fazer 

reservas. Ou seja, se durante um atendimento, a farmácia não tiver em stock algum medicamento ou 

produto que o cliente pretende, é feita uma encomenda via telefone do produto em questão para o 

cliente. 

Existem dois tipos de reservas. Relativamente às que ficam pagas antes do produto chegar, assim 

que o produto fica disponível, é inserido no SI e o cliente recebe uma mensagem no telemóvel a 

informar que o produto já se encontra na farmácia. No que diz respeito às reservas em que o cliente 

paga apenas quando vem levantar o produto, a FB também se disponibiliza para contactar o cliente 

quando o produto chega à farmácia. 

Durante o estágio fiz os dois tipos de encomendas com muita regularidade, sendo um compromisso e 

responsabilidade que temos para com o cliente. Quando o produto em questão não chegava, ou 

estava esgotado, ligava ao cliente de forma a dar a informação e a equacionar alternativas. 

3.5. Armazenamento 

Todos os locais de armazenamento cumprem com as boas práticas farmacêuticas em farmácia 

comunitária. A temperatura não ultrapassa os 25°C, a humidade é inferior a 60% e os medicamentos 

encontram-se protegidos de exposição solar direta. Os medicamentos que necessitam ser 

conservados no frio encontram-se acondicionados num frigorífico cuja temperatura se encontra entre 

os 2°C e os 8°C, sendo isento de condensação de humidade, com um alarme automático e está 

sujeito a uma controlo e registo da temperatura. [3,4] Para além disso a FB possui equipamentos que 

permitem monitorizar a temperatura e humidade dentro do espaço da farmácia. 

3.6. Gestão de stocks 

A gestão de stocks é essencial para o bom funcionamento de uma farmácia. Uma vez que o cliente 

deve poder usufruir do poder de escolha, a farmácia deve ter pelo menos 3 genéricos dos mais 5 

baratos relativamente a uma substância ativa.  

O SI é a principal ferramenta para a gestão de stocks, é nele que se define o stock máximo e mínimo 

de um determinado produto, permitindo fazer a encomenda tendo por base o stock existente e o stock 

que se pretende. No entanto, é também necessário realizar periodicamente uma gestão do stock 

físico, para isso são realizados inventários anualmente na FB. 

A gestão de stocks não é responsabilidade do estagiário, no entanto assisti ao processo de 

realização de encomendas. 
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3.7. Manutenção de prazos de validade 

A FB faz um controlo regular dos prazos de validade. Todos os meses são verificadas as validades 

dos produtos cuja validade termina nos 2 e nos 6 meses que se seguem, o que permite fazer um 

controlo a curto e a longo prazo. 

Uma vez que o SI da FB acumula as validades inseridas aquando da receção dos produtos, este 

controlo também permite verificar se os dados do sistema estão corretos. Se o produto não tem a 

validade com fim nos 2 ou 6 meses que se seguem, essa validade é removida do sistema. Caso a 

validade acabe nos 2 meses que se seguem, o produto é colocado na Valormed® ou é enviado para 

o respetivo laboratório.  

Os dispositivos médicos que se destinam à verificação da glicémia, isto é, as tiras e as lancetas, 

devem ser devolvidas ao laboratório 3 meses antes da validade terminar. Para evitar erros, a validade 

inserida no SI aquando da receção destes produtos é de 2 meses inferior à marcada no mesmo, o 

que permite um controlo mais apertado. 

Durante o período de estágio fiquei responsável pela verificação de validades nos meses de 

fevereiro, março e abril, atualizavando a informação no SI. 

3.8. Devoluções 

A devolução de um medicamento ou produto de saúde ao fornecedor pode ser feita por várias razões, 

por exemplo: embalagem danificada; produto não pedido; prazo de validade curto ou ultrapassado; 

atraso na entrega; caixa incompleta; produtos descontinuados; ordens de recolha do Infarmed.  

Para efetuar a devolução, o SI possui um menu que permite selecionar a razão de devolução. 

Seleciona-se o fornecedor e é impressa a nota de devolução, juntamente com o duplicado e 

triplicado, sendo que o último fica na farmácia. O produto a ser devolvido deve ser colocado num local 

separado dos restantes, junto com a nota de devolução e o duplicado a ser entregue ao fornecedor. 

Em resultado da devolução, pode ser pedida uma nova embalagem ou efetuada nota de crédito no 

valor correspondente. 

Durante o meu estágio realizei algumas devoluções, essencialmente devido a embalagens que 

chegaram à farmácia já danificadas. 

4. Indicação Farmacêutica e Dispensa de medicamentos em Farmácia 

Comunitária 

É dever do farmacêutico assegurar que todos os serviços prestados pelo mesmo são de qualidade, 

desde o aconselhamento de medicamentos e outros produtos, até à dispensa dos mesmos mediante 

receita médica. 

A dispensa de medicamentos define-se como a “Cedência de medicamentos ou substâncias 

medicamentosas aos doentes, na farmácia, mediante receita ou em regime de indicação 

farmacêutica, com o respetivo aconselhamento e toda a informação indispensável à relação positiva 

de benefício/custo”. [5] No que diz respeito à indicação farmacêutica, o farmacêutico é responsável 

por analisar as queixas apresentadas pelo doente, sempre que se tratar de uma afeção menor, e 

aconselhar o MNSRM, MNSRM de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF) e/ou medidas 

farmacológicas mais adequadas à situação fisiopatológica em questão. [5,6] 
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Desde muito cedo que tive contacto com o público, tendo muitas oportunidades de fazer 

aconselhamento, nos casos em que me competia, ou encaminhar para o médico nos casos que 

necessitavam de supervisão médica, como casos de infeções oculares. 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os medicamentos podem classificar-se relativamente à sua dispensa ao público em dois grandes 

grupos, os MSRM e os MNSRM. Relativamente ao primeiro grupo, estes podem constituir um risco 

para a saúde do doente, quando são usados sem vigilância ou para fins diferentes daquele a que se 

destinam. Também são considerados MSRM quando a sua administração é parentérica ou quando as 

reações adversas que advém do seu uso necessitam de um estudo mais aprofundado. Basta cumprir 

com um dos 4 requisitos atrás mencionados para ser classificado como MSRM. [7] 

Os MSRM podem ainda classificar-se em medicamentos de receita médica renovável, medicamentos 

de receita especial e medicamentos de receita médica restrita. [7] 

Os medicamentos de receita médica renovável são aqueles que se destinam ao tratamento de 

doenças crónicas ou outras patologias que requerem tratamentos prolongados. Os medicamentos de 

receita médica especial destinam-se a alguns medicamentos em específico, como é o caso dos 

estupefacientes ou psicotrópicos, substâncias que em caso de uso incorreto podem criar 

dependência e ser usados para fins ilegais, ou ainda substâncias que se considere mais seguro 

incluir nesta categoria, seja devido às suas características farmacológicas ou ao pouco tempo de 

existência no mercado. Por fim, os medicamentos de receita médica restrita são aqueles que se 

destinam a uso exclusivo hospitalar, ou se destinam ao tratamento de patologias cujo diagnóstico é 

realizado em meio hospitalar ou outro estabelecimento com as condições necessárias. São ainda 

aqueles que se destinam a doentes em tratamento ambulatório, mas que são passíveis de causar 

efeitos adversos muito graves, requerendo uma maior vigilância durante o tratamento. [7]  

Durante o período de estágio dispensei os primeiros dois tipos de prescrição, mas os MSRM de 

receita renovável foram os que dispensei em maior número, sobretudo para o tratamento de 

patologias como a hipertensão, diabetes e colesterol. 

4.2. Receitas médicas 

As prescrições de todo o tipo de medicamentos e produtos de saúde devem cumprir uma série de 

regras mencionadas no Diário da República, 1.ª série — N.º 212 — 4 de novembro de 2016, mais 

propriamente na Portaria n.º 284-A/2016. Atualmente, a prescrição de medicamentos é feita por via 

eletrónica desmaterializada. Esta nova modalidade de prescrição tem como objetivo aumentar a 

segurança no processo de prescrição e dispensa e tornar a comunicação entre profissionais de saúde 

mais simples. [8] No entanto, em algumas situações excecionais a prescrição pode ser feita por via 

manual, se houver falência do sistema informático, inadaptação do prescritor, se a prescrição for feita 

ao domicílio, ou noutras situações até um máximo de 40 receitas por mês. [9] 

Existem assim dois tipos de prescrição, a eletrónica e a manual. A prescrição eletrónica é efetuada 

mediante equipamentos informáticos e pode ser desmaterializada. Trata-se de uma receita que pode 

ser acedida utilizando equipamento eletrónico, incluindo atributos que comprovam a sua autoria e 

integridade, ou pode ser materializada, resultante da impressão da receita gerada por meios 
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eletrónicos. A receita manual é uma prescrição efetuada num documento pré-impresso. Estes 

diferentes tipos de receitas devem cumprir com diferentes requisitos. [9] 

Nas receitas manuais e nas materializadas, no máximo só podem ser prescritos 4 medicamentos ou 

produtos de saúde, sendo que não podem ser prescritos mais do que 2 produtos ou medicamentos 

por linha, nem ultrapassado o total de 4 embalagens por receita. Se se tratarem de medicamentos em 

quantidade individualizada, pode prescrever-se um máximo de 4 embalagens por linha, a não ser que 

possuam regulamentação própria. [9] 

No caso da receita desmaterializada, podem ser prescritos, em linhas distintas, diferentes produtos 

de saúde e medicamentos, num máximo de 2 embalagens por linha. No entanto, os medicamentos 

presentes na tabela presente em anexo à Portaria n.º 1471/2004, de 21 de dezembro, podem ser 

prescritos, no caso da receita materializada, em receita eletrónica renovável. No caso da receita 

desmaterializada, podem coexistir com outros medicamentos, num máximo de 6 embalagens por ato 

de prescrição ou, no caso de embalagens unitárias, num máximo de 12 embalagens. [9] Os 

medicamentos que contêm substâncias classificadas como estupefacientes ou psicotrópicas não 

podem estar prescritos juntamente com outros medicamentos ou produtos de saúde nas receitas 

manuais ou materializadas. Em algumas situações, devidamente justificadas, podem realizar-se 

prescrições sem limite de embalagens, desde que se trate de uma prescrição desmaterializada, as 

quantidades sejam adequadas e ajustadas à posologia instituída e duração do tratamento, e a 

fundamentação seja inserida no processo clínico do utente. [9] 

Uma prescrição só é válida se: 

 Possuir o número de receita; 

 O local de prescrição ou o respetivo código; 

 A identificação do médico prescritor; 

 O nome ou número de utente; 

 A entidade financeira responsável; 

 Número de beneficiário; 

Se aplicável deve ter referência ao regime especial de comparticipação. No caso das receitas 

materializadas, estas devem ainda incluir: 

 A denominação comum internacional (DCI) da substância ativa; 

 Dosagem; 

 Forma farmacêutica; 

 Dimensão da embalagem; 

 Número de embalagens; 

 Data de prescrição; 

 Assinatura autógrafa do prescritor. 

As receitas desmaterializadas devem incluir todos os pontos mencionadas anteriormente para as 

materializadas, exceto a assinatura autógrafa do prescritor e, adicionalmente, devem possuir a hora 

da prescrição, menção do tipo de linha de prescrição, número de linha de prescrição, tipo de produto 

de saúde ou medicamento prescrito e data do termo de validade da linha de prescrição. [9] 
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No que diz respeito aos medicamentos, as receitas médicas devem conter obrigatoriamente a DCI da 

substância ativa (SA), a forma farmacêutica, dosagem, apresentação, quantidade e posologia. Nos 

casos em que não existe medicamento genérico comparticipado para a SA em questão, ou sempre 

que justificado pelo prescritor, pode ser feita prescrição utilizando o nome comercial. [9] No caso de 

se tratar de um medicamento comparticipado, a prescrição pelo nome comercial pode ser justificada 

caso o doente tenha desenvolvido alguma reação adversa a outro medicamento ou se for um 

tratamento superior a 28 dias. No caso dos medicamentos não comparticipados, pode ser uma das 

anteriores ou ainda no caso de se tratar de um medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito. [9] 

Embora grande parte já sejam eletrónicas, as manuais ainda são muito usadas, por isso tive a 

oportunidade de dispensar este tipo de receitas com regularidade. Muitas das vezes as receitas 

manuais não cumpriam com os requisitos, não sendo válidas. Em alguns dos casos com os quais me 

deparei, não estava selecionada a exceção, faltava a rubrica do médico, eram prescritos mais do que 

2 medicamentos por linha, ou eram prescritos medicamentos estupefacientes juntamente com outros. 

4.3. Medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são constituídos por substâncias que, quando 

administradas interferem com os processos mentais normais, como a cognição, não implicando 

necessariamente dependência. [10] Isto é, são substâncias que, quando usadas corretamente, 

trazem benefícios para a saúde de quem os utiliza. 

Os medicamentos presentes no Decreto de Lei n.º 15/93 de 22 de janeiro, que se classificam como 

estupefacientes e psicotrópicos, são dispensados de uma forma diferente dos outros medicamentos e 

podem ser prescritos por médicos ou médicos veterinários. [11] Trata-se de um grupo de 

medicamentos sujeitos a um controlo mais rigoroso pelo Infarmed. A farmácia é obrigada a guardar o 

registo de todos os medicamentos dispensados pertencentes a esta categoria e, mensalmente, deve 

enviar ao Infarmed, um documento que é gerado automaticamente pelo SI, no quaI constam todos os 

medicamentos desta categoria dispensados. No caso das receitas eletrónicas materializadas, é tirada 

uma fotocópia que fica anexada ao talão da venda, a qual fica na farmácia durante 3 anos. No caso 

das receitas manuais, é necessário tirar uma cópia e proceder à sua digitalização, sendo que esta é 

enviada em anexo com o documento que é gerando automaticamente pelo SI. [11] Para além disto, é 

enviado o anualmente ao Infarmed um documento que também é gerado pelo SI, no qual constam 

todos os medicamentos psicotrópicos aviados nesse ano. Os stocks em farmácia são reduzidos e 

estes medicamentos devem estar armazenados num local à parte, isolados da restante medicação. 

[11] 

Aquando da dispensa, é obrigatório inserir no sistema os dados da pessoa que vai tomar a 

medicação e do adquirente, que podem não ser a mesma pessoa. Relativamente ao doente, é 

colocado o nome completo e morada. No que diz respeito ao adquirente, coloca-se nome completo, 

data de nascimento, número do cartão de cidadão, número de contribuinte e validade do cartão de 

cidadão. 

Durante o estágio dispensei este tipo de medicamentos com alguma regularidade e tive de explicar 

várias vezes o porquê de a pessoa que vinha levantar a medicação ter de mostrar a identificação. 
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4.4. Medicamentos genéricos 

Segundo o Decreto de Lei n.º 242/2000, de 26 de setembro, são considerados medicamentos 

genéricos todos aqueles que sejam similares ao medicamento de referência, não indiquem indicações 

terapêuticas diferentes do medicamento de referência e que possuem uma substância ativa ou 

processo de fabrico cujos direitos de propriedade industrial tenham caducado. [12] 

Salvo algumas situações excecionais, mencionadas no tópico 4.2., os medicamentos devem ser 

prescritos pela DCI. Cabe ao farmacêutico, no ato da dispensa, informar o utente acerca da 

disponibilidade de medicamentos genéricos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

com igual substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem relativamente ao 

medicamento prescrito pelo médico, informando-o acerca do mais barato disponível no mercado. [13] 

De referir que as farmácias são obrigadas por lei a ter em stock pelo menos 3 medicamentos com a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, sendo que os mesmos devem possuir um 

preço que faça parte dos 5 preços mais baixos de cada grupo homogéneo. O farmacêutico deve 

dispensar o mais barato, a não ser que o utente opte por outro. [13] 

Durante o atendimento, consegui depreender que a maior parte dos medicamentos dispensados são 

genéricos, embora ainda haja muita desinformação nesta área, o que faz com que as pessoas não 

queiram levar o genérico e optem pelo de marca, mesmo depois de explicarmos o porquê de o preço 

ser inferior. O facto de ter um preço inferior leva as pessoas a pensar que não faz efeito ou que lhes 

vai fazer mal. 

4.5. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Todos os medicamentos que não se enquadram nas características atrás mencionados no tópico 4.1. 

enquadram-se na categoria de MNSRM. Isto é, não são comparticipáveis, excetuando casos 

previstos por lei, na qual se definem os regimes de comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos. [7] 

Esta classe de medicamentos pode ser vendida fora da farmácia, em locais que cumpram com os 

requisitos presentes no Decreto de Lei n.º 134/2005, de 16 de agosto. São passíveis de ser 

recomendados através da indicação farmacêutica, para o tratamento de problemas de saúde 

menores, podendo ser vendidos por farmacêuticos, técnicos de farmácia, ou sob a sua 

responsabilidade. [14] 

Existem ainda os MNSRM-EF, uma subcategoria dos MNSRM que, devido às suas características de 

segurança ou às suas indicações terapêuticas, só podem ser dispensados em farmácia, necessitando 

da intervenção do farmacêutico. Nesta categoria também se incluem, de forma transitória, alguns 

medicamentos sujeitos a receita médica que, em algumas situações descritas pelo Infarmed, podem 

ser dispensados sem prescrição médica. [15]  

Durante o estágio aconselhei inúmeros MNSRM, principalmente em situações de febre, garganta 

inflamada, tosse, nariz congestionado e outros problemas de saúde não graves. 

4.6. Medicamentos manipulados 

Um medicamento manipulado é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. Pode ser preparado tendo por base uma 

prescrição médica que especifica o doente a quem o medicamento se destina, ou através de 
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indicações compendiais, de uma farmacopeia ou formulário galénico. [16] A sua preparação pode ser 

realizada em farmácia comunitária ou hospitalar e deve cumprir com as boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados. [16,17] 

No presente, a FB não prepara medicamentos manipulados, embora já o tenho feito no passado. 

Para satisfazer as necessidades dos clientes, os medicamentos manipulados são pedidos as outras 

farmácias 

4.7. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são todas as substâncias ou misturas de substâncias usadas 

para curar ou prevenir as doenças e o aparecimento dos seus sintomas nos animais, ou ainda 

estabelecer um diagnóstico médico, restaurar, corrigir ou modificar as suas funções orgânicas. [18] 

Relativamente aos produtos de uso veterinário, estes podem ser destinadas aos animais ou às 

instalações e ambiente que os rodeia, ou ainda a outras atividades relacionadas com os mesmos ou 

com produtos de origem animal. [19] Tantos os medicamentos como os produtos para uso veterinário 

possuem na embalagem mencionado “Uso Veterinário” em fundo verde. [18,19] Para além destes, 

também podem ser vendidos medicamentos de uso humano para serem usados em animais que se 

destinam à produção de alimentos e não só, caso seja apresentada uma receita passada pelo 

veterinário com o intervalo de segurança indicado. [18] 

A FB possui uma gama pouco ampla de produtos e medicamentos de uso veterinário. A maior parte 

destina-se à desparasitação, sendo que não tive muito contacto com esta vertente na prática diária. 

No entanto, do pouco contacto que tive, apercebi-me que o aconselhamento do farmacêutico nesta 

vertente também é muito importante, uma vez que muitos dos produtos são administrados consoante 

o peso do animal e a espécie, sendo necessário transmitir a informação de forma clara e correta ao 

cliente. 

4.8. Medicamentos homeopáticos 

Um medicamento homeopático é aquele que é obtido de substâncias denominadas stocks ou 

matérias-primas homeopáticas, e são fabricados de acordo com o descrito na farmacopeia europeia 

ou outra oficial no Estado membro em questão. São classificados como MNSRM, a não ser que 

possuam características que os identifiquem como sujeitos a receita médica, por exemplo, se 

possuírem uma substância na sua composição cuja atividade ou reações adversas seja indispensável 

aprofundar. [7] 

Os medicamentos homeopáticos propriamente ditos são aqueles que possuem indicações 

terapêuticas, que podem apresentar riscos para quem os utilize e cujo processo de autorização é 

idêntico aos medicamentos alopáticos de uso humano. [7,20] Para além destes, existem os 

medicamentos homeopáticos sujeitos a registo simplificado, que são obrigatoriamente administrados 

por via oral ou externa. O seu grau de diluição garante a inocuidade do medicamento, isto é, não 

podem conter mais do que 1 parte por 10000 de tintura-mãe nem mais do que 1 parte em 100 da 

dose mais pequena da substância utilizada em alopatia que seja MSRM. Não podem ainda 

mencionar indicações terapêuticas no rótulo. Estes medicamentos homeopáticos sujeitos a registo 

simplificado podem ser vendidos fora das farmácias e outros locais autorizados a vender MNSRM. 
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Todos os medicamentos homeopáticos possuem no rótulo a menção “medicamento homeopático” em 

fundo azul. [7] 

A FB possui uma ampla gama de medicamentos homeopáticos, os quais são muito recomendados e 

procurados pelos clientes habituais. 

Os medicamentos homeopáticos com os quais tive mais contacto durante o meu estágio foram o 

xarope Stodal
® 

(BOIRON), aconselhado nos casos de tosse com expetoração ou seca, e os glóbulos 

homeopáticos, ambos da Boiron
®
. 

5. Automedicação 

A automedicação é muito comum nos dias de hoje, uma vez que a população possui mais facilidade 

no acesso à medicação e à informação relativa a patologias. Trata-se de um processo no qual o 

utente inicia um determinado tratamento farmacológico por iniciativa própria, sem aconselhamento 

médico ou farmacêutico. [3] 

O Infarmed redigiu uma lista das situações passíveis de automedicação, cabendo ao farmacêutico 

estar atento a estas situações. [21] Deve avaliar a situação e assegurar-se de que a informação que 

possui é suficiente para avaliar o problema de saúde em questão e orientar a utilização, ou não, do 

medicamento solicitado, contribuindo assim para o uso racional do medicamento. O farmacêutico 

deve garantir que o utente recebe a medicação adequada à sua situação clínica, na dose correta, 

durante o período de tempo adequado e que isso possui o menor custo possível. [22] As informações 

essenciais que o farmacêutico deve recolher são: identificar o problema, saber quais os sintomas e a 

duração dos mesmos, e, por fim, saber se já tomou medicação. [3] 

No caso de patologias menores, o farmacêutico deve dispensar o medicamento, caso seja adequado 

e fornecer a informação adequada ao utente. Caso se tratem de sintomas cuja causa pode ser uma 

patologia grave, deve aconselhar o utente a consultar o médico. [3] 

Durante o atendimento ao público, deparei-me com muitas situações de automedicação. Na maioria 

dos casos, tratava-se de situações que não necessitavam de consulta médica, sendo apenas 

necessário indicar a posologia correta. Algumas das situações que assisti no atendimento ao balcão 

foram casos de diarreia, hemorroidas, obstipação, pirose, sintomatologia associada a estados gripais, 

alergias, herpes e feridas superficiais. Os utentes apenas me solicitavam a medicação que 

pretendiam e questionavam acerca da posologia. Na maioria das vezes, verifiquei que os utentes já 

sabiam como usar ou aplicar. No entanto, reforçava sempre essa informação, por exemplo nos casos 

de congestão nasal, alertava para o facto de o VIBROCIL
® 

(gsk) não puder ser usado por um período 

superior a 3, 7 ou 10 dias, consoante o dispensado. Algumas das situações de automedicação que 

me levaram a recomendar que o utente fosse a uma consulta médica foram situações que envolviam 

os olhos, nos casos mais graves em que já era necessário um antibiótico prescrito pelo médico, e 

outras situações em que o utente me solicitava antibióticos para situações clínicas diversas. Para 

além de salientar a necessidade de ter uma consulta médica para ser avaliada a necessidade do 

antibiótico, explicava que os antibióticos devem ser usados conscientemente e apenas sob prescrição 

médica. 
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6. Receituário e Faturação 

Quando um medicamento comparticipado é dispensado mediante uma receita médica SNS, é 

responsável por pagar à farmácia o correspondente à comparticipação até ao final do mês seguinte. 

No caso das receitas eletrónicas desmaterializadas, o processo é simples, uma vez que é automático 

e não há margem para erro, quando é o SNS a comparticipar. No caso das receitas eletrónicas 

materializadas e das manuais, no fim do atendimento é impressa no verso da receita a informação 

que remete para os medicamentos dispensados e o sistema de comparticipação. No verso é 

impresso também o lote e o número da receita, sendo cada lote constituído por 30 receitas. 

Quando o sistema de comparticipação não é apenas o SNS, faz-se o seguinte: no caso de ser uma 

receita eletrónica desmaterializada, é guardado um talão com os dados da receita e medicamentos 

dispensados comparticipáveis, juntamente com uma cópia do cartão do organismo comparticipante 

em questão do doente. Esses talões também possuem um número de lote e número de 1 a 30. Se for 

uma receita eletrónica materializada ou uma receita manual, procede-se de igual modo como quando 

o sistema de comparticipação é o SNS, no entanto, tira-se uma cópia à receita, e nessa cópia é 

impressa no verso a informação que remete para o outro sistema de comparticipação adicional. 

Tive a oportunidade de dispensar receitas manuais e eletrónicas, assim como receitas cuja 

comparticipação também era da responsabilidade de outra entidade complementar, pelo que fiquei 

familiarizada com os vários procedimentos. 

6.1. Verificação do receituário 

Na FB as receitas são revistas, no final de cada mês, pela Dra. Eva Coelho para confirmar que não 

existem erros e que a farmácia recebe o valor da comparticipação. É verificada a validade da receita 

e se são cumpridas todas as regras aplicáveis mencionadas anteriormente no 4.2. 

Após ser feita esta revisão, são impressos os verbetes que identificam cada lote, a relação resumo 

dos lotes e a fatura mensal de medicamentos. Após a impressão dos verbetes, é feita uma nova 

confirmação, comparando os valores dos medicamentos presentes no verbete com os da receita, que 

devem ser iguais. Os lotes devem ser constituídos pelas 30 receitas, à exceção do último que pode 

estar incompleto. 

Posto isto, estes documentos, juntamente com as receitas eletrónicas materializadas e as manuais, 

são enviados para a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS) até ao dia 10 do mês 

seguinte, no caso das receitas que são comparticipadas pelo SNS, caso contrário são enviadas para 

a Associação de farmácias de Portugal (AFP), para serem comparticipadas por outras entidades. No 

caso das prescrições que não cumprem com todas as regras em vigor, a farmácia não recebe o valor 

da comparticipação dessa prescrição em questão. Neste caso, o centro de conferência de faturas 

envia para a farmácia uma relação-resumo contendo o valor das desconformidades, a justificação e 

descrição das desconformidades, até ao dia 25 do mês, ou nos 5 dias úteis seguintes. Após receber a 

receita devolvida, a farmácia consulta o portal eletrónico do centro de conferência de faturas, 

disponibilizado pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), onde conseguem ver qual o 

erro que a receita tem. De seguida, o erro é corrigido e a receita é enviada de novo num prazo de 60 

dias, para que a farmácia possa receber o valor da comparticipação. [23] 
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Durante o estágio, consegui detetar alguns erros em receitas durante o atendimento, o que me 

impediu de dispensar os medicamentos presentes na receita em questão. Assisti também à 

devolução de receitas após serem enviadas para a ARS, e ao processo de correção e reenvio. 

6.2. Regimes de comparticipação e outras entidades 

“No sentido de obter melhor equidade e mais valor para todos os cidadãos” o SNS estabelece um 

regime de comparticipações que não é igual para todos os cidadãos, indo de encontro às 

necessidades de cada um. [24] Existem essencialmente dois regimes de comparticipação: o regime 

de comparticipação geral e o especial. 

Relativamente ao regime geral, as comparticipações dividem-se em escalões: [25] 

A- 90% 

B- 69% 

C- 37% 

D- 15% 

Os diferentes escalões são atribuídos de acordo com as indicações terapêuticas do medicamento em 

questão, o seu uso, as entidades que o prescrevem e o consumo acrescido por parte de doentes que 

sofrem de determinadas patologias. [26] 

Por outro lado, o regime de comparticipação especial pressupõe dois tipos de comparticipação, em 

função dos rendimentos do beneficiário, e em função de patologias ou de grupos especiais de 

utentes. Por exemplo, no caso da comparticipação em função dos rendimentos do beneficiário, o 

escalão A é acrescido de 5%, e o escalão B,C e D é acrescido de 15%, para os pensionistas cujo 

rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano 

civil passado ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor. Caso estes doentes 

optem por um medicamento cujo PVP se inclua no grupo dos 5 preços mais baixos para esse grupo 

homogéneo, a comparticipação é de 100%. [24] 

No caso da comparticipação de medicamentos para doenças específicas ou grupos especiais de 

utentes, a comparticipação é estabelecida por despacho do membro do Governo responsável pela 

área da saúde. [23] Algumas das patologias específicas são: dor crónica não oncológica moderada a 

forte, ictiose, psoríase, procriação medicamente assistida e lúpus. Para usufruir do regime de 

comparticipação especial, a prescrição deve cumprir com algumas especificações, como por 

exemplo, a especialidade do médico prescritor e a menção da portaria correspondente à patologia. 

[26] A comparticipação de manipulados e de dispositivos médicos para a automonitorização de 

pessoas com diabetes, câmaras expansoras e dispositivos médicos para apoio a doentes 

ostomizados, com incontinência e retenção urinária também são abrangidas por um regime de 

comparticipação especial. [27] 

Com o objetivo de complementar a comparticipação já feita pelo SNS, existem entidades financeiras 

que abrangem algumas pessoas consoante o seu emprego, por exemplo. Algumas dessas entidades 

são: SAMS, SAMS Quadros, Multicare, Medis CTT, casa da moeda, Assistência na doença aos 

militares das forças armadas (ADM), entre outros. Há entidades que comparticipam medicamentos 

não comparticipados pelo SNS, como por exemplo a ADM, não funcionando apenas como uma 

complementação à comparticipação do SNS. A comparticipação vai variar consoante a entidades 
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financeira em questão, sendo que, a título de exemplo, o SAMS quadros comparticipa a 100% todos 

os MSRM comparticipáveis. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de contacto ter contacto com os vários regimes de 

comparticipação. Para além do geral, do SNS, do 48 dos pensionistas, e do regime especial para 

dispositivos médicos que se destinam à automonitorização da diabetes, contactei ainda com os 

seguintes: o regime especial da Médis CTT, SAMS Quadros, e o regime especial que abrange o 

medicamento BETMIGA
®
 (astellas). Neste último caso a comparticipação é feita pelo laboratório, 

sendo que durante o atendimento é necessário tirar o código de barras do medicamento e anexar ao 

talão. 

7. Dispensa de Produtos de Saúde  

7.1. Produtos cosméticos 

Um produto cosmético é uma substância ou mistura de substâncias, que se destina a ser colocada 

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

lábios e órgãos genitais externos, dentes e mucosas da boca), com o objetivo de limpar, perfumar, 

modificar o aspeto, proteger, manter o bom estado ou corrigir odores. Não se classificam como 

cosméticos aqueles que se destinem a ser ingeridos, inalados, injetados ou implantados no corpo, 

mesmo que o objetivo final seja igual ao de um cosmético. [28] 

Consideram-se cosméticos os produtos de higiene corporal, como é o caso de sabonetes, geles de 

banho, champôs, desodorizantes, pastas dentífricas, e os produtos de beleza, como as tintas 

capilares, vernizes e maquilhagem. [28] 

Durante o meu estágio tive muito contacto com a vertente cosmética, uma vez que a farmácia birra 

possui uma ampla gama. Possui diversas marcas, como Caudalie
®
, Nuxe

®
, Lierac

®
, Apivita

®
, Vichy

®
, 

Bioderma
®
, Uriage

®
, La Roche Posay

®
, Avene

®
, Klorane

®
, entre outras. A FB aposta muito na 

cosmética, todos os meses é nomeada uma marca do mês, na qual é feita um desconto, de modo a 

promover a marca. De segunda a sexta, das 10h às 19h, está na farmácia uma técnica de 

dermocosmética que faz aconselhamento. 

No entanto, também me foi possível fazer aconselhamento cosmético, graças aos conhecimentos que 

adquiri durante o estágio, e durante o curso, na unidade curricular de cosmetologia. 

7.2. Dispositivos médicos 

Um dispositivo médico é definido como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo o software destinado pelo seu 

fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêutico e que seja 

necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua 

função possa ser apoiada por esses meios”. [29] Destina-se pelo fabricante a ser utilizado em seres 

humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, 

diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência, 

estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico ou controlo da 

concepção. [29]              



16 

 

Durante o meu estágio contactei com vários dispositivos médicos, como testes de gravidez, águas do 

mar, soro fisiológico, seringas, material de medição da glicémia e tensão arterial, preservativos, 

material de penso e material para ostomizados. 

7.3. Suplementos alimentares  

Um suplemento alimentar não é um medicamento. Para além de não terem de cumprir com os 

requisitos de segurança dos medicamentos, a sua introdução no mercado apenas requer o envio de 

uma notificação à autoridade competente, que neste caso é a Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV). Trata-se de um género alimentício que visa complementar ou suplementar uma 

alimentação normal, sendo uma fonte concentrada de determinadas substâncias nutrientes ou outras 

com efeito nutricional ou fisiológico, isoladas ou em combinação. [30] 

Uma semelhança que os suplementos têm para com os medicamentos é o facto de serem 

comercializados em forma doseada, como por exemplo 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 de medida de 

quantidade reduzida. [30] Podem dividir-se em 3 grupos: vitaminas e minerais; plantas e extratos 

botânicos; outras substâncias. [31] 

O farmacêutico tem um papel importante nesta vertente. Embora a população esteja cada vez mais 

informada, cabe a este profissional estar atento de modo a evitar sobredosagens, como a toma de 

dois suplementos que na sua constituição têm um ou mais componentes em comum. É ainda 

necessário estar atento à possibilidade de um suplemento poder ser contraindicado para uma 

pessoa, mesmo não sendo um medicamento. 

Durante o meu estágio tive contacto com uma situação destas durante o atendimento ao público. 

Tratava-se de uma senhora que tinha problemas cardíacos e tomava um suplemento de potássio que 

tinha adquirido numa ervanária. Com alguma frequência foi-me solicitado aconselhamento sobre 

suplementos, para reduzir o cansaço e para ajudar a dormir. 

7.4. Artigos de alimentação especial 

Os artigos de alimentação especial destinam-se a pessoas com necessidades especiais, por 

exemplo, com deficiências a nível da motilidade gastrointestinal ou doentes com fenilcetonúria. 

A FB não possui muitos produtos desta categoria. Possui essencialmente espessantes alimentares 

para pessoas com disfagia, que possuem uma baixa rotatividade, sendo que nunca tive contacto com 

esta temática, a não ser no processo de manutenção de validades. 

7.5. Artigos de puericultura 

A FB não possui uma gama muito ampla de produtos destinados a bebés e crianças. No entanto, o 

que mais se salienta são as papas alimentares, boiões de fruta, produtos de muda de fralda, produtos 

de higiene corporal, entre outros. 

Os artigos de puericultura não têm muita procura na FB, portanto não tive muito contacto com esta 

vertente nem tive possibilidade de fazer aconselhamento. Todos os atendimentos que realizei sobre 

esta temática eram pedidos específicos que não necessitaram de aconselhamento adicional. Eram 

maioritariamente pais que procuravam papas alimentares para os bebés, ou turistas que queriam 

boiões de fruta por serem mais práticos. 
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8. Qualidade dos Serviços Farmacêuticos 

De modo a garantir que os serviços farmacêuticos prestados à população são otimizados e baseados 

na evidência, é essencial o estabelecimento de um quadro nacional de padrões de qualidade, 

seguindo as boas práticas farmacêuticas, que possui normas gerais e específicas. [32] 

As normas gerais remetem para as infraestruturas e equipamento, o farmacêutico e o pessoal de 

apoio e acerca do medicamento e produtos de saúde. Já as normas específicas abrangem a 

dispensa de medicamentos e produtos de saúde, a indicação farmacêutica, entre outros. [32] 

O farmacêutico é responsável por preparar, adquirir, armazenar, distribuir, administrar, dispensar e 

eliminar os produtos de saúde, proporcionar uma efetiva gestão da terapêutica medicamentosa, 

manter e melhorar o desempenho profissional e contribuir para a melhoria e efetividade do sistema de 

saúde e da saúde pública. [33] 

De modo a garantir a qualidade do medicamento durante o armazenamento, a FB faz um controlo 

regular da temperatura ambiente e do frigorífico onde está a medicação. 

9. Formações 

A formação contínua é uma componente importante na carreira do farmacêutico, pois permite manter 

os seus conhecimentos atualizados, consolidar conhecimentos adquiridos e saber aplicá-los na 

prática profissional. 

Durante o estágio na FB tive a oportunidade de assistir a algumas formações, sendo que algumas 

tiveram lugar na própria farmácia, nomeadamente as relacionadas com produtos cosméticos, 

medicamentos e suplementos alimentares. Relativamente aos produtos cosméticos, assisti à 

formação acerca da marca Apivita
®
, foi uma formação bastante completa, uma vez que a marca foi 

inserida pela primeira vez na farmácia. Assisti também a uma formação da marca Skinerie
®
, que foi 

bastante interessante. No que diz respeito a medicamentos, foram todas formações de curta 

duração, incidindo sobre Voltaren
®
, Claritrine

®
 e alguns medicamentos da marca Jaba

®
 com uma 

formadora da empresa. A formação acerca de suplementos alimentares foi apresentada pela 

Arkopharma®, na qual foram abordados todos os produtos da marca que se vendiam na farmácia. 

Assisti a uma formação fora da farmácia, dada pela Gedeon Richter
®
, relacionada com infeções 

vaginais, na qual foi abordada a fisiopatologia e origens das mesmas. 

Considero que foram formações importantes e enriquecedoras, que contribuíram para melhorar o 

meu desempenho profissional. 
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Tema I – Contraceção Hormonal Oral 

1. Introdução e objectivos 

Designada como uma das bases do planeamento familiar, a contraceção veio permitir a diminuição 

do número de gravidezes não planeadas. A contraceção hormonal oral, comumente designada por 

“pílula”, foi introduzida no mercado no início de 1960. [34] Pela primeira vez na história a mulher 

conseguiu controlar a sua própria fertilidade. [35] 

Quando tomada corretamente, a contraceção hormonal oral apresenta uma eficácia de cerca de 99%. 

[36] Assim, rapidamente, muitas mulheres aderiram à sua utilização. Segundo a Organização mundial 

de saúde (OMS), em 2015, cerca de 64% dos casais em idade fértil usavam um método contracetivo. 

De acordo com estimativas recentes, cerca de 9% das mulheres em idade fértil usam a pílula 

contracetiva, sendo o método mais usado em países industrializados e o terceiro em países em 

desenvolvimento. [37] A pílula contracetiva é o método mais utilizado em continentes como a Oceânia 

e a Europa, sendo o segundo método mais usado a nível mundial. [38] Em Portugal, a pílula é o 

método contracetivo de eleição, sendo utilizado por cerca de 58% das mulheres, de acordo com um 

estudo realizado em 2015 pela Sociedade Portuguesa de Ginecologia e pela Sociedade Portuguesa 

da Contraceção. [34] 

Realizei este trabalho com o intuito de esclarecer as utilizadoras de contracetivos orais relativamente 

aos tipos de contracetivos hormonais orais existentes, a sua composição e farmacologia, qual o 

contracetivo mais adequado, os efeitos não contracetivos existentes, a posologia, efeitos adversos e 

interações, e a contração de emergência (CE) existente. Para tal, decidi elaborar um folheto 

informativo, que cedi às utilizadoras, e um guia para consulta dos farmacêuticos, com o intuito de 

facilitar o esclarecimento de dúvidas que possam surgir durante a venda de contracetivos. 

2. Tipos de contraceção oral 

As pílulas diferenciam-se em relação à composição qualitativa e quantitativa de hormonas. 

Relativamente à composição qualitativa, podem ser classificadas em contraceção oral combinada 

(COC), constituídas concomitantemente por derivados de estrogénio e progestativos, como é o caso 

da BELARA
®
 (Janssen-Cilag) e da LIBELI

®
 (Gedeon Richter), e em contraceção oral constituída 

apenas por progestativos, como é o caso da AZALIA
®
 (Gedeon Richter). [36] 

A COC apresenta uma taxa de falha muito reduzida, cerca de 0,1%, e um índice de Pearl (número de 

gravidezes por 100 mulheres que utilizam o método) de 1.25, aquando o uso correto. A maior 

probabilidade de falha ocorre no primeiro ano de uso, sendo cerca de 9%, e é essencialmente devido 

ao esquecimento da toma. As primeiras pílulas apresentavam elevadas quantidades de hormonas. 

No entanto, concluiu-se que formulações com 20μg de etinilestradiol (EE) são tão eficazes como 

doses de 30-35μg, com a vantagem de reduzir os efeitos secundários dos estrogénios, como por 

exemplo náuseas, inchaço e sensibilidade mamária. [39,40] 

Quanto à composição quantitativa de hormonas, existe o regime monofásico, no qual todos os 

comprimidos têm a mesma concentração de hormonas, como por exemplo a CLARISSA
®
 (ITF 

Farmahealth), os regimes bifásicos, em que há comprimidos com duas dosagens diferentes, como 

por exemplo a GRACIAL
®
 (Aspen Pharma Trading Ltd.), os regimes trifásicos, em que os 

comprimidos têm três dosagens diferentes, como é o caso da TRY-GYNERA
®
 (Bayer), e os regimes 



19 

 

quadrifásicos, em que os comprimidos têm quatro dosagens diferentes, como é o caso da QLAIRA
®
 

(Bayer). A inserção destes regimes multifásicos teve como objetivo mimetizar o ciclo fisiológico 

normal e reduzir a quantidade de hormonas utilizadas, uma vez que nem todos os comprimidos têm a 

mesma dose. No entanto, não existem evidências de que os regimes multifásicos apresentam 

vantagens clínicas face aos regimes monofásicos. [34,41,42] 

As pílulas contracetivas compostas apenas por progestativos, como é o caso da AZALIA
®
 (Gedeon 

Richter) e da CERAZETTE
® 

(MSD), destinam-se a mulheres cuja administração de derivados de 

estrogénio está contraindicada. [43] 

3. Composição e farmacologia 

Os contracetivos orais são compostos por derivados de estrogénio e progestativos. Embora na maior 

parte das vezes seja usado o EE como derivado de estrogénio, existem também o valerato de 

estradiol e o 17β-Estradiol. Quanto aos progestativos, podem ser utilizados derivados da 19- 

nortestosterona, como é o caso do levonorgestrel, derivados da 17-OH-progesterona, como a 

ciproterona, ou ainda novos progestativos, como é o caso do dienogest. [39] 

Os derivados do estrogénio têm como função inibir a libertação da hormona folicular estimulante 

(FSH) da pituitária anterior, estabilizando as paredes do endométrio, diminuindo o sangramento e a 

consistência do muco cervical. Por fim, também aumentam o número de recetores de progestativos, 

permitindo o uso de doses menores dos mesmos. Resumidamente, é responsável essencialmente 

por controlar o sangramento menstrual. [38,41] O metabolismo do EE é similar ao do estradiol 

endógeno, ou seja, sofre oxidações em vários átomos de carbono, sendo que a 2-α-hidroxilação é a 

mais frequente. [37] 

Por outro lado, os derivados progestativos tornam o muco cervical mais espesso, o que dificulta a 

passagem do esperma, e diminui a probabilidade de implantação. O aumento dos níveis de 

progesterona provoca um mecanismo de feedback negativo sobre o hipotálamo diminuindo a 

libertação de hormona libertadora de gonadotrofina, o que por sua vez diminui a secreção de FSH e 

hormona luteínizante (LH), fazendo com que o folículo não se desenvolva e não haja aumento dos 

níveis de estradiol (que é libertado pelo folículo). Ou seja, o feedback negativo da progesterona e a 

falta de feedback positivo do estrogénio na secreção de LH impedem o aumento de LH do ciclo, 

impedindo assim a ovulação e, por sua vez, a fecundação. [38,41] 

O levonorgestrel liga-se aos recetores de progesterona, não possui atividade a nível dos recetores de 

estrogénio, mas liga-se aos recetores de androgénio, embora a sua atividade a esse nível seja 

negligenciável. Quando administrado oralmente, não é afetado pelo efeito de primeira passagem 

hepático, ou seja, a dose é 100% biodisponível. Relativamente à farmacocinética, o composto é 

hidrolisado a nível hepático e eliminado após ser conjugado com ácido glucurónico. [37] 

Ao longo do tempo foi possível reduzir a quantidade do composto derivado do estrogénio nos COC 

através da junção com progestativos com atividade antiandrogénica, o que é útil em casos de 

hiperandrogenismo, como por exemplo no hirsutismo. Alguns exemplos dos progestativos utilizados 

são o gestodeno, que é um progestativo de terceira geração derivado da 19-nortestosterona, e o 

desosgestrel, que possui uma elevada atividade antiandrogénica. Este último possui a particularidade 

de ter de ser metabolizado a 3-keto-desosgestrel para ser ativo. [37] 
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4. Efeitos adversos e risco associados  

Relativamente aos efeitos adversos, uma vez que as formulações de COC mais recentes possuem 

menores quantidades de hormonas, há uma menor ocorrência dos mesmos. No entanto, ainda se 

verificam efeitos adversos, podendo ser devido aos estrogénios, aos progestativos, ou a ambos. A 

intensidade destes efeitos adversos é maior nos primeiros meses de uso, tendendo a desaparecer 

com o tempo. [43] 

O aumento de atividade estrogénica, causada pelos derivados estrogénicos, causa náuseas, vómitos, 

ligeiro aumento de peso, desordens gastrointestinais, mastalgia, tonturas, cefaleias, tensão pré-

menstrual e ausência de hemorragia de privação, que é mais frequente quando são usadas doses de 

EE ≥20μg. [37,42,43] 

Relativamente aos compostos progestativos, os efeitos que se verificam podem ser devidos ao 

aumento da atividade progestativa, que resulta em cansaço, contrações musculares, diminuição da 

líbido, amenorreia, dores de cabeça, e secura da mucosa vaginal, ou devido ao aumento da atividade 

androgénica, que se traduz em aumento de peso, aumento do apetite, perda de cabelo, acne e 

seborreia. Relativamente ao aumento do peso, as evidências existentes são insuficientes para se 

poder afirmar que realmente os contracetivos hormonais estão associados a um aumento de peso. 

Embora alguns estudos demonstrem que 20 a 30% das mulheres que tomam COC aumentam de 

peso, ainda não se encontrou uma relação causal, pois outros estudos concluem que não há um 

aumento de peso estatisticamente significativo. [37] 

As mulheres que utilizam a contraceção hormonal oral como método contracetivo apresentam um 

risco superior de doença cardiovascular, que se podem dever a alterações a nível do sistema venoso. 

A nível venoso, o tromboembolismo venoso (TEV) é um efeito adverso grave, embora seja raro, 

associado ao componente estrogénico e à sua dose. [42-44] Vários estudos comprovam que o risco 

de TEV aumenta aquando o consumo de qualquer COC, quando comparado com a não utilização, 

sendo que o risco é maior no primeiro ano de utilização e quando é reiniciada a toma após uma 

pausa superior a quatro semanas. Ou seja, fazer uma pausa na toma do contracetivo não traz 

vantagens à mulher. [44] 

Os contracetivos orais que possuem levonorgestrel, norgestimato ou noretisterona estão associados 

a um menor risco de TEV. Enquanto os contracetivos combinados que possuem progestativos mais 

recentes, como por exemplo a drospirenona, estão associados a um risco maior. Isto parece dever-se 

à capacidade que os diferentes progestativos possuem de contrabalançar o risco, dependente da 

dose, de TEV relacionado com os estrogénios, e não devido ao progestativo por si mesmo. [37] 

Estudos epidemiológicos revelaram que em cada 10.000 mulheres que utilizam COC de baixa 

dosagem (<50 µg de EE) 6 a 12 desenvolverão um TEV no período de um ano. [44] 

Por outro lado, a COC pode afetar os biomarcadores de risco cardiovascular, os fatores de risco de 

desordens metabólicas, sendo que o efeito nos níveis séricos de adiponectina e leptina são de 

extrema importância. O risco de enfarte agudo do miocárdio e de acidente cardiovascular não parece 

aumentar aquando o uso de COC que possuem menos de 50 μg de EE, em mulheres não fumadores 

e não hipertensas. [37] 
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O uso de COC com doses elevadas de hormonas aumenta o risco de redução da tolerância aos 

hidratos de carbono. Os COC usados atualmente possuem doses mais baixas de hormonas, estando 

associados a uma redução da incidência da intolerância aos hidratos de carbono. O composto 

estrogénico induz resistência à insulina, sendo que este efeito é dose-dependente e o composto 

progestativo parece alterar o tempo de semi-vida da insulina. [45] 

5. Interações medicamentosas 

Relativamente a interações, no caso do COC a toma concomitante com outros medicamentos pode 

alterar a sua absorção e metabolização. Por exemplo, diminuem a ação da imipramina, um 

antidepressivo, e aumenta a eliminação a nível renal do antiepilético lamotrigina, sendo que as 

mulheres que tomam esta medicação possuem um risco superior de ter convulsões associadas à 

patologia. Nestas situações deve ser usado preferencialmente o valproato de sódio. No que diz 

respeito aos antibióticos, a eficácia da COC não é afetada diretamente pelos antibióticos de largo 

espetro. No entanto, deve utilizar-se um método contracetivo barreira, como por exemplo o 

preservativo, durante a toma do antibiótico e nos 7 dias precedentes, uma vez que as alterações que 

decorrem a nível da flora intestinal podem alterar a absorção do contracetivo e, consequentemente, 

diminuir a sua ação contracetiva. O ritonavir também está contraindicado por interferir com a 

biodisponibilidade dos COC. [43] 

Os contracetivos orais constituídos apenas por progestativos apresentam interações semelhantes aos 

COC, nomeadamente relativamente a antivíricos como o ritonavir e o nelfinavir, anticonvulsivantes 

como a fenitoina, a carbamazepina, os barbitúricos em geral, a primidona, o topiramato, a 

oxcarbazepina, antibióticos como a rifampicina e produtos naturais como o Hypericum perfuratum 

(erva de São João). [43,46] 

6. O contracetivo mais adequado 

Não há um método contracetivo que seja o mais adequado para todas as mulheres. [37] Os 

profissionais de saúde responsáveis pelo aconselhamento contracetivo devem ceder a informação 

correta relativamente à utilização, eficácia, vantagens e desvantagens, efeitos secundários, riscos e 

benefícios não contracetivos dos diferentes métodos. [43] Por exemplo, ao se prescrever um método 

contracetivo hormonal a uma adolescente, é necessário ter em conta o estado de desenvolvimento do 

eixo hipotálamo-hipófise, o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e o desenvolvimento 

ósseo, não sendo recomendado o uso de contraceção hormonal nos primeiros 1 a 2 anos após a 

menarca, que é a primeira menstruação. Inicialmente, deve ser prescrita uma pílula com doses baixas 

de EE de modo a não interferir com o desenvolvimento da adolescente. [37] 

Durante o período fértil é necessário ter em conta alguns parâmetros antes da disponibilização de um 

contracetivo. São recomendados alguns exames para a população feminina saudável em geral. Se 

forem portadoras de condições específicas, como por exemplo doenças crónicas, devem ser 

realizados outros exames adicionais. [43] No caso da contraceção oral, a medição da PA é o exame 

que possui uma maior evidência para o seu uso seguro e os riscos da sua não realização devem 

ser ponderados relativamente ao benefício do método. Por outro lado, a palpação da mama, o exame 

ginecológico, citologia e análises de rotina não parecem contribuir de uma forma tão significativa para 

o uso seguro e efetivo do método contracetivo hormonal oral, embora a sua realização também 
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aumente a segurança. [43] Aquando a escolha da pílula mais adequada, deve ter-se sempre em 

conta as características da mulher em questão, ceder a menor dose de estrogénio e/ou de 

progesterona que providencie um bom controlo do ciclo e contraceção adequada, ser bem tolerada e 

ter um bom perfil de segurança. O preço também deve ser tido em conta e, caso seja necessário, 

optar por uma que possua efeitos adicionais não contracetivos vantajosos para a mulher. [40] As 

pílulas contracetivas compostas apenas por progestativos, destinam-se a mulheres cuja 

administração de derivados de estrogénio está contraindicada, por exemplo se estiverem a 

amamentar após 3 semanas do parto, se forem intolerantes aos estrogénios, se apresentarem 

história familiar de TEV, se já tiverem tido uma trombose venosa superficial, se fumarem, se forem 

hipertensas com a patologia controlada, entre outras. Para além do mais, apresentam a vantagem de 

apresentarem um risco tromboembólico reduzido, assim como um efeito metabólico reduzido. [43] 

Relativamente ao peso, foi demonstrado que em mulheres com um IMC>30kg/m
2
 o tempo de semi-

vida do levonorgestrel é significativamente maior, atingindo uma concentração de steady state mais 

tardiamente relativamente a mulheres com um peso normal (IMC<25kg/m
2
). De acordo com a OMS, a 

contraceção oral pode ser usada em mulheres com IMC>30kg/m
2
 com a monitorização devida, mas 

não deve ser aconselhada a COC, se existirem outros fatores de risco para o TEV. [47] 

7. Efeitos não contracetivos 

Embora o principal objetivo seja prevenir uma gravidez não planeada, existem outros motivos pelos 

quais a mulher é indicada para iniciar a toma de um anticoncecional hormonal oral. 

Relativamente à COC, uma das vantagens é a redução das perdas de sangue menstruais em casos 

de menorragia, normalmente definida como um fluxo menstrual que excede os 80 mL de sangue por 

ciclo menstrual, sem explicação patológica ou médica. [48-50] Vários estudos sugerem que o uso de 

COC como adjuvante para redução da dor pós operatória em casos de endometriose é uma opção 

segura e bem tolerada a longo prazo, reduzindo a dismenorreia, a dor pélvica e diminuindo a 

ocorrência de endometrioma. [50] Há também a diminuição de incidência de alguns tipos de cancro, 

como o cancro dos ovários, coloretal e do endométrio. Por outro lado, os COC parecem diminuir o 

risco de desenvolver inflamação pélvica. [48,50] Outros benefícios são o aumento da densidade 

mineral óssea em mulheres mais velhas, indução da amenorreia, que é benéfica em alguns estilos de 

vida, regularização do ciclo menstrual, prevenção de dores de cabeça devido à menstruação, 

tratamento da dismenorreia e da síndrome pré-menstrual. [50,51] Através da supressão da libertação 

de gonadotrofina por parte da pituitária e aumento das globulinas circulantes responsáveis pelo 

transporte das hormonas sexuais, há uma diminuição dos androgénios circulantes, o que é benéfico 

para tratar casos de acne e de hirsutismo. [50,51] 

8. Posologia 

Relativamente à duração da toma a forma de tomar varia de pílula para pílula. Em algumas é feita 

uma pausa de cerca de uma semana entre cada blister, sendo que noutras é feita uma toma contínua 

na qual alguns comprimidos correspondem a placebo. No entanto, um ponto comum entre todas é 

que a toma deve ser sempre feita à mesma hora, uma vez por dia. Esta temática encontra-se mais 

desenvolvida no guia prático de contraceção hormonal oral, presente no anexo II, que elaborei no 

âmbito deste projeto. [35,44] 
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9. Contraceção de emergência 

O principal objetivo da CE é a prevenção de uma gravidez não desejada após uma relação sexual 

desprotegida. [52] Esta prevenção dá-se pela inibição ou atraso da ovulação, caso a relação sexual 

se tenha sucedido na fase de pré-ovulação, na qual a probabilidade de fertilização é maior. [53] 

Vários estudos sugerem que a CE não impede a implantação de um ovo fertilizado, ou seja, não 

induz o aborto (não interrompe uma gravidez estabelecida nem provoca danos no embrião). [52,54] 

Em Portugal, existem essencialmente três métodos contracetivos de emergência, o DIU de cobre, 

contraceção hormonal oral de levenorgestrel e de acetato de ulipristal. [39] No caso no DIU de cobre, 

este não impede a ovulação, mas a fertilização por alterações químicas a nível do esperma e do 

óvulo. [52] A pílula constituída por 1.5mg levonorgestrel é a mais usada, embora o acetato de 

ulipristal seja indicado como tratamento de primeira linha. No caso do levonorgestrel, o comprimido 

deverá ser tomado assim que possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas após a relação 

desprotegida (quando a sua eficácia é máxima), podendo ser tomado até 72 horas após a relação 

sexual não protegida. Relativamente à pílula constituída por acetato de ulipristal, é efetiva nas 120 

horas que se seguem à relação sexual desprotegida. [55] Embora também atue por inibição ou atraso 

da ovulação, a farmacodinâmica é diferente, trata-se de um modulador seletivo sintético do recetor da 

progesterona, suprimindo o aumento da libertação da hormona LH e adiando a rotura folicular. [54,56] 

Se, aquando o uso de uma das duas pílulas, ocorrerem vómitos até três horas após a toma, deve ser 

tomado um novo comprimido. Relativamente a contraindicações, o levonorgestrel não deve ser usado 

em mulheres com idade inferior a 16 anos, ao passo que o acetato de ulipristal pode ser usado em 

qualquer idade fértil. No que diz respeito à amamentação, tanto um como o outro são excretados no 

leito materno, sendo que no caso do levonorgestrel se deve evitar amamentar nas 8 horas que 

seguem. No caso do acetato de ulipristal este intervalo de segurança aumenta para 8 dias. É 

importante alertar a mulher de que deve continuar a extrair o leite, de modo a que a produção não 

seja interrompida. [53,56] 

Estes métodos contracetivos de emergência estão sujeitos a interações, designadamente com 

indutores da CYP3A4, como por exemplo barbitúricos e erva de São João, que vão diminuir as 

concentrações de contracetivos, por aumento da sua metabolização. Daí a importância do 

aconselhamento farmacêutico. [53,56] 

Segundo a Lei n.º 12/2001, de 29 de maio, que tem como principal objetivo reforçar os meios de 

prevenção de uma gravidez não planeada, a disponibilização deste método de contraceção é feita 

gratuitamente nos centros de saúde, em consultas de planeamento familiar, e nos hospitais em 

consultas de ginecologia e obstetrícia, assim como em centros de atendimentos de jovens com 

protocolo com o SNS. Na farmácia a dispensa e venda destes contracetivos é feita sob orientação de 

um profissional de saúde, o qual é responsável pelo aconselhamento e encaminhamento para 

consultas de planeamento familiar, sempre que necessário. [57] 

10. Metodologia de intervenção 

De modo a colmatar a falta de informação correta e cientifica por parte da população do sexo 

feminino que utiliza a contraceção oral, procedi à elaboração de um folheto. Deste constam 

informações gerais, com o objetivo de responder às possíveis dúvidas existentes, como por exemplo: 
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motivos de utilização, para além de como método contracetivo; os tipos de pílulas existentes; como 

efetuar a toma correta; como proceder em caso de esquecimento; informação acerca da contraceção 

de emergência. Possui ainda respostas a algumas dúvidas frequentes. Durante o atendimento foram 

distribuídos 60 folhetos, por mim e pela equipa da farmácia. 

De modo a intervir também ao nível da farmácia, elaborei ainda um guia prático, intitulado de 

“Contraceção hormonal oral”, no qual abordei todas as pílulas existentes na farmácia relativamente à 

sua classificação, indicação terapêutica, posologia e procedimento em caso de esquecimento, entre 

outras informações. O folheto e o guia prático encontram-se disponíveis no Anexo I e II, 

respetivamente. 

11. Conclusão 

Uma vez que é o método contracetivo mais usado pela população feminina em Portugal, considerei 

pertinente disponibilizar informação correta e atualizada às suas utilizadoras. [34] Embora, no geral, a 

população esteja informada acerca da contraceção hormonal, o nível de desinformação ainda é 

elevado, especialmente no que diz respeito à contraceção hormonal de emergência. Cabe ao 

farmacêutico fazer uma análise adequada da situação e ceder a informação correta. Os panfletos 

foram disponibilizados às utilizadoras, sendo que a sua leitura permite consolidar e aprofundar a 

informação dada pelo farmacêutico aquando o atendimento. Relativamente ao guia prático, intitulado 

“Contraceção hormonal oral”, considero que é sucinto e de fácil consulta, tendo ficado disponível na 

farmácia para consulta dos farmacêuticos. Poderá assim constituir uma mais-valia para o trabalho 

diário, podendo ser consultado de forma rápida durante o atendimento. 
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Tema II - Gota 

1. Introdução e objectivos 

A doença da gota é uma artropatia inflamatória comum na Europa, cuja prevalência varia de 0,9% a 

2,5%, consoante o país, sendo que a tendência é para aumentar no futuro. Trata-se de uma patologia 

conhecida há muito tempo, remetendo para o tempo do antigo Egito. Resulta da deposição de cristais 

de urato monossódico nos rins, tecido subcutâneo e articulações, o que leva a atrite e, por vezes, 

artropatia crónica e tofos deformantes. [58-61] Para além de ser uma patologia que causa muita dor 

aos doentes, está associada a morte prematura devido às comorbilidades associadas, especialmente 

doenças do foro renal e cardiovascular. [62] 

Em Portugal, esta patologia apresenta uma prevalência que varia entre 1,0% a 1,6%, afetando 

maioritariamente o sexo masculino, cerca de 2,6% comparativamente a 0,08% de mulheres. [60,63] 

Por ser uma doença reumática prevalente em Portugal, considerei pertinente abordar este tema, de 

modo a esclarecer as dúvidas dos utentes da farmácia. Apliquei um questionário para determinar o 

grau de informação das pessoas relativamente à patologia, elaborando igualmente um panfleto e 

cartão informativos, que disponibilizei aos utentes da farmácia. 

2. Fisiopatologia 

A metabolização das purinas origina ácido úrico que posteriormente é excretado pelo rim. Quando a 

produção ultrapassa a capacidade de excreção, há acumulação de ácido úrico no sangue, ou seja, 

hiperuricemia. Este aumento de ácido úrico leva a que haja acumulação nas articulações, cartilagens 

e no líquido sinovial na forma de cristais de ácido úrico, mais propriamente de monourato de sódio, 

causando inflamação e dor. Os valores da uricemia só provocam gota se estiverem acima do ponto 

de saturação, o que leva à formação dos cristais de monourato de sódio. [60,61,64] 

Esta hiperuricemia, que apresenta valores no sangue superiores a 6.8 mg/dl, é diretamente 

proporcional com a ocorrência da doença, podendo ter como origens a diminuição da excreção, a 

sobreprodução de ácido úrico ou ambas, em simultâneo. [60,61] O aumento da produção do ácido 

úrico pode ser devido a uma dieta rica em purinas, toma de medicamentos imunossupressores, 

diuréticos, consumo excessivo de álcool, deficiência em vitamina B1, psoríase, radioterapia, 

quimioterapia e algumas patologias como a síndrome de lise tumoral. Por outro lado, a diminuição da 

excreção pode ter como causa a falência renal, ou outras disfunções renais, como nefropatias, 

nefrolitíase ou nefrolitíase, hipertensão e acidose metabólica ou idiopática, sem razão aparente. 

Casos em que há deficiência de glucose-6-fosfato, tecidos com perfusão de sangue deficiente, abuso 

de drogas ou medicamentos e mutações no gene hepatocyte nuclear fator 1β, parecem ser 

responsáveis pelas situações em que há simultaneamente um aumento de produção e diminuição de 

excreção do ácido úrico. [60] 

Aproximadamente 90% das pessoas que apresentam hiperuricemia são hipoexcretores, sendo que 

apenas cerca de 10% são hiperprodutores. [60] A síndrome de Lesch-Nyhan é uma causa rara de 

gota, devido a uma desordem metabólica do metabolismo das purinas do foro genético. [64] 

O ácido úrico é um ácido fraco produzido pelo organismo humano, resultante do metabolismo das 

purinas. Cerca de 1/3 é excretado após ser metabolizado pelas bactérias no sistema digestivo, 

enquanto o restante é excretado pelos rins. [61] A hipoxantina e a xantina são os metabolitos 
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intermediários da metabolização das purinas. A xantina oxidase, uma oxiredutase, catalisa a 

passagem de hipoxantina a xantina e a produção de ácido úrico a partir da xantina. [61] Os 

mamíferos não primatas possuem uma enzima que o ser humano não possui, a uricase, que 

metaboliza o ácido úrico, traduzindo-se em valores séricos cerca de 10 vezes inferiores aos 

presentes nos primatas. [64] 

A inflamação das articulações deve-se essencialmente à acumulação de cristais de ácido úrico nas 

mesmas. Após serem fagocitados, desencadeiam a produção de citocinas inflamatórias, originando 

inflamação crónica. [60] 

Numa fase mais inicial, apenas uma articulação é afetada, sendo denominada de artrite 

monoarticular. A primeira articulação metatarso-falângica é, em 50% dos casos, afetada em primeiro 

lugar, designando-se de crise de Podagra, passando depois a poliarticular quando afeta mais 

articulações. [60,61] 

A patologia da gota pode dividir-se em 4 fases distintas: fase assintomática; fase aguda; fase 

intercrítica; fase de cronicidade. Durante a fase assintomática já existem depósitos de ácido úrico nos 

tecidos. Trata-se de uma fase subclínica, por existir equilíbrio entre as citocinas anti-inflamatórias e 

pró-inflamatórias. Segue-se a fase aguda, que advém de um desequilíbrio entre as citocinas 

anteriormente mencionadas, devido, por exemplo, à exposição ao frio. Rapidamente se desenvolve 

uma inflamação desencadeada pelos cristais de ácido úrico, normalmente numa só articulação, 

gerando dor localizada e sobreaquecimento da zona. Por vezes, podem surgir sintomas sistémicos, 

como por exemplo febre, embora não seja comum. [60] A terceira fase é a dos períodos intercríticos, 

na qual a doença está numa fase inativa. Corresponde ao intervalo entre duas crises, embora os 

doentes continuem com hiperuricemia, o que contribui para o aumento da deposição de cristais de 

urato nos tecidos. Com o passar do tempo, estes períodos intercríticos tornam-se cada vez mais 

curtos, o que nos traz à quarta fase da doença, que é a gota crónica, caracterizando-se por uma 

inflamação a longo termo, acompanhada de dor nas articulações em movimento e/ou em repouso. 

Nesta fase estão presentes tofos nas articulações, que são aglomerados de cristais de monourato de 

sódio, caracteristicamente localizados no tendão de aquiles, no hélix do pavilhão auricular, cotovelos 

e dedos. [60,64] 

3. Fatores de risco 

Os fatores de risco associados ao aparecimento da doença da gota são os seguintes: ser do género 

masculino; ter entre os 30 e 50 anos de idade; mulheres no período pós-menopausa; recente 

exposição a trauma ou cirurgia; obesidade; insuficiência renal; insuficiência cardíaca congestiva; 

diabetes. A toma de alguns fármacos, como é o caso dos diuréticos, β-bloqueadores, aspirina e a 

ciclosporina, também são fatores de risco associados. Consideram-se ainda o consumo de alimentos 

ricos em frutose e proteínas, alimentos ricos em purinas, que depois são metabolizadas a ácido úrico 

no nosso organismo, como é o caso da carne vermelha, anchovas, sardinhas, atum, truta, 

marisco e bebidas alcoólicas, particularmente a cerveja. [60,61,65] O consumo de lacticínios, café e 

vitamina C parecem diminuir o risco de desenvolver a patologia. [66] A hipertensão arterial e 

alterações associadas ao síndrome metabólico, como a insulinorresistência, índice de massa corporal 

aumentado, hipertriglieridémia, aumentam o risco de desenvolver a doença da gota. [60,65] 
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A prevalência familiar também aumenta a probabilidade de se desenvolver a doença da gota. [61] 

4. Consequências da doença 

Com o passar do tempo as fases agudas da doença são cada vez mais frequentes, atingindo mais 

articulações. A dor, inflamação e incapacidade passam a ser permanentes, o que é limitante para o 

doente. [67] Para além disso, os tofos que se formam devido à deposição do ácido úrico atingem 

grandes dimensões e comprimem os nervos e vasos subjacentes, agravando a incapacidade já 

existente. Por outro lado, os rins também são afetados, uma vez que se podem formar cálculos renais 

e originar insuficiência renal. O risco cardíaco nestes doentes é maior, por isso devem ser 

controlados de forma regular parâmetros como a glicemia, colesterol, e a PA. [61,67] 

Neste sentido, os doentes com a doença da gota ficam debilitados, não conseguem ter um estilo de 

vida normal, devido a dificuldades em andar e dormir, e são mais propensos a sofrer de ansiedade e 

depressão. [61] 

5. Diagnóstico 

O diagnóstico da gota não é feito apenas com base no exame sanguíneo que deteta a presença de 

hiperuricemia, até porque há doentes que em fase aguda apresentam normouricemia. O inverso, ou 

seja, uma hiperuricemia em pacientes assintomáticos também se verifica. No entanto, o exame 

sanguíneo é importante para monitorizar a evolução da patologia e ajustar a medicação. [60,61,67] A 

identificação de cristais de monourato de sódio em aspirados de tofos gotosos ou de líquido sinovial 

permitem o diagnóstico definitivo da patologia. Deste modo, é recomendado a nível internacional, em 

doentes cujo diagnóstico ainda não foi realizado, a deteção de cristais de monourato de sódio no 

líquido sinovial das articulações afetadas, durante crises agudas ou períodos assintomáticos. [61,67] 

Deve assim ser efetuado um exame às características macroscópicas e microscópicas do líquido 

sinovial articular. 

No que diz respeito às características macroscópicas, deve avaliar-se a cor, limpidez e viscosidade. A 

nível microscópico, faz-se a contagem de células, exame bacteriológico, deteção e diferenciação de 

cristais e avaliação das características bioquímicas. [60] O líquido sinovial de um doente com gota 

durante uma crise aguda apresenta características inflamatórias, como leucocitose com neutrofilia, é 

asséptico, e possui cristais de monourato de sódio, que são birrefringentes e têm a forma de agulhas. 

[60] 

Com base nos sinais e sintomas característicos, como é o caso de artrite e tofos, e uma boa resposta 

prévia à colchicina, que é utilizada no tratamento da patologia, é possível fazer um diagnóstico 

presuntivo. [58,67] Exames radiográficos, embora não permitam o diagnóstico numa fase inicial ou 

aguda, nas situações crónicas permitem detetar erosões ósseas e estimar o grau da inflamação 

presente na articulação. [61,67] Outro exame capaz de identificar a inflamação e cristais de 

monourato de sódio é a ecografia da articulação. Embora não muito utilizadas, a tomografia 

computorizada e a ressonância magnética também permitem visualizar tofos e erosões a nível do 

osso. [63,67] Após o diagnóstico da gota, devem ser feitos exames anuais, nomeadamente acerca da 

retenção de ácido úrico, de modo a monitorizar a progressão da gota crónica. [64] 

Relativamente ao diagnóstico diferencial, existem vários que se podem realizar de modo a descartar, 

ou não, a possibilidade de se tratar de outro tipo de artrite, como artrite séptica, traumas, pseudogota 
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e artrite reumatoide. [64] Por exemplo, a velocidade de sedimentação é mais baixa na doença da 

gota, comparativamente às restantes artropatias. O exame microbiológico do líquido sinovial também 

permite fazer distinção entre uma artrite infeciosa e a doença da gota, uma vez que a última é estéril. 

[60] 

Por fim, embora saia um pouco do âmbito do diagnóstico da gota em si, mas também esteja 

relacionado, quando se determina um caso de hiperuricemia com ou sem a patologia da gota 

adjacente, deve ser feito um teste de rastreio para a diabetes mellitus, hipertensão, dislipidémias, 

avaliar a função renal e dar especial atenção à suspeita e diagnóstico de doenças cardíacas 

coronárias. Isto porque o risco de desenvolver estas patologias é superior em pessoas com os níveis 

de ácido úrico aumentado, com ou sem sintomatologia. [58] 

6. Tratamento farmacológico 

O tratamento da gota assenta essencialmente em duas bases, o tratamento farmacológico e não 

farmacológico. Tanto um como o outro têm como objetivo tratar as crises agudas, prevenir novas 

crises, reduzir a uricémia e diminuir progressivamente a quantidade de uratos no organismo. [60,64] 

A necessidade de utilizar cada uma das formas de tratamento varia de acordo com as necessidades 

do paciente em questão, relativamente à fase da doença e fatores de risco associados. [64] 

Relativamente ao tratamento farmacológico, se o doente estiver numa fase aguda da doença os 

objetivos são tratar a dor e a inflamação da articulação o mais rápido possível. Para tal, deve ser 

iniciada a toma de anti-inflamatórios até 24 horas após o início da dor. Embora a fase aguda passe 

por si só passadas 1 a 2 semanas, deve ser implementada terapêutica de modo a aliviar os sintomas. 

Assim, os tratamentos de primeira linha são anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), colchicina em 

doses baixas e, caso estes estejam contraindicados, são utilizados corticosteroides em doses baixas. 

[67] Juntamente com o AINE prescrito, deve ser utilizado um protetor gástrico, de acordo com as 

recomendações NICE (National Institute for Health and Care Excellence). [68] 

Se o doente estiver a fazer algum tratamento com medicamentos que induzem hiperuricemia, 

particularmente com diuréticos e ácido acetilsalicílico em baixa dose, deve continuar com a toma. No 

entanto, as doses desses medicamentos não devem ser aumentadas. Por exemplo, se o diurético 

estiver a ser usado para o controlo da hipertensão arterial e a patologia não estiver controlada com a 

dose prescrita, é preferível mudar de classe terapêutica do que aumentar a dose. Caso não estejam a 

tomar estes medicamentos, não devem iniciar a toma. [64] É importante mencionar que alguns 

doentes sofrem de comorbilidades que são incompatíveis com AINEs, com a colchicina e com 

glucocorticóides. Como alternativa, podem ser utilizados antagonistas da interleucina (IL) -1, como é 

o caso do canakinumab. [64] 

Após uma crise aguda, é fundamental iniciar uma terapêutica crónica com fármacos que diminuem os 

níveis de ácido úrico do sangue, de modo a prevenir futuras crises agudas e modificar a história 

natural da doença naquele doente em questão. [67] Para esse fim é usado como primeira linha o 

alopurinol, que em junção com o seu principal metabolito, o oxipurinol, inibem a xanina oxidase, 

diminuindo assim os níveis séricos de ácido úrico. [58,68,69] O objetivo terapêutico é reduzir o valor 

de ácido úrico no sangue e mantê-lo abaixo de 6mg/dl. 
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No caso de pacientes que possuem tofos gotosos, o objetivo terapêutico é atingir um valor de 

uricémia inferior a 5mg/dl. Uma vez que não há uma terapêutica direcionada especificamente para os 

tofos, por vezes é recomendada a remoção cirúrgica dos mesmos. [58] Se já não for a primeira crise 

e se já tiver iniciado o tratamento com alopurinol, não deve interromper a toma durante a crise. [67] 

Aquando o início da terapêutica com alopurinol, deve também administrar-se um AINE, colchicina ou 

o corticosteróide em dose baixa nos primeiros 6 meses, para prevenir crises, uma vez que no início 

da terapêutica com alopurinol o risco de as desenvolver é maior. [67] O feboxustat, a rasburicase, a 

uricase peguilhada, o benzbromarone e o probenecid são usados como alternativa ao alopurinol 

quando este é contraindicado. [60,70] Alguns medicamentos utilizados noutras patologias, como é o 

caso da amlodipina e do losartan, que são usados na hipertensão e a atorvastatina e o fenofibrato 

usados no controlo de dislipidémias, possuem um efeito hipouricemiante secundário. [60] Por fim, o 

tratamento farmacológico da hiperuricemia assintomática não é recomendado em indivíduos que 

ainda não desenvolveram nenhuma crise aguda. No entanto, nos casos de valores de uricemia ≥ 9 

mg/dl, deve ponderar-se a implementação de terapêutica pesando os benefícios e riscos associados 

relativamente ao paciente em questão de modo a prevenir o aparecimento de sintomas da patologia 

da gota. [68] 

7. Tratamento não farmacológico 

Com o intuito de prevenir crises e auxiliar o tratamento da patologia da gota, para além das medidas 

farmacológicas acima mencionadas, devem aplicar-se medidas não farmacológicas. Estas incluem a 

educação do paciente relativamente a medidas dietéticas e de repouso das articulações. [58,60,64] 

Em primeiro lugar o doente deve ser informado relativamente à patologia, uma vez que a 

hiperuricemia é mais comum em pessoas com um determinado estilo de vida. [64] 

Neste sentido, o doente deve ser alertado acerca das alterações a nível dos hábitos alimentares, uma 

vez que esta medida pode, por si só, reduzir os níveis de ácido úrico circulante em 18%. [64] Deve 

ser implementada uma dieta pobre em purinas, proteínas, álcool, frutose e bebidas açucaradas, uma 

vez que parecem aumentar o risco de se desenvolver uma crise gotosa. Por exemplo, a frutose 

parece aumentar a síntese de ácido úrico e inibir a sua excreção a nível renal. [64,66,71] 

Deve evitar-se o consumo de peixe, como a sardinha, a anchova e a cavala, inclusive peixe em 

conserva, marisco, crustáceos, chá, chocolate, carnes no geral, charcutaria, vísceras, bebidas 

alcoólicas, especialmente cerveja e bebidas espirituosas. Ou seja, devem preferir-se alimentos 

pobres em gordura, vegetais como fonte de fibra e consumir laticínios sem gordura e açúcares. 

[64,66,71] 

Em doentes com excesso de peso, deve-se procurar alcançar o peso normal através de uma dieta 

hipoproteica, hipolipídica e hipocalória, de modo a reduzir e o risco de desenvolver desordens 

metabólicas. [58,60] O consumo de água deve ser incentivado, a não ser que haja contraindicações. 

O total de 2 a 3 litros por dia é o ideal, especialmente em doentes que possuem problemas renais, 

como litíase. [60,64] 

Por último, o repouso é importante, contribuindo para o tratamento de crises agudas. A articulação 

em questão deve ser elevada e arrefecida, com gelo, por exemplo. [64] 
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8. Metodologia de intervenção 

Com o intuito de sensibilizar mais a população para esta temática, elaborei um panfleto, disponível no 

Anexo III. O panfleto aborda a etiologia da doença da gota, o seu tratamento e refere cuidados que os 

doentes devem ter. Para complementar a informação presente no panfleto, elaborei igualmente um 

cartão, acessível no Anexo IV, no qual constam algumas restrições alimentares que os doentes 

devem ter. 

De forma a avaliar o nível de conhecimento dos utentes da farmácia acerca da patologia da gota, 

elaborei um questionário que se encontra no Anexo V. Inicialmente, o questionário seria apenas para 

ser respondido pelas pessoas que possuem a doença. No entanto, para ter uma amostra maior, e 

passados apenas 2 dias desde o início da sua aplicação, o mesmo foi passado a todos os utentes 

que se demonstraram disponíveis e interessados em participar. 

Após responderem ao questionário, revi com os utentes as perguntas que não acertaram e expliquei-

lhes qual seria a resposta correta, cedendo-lhes o panfleto e o cartão elaborados. 

9. Resultados 

Foram 47 os utentes que concordaram responder ao questionário, sendo que 89% tinham mais de 60 

anos. 

Dos utentes inquiridos, 85.1% sabiam que a gota é uma artropatia inflamatória, enquanto os restantes 

identificaram a gota como sendo uma doença do sistema imunitário. Relativamente à frequência da 

doença entre géneros, 53,2% responderam que a doença era mais frequente nos homens, 36,2% que 

era igual nos dois géneros e 10.6% que era nas mulheres. Quanto à hereditariedade, 61,7% dos 

inquiridos identificavam a doença como sendo hereditária ao passo que 38,3% não. No que diz 

respeito à causa da patologia, 89,4% dos inquiridos identificaram os níveis de ácido úrico como sendo 

o fator causal, enquanto 8,5% pensavam ser devido à tensão arterial elevada e 2,1% aos níveis de 

glicémia elevados. No que concerne às perguntas mais especificas, nomeadamente acerca do valor 

normal de uricémia, 68,1% dos inquiridos reponderam que o valor normal é <6,8mg/dl, 21,3% 

responderam >7mg/dl e 10,6% <10,5mg/dl. Relativamente aos sinais e sintomas da doença, 91,4% 

assumiam que a febre não era um sintoma característico, 4,3% que a dor não era característica da 

doença e 4,3% que as articulações deformadas e inchadas não o eram. Durante um episódio agudo 

da doença, 95,7% dos utentes responderam que o mais correto é ir ao médico para a situação ser 

avaliada, enquanto 4,3% responderam que deviam ir à farmácia buscar o medicamento habitual para 

as crises. Quanto à medicação a tomar durante uma crise aguda, 40,4% dos inquiridos responderam 

que durante uma crise aguda deviam continuar apenas a tomar o alopurinol, enquanto 59.6% 

responderam que isso não é suficiente. 

Relativamente aos cuidados a ter, 91,5% dos inquiridos responderam que após o diagnóstico da 

doença devem ter mais cuidado com a alimentação, 6,4% responderam que a toma de medicamentos 

é suficiente e 2,1% responderam que o consumo de água devia ser reduzido. No que diz respeito à 

alimentação, 87,2% dos inquiridos responderam que quem padece da patologia não deve consumir 

camarão, 74,5% responderam que não devem consumir cerveja, 70,2% chocolate, 46,8% carne, 

14,9% massa e 8,5% chá. 

Os gráficos com os resultados do questionário realizado encontram-se no Anexo VI. 
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10. Discussão de resultados e conclusão 

Ao longo do período em que desenvolvi este projeto e fui tendo contacto com os utentes da farmácia 

para a realização do questionário, consegui perceber que a Gota é uma doença que muitas pessoas 

já ouviram falar, mas que não sabem ao certo do que se trata, ou então conhecem pelo nome “a 

doença do ácido úrico”. 

Analisando os resultados do questionário, o panorama não é negativo, uma vez que em todas as 

perguntas o número de respostas certas é superior ao número de respostas erradas. No entanto, 

enquanto fazia o questionário ia conversando com os utentes, e apercebi-me que muitas das 

respostas eram dadas apenas tendo por base um palpite, e não por conhecimento. 

Após ter terminado o projeto, e do ponto de vista auto crítico, considero que teria feito algumas 

alterações. Se inicialmente já tivesse estipulado que o questionário se iria destinar ao público em 

geral, teria incluído mais 2 perguntas, designadamente: “Já ouviu falar da Gota?” e “Tem a doença?”. 

Por último, teria colocado a pergunta “Quando tem uma crise aguda, deve apenas continuar a tomar o 

alopurinol?” apenas aos utentes que tinham a doença, uma vez que é uma pergunta muito específica.  

Durante a aplicação do questionário, apercebi-me também que muitas pessoas que possuem a 

doença e tomam medicamentos crónicos, como por exemplo o ZYLORIC
®
 (Laboratórios Vitória), 

dizem não ter a doença, que apenas “têm ácido úrico”. Ou seja, para as pessoas a doença só existe 

quando está em fase aguda. Tentei esclarecer esta situação, sem alarmar as pessoas, dizendo que a 

doença também tem fases assintomáticas, inclusive pode não se manifestar por crises e permanecer 

assintomática por grandes períodos de tempo, desde que sejam tomadas as devidas medidas. 

Em suma, acho que este projeto foi muito enriquecedor, não só para mim, mas também para os 

utentes da farmácia. A temática da Gota é pouco abordada e existe uma escassez de informação 

relativamente à doença. Muitas pessoas mostraram-se interessadas em saber mais acerca da 

doença, mesmo os utentes que não padecem desta. Considero que, a leitura do panfleto e do cartão 

que foi fornecido irá contribuir para ajudar a desmitificar algumas ideias erradas relativamente a esta 

patologia. 
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Tema III - Rosácea 

1. Introdução e objectivos 

A rosácea é uma doença dermatológica de caracter crónico e inflamatório. Afeta cerca de 10% da 

população, sendo que a prevalência é maior em indivíduos de pele clara com descendência europeia. 

[72,73] 

Muitas marcas cosméticas possuem uma linha específica para a rosácea. Uma vez que FB possui 

uma ampla gama de cosmética, com várias linhas direcionadas para esta doença, considerei 

pertinente abordar esta patologia, de modo a dar mais informação à população. Com este objetivo 

elaborei um folheto que forneci aos utentes da farmácia. 

2. Fisiopatologia 

A rosácea é uma doença crónica e inflamatória cujo mecanismo pelo qual se manifesta ainda é 

desconhecido. No entanto, suspeita-se que a genética possa ter alguma influência, uma vez que há 

uma elevada incidência em pessoas com história familiar e em pessoas cuja descendência é do norte 

da europa, embora o gene específico responsável ainda não tenha sido descoberto. [72-74] 

Suspeita-se que a rosácea resulte de um processo multifatorial que envolve uma desregulação do 

sistema imunitário juntamente com uma sinalização neurológica e vascular anormal, um desequilíbrio 

da flora microbiana e uma grande quantidade de glândulas sebáceas, o que resulta num processo 

inflamatório e no aumento de sensibilidade da pele. [72,75] 

Este é um órgão importante, que serve de barreira física e mantém a homeostasia do sistema 

imunitário inato, sendo responsável por nos defender contra patogénicos. Em pessoas com rosácea, 

a barreira epidérmica apresenta-se deteriorada, o que se pode explicar pelo aumento de perda 

transepidérmica de água e também pelo pH mais alcalino. O aumento da atividade enzimática, 

especialmente da kalikreina 5 (KLK5), pode explicar a função anormal da barreira epidérmica. [74] 

Estas alterações no sistema imune inato aumentam a sensibilidade da pele ao ambiente externo, o 

que pode dar início ou agravar a rosácea, uma vez que há uma libertação aumentada de citocinas 

inflamatórias e peptídeo antimicrobiano. O peptídeo antimicrobiano mais expresso é a catelicidina, 

que é encontrada em maior quantidade em pessoas com rosácea, expressa pelos leucócitos e 

células epiteliais, e importante na defesa contra microorganismos. [72,74] Para ficar na sua forma 

ativa, LL-37, a catelicidina é clivada pela KLK5. [72,76] A LL-37 e a KLK5 são diferentes em pessoas 

que possuem rosácea, o que leva a uma série de consequências, como chamada de leucócitos, 

vasodilatação, angiogénese e deposição de matriz extracelular. [72] Para além das alterações do 

sistema imune inato, também parece haver alterações do sistema imune adaptativo. [76] 

Relativamente aos infiltrados pilossebáceos inflamatórios na rosácea, o que alguns autores 

verificaram foi que a população de células T aí presente, possui CD4
+
 em maior quantidade que 

CD8
+
, e há ainda uma grande quantidade de células Th1 e Th17. [77,78] Para além disso também se 

verificou que há um aumento de interferão gama e IL-17 na pele afetada. A IL-17 parece induzir a 

angiogénese através do fator de crescimento vascular epitelial e também parece afetar a expressão 

de LL-37, um peptídeo antimicrobiano humano, nos queratinócitos, ou seja, as citocinas das células 

Th17 podem ter influência da expressão anormal de LL-37 que se observa na rosácea. [79] As 

células B não parecem ter muita importância no processo inflamatório da rosácea quando 
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comparadas com as células T. No entanto, as alterações que se dão na rosácea fimatosa, um tipo de 

rosácea, podem ser estimuladas pelas células B através da produção de citocinas fibróticas, como a 

IL-6 e o TGF-β. Por outro lado, os níveis de regulador da diferenciação eritroide 1 estão diminuídos 

nas pessoas com rosácea, ao passo que os níveis de IL-18 estão aumentados. Ora, a IL-18 modula a 

resposta imune ativando as células Th1, enquanto que o regulador da diferenciação eritroide 1 

diminui os níveis de espécies reativas de oxigénio, tudo isto contribui para o processo inflamatório 

presenta da rosácea. [74] 

O rubor e sensação de queimadura são os principais características clínicas da rosácea e a sua 

origem é principalmente vascular, isto é, a dilatação das arteríolas pré capilares levam ao rubor e 

eritema, enquanto que a dilatação das vénulas pós capilares causam edema. [74] Relativamente às 

alterações na sinalização neurológica e vascular, fatores externos, como o calor e alguns alimentos, 

estimulam canais iónicos de potencial transiente, expressos pelos nervos sensoriais e queratinócitos, 

o que vai induzir cascatas pro-inflamatórias. Estes canais iónicos de potencial transiente encontram-

se ativados com maior frequência em pessoas com rosácea, uma vez que influenciam a 

vasorregulação, perceção da dor e inflamação, contribuindo para o desenrolar da patologia. [72,76] 

Neuropeptídeos como o peptídeo ativador da adenilato ciclase pituitária, o peptídeo intestinal 

vasoativo, peptídeo relacionado com o gene da calcitonina e a substância P encontram-se em 

maiores quantidades em pessoas com rosácea, sendo que o gene da calcitonina está envolvido com 

o processo de vasodilatação e a substância P como o edema. [74] 

Por fim, os microorganismos parecem ter um papel relevante embora ainda não esteja bem definido o 

porquê. Análises feitas ao microbioma da pele de indivíduos com e sem rosácea demonstram 

diferenças, relacionadas com o Demodex folliculorum, Bacillus oleronius e o Staphylococcus 

epidermis. No que diz respeito ao primeiro, os componentes da sua membrana celular parecem ativar 

os toll-like receptores 2, o que por sua vez leva ao aumento de KLK5 e também parece facilitar a 

ativação do inflamosoma NLRP3, que medeia a ativação da IL-1β, contribuindo para o processo 

inflamatório. [72,74] O que se verificou foi que pacientes com a patologia possuem uma maior 

quantidade deste parasita, embora não seja o único responsável. Uma bactéria gram negativa isolada 

deste parasita, o Bacillus oleronius, parece aumentar a produção de metaloproteinases, fator de 

necrose tumoral e IL-8, o que leva à produção de uma resposta inflamatória. Por fim, demonstrou-se 

que o Staphylococcus epidermidis, uma bactéria comensal, produz fatores de virulência que ativam 

os toll-like receptores 2 e a cascata inflamatória que envolve o KLK5, em pessoas com a patologia, ao 

contrário do que se verifica em condições normais. [72] 

3. Sinais/sintomas e classes da doença 

A rosácea é caracterizada por eritema permanente ou episódico essencialmente na zona central da 

face, como as bochechas, testa, queixo e nariz. Pode manifestar-se também por pápulas, pústulas, 

ectasias vasculares, edema do nariz, pálpebras, orelhas ou queixo. [72,74,80] 

Em 2002, a National Rosacea Society (NRS) desenvolveu um sistema de classificação da rosácea 

em subtipos de acordo com os sinais e sintomas manifestados. [81] Segundo a NRS, a rosácea pode 

dividir-se em 4 subtipos principais e uma variante. Os quatro subtipos são: rosácea eritemato-

telangiectásica; rosácea pápulo-pustulosa; rosácea fimatosa; rosácea ocular. Muitos pacientes 
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apresentam características de mais que um subtipo ao mesmo tempo, ou um subtipo pode suceder 

ao aparecimento de outro. A variante considerada é a rosácea granulomatosa, que é não inflamatória 

e apresenta pápulas castanhas, amarelas ou vermelhas e nódulos. Os sintomas tendem a ser 

flutuantes, com intervalos de remissão. [72,75,80] 

No entanto, há dermatologistas que consideram outros tipos de rosácea, como a fulminans, 

conglobata, dermite perioral, doença de Morbiahn, rosácea esteroide e a “acne rosácea”. [72,75,80] 

A rosácea eritemato-telangiectásica caracteriza-se por episódios de rubor e eritema persistente na 

zona central da face e telangiectasias, que são aglomerados de pequenos vasos dilatados. A 

vermelhidão pode também afetar zonas mais periféricas da face, orelhas e zona superior do tórax. O 

subtipo pápulo-pustuloso é caracterizado também por eritema persistente na zona central da face, 

pápulas inflamadas e pústulas que são transientes. A rosácea fimatosa é um subtipo raro nos dias de 

hoje. Pode surgir se a patologia não for diagnosticada e tratada atempadamente, caracterizando-se 

pelo engrossamento da pele, podendo provocar um alargamento do nariz e afetar também as 

bochechas e a testa. Por fim, a rosácea ocular afeta essencialmente os olhos, provocando rubor, 

fotofobia, e prurido. Por vezes, pode ser o primeiro sinal da patologia, seguindo-se de um dos outros 

subtipos mais tarde. [73,82] 

Esta classificação em subtipos possui algumas limitações, uma vez que o doente pode apresentar 

sinais e sintomas de mais do que um subtipo, sendo que por vezes não é possível realizar a 

classificação num dos 4 subtipos. Assim, a American Acne and Rosacea Society, o painel de 

especialistas global de consensos da rosácea (ROSCO) e a NRS, criaram em 2017 uma nova 

metodologia para a classificação da Rosácea, tendo por base o fenótipo, ou seja, tem por base as 

manifestações clínicas do doente em questão e não as manifestações agrupadas em subtipos. No 

entanto, ainda é muito comum fazer-se a classificação em subtipos, embora seja mais recomendado 

ter por base o fenótipo. Esta classificação ainda é recente e a sua implementação apresenta alguns 

desafios, como por exemplo a falta de conhecimento e recursos. [81] 

A rosácea é uma patologia de evolução crónica que provoca dor e mal-estar e por vezes deformação 

da face, o que traz problemas psicológicos. Por isto, e por todas as razões acima mencionadas, esta 

doença não deve ser vista meramente como um problema estético e cosmético, pelo que se deve 

procurar um dermatologista para implementar o tratamento mais adequado. [80] 

4. Diagnóstico 

A rosácea é diagnosticada tendo por base a história clínica e o exame físico efetuado pelo 

dermatologista. Para o diagnóstico não é útil a realização de testes laboratoriais. É através do exame 

físico, sendo necessário pelo menos um dos seguintes sintomas na zona central da face: Rubor, 

eritema constante, pápulas, pústulas ou telangiectasias. [76] No entanto, o diagnóstico não é fácil 

nem linear, uma vez que muitas patologias dermatológicas apresentam sinais e sintomas em comum 

com a rosácea, como é o caso da acne vulgaris no adulto, fotodermite, dermatite seborreica e 

dermatite de contacto. É assim fundamental recorrer a um dermatologista para que seja feito um 

diagnóstico assertivo e ser implementado o tratamento e controlo correto da patologia. [75,80] 
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5. Tratamento farmacológico 

A rosácea não tem cura, no entanto deve ser tratada de modo a amenizar os sinais e sintomas e a 

impedir a sua evolução. Tendo por base o sistema de classificação da NRS de 2002, o tratamento 

farmacológico vai variar consoante o subtipo de rosácea. No caso da rosácea eritemato- 

telangiectásica, o uso de tópico de agonistas α-adrenérgicos reduz o edema por provocar 

vasoconstrição dos vasos sanguíneos da pele, como é o caso da brimonidina. O uso de β- 

bloqueadores não seletivos, como é o caso do atenolol, e o agonista α2-adrenérgico, clonidina, 

parecem diminuir o eritema e vermelhidão, por inibirem os recetores β-adrenérgicos dos músculos 

lisos que circundam os vasos, provocando vasoconstrição. Outras alternativas existentes são o uso 

de laser, luz intensa pulsada e injeção intradérmica de toxina botulínica. [73,75] 

No subtipo pápulo-pustuloso, o tratamento passa por aplicação tópica de algumas substâncias. Pode 

ser aplicada topicamente sulfacetamida sódica a 10%, que tem atividade antibacteriana, com 5% de 

enxofre, que tem atividade antidemodética. Também é usado o metronidazol, que reduz o stress 

oxidativo através da diminuição da formação de ROS e inativação do ROS existente, diminuindo o 

eritema e inflamação. O ácido azelaico, revogado em Portugal, inibe a produção de espécies reativas 

de oxigénio pelos neutrófilos, diminuindo o eritema e inflamação. A ivermectina tópica também é 

usada, uma vez que diminui a produção de citocinas pro-inflamatórias. Outros tratamentos tópicos 

usados são os retinoides, inibidores da calcineurina, ou pomada de praziquantel. [73-75] 

No caso da rosácea eritemato-telangiectásica, pode-se começar por usar estes tratamentos tópicos 

antes de utilizar a brimonidina. A nível sistémico podem ser usadas tetraciclinas, eritromicina, 

metronidazol e isotretinoína, que diminuem a expressão de TLR-2. [73-75] 

A rosácea ocular pode ser tratada pela aplicação tópica de antibióticos, como é o caso da 

eritromicina, ciclosporina e a claritromicina e o metronidazol. A nível sistémico são usadas 

tetraciclinas, mais concretamente a minociclina e a doxiciclina, assim como anti-inflamatórios. A 

doxiciclina inibe a produção de metaloproteínase 9 (MMP9) e o óxido nitríco sintetase (NOS), o que 

contribui para a diminuição da vasodilatação e inflamação. [74] 

Por fim, a isotretinoína oral é usada para o tratamento da rosácea fimatosa. Outra opção para este 

subtipo de rosácea é o laser de CO2 e a terapia baseada na luz, embora a última não seja suficiente. 

Quando o eritema, em todos os tipos de rosácea, não responde a nenhum destes tratamentos, os 

peritos recomendam o uso de um creme com pimecrolimus a 1%. [75] 

Com o aparecimento do novo sistema de classificação tendo por base o fenótipo, no futuro o 

tratamento tendo por base o subtipo de rosácea deixará de ser utilizado. [81] Recomendações mais 

recentes já recomendam o tratamento de acordo com os sintomas. [77] 

Para tratar o rubor e o eritema em adultos são recomendadas duas substâncias tópicas, a 

brimonidina, que é o MIRVASO
®
 (Galderma) e o cloridrato de oximetazolina a 1%. Destas duas 

substâncias, apenas a primeira possui indicação no RCM para tratamento da rosácea. Também 

podem ser usadas terapias que recorrem a lazer, mas estas devem ser evitadas em pacientes mais 

sensíveis à dor. O uso off-label de β-bloqueadores, como é o caso do carvedilol ou modeladores dos 

recetores adrenérgicos podem também aliviar estes sintomas. Para aliviar a dor, o uso de gel de 

lidocaína a 4%, ibuprofeno, antidepressivos, como a amitriptilina, e anticonvulsivantes, como a 
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gabapentina e a pregabalina, também podem ser utilizados. Para tratar as telangectasias pode 

utilizar-se a terapia laser, ou injecção intravascular de aetoxisclerol. No caso das pápulas e pústulas, 

pode ser feito o tratamento tópico com ivermectina, metronidazol, ácido azelaico, sulfacetamida de 

sódio, eritromicina, isotretinoína, clindamicina, permetrina, doxicilina, minociclina e eritromicina oral. 

[77] 

Em casos mais graves, é feito o tratamento sistémico com metronidazol, claritromicina e azitromicina. 

Para tratar a hiperqueratose ligeira da pele, é recomendado o uso de tetraciclina. Em situações mais 

avançadas recorre-se a lazer ou cirurgia. Por fim, para tratar os sintomas oculares, deve ser feita a 

higiene diária da pálpebra, com compressas e gotas lubrificantes. Para ajudar a tratar a secura ocular 

podem ser usadas lágrimas artificiais. O uso de ivermectina tópicos, gotas oftálmicas de ciclosporina 

e tetraciclina sistémica também é recomendado. [77] 

6. Tratamento não farmacológico 

Para além do tratamento farmacológico, é importante que sejam implementadas medidas não 

farmacológicas. Existem muitos fatores que podem despoletar os sinais e sintomas da rosácea, 

sendo importante alertar os doentes para evitarem a exposição aos mesmos. [75] Alguns desses 

fatores são as temperaturas altas, exposição ao sol, comidas picantes, consumo de álcool, exercício 

físico e alterações emocionais. As temperaturas altas provocam essencialmente vasodilatação, 

enquanto os outros fatores atuam aumentando a inflamação. A radiação ultravioleta, através da 

exposição solar, promove a produção de vitamina D, sendo que esta última vai aumentar a expressão 

de catelicidina nos queratinócitos, dando assim início ao processo inflamatório. Por outro lado, a 

radiação também vai aumentar a vascularização da pele, e a produção de ROS, isto contribuindo 

igualmente para o processo inflamatório. [72] No que diz respeito aos alimentos, bebidas quentes, 

como o café e chá, parecem despoletar os sintomas, tal como bebidas alcoólicas, incluindo o vinho e 

licores, assim como a capsaicína, encontrada na pimenta. Alimentos que possuem cinamaldeído na 

sua constituição, como é o caso do chocolate, tomate, limão e canela, parecem provocar o 

aparecimento de sintomas da rosácea nestes doentes. [72,73,83] Outros estímulos exógenos, como 

pellings químicos, microdermabrasão e produtos que possuem álcool, mentol, eucalipto, óleos e 

outros irritantes, devem ser evitados. [73] 

Deve ser aconselhado o uso de produtos cosméticos que ajudem a manter e a melhorar a integridade 

e permeabilidade do estrato córneo e reduzir a sensibilidade. Deve assim ser aconselhado fazer a 

limpeza da pele utilizando produtos suaves, sem fragância, não abrasivos, com pH neutro a ácido, 

sem lípidos. Para finalizar, deve-se hidratar a pele com cremes cujos excipientes devem ser 

emolientes e oclusivos, evitando adstringentes, tonificantes, estimulantes e substâncias com potencial 

irritante. O uso de proteção solar é recomendado, não devendo ser usada proteção solar inferior a 30 

(SPF30), sendo que os que possuem dióxido de titânio e óxido de zinco são melhor tolerados. [75,77] 

Por último, e como forma de aumentar o bem estar psicológico dos doentes, pode ser usada 

maquilhagem corretiva, sendo que as cores amarela ou verde são mais eficientes para corrigir as 

vermelhidões. [75] Há também quem recomende o consumo de probióticos e prebióticos, uma vez 

que alguns estudos encontram relação entre o desenvolvimento de doenças gastrointestinais e a 

rosácea. No entanto são necessários mais estudos para comprovar tal ligação. [83] 
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7. Metodologia de intervenção 

A FB possui uma ampla gama de cosmética e algumas das marcas possuem uma gama específica 

para a rosácea, como é o caso da Bioderma
®
 e da Uriage

®
. Com o intuito de melhorar o 

conhecimento da população relativamente à rosácea, elaborei folhetos informativos, que, através de 

uma leitura rápida, permitem adquirir mais informação sobre a patologia. 

Os folhetos informativos encontram-se disponíveis no Anexo VII, os quais foram distribuídos aos 

utentes que procuravam aconselhamento cosmético para a rosácea, ou que se mostravam 

interessados na temática. Foram distribuídos, por mim e pela equipa da farmácia, 70 folhetos, nos 

quais constavam informações acerca da definição da patologia, causas, caracterização e os 

tratamentos farmacológico e não farmacológico a implementar. 

8. Conclusão 

Através da realização deste projeto, pude concluir que a rosácea é uma patologia que desperta muito 

interesse nos utentes, quer porque padecem da mesma quer por simplesmente pretenderem estar 

mais informados. 

Os folhetos tiveram muita procura, chegando mesmo algumas pessoas a pedirem mais exemplares 

para levarem a amigos e familiares que sofrem da doença. Enquanto oferecia o folheto aos utentes, 

perguntava se já tinham ouvido falar da rosácea, sendo que na maioria das vezes diziam que sim, 

que conheciam alguém que sofria da doença ou que eles mesmos apresentavam os sintomas. 

Os utentes sentem a necessidade de que se transmita informação sobre esta doença, uma vez que 

há pessoas que pensam que pelo simples facto de corarem em algumas situações, ou por terem a 

região centro facial mais rosada, podem sofrer de rosácea, o que não corresponde à verdade. Por 

exemplo, uma senhora comentou que quando era mais nova tinha tido rosácea, mas que entretanto 

tinha passado. No entanto, nunca tinha ido ao dermatologista e não possuía os sintomas que 

caracterizam a doença. 

Em suma, considero que foi um projeto pertinente e que os folhetos informativos ajudaram os utentes 

da farmácia a perceberem melhor as causas, as consequências e o tratamento da rosácea. 
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Considerações Finais 

Após a conclusão do estágio curricular, com a duração de 4 meses em farmácia comunitária, 

compreendo o quão importante é esta fase para a formação de um farmacêutico. Para além de nos 

permitir colocar em prática todos os conhecimentos que adquirimos ao longo da nossa formação, 

possibilita igualmente o contacto direto com o utente pela primeira vez. 

O farmacêutico comunitário é, muitas das vezes, o primeiro profissional de saúde que os utentes 

procuram para obterem aconselhamento e resolverem os seus problemas de saúde. No caso de se 

tratar de doenças que necessitem de visita médica, são encaminhados para o médico. Ou seja, o 

farmacêutico também tem a responsabilidade de avaliar as situações individualmente. 

Adicionalmente, também faz a monitorização de algumas patologias crónicas, como é o caso da 

hipertensão e diabetes, permitindo concluir se as mesmas estão controladas com a medicação atual. 

Caso contrário, deve encaminhar o doente para o médico para que a situação seja avaliada. 

Para além disso, durante o estágio tive contacto com utentes que apenas procuram no farmacêutico 

uma palavra amiga, um conselho, para as situações mais diversas. 

Em suma, o estágio prepara-nos para o mercado de trabalho. Não só nos permite perceber como se 

efetua a gestão correta de uma farmácia, mas também providencia o contacto com as situações mais 

diversas durante o atendimento ao público e, em paralelo, perceber como se deve proceder perante 

as mesmas. 
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ANEXOS 

Anexo I - Folheto da contraceção hormonal oral 
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Anexo II – Guia prático da contraceção hormonal oral 
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Anexo III – Panfleto da gota 
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Anexo IV – Cartão com restrições alimentares da gota 
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Anexo V- Questionário acerca da gota 
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Anexo VI – Resultados do questionário da gota 
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Anexo VII – Folheto da rosácea 
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Resumo 

O presente relatório descreve o Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar, realizado no 

Centro Hospitalar do Porto e inserido no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.  

O estágio decorreu nos meses de maio e junho de 2019, com orientação da Dr.ª Bárbara Santos, 

visando uma formação relativa às atividades de um Farmacêutico num contexto hospitalar. 

Cada capítulo é respetivo a uma unidade dos Serviços Farmacêuticos, onde são descritos o 

funcionamento geral, o papel do farmacêutico hospital e as atividades por nós desenvolvidas. 
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Introdução 

Centro Hospitalar e Universitário do Porto  

O Centro Hospitalar e Universitário do Porto (CHUP) surgiu pela fusão de unidades: Hospital Geral de 

Santo António, cuja índole universitária permaneceu; Hospital Joaquim Urbano especializado em 

doenças infetocontagiosas; Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães; Hospital Central 

Especializado de Crianças Maria Pia e a Maternidade Júlio Dinis, sendo estas duas últimas unidades 

designadas de Centro Materno-Infantil do Norte.
 
[1,2] 

O CHUP prima pela excelência, ética, trabalho em prol do doente, prestação de cuidados de saúde 

personalizados e de referência, valorização do ensino pré e pós-graduado e investigação inerentes 

ao desenvolvimento da área da saúde. [3] 

Serviços Farmacêuticos  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) são uma estrutura fundamental nos cuidados de saúde em meio 

hospitalar, responsáveis pelo circuito do medicamento, desde a sua receção, ao armazenamento e 

distribuição, assegurando sempre a sua qualidade, segurança e eficácia. 

No CHUP, os SF, sob direção-técnica da Dr.ª Patrocínia Rocha, dividem-se em Armazém de 

Produtos Farmacêuticos (APF), Farmacotecnia, Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), Unidade de 

Distribuição Individual Diária (DID), Unidade de Farmácia em regime de Ambulatório (UFA) e Unidade 

de Ensaios Clínicos (UEC). De referir, que cada setor possui um farmacêutico hospitalar responsável, 

apesar de existir um sistema de rotatividade albergando cada setor. 

O quadro de recursos humanos é constituído por: 23 Farmacêuticos/Técnicos Superiores de Saúde, 

27 Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), 16 Assistentes Operacionais (AO) e s 

Assistentes Técnicos. 

Os SF são certificados pela norma ISO 9001 (International Organization for Standardization), 

garantindo a sua qualidade e excelência.  

De forma a facilitar o circuito do medicamento, o CHUP possui um portal informático próprio que 

permite a logística associada ao medicamento, o GHAF (Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia), 

que inclui o módulo do Circuito do Medicamento (CdM). Este é utilizado quer pelos SF, 

nomeadamente para dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos, gestão de stocks, quer 

pelos restantes profissionais de saúde envolvidos em qualquer parte do circuito do medicamento, seja 

por exemplo a prescrição (médicos), seja a administração (enfermeiros), o que permite a 

centralização de informação e a comunicação entre profissionais. 

O CHUP é composto por diversas comissões técnicas e multidisciplinares, tendo o farmacêutico um 

papel preponderante naquelas que visam o uso responsável do medicamento e a escolha da melhor 

terapêutica, como é o caso da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Controlo 

de Infeção Hospitalar e a Comissão de Ética. A CFT é constituída por 4 médicos e 4 farmacêuticos e 

tem como funções, nomeadamente ser o elo de ligação entre os serviços de ação médica e os 

serviços farmacêuticos; averiguar a melhor terapêutica para os doentes; selecionar os medicamentos 

cedidos pelo hospital, tendo por base o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM); 

avaliar os custos da terapêutica de cada serviço; promover o uso racional do medicamento. [4] A 

Comissão de controlo de infeção hospitalar integra seis médicos, um farmacêutico, dois enfermeiros e 
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o Diretor dos serviços hoteleiros, tendo o Farmacêutico o principal objetivo prevenir, detetar e 

controlar as infeções nos estabelecimentos de saúde. [5,6] A Comissão de Ética é um órgão 

multidisciplinar de natureza consultiva, com o objetivo de avaliar problemas éticos. [7] 

Organização do Estágio 

O nosso estágio decorreu em maio e junho de 2019, em que cada semana correspondeu a um 

serviço diferente, permitindo uma aprendizagem constante e contínua. 

A primeira semana de estágio foi destinada às apresentações dos diferentes setores dos SF, feitas 

pelas farmacêuticas responsáveis, a qual foi importante para criar uma noção sobre o CHUP e, em 

especial, os SF. 

O decorrer do estágio foi realizado em grupos de duas pessoas na maioria dos serviços, com a 

exceção do setor da Produção e da UFO, feito individualmente. Em cada serviço tivemos a 

possibilidade de ler as matrizes de processo e instruções de trabalho disponíveis, a fim de conhecer e 

compreender as diferentes normas e funções, e de observar os farmacêuticos a realizarem as suas 

funções, auxiliando em algumas dela, com supervisão.  

1. Armazém de Produtos Farmacêuticos  

O APF, também designado por 1001, é o armazém central dos medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos, onde ocorre o processo de aquisição dos medicamentos e posterior receção, 

conservação e controlo de stocks (Anexos 1, 2 e 3). [8]  

Para gestão de encomendas existe uma lista comum, elaborada por um farmacêutico e partilhada 

com o Serviço de Aprovisionamento, o qual emite a nota de encomenda. De referir que, em alguns 

casos, a introdução na lista comum depende da confirmação prévia de aprovações, nomeadamente 

da CFT. [9]  

As encomendas são feitas aos fornecedores, existindo a possibilidade de, em caso de rotura de stock 

ou aquisição de um manipulado, se recorrer à Farmácia Lemos ou, mesmo, empréstimo a outro 

hospital. 

Estas encomendas têm por base um sistema de Reposição de Stocks por kanban, que consiste numa 

reposição mediante pontos de encomenda previamente estudados. Desta forma cada medicamento 

ou produto farmacêutico possui um kanban associado, isto é, um cartão que descreve a quantidade a 

encomendar e o stock que despoleta a encomenda, assim como é visível no Anexo 4. De referir, que 

a cor do kanbans reflete a localização ou tipo de produto. Por exemplo, o kanban cor rosa 

corresponde a produtos da UFA e a cor vermelha distingue medicamentos estupefacientes. [10]  

1.1. Atividades realizadas 

Durante a nossa passagem pelo APF, auxiliamos na elaboração da lista comum pelo GHAF através 

do sistema de kanbans, presenciamos ao sistema de distribuição de alguns hemoderivados e 

epoetinas e ajudamos na verificação de pedidos de encomendas pendentes. Tivemos a oportunidade 

de acompanhar a reposição da Pyxis MedStation® da Unidade de Cuidados Intensivos (visível no 

Anexo 5) feita por um TSDT. 

2. Distribuição de Medicamentos 

A distribuição de medicamentos no CHUP é da responsabilidade dos SF. Os medicamentos chegam 

ao doente através da distribuição clássica, DID e distribuição em regime ambulatório.  
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2.1. Distribuição Clássica 

A finalidade da distribuição clássica é garantir que todos os medicamentos e produtos farmacêuticos 

chegam aos clientes na quantidade certa, no tempo certo e com qualidade. Para além disso, 

assegura a preservação das características físicas e químicas dos produtos durante o 

acondicionamento e transporte. [11]  

No CHUP a distribuição clássica de medicamentos e produtos farmacêuticos é feita para a UFA, para 

a UFO, para serviços clínicos, bloco, entre outros. Esta inclui Sistema de Reposição por Kanban, 

reposição por HLS (Hospital Logistics System), e a reposição do Pyxis Medstation®. 

2.2. Distribuição Individual Diária 

A DID tem como objetivo primordial “assegurar a distribuição de medicamentos e produtos 

farmacêuticos aos clientes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, garantindo a preservação 

das características dos produtos durante o processo da distribuição individual diária em dose 

unitária”. [12] 

Tal como referido anteriormente, o CHUP possui o módulo CdM no portal informático GHAF, nos 

serviços clínicos. No CdM é efetuada a prescrição da medicação pelo médico. De seguida, cabe aos 

farmacêuticos que se encontram no serviço de DID realizarem a validação e monitorização da 

prescrição médica, para depois ser aviada a medicação para os diferentes serviços clínicos para um 

período de 24h. [12] 

2.2.1. Validação e monitorização da prescrição médica 

A validação e monitorização da prescrição médica é uma intervenção farmacêutica. Permite ao 

farmacêutico contribuir para a optimização dos resultados da terapêutica através do uso racional do 

medicamento, maximizando a efetividade e segurança do mesmo. Isto é, permite reduzir a ocorrência 

de resultados negativos associados à medicação (RNM), através da deteção de problemas 

relacionados com os medicamentos (PRM). [13] 

No CdM, os doentes estão inseridos nos diferentes serviços clínicos em que estão internados. 

Quando, para um determinado doente, há uma nova prescrição ou alteração numa prescrição já 

existente, como por exemplo uma alteração na dose ou posologia, aparece um aviso no CdM no 

serviço clínico onde esse doente se encontra. Cabe ao farmacêutico aceder a esse serviço clínico, 

ver de que doente se trata e fazer a avaliação da alteração que o médico efetuou na farmacoterapia 

do doente.  

Para a validação da prescrição, é necessário ter em conta o FHNM, isto é, se o medicamento em 

questão está presente no mesmo, ou se faz parte de adendas ou deliberações da CFT do hospital. 

Adicionalmente é necessário ter em conta caraterísticas do doente em questão e do medicamento 

prescrito de modo a identificar PRM, isto é, verificar se o medicamento é necessário e adequado, se 

está na posologia correta e se o doente tem condições para o tomar. [13] 

Para além disso, o farmacêutico deve avaliar a prescrição em si, que deve possuir: A identificação do 

doente (nome, nº processo, serviço, nº cama, idade, peso, altura, diagnóstico) e do médico prescritor, 

a Denominação Comum Internacional (DCI) da molécula, forma farmacêutica, dose, posologia, via de 

administração e duração do tratamento, data e hora de prescrição. [13] 
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Posto isto, o farmacêutico valida a prescrição se estiver tudo conforme, caso contrário, deixa uma 

observação no CdM para ser vista pelo médico posteriormente. Em todo o caso, há medicação que 

não é enviada pela DID, visto que há stock fixo nos diferentes serviços, apenas é enviada a 

medicação que não faz parte desse stock. As insulinas, que são medicamentos de uso generalizado 

nos serviços clínicos cuja posologia vai sofrendo alterações, fazem parte desses stocks. [13] 

Para além disso, existem outros pormenores a ter em conta aquando a validação da prescrição. Por 

exemplo, quando se trata de um anti-infeccioso, o farmacêutico apenas valida a prescrição por um 

período de 7 dias, sendo necessária nova prescrição para um período de tratamento superior. [13]  

É importante mencionar ainda que, para além do CdM, o CHUP possui um Portal Interno (PI) que 

permite uma comunicação mais rápida entre o enfermeiro e o farmacêutico. No PI são feitos pedidos 

de medicação que não chegou aos serviços clínicos nas malas. 

2.2.2. Aviamento de medicamentos e produtos farmacêuticos em dose unitária 

Após serem validadas as prescrições, os farmacêuticos da DID emitem listas de preparação de 

medicação dos doentes que são obtidas a partir do CdM. Estas listas são sempre precedidas pelo 

processamento das prescrições sem revertências e com revertências, ou seja, com alteração da 

unidose. Para além disto, os farmacêuticos validam os pedidos efetuados através do PI e emitem 

etiquetas com a identificação do doente em questão, o medicamento e a quantidade. [14] 

 A dispensa é feita pelos TSDT, podendo ser feita manualmente ou de forma semiautomática. Na 

dispensa manual, os medicamentos com mais rotatividade estão na torre, acessível no anexo 6, que 

é um sistema de gavetas com medicação unidose em dois circuitos, A e B, sendo que os restantes 

medicamentos se encontram dispostos em gavetas devidamente identificadas. A dispensa de forma 

semiautomática é efetuada através do Pharmapick, apresentado no anexo 7. 

Depois de preparadas, as malas com a medicação, apresentadas no anexo 8, vão ser transportadas 

pelos AO para os diferentes serviços clínicos. As malas são constituídas por gavetas identificadas 

com o nome do doente, serviço, número de cama e número de processo. Os medicamentos e 

produtos farmacêuticos solicitados através do PI são transportados à parte, nos carros que se 

apresentam no anexo 9. [15] 

Para além de todas as atividades atrás mencionadas, o farmacêutico também é responsável por gerir 

as devoluções de medicamentos e produtos farmacêutico. É também da sua responsabilidade a 

gestão de inutilizações, gestão de situações não planeadas e gestão da normalização e de não 

conformidades. [12] 

2.2.3. Circuitos especiais de distribuição de medicamentos 

Existem medicamentos e produtos farmacêuticos cuja prescrição não é feita no CdM, mas sim 

através do preenchimento de um impresso próprio ou requisição. Como é o caso dos estupefacientes 

e psicotrópicos, hemoderivados, material de penso e antídotos. 

2.2.3.1. Estupefacientes e psicotrópicos  

Ao abrigo do decreto de lei nº15/93 de 22 de janeiro, a dispensa de estupefacientes e psicotrópicos é 

feita pelo farmacêutico. São medicamentos sujeitos a um controlo mais rigoroso e estão 

armazenados numa sala de acesso restrito, à qual apenas o farmacêutico tem acesso. [16]  
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A prescrição é feita através de uma requisição, a nível nacional, segundo o modelo nº1509 do 

Instituto Nacional da Casa da Moeda (INCM), acessível no anexo 10. Este impresso vem 

acompanhado de um duplicado e deve possuir as seguintes informações: DCI, forma farmacêutica, 

dosagem, código, serviço clínico, nome do doente, número do processo/cama, quantidade prescrita, 

número de requisição, assinatura do médico, carimbo do serviço clínico e data. Uma prescrição pode 

corresponder a vários doentes do mesmo serviço clínico, mas apenas é referente a uma DCI e 

dosagem.  

É da responsabilidade do farmacêutico verificar que a prescrição cumpre com todos os parâmetros 

mencionados acima, efetuar o débito dos medicamentos no CdM, assinar a prescrição e anexar à 

mesma um impresso e o seu duplicado, que correspondem ao registo de receção de requisições de 

estupefacientes e psicotrópicos nos SF. Posto isto, os medicamentos são colocados em caixas 

seladas, para serem transportadas pelo AO. O AO que faz o transporte deve assinar a requisição.  

O profissional de saúde que recebe a medicação deve assinar a requisição, assim como o enfermeiro 

que administra a medicação deve assinar a requisição no respetivo local. Posto isto, as requisições 

são entregues nos SF, fazendo-se acompanhar do impresso mencionado anteriormente. Esta 

documentação é arquivada no hospital durante um período de 3 anos. 

2.2.3.2. Hemoderivados 

Ao abrigo do despacho conjunto nº1051/2000 (2ªsérie) de 14 de Setembro, a prescrição de 

medicamentos hemoderivados, deve ser feita num impresso próprio, o modelo nº1804 do INCM, 

disponível no anexo 11, que possui uma validade de 24 h. [17]  

O impresso é composto por duas partes, a “via serviço” e a “via farmácia”. Ambas as vias possuem 

um número de série, o nome do hospital, o serviço e são compostas pelos quadros A, B e C. Os 

primeiros dois quadros devem estar devidamente preenchidos para que os medicamentos possam 

ser dispensados. O quadro A possui informação relativa ao médico prescritor e ao doente. Já o 

quadro B, possui a informação relativa ao hemoderivado a dispensar, a dose e frequência, duração 

do tratamento e justificação clínica para o seu uso. Cabe ao farmacêutico conferir que as prescrições 

cumprem com todos os requisitos.  

Posto isto, o farmacêutico preenche o quadro C da prescrição, de ambas as vias, com as seguintes 

informações: Registo de distribuição, o nome do medicamento, a quantidade, o lote, fornecedor, 

número do certificado de autorização de utilização do lote (CAUL), assinatura, data e número 

mecanográfico. Ao medicamento dispensado é colada uma etiqueta identificativa do doente que vai 

usufruir do tratamento. Todas as caixas devem ir devidamente identificadas, cabe ao prescritor enviar 

autocolantes suficientes, caso contrário não se dispensam os medicamentos. Esta medida permite 

assegurar a rastreabilidade.  

Por fim, o medicamento é dispensado, podendo ser para doentes internados nos diferentes serviços 

clínicos, para o bloco operatório ou para o serviço de urgência. A “via serviço” possui ainda o Quadro 

D, onde compete ao enfermeiro que administra a medicação assinar e colocar as informações 

necessárias. Posto isto, a “via serviço” é arquivada no processo clínico do doente. 

A “via farmácia” é devolvida aos SF e é arquivada por um período de 50 anos, do modo a garantir 

rastreabilidade dos lotes de hemoderivados dispensados.  
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2.2.3.3. Antídotos 

A prescrição de antídotos é feita através de um impresso próprio, ou de forma electrónica no módulo 

do CdM. Uma vez que a sua utilização, quando necessária, é urgente, as prescrições são feitas 

apenas para fazer reposição de stock.  

2.2.3.4. Material de penso 

A requisição do material de penso é efectuada através de um impresso próprio, disponível no anexo 

12, cuja validade é de 8 dias. A requisição deve possuir informação acerco do tipo de ferida, para que 

o farmacêutico possa avaliar a necessidade do material de penso. 

2.2.4. Atividades realizadas  

Inicialmente assistimos à validação das prescrições médicas dos diferentes serviços clínicos do 

hospital, e de seguida efetuamos nós as validações, supervisionadas por um farmacêutico 

responsável. Para além disso assistimos ao enchimento dos carros com a medicação. 

De seguida, vimos como se efectuava o débito de requisições de estupefacientes e psicotrópicos e 

efetuamos o débito, supervisionadas por um farmacêutico. Após serem validadas as requisições 

realizamos a preparação da medicação, na sala de acesso restrito onde se encontram armazenados 

os estupefacientes, para que o AO os transportasse para os diferentes serviços.  

Assistimos também à validação de uma prescrição de um hemoderivado e de material de penso, à 

elaboração das listas de preparação de medicação e à impressão das etiquetas identificativas dos 

doentes que são obtidas a partir do CdM.  

Por fim, foi-nos proposta a realização de um trabalho de pesquisa acerca dos carbapenemos que se 

encontra disponível no anexo 13. 

2.3. Distribuição em Regime Ambulatório 

A UFA tem como missão assegurar a distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde (PS), 

aos utentes da consulta externa e dos hospitais de dia, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, 

assegurando a preservação das características dos mesmos. Este setor permite um maior controlo e 

vigilância pela suscetibilidade de causar efeitos adversos graves e permite melhorar a adesão à 

terapêutica durante o período de tratamento, promovendo a educação para a saúde. Existe também 

um controlo das terapêuticas inerentes às patologias cujo custo para o CHUP é elevado e que sejam 

passíveis de causar risco para a saúde pública. [18] 

 A dispensa de medicamentos neste setor abrange os doentes cujos tratamentos (Anexo 15) se 

encontrem listados no FHNM, em diplomas legais que constam em Diário da República ou sob 

deliberação específica, autorizada pelo conselho de administração do CHUP e pela CFT. Os 

medicamentos abrangidos pelos diplomas legais e FHNM apresentam total comparticipação por parte 

do Estado. Para além disso, são medicamentos de uso reservado pelo seu alto custo/risco e, por 

isso, não se encontram acessíveis nas farmácias comunitárias. [19] Quanto aos medicamentos sem 

diplomas legais mas com deliberações específicas, autorizados pela Administração do CHUP e pela 

CFT, os custos destes são suportados pelo CHUP. 

2.3.1. Gestão do atendimento na Farmácia do Ambulatório 

A UFA localiza-se nos SF do CHUP, apresentando um horário de funcionamento de segunda a sexta-

feira, das 9 às 17 horas. O atendimento ao utente é organizado mediante um sistema de atendimento 
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por senhas informatizado. Após a recolha da senha, o utente aguarda numa sala própria destinada ao 

efeito e a cada alteração do número da senha é emitido pelo painel um sinal sonoro. Na sua vez, o 

utente dirige-se ao respetivo balcão, após entrar numa sala onde se encontram quatro balcões de 

atendimento, devidamente identificados (Anexo 16). 

Conforme o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º135/99 de 22 de abril, no caso de grávidas, 

pessoas com deficiência ou acompanhadas de crianças ao colo, e ainda noutros casos específicos 

com necessidades de um atendimento prioritário, deve ser concedido atendimento preferencial. 

[20,21] 

2.3.2. Organização dos medicamentos e outros produtos de saúde na UFA 

Neste setor, os medicamentos estão organizados por gavetas consoante a patologia em causa, 

ordenados por ordem alfabética (Anexo 17). Ao lado destas, encontram-se uma lista por ordem 

alfabética que contém o nome dos medicamentos e o respetivo número de gaveta. (Anexo 18). Nas 

gavetas existe um sistema de etiquetagem com três cores, que alerta para a diferenciação das 

dosagens dos medicamentos, que apresentam mais do que uma dose, de modo a facilitar a dispensa 

da dose correta. No Anexo 19, encontra-se a legenda do referido sistema de etiquetagem. Existem, 

ainda, prateleiras e armários que se destinam a medicamentos anti-retrovíricos e de nutrição (Anexo 

20). E, ainda, o frigorífico que se destina a medicamentos de frio (Anexo 21). No frigorífico encontra-

se uma informação acerca da classificação dos medicamentos de acordo com condições de 

conservação em caso de rutura da cadeia de frio (Anexo 22). Esta é uma informação importante para 

fornecer aos utentes, principalmente, porque nem sempre que adquirem os seus medicamentos na 

UFA vão diretamente para casa e questionam sobre a sua estabilidade. O stock maioritário destes 

medicamentos encontra-se no APF, dado que a sua dimensão permite que sejam guardadas maiores 

quantidades de medicamentos. Sendo assim, existem kanbans para cada medicamento/PS, de modo 

a assegurar uma gestão mais eficiente da reposição. Na UFA existe também um armário onde se 

encontram as agulhas, assim como um com recipientes de recolha de material cortante, que são 

solicitados pelos utentes (Anexo 23). 

2.3.3. Validação, Monotorização e Dispensa da Prescrição Médica no Ambulatório 

Para a dispensa da medicação é necessário verificar se a prescrição médica apresentada pelo utente 

reúne as condições exigidas de acordo com as condições legais, autorizações da Direção Clínica 

(DC), do CA, CFT e da Comissão de Ética para a Saúde (CES). A validação de uma prescrição 

médica prende-se com a verificação dos seguintes parâmetros: prescrição eletrónica de acordo com 

as normas estabelecidas; modelo apropriado para a prescrição médica para a UFA, dados de 

identificação do doente (nome, número do processo, sistema de saúde e respetivo número); DCI do 

medicamento, forma farmacêutica (FF), dose, frequência e via de administração; identificação da 

especialidade médica emissora da prescrição; identificação e assinatura do prescritor e data da 

próxima consulta; identificação do diploma legal a que obedece a prescrição. A validação da 

prescrição médica permite verificar a conformidade coma a política do medicamento estabelecida 

pelo hospital. [22]  

 A maior parte das prescrições são submetidas no CdM, encontrando-se, por isso, em formato 

eletrónico. No entanto, existem exceções, nomeadamente as prescrições manuais como no caso da 
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Gastroenterologia e Nutrição (Anexo 24), e ainda, os impressos para a dispensa de hemoderivados, 

que necessitam do registo do número de lote e CAUL (quadro C a ser preenchido pelo farmacêutico). 

[23] Os medicamentos de uso exclusivo hospitalar podem ser destinados a doentes externos ao 

CHUP, seguidos por clínicas ou médicos privados, com patologias como artrite reumatoide, 

espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas. 

A UFA só dispensa os medicamentos previstos no despacho legal e se verifiquem 

concomitantemente os seguintes requisitos: prescrição médica com vinheta do prescritor, carimbo ou 

vinheta do local da prescrição, identificação do número de certificação do registo da Direção Geral de 

Saúde (DGS). Deve também ser preenchida a Folha de Registo Farmacêutico/Hospital, modelo 

049ENB007 (fornecido pelo INFARMED), com o nome do doente, número de embalagens 

dispensadas, número de lote, data da dispensa, número da receita médica, número do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) e rúbrica do farmacêutico. [24-26] 

Em caso de alta precoce, a prescrição médica tem que ser acompanhada da “Justificação de 

fornecimento de medicamentos para ambulatório no momento da alta” publicado em boletim 

informativo n.º 27/11, sendo a dispensa realizada após autorização da direção clínica, após os SF a 

terem informado sobre a classificação do medicamento e do seu custo associado. Caso os 

medicamentos não tenham diplomas legais nem deliberações específicas no CHUP que autorizem a 

sua dispensa, o processo de autorização é remetido à CFT para decisão “caso-acaso”. Se os 

medicamentos tiverem diplomas legais, mas restrições impostas pelo CHUP (exemplos: epoetina 

beta-metoxietilenoglicol, medicamentos biológicos, etc), é necessária a autorização do CHUP para a 

sua dispensa. Durante a dispensa de medicamentos deve-se promover uma terapêutica segura, 

eficaz e com qualidade. [22] Relativamente à quantidade a dispensar até à data da próxima consulta, 

devem ser respeitadas as orientações para a dispensa de medicamentos na UFA, tendo em conta: a 

área de residência dos doentes - a dispensa pode ser feita para 3 meses se o doente residir em 

qualquer área e o montante total for inferior a 100 euros ou se o doente residir fora do distrito do 

Porto e o montante total for até 300 euros (acima destes montantes o medicamento é fornecido para 

1 mês); doentes transplantados renais ou hepáticos - os imunossupressores são fornecidos até 3 

meses; número de dias de tratamento - se o tratamento decorrer durante 40 dias, a medicação deve 

ser dispensada na totalidade; embalagens disponíveis - se uma embalagem tiver 60 comprimidos, 

deve-se ajustar o quantitativo a dispensar à sua apresentação comercial, como acontece com o 

tamoxifeno; stocks disponíveis (ex: aprepitant, sildenafil, sorafenib, etc). Assim, se não for possível 

levantar toda a medicação até à data da próxima consulta, o utente deve levar uma guia de 

levantamento da medicação pendente, assinada e datada. [27] 

Quando se faz a dispensa de novos medicamentos ou se o utente levanta determinado medicamento 

pela primeira vez, deve ser fornecida informação detalhada sobre o mesmo, tanto oralmente como 

escrita, através de folhetos informativos acerca do medicamento e do uso correto dos medicamentos 

em geral (Anexo 25). Se o doente quiser autorizar outras pessoas a levantar a sua medicação, deve 

ser cedido um termo de responsabilidade (Anexo 26), que deve ser preenchido e assinado pelo 

doente e entregue na próxima visita à UFA, onde constam os nomes e número do cartão de 

cidadão/bilhete de identidade dessas mesmas pessoas. Uma outra responsabilidade do farmacêutico 
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na UFA é o fornecimento de outros produtos de saúde, como os contentores de risco biológico e 

seringas, mas também as malas térmicas que asseguram a manutenção da temperatura durante o 

transporte dos medicamentos de frio, de modo a salvaguardar a segurança do medicamento e do 

utente e, ainda, promover o sucesso da terapêutica. Deve, ainda, alertar para o não cumprimento do 

plano terapêutico. A avaliação do grau de satisfação dos utentes da UFA é efetuada através da 

divulgação de um inquérito, durante uma semana, uma vez por ano. 

2.3.4. Devolução de medicamentos 

A devolução de medicamentos na UFA pelos utentes e serviços clínicos, refere-se a medicamentos 

dispensados por este setor e que por algum motivo deixaram de ser utlizados. Razões como 

interrupção da terapêutica, substituição por outro medicamento ou falecimento do doente são válidas 

para ocorrer a devolução dos medicamentos nos SF do CHUP. Todos os medicamentos recebidos 

deverão ser colocados em local próprio e devidamente identificado com “Devolução de 

medicamentos”. Sempre que possível registar, o número do processo do utente, caso exista essa 

informação. 

Para que estes medicamentos sejam aceites têm que cumprir alguns critérios: integridade física da 

embalagem primária e secundária, PV não ultrapassado, os medicamentos unidose, este deve estar 

devidamente identificado no blister com DCI, FF, dosagem, lote e PV. Quando o medicamento exige 

condições especiais de armazenamento, estas também devem ser verificadas, como por exemplo o 

tacrolimus que apresenta um invólucro de alumínio para proteção da luz e os medicamentos de 

conservação do frio. Os medicamentos devolvidos, são rejeitados sempre que sejam de conservação 

à temperatura ambiente ou de frio, de apresentação multidose com integridade física violada, como 

colírios e pomadas, ou que não cumpram os critérios de aceitação. Nestes casos, são rejeitados para 

os contentores vermelhos, para posterior destruição. Os medicamentos devolvidos em condições 

válidas de uso, que não sejam dispensados nos SF do CHUP, são recolhidos para serem cedidos aos 

“Médicos do Mundo”. [28,29] 

2.3.5. Venda de medicamentos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 206/2000, de 1 de setembro, a venda de medicamentos ao público 

pelos SF hospitalares e outros estabelecimentos de saúde, públicos e privados, está autorizada em 

circunstâncias excecionais de rotura do medicamento no mercado da farmácia comunitária. Neste 

caso, é necessária a apresentação pelo utente de três carimbos de farmácias diferentes que 

confirmem a rotura do produto em causa. A venda de medicamentos é também autorizada num caso 

resultante de atendimento em urgência hospitalar que justifique o acesso imediato ao medicamento. 

[30,31] 

2.3.6.  Atividades realizadas 

Durante o estágio, tivemos a oportunidade de contactar pela primeira vez com medicamentos de 

dispensa exclusiva hospitalar. Também participamos no processo de dispensa de medicamentos aos 

doentes, avaliando sempre os critérios necessários à validação da prescrição médica e procedendo, 

assim, ao registo no sistema CdM. Percebemos que existem medicamentos que têm uma maior 

dispensa na UFA como o CELLCEPT
 ® 

(Roche) [micofenolato demofetil] + Tacrolímus) para 

transplantados renais, VYNDAQEL
®
 [Tafamidis] para a Paramiloidose e a Leuprolida para Hiperplasia 
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Benigna da Próstata. Tivemos, também, a possibilidade de contactar com os impressos de prescrição 

dos hemoderivados e de nutrição, e ainda, com o formulário de autorização de prescrição de 

Thalidomide Celgene® (programa de prevenção da gravidez) (Anexo 27). Para além disto, avaliamos 

as caraterísticas dos medicamentos em quarentena que tinham sido devolvidos e selecionamos qual 

o seu destino, considerando as opções acima referidas. Tivemos, ainda, a oportunidade de assistir a 

uma reunião semanal do departamento das doenças auto-imunes, acompanhando uma das 

farmacêuticas, Dra. Paulina Aguiar, e de conhecer, desta forma, um ambiente de debate de ideias 

que culmina numa proposta terapêutica ajustada para o doente em si. Percebemos o papel relevante 

do farmacêutico, enquanto perito do medicamento, pelo seu conhecimento sobre os efeitos adversos 

do medicamento, mas também no esclarecimento de dúvidas sobre os custos inerentes ao 

tratamento e questões burocráticas associadas. Foi um momento de aquisição de conhecimento, 

sobretudo para nós estagiárias, porque trata-se de uma reunião complexa, com a apresentação da 

história clínica do utente, seguida de troca de ideias entre médicos e farmacêuticos, que termina com 

numa decisão terapêutica.  

3. Unidade de Farmacotecnia 

Farmacotecnia (do grego pharmakon: medicamento, e tekhen: arte) é, por definição a “arte do 

medicamento”. [32] Atualmente designa-se de Tecnologia Farmacêutica que é “uma ciência de 

aplicação que tem por fim obter preparações farmacêuticas (...) que devem ser dotadas da máxima 

atividade, doseadas com a maior precisão e apresentadas sob uma forma que facilite a sua 

conservação e administração”. [33] 

Nos SF Hospitalares a Farmacotecnia tem como principal objetivo a preparação e a disponibilização 

de medicamentos que não se encontrem disponíveis no mercado na dose ou na FF adequadas às 

necessidades específicas de cada doente, tendo como principal objetivo o alcance de uma 

terapêutica personalizada. Deste modo, a farmacotecnia é crucial para colmatar as falhas da indústria 

farmacêutica, mas também para ajustes económicos. Este setor dos SF, assim, pretende 

corresponder às necessidades dos doentes em regime de ambulatório, internamento, hospital de dia, 

neonatologia, pediatria ou ainda para a reposição de stocks dos variados serviços clínicos.  

A unidade de produção em meio hospitalar é essencial – além de assegurar uma terapêutica 

individualizada, existe também, por parte do farmacêutico, a responsabilidade na elaboração, 

manipulação, controlo das formas farmacêuticas, garantindo segurança, qualidade e eficácia das 

preparações efetuadas, atuando de acordo com as boas práticas de produção. No CHUP, a 

Farmacotecnia engloba quatro setores distintos - Produção de Não Estéreis (NE); Fracionamento e 

Reembalamento de Medicamentos; Produção de Estéreis e Nutrição Parentérica; Produção de 

Citotóxicos.  

3.1. Produção de medicamentos não estéreis 

A unidade de Produção de Medicamentos NE é um setor que tem como objetivo preparar e 

disponibilizar os produtos solicitados pelos clientes, assegurando o rigoroso cumprimento da 

regulamentação e das Boas Práticas Farmacêuticas. As requisições podem entrar na unidade de 

produção por solicitação pela unidade de Distribuição a partir CdM ou a partir do kanban que fornece 

informação para reposição do stock. [34] 
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O Farmacêutico e o TSDT têm a responsabilidade de realizar a gestão dos pedidos, incluindo os 

pedidos urgentes recebidos fora do horário normal do funcionamento. No início da manhã o 

Farmacêutico ou o TSDT verificam a existência de pedidos de NE feitos através do CdM pela DID, 

assim como a existência de pedidos por kanbans. Por volta das 12h realiza-se uma nova verificação. 

Podem ainda surgir pedidos acompanhados de contacto telefónico à Produção quando são 

requisições fora do horário previsto no “Prazo de Entrega Expectável”. As situações urgentes, cabe 

ao farmacêutico ou ao TSDT solicitar à Distribuição o transporte urgente. [34] 

A seleção das matérias-primas mais adequadas, a conceção de uma nova formulação de produtos 

não estéreis, assim como a designação do lote de produção, a definição dos Prazo de Validade (PV) 

dos Manipulados (de acordo com a USP Pharmacists’Pharmacopeia, 31-NF26 LH795) e a definição 

do material de embalagem são também responsabilidades do Farmacêutico. [34-38] 

Na unidade de Produção, as preparações dos medicamentos manipulados obedecem as Boas 

Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados (Portaria 594/2004 de 2 de junho), sendo cada 

medicamento executado de acordo com a respetiva Ordem de Preparação (OP). [39] À semelhança 

do que acontece em outras unidades, nesta unidade é fundamental que todas as operações de 

produção sejam padronizadas. Esta padronização é crucial para que seja garantida a 

reprodutibilidade da qualidade do medicamento preparado. Neste sentido, uma outra função do 

Farmacêutico é validar as requisições, que podem chegar por kanban ou através do CdM e emitir a 

OP (Anexo 14) e os respetivos rótulos, com o objetivo de identificar corretamente a preparação. 

A OP contém informações como identificação da preparação; características técnicas: substância 

ativa, FF, dosagem e apresentação; número de lote da preparação; identificação do operador e do 

supervisor; quantidade por unidade e número de unidades a preparar; composição qualitativa e 

quantitativa da preparação; técnica de preparação; PV do manipulado e o tipo de material de 

embalagem. As OP são emitidas pela Farmacêutico (supervisor), e apesar deste ter conhecimento 

técnico e científico que o habilitam à execução da preparação, esta é por rotina realizada pelo TSDT. 

[40] Deste modo, este tem a responsabilidade de proceder ao registo, na OP, da origem, lote e PV 

das matérias-primas utilizadas e resultados dos ensaios de verificação da qualidade do produto final 

(Conforme/ Não Conforme) – uniformidade de massa, em formas farmacêuticas sólidas; pH, em 

formas farmacêuticas semissólidas; transparência e pH, em soluções. O TSDT deve ainda colocar na 

OP um exemplar do rótulo, sendo o produto final validado pelo supervisor. [41] 

Após a preparação dos manipulados, o TSDT faz os registos de consumo de matérias-primas por 

serviço e garante o envio dos manipulados aos serviços clínicos de destino.  

3.1.1. Atividades realizadas 

Durante o nosso estágio, tivemos a oportunidade de conhecer o funcionamento geral da unidade e 

participar na preparação de alguns manipulados, como a suspensão oral de captopril 1,0 mg/ml, 

solução oral de furosemida 2,5 mg/ml, solução oral de morfina 0,002 %, papéis medicamentosos de 

piridostigmina 30 mg, colutório de nistatina e lidocaína, suspensão oral de sildenafil 2,5 mg/ml, 

pomada de sirólimus 0,4 %, solução oral de citrato de sódio 3 %, solução oral de hidrato de cloral 10 

%, suspensão oral de diazepam 0,4 mg/ml, embalando e rotulando os mesmos. 
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3.2 Fracionamento e reembalamento 

O fracionamento de medicamentos é um procedimento que permite obter frações da dose de um 

medicamento, não disponíveis no mercado, sem prejuízo das propriedades físico-químicas e 

biofarmacêuticas da formulação. São passíveis de fracionamento as formas farmacêuticas cujo 

mecanismo de libertação da substância ativa (SA) não seja afetado pela operação, ou exista a 

indicação inequívoca no Resumo das Características do Medicamento (RCM) sobre a possibilidade 

de obtenção frações da dose em causa. Além disto, comprovado pelo RCM da SA, esta não pode 

apresentar risco físico-químico e/ou biológico na operação de fracionamento.  

Os procedimentos de fracionamento variam em função da FF, no caso de comprimidos deve utilizar-

se sempre a mesma máquina de corte, devendo ser rejeitadas as frações que não apresentem 

integridade física, visualmente. No caso de pós, recorre-se a uma balança, e no caso de líquidos a 

um instrumento de medição, cuja precisão de deteção de variação de massa/volume, respetivamente, 

seja inferior a ± 5 %, devendo utilizar-se uma embalagem primária que assegure a estabilidade do 

medicamento.  

Os pedidos de fracionamento/e ou reemabalamento, devem ser feitos de véspera, sendo verificados 

ao início da manhã seguinte, através do impresso vigente ou pelo kanban, à semelhança do que 

acontece com os outros medicamentos obtidos pelos setores da farmacotecnia. Aquando do 

fracionamento e/ou reembalamento é atribuído um lote de produção, de acordo com a metodologia 

seguida na Instrução de Trabalho “Atribuição de Prazo de Validade aos Manipulados Sólidos”, de 

acordo com as recomendações da United States Pharmacopeia (USP).  

Na OP deve ser registado o resultado dos ensaios de controlo de qualidade e verificação do produto 

final do medicamento fracionado. Baseiam-se em dois procedimentos, controlo visual da integridade 

da parte fracionada, ao longo de todo o processo de fracionamento e de todos os lotes. O controlo de 

peso, cabe ao TSDT realizar pelo menos uma vez por mês, selecionando um produto fracionado, 

pesa-se, no mínimo, 5 frações. Se os resultados individuais apresentarem diferenças superiores a 5 

%, são classificados como não conformes. [42] 

3.2.1 Atividades realizadas 

Durante o estágio, foi-nos apresentada a sala de fracionamento e reembalamento dos SF, onde 

pudemos perceber que é um procedimento efetuado num equipamento específico que fraciona e 

reembala o medicamento em blisters individuais, assim como também realiza a sua identificação, 

com DCI, dose, lote e PV. 

3.3 Produção de Preparações Estéreis  

A produção de estéreis no CHUP tem não só o intuito de permitir obter preparações individualizadas 

e seguras, mas também a diminuição do desperdício e dos custos para o CHUP, ao permitir 

rentabilizar a matéria prima utilizada para várias preparações.  

A preparação destes produtos obriga a um maior cuidado, sendo que deve ser realizada em áreas 

limpas, que assegurem assepsia, de forma a minimizar a contaminação microbiológica e a existência 

de pirogénios. [43] Para tal, é necessário que as instalações contenham salas diferenciadas. São elas 

a sala negra; a sala cinzenta, onde se procede ao fardamento com protetor de calçado, bata, touca, 

máscara e luvas; e a sala branca onde ocorre a preparação dos produtos estéreis.  
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No CHUP, a produção de estéreis engloba a preparação de intravítreos, colírios, medicamentos de 

ensaios clínicos, entre outros, a aditivação ou produção de bolsas de nutrição parentérica (NP) e 

ainda a produção de citotóxicos na UFO. 

3.3.1 Produção de Medicamentos Estéreis  

À unidade de produção de medicamentos estéreis cabe “assegurar a disponibilidade de 

medicamentos estéreis ao menor custo, nas condições e prazos acordados”. [44] Diariamente, os 

pedidos feitos à unidade de produção, quer através do CdM quer manualmente, são analisados e 

validados pelo farmacêutico, que tem ainda a responsabilidade de emitir a OP e os rótulos relativos à 

preparação requisitada, acompanhados de lote (Anexo 28), o que permite a rastreabilidade de todo o 

processo. [45,46] 

Estes pedidos podem ser realizados pelo setor de Distribuição, pela UEC, por outras unidades de 

saúde pertencentes ao CHUP ou externos, e pela necessidade de reposição de stocks nos serviços, 

nomeadamente de colírios fortificados e morfina. Os pedidos efetuados após as 13h devem ser 

acompanhados por contacto telefónico.  

No caso de ser pedida uma formulação nova de um produto estéril, compete ao farmacêutico fazer 

uma revisão bibliográfica, consultar o Laboratório de Estudos Farmacêuticos da Associação Nacional 

de farmácias e conceber a nova formulação, tendo de nomear um outro farmacêutico para verificar e 

aprovar a formulação concebida. [47]  

Após a emissão das OP, e depois de o material necessário estar devidamente preparado para se 

iniciar a sessão de produção, o farmacêutico e o TSDT seguem as orientações de fardamento 

mencionadas previamente e entram na sala branca. A sala branca encontra-se num ambiente de 

pressão positiva, que impede a entrada do ar externo de forma a permitir maior esterilidade, possuiu 

um transfer, (Anexo 29) para entrada e saída de material, e contém a câmara de fluxo laminar vertical 

(CFLv), (Anexo 30) onde se executam as preparações em técnica assética. Todo o material é 

pulverizado com álcool a 70º antes de entrar na CFLv e as embalagens secundárias são retiradas 

dentro da câmara, sem entrarem em contacto com as superfícies estéreis. No início e final de cada 

sessão, o interior da CFLv e mesa de trabalho são limpos, com álcool a 70º, com compressas 

esterilizadas. Para além disso, no final de cada dia o interior da câmara é pulverizado com ácido 

isopropílico. [48] [49] 

De acordo com as instruções presentes na OP, o farmacêutico e o TSDT procedem à manipulação e 

embalamento primário. O produto acabado deverá ser sujeito a ensaios de verificação: Organoléptico 

I (incolor a amarelo transparente), Organoléptico II (ausência de partículas em suspensão), 

Organoléptico III (ausência de ar) e Volume excedente (inferior a 5% do volume final). [50] 

Verificando-se a conformidade, procede-se à rotulagem das preparações, tendo a atenção de conferir 

se a preparação exige algum cuidado especial, nomeadamente se necessita de proteção da luz. 

Posteriormente, faz-se o embalamento secundário e coloca-se a preparação finalizada, 

acompanhada da respetiva OP no transfer. As OP são arquivadas em dossier no setor da produção. 

[51] 
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3.3.2 Produção de Bolsas de Nutrição Parentérica 

As bolsas de NP produzidas neste setor podem ser produzidas de origem, em que o destinatário é a 

população pediátrica, ou destinar-se a adultos, e nesse caso procede-se à aditivação a bolsas já 

comercializadas. O setor é responsável pela produção de bolsas de NP prescritas pelos Serviços 

Clínicos de Neonatologia do CMIN, pelos Cuidados Intensivos de Pediatria e Internamento Médico-

cirúrgico (CIP-IMC), pela UFA e pelo Hospital de Dia e pelo Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 

(CHTS). [52]  

Os pedidos de bolsas de NP são recebidos por via informática num documento em pdf e é da 

competência do farmacêutico a validação da prescrição médica, verificando os dados de identificação 

e localização do doente (nome, número do processo, peso em Kg, dia agendado para a alimentação 

parentérica, localização do doente no serviço clínico); a data e hora da prescrição; a composição 

qualitativa e quantitativa da Solução I (Glucose, nas diferentes concentrações, Aminoácidos, 

Oligoelementos e Vitaminas), dose por quilo e por dia e volume prescrito; a composição qualitativa e 

quantitativa da Solução II (Lípidos e Vitaminas Lipossolúveis), dose por quilo e por dia e volume 

prescrito; a identificação da unidade emissora da prescrição; e a assinatura do médico que efetuou a 

prescrição e respetiva identificação ou respetiva autenticação eletrónica. Efetivada a validação da 

prescrição procede-se à emissão da OP (Anexo 31) e dos respetivos rótulos, em triplicado para a 

Solução I e duplicado para a Solução II. [53] 

O processo de produção tem lugar na mesma sala que os medicamentos estéreis acima descritos, 

assumindo-se as mesmas medidas de fardamento e limpeza da sala e da CFLv. No entanto, a 

produção de bolsas de NP nunca é realizada em simultâneo com outras preparações estéreis, 

havendo obrigatoriamente sessões de trabalho distintas.  

Na CFLv procede-se à montagem de um sistema automático de enchimento, ao qual estão 

conectados os soros glicolisados utilizados na preparação da Solução I das bolsas de NP. A 

utilização deste sistema automático agiliza o processo de medição e permite maior rigor no mesmo. 

Os micronutrientes hidrossolúveis são medidos em seringa luer-lock e adicionados à bolsa da 

Solução I. A Solução II, composta por lípidos e vitaminas lipossolúveis, é preparada manualmente, 

em seringa ou bolsa, consoante o volume final. [54]  

Após a averiguação da conformidade do produto acabado com os ensaios de verificação e registo na 

OP do resultado do controlo gravimétrico de cada bolsa, tendo em atenção que é necessário proteger 

as preparações da luz, procede-se à rotulagem e embalamento das preparações. (Anexo 32) 

À primeira bolsa de NP da sessão de trabalho e à última bolsa do dia, é retirada uma amostra que é 

adicionada a um meio de cultura adequado e enviada para análise microbiológica, de forma a garantir 

que se mantiveram as condições de esterilidade necessárias à sua produção. [55] 

3.3.3 Atividades realizadas  

No setor de produção de estéreis e bolsas de NP, foi-nos concedido acesso à sala branca, o que nos 

permitiu adquirir uma maior consciência dos cuidados a ter para garantir o ambiente de trabalho mais 

estéril possível, desde o fardamento apropriado, à constante esterilização do material.    

Pudemos observar de perto a manipulação de várias preparações no contexto do fracionamento de 

ampolas (bevacizumab, aflibercept, ranibizumab), da produção (ciclosporina, voriconazol, 
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vancomicina) ou fortificação de colírios (gentamicina), produção de seringas de morfina e produção 

ou aditivação de bolsas de NP. Fizemos ainda a rotulagem e embalamento secundário do produto 

acabado.  

4. Unidade de Farmácia Oncológica 

A produção de medicamentos citotóxicos (CTX) realiza-se na Unidade de Farmácia Oncológica, 

localizada junto ao Hospital de Dia Polivalente, onde se realiza a quimioterapia, permitindo uma mais 

fácil comunicação com enfermeiros e médicos envolvidos e facilitando o circuito dos CTX. [56] 

Os CTX devem ser segregados dos restantes medicamentos em todas as fases do processo desde a 

receção, transporte, manipulação e distribuição, pelo que os profissionais da UFO, nomeadamente os 

farmacêuticos, os TSDT e os AO, têm de realizar uma formação ajustada às suas funções neste 

setor.  

4.1 Instalações da UFO 

A UFO encontra-se fisicamente dividida em zonas distintas: a sala negra, exterior à zona de 

preparação, onde estão arrumados os produtos (Anexo 33, 34, 35, 36) e onde se encontra o posto de 

trabalho dos dois farmacêuticos (Anexo 37); a sala cinza, onde se realiza a lavagem assética das 

mãos e se procede ao fardamento com touca, máscara de filtro de partículas PFR P3 ou P2, óculos 

de proteção e protetores de calçado; a antecâmara, sala com pressão positiva anterior à sala branca 

e onde se veste a bata e se calçam as luvas de latex esterilizadas; e a sala branca, que se trata de 

uma sala limpa destinada à preparação de CTX, onde se encontra a câmara de biossegurança, 

sendo que a câmara de fluxo laminar (CFL) que permite trabalhar de forma a manter a esterilidade 

das preparações e também proteger o operador que está a manipular os CTX. [57] 

 A sala branca encontra-se a pressão atmosférica negativa, pelo que o fluxo do ar é direcionado para 

o interior da sala, diminuindo os riscos de contaminação ambiental e ocupacional nas zonas 

exteriores à zona de preparação de CTX. [48] De forma a assegurar que se mantém um diferencial de 

pressão dentro dos intervalos de referência, existem na sala limpa dois dispositivos de medição que 

permitem a sua leitura e registo. [58] 

4.2 Funcionamento da UFO  

A gestão do armazém avançado da UFO é baseada na utilização de Kanbans, sendo que no final do 

dia se efetua encomenda interna ao APF. Consoante a alteração do mapa de consumo, compete ao 

farmacêutico fazer a reavaliação dos pontos de encomenda. Na receção dos produtos na UFO, é 

necessário verificar a sua integridade e confirmar se o transporte foi corretamente efetuado. Faz-se a 

conferência dos produtos recebidos com a guia de transferência no que diz respeito à DCI, nome 

comercial, FF e via de administração. Os produtos são posteriormente etiquetados (Anexo 38) e 

arrumados pelo AO obedecendo à norma FEFO (First-Expire, First-Out). [59] 

O processo de preparação de CTX é desencadeado pela prescrição médica, maioritariamente através 

do CdM ou então manualmente, tanto dos fármacos CTX que constituem o ciclo de quimioterapia, 

como dos que constituem a terapêutica associada. Diariamente o farmacêutico elabora uma lista de 

doentes para o dia seguinte, com informação sobre a hora em que está prevista a sua chegada e a 

medicação que lhe será administrada.  
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 No entanto, o farmacêutico só valida a prescrição e só se inicia a produção do CTX quando o doente 

em questão recebe “luz verde”, ou seja, quando, após a realização de exame hematológico, o doente 

se encontra em condições de lhe ser administrada a medicação, não apresentando nenhuma queixa 

como por exemplo ter tido febre durante a noite. [60,61] 

Verificando-se a obtenção de “luz verde” e o cumprimento dos critérios mínimos de aceitação de uma 

prescrição de quimioterapia, o farmacêutico procede à validação da prescrição tendo a atenção de 

confirmar a adequabilidade do protocolo para a patologia, conferir a dose ajustada de cada citotóxico 

em função do peso, verificar se a via e duração de administração são adequados e se a solução e 

volume de diluição são adequados ao protocolo. Caso o fármaco prescrito careça de aprovação pela 

CFT, o farmacêutico deve verificar a aprovação da utilização do mesmo pelo doente em causa. [60] 

Após a validação da prescrição e após o débito dos produtos, atendendo ao lote, no CdM, são 

emitidos dois rótulos: ordem de preparação e de libertação da prescrição. [62] Os rótulos são 

colocados, juntamente com o fármaco (já sem a embalagem secundária) e outros produtos 

necessários à preparação (soro, glucose, bomba infusora) num tabuleiro (Anexo 39) e, através do 

transfer, (Anexo 40) o TSDT procede à sua recolha e início de preparação na sala branca. No caso 

do fármaco não exigir manipulação, o rótulo é colocado diretamente na embalagem, que fica a 

aguardar a recolha pelo AO ou enfermeiro no local apropriado.  

Na sala branca estão operacionais dois TSDT, um que executa a manipulação e outro que prepara os 

produtos para entrar na câmara e os embala e rotula depois de preparados. Para a manipulação dos 

CTX é necessária a utilização de um segundo par de luvas, por exemplo de nitrilo, e todo o material 

que entra na CFL é pulverizado com álcool a 70º. [57] 

Após a preparação, o produto é embalado e rotulado ainda na sala branca, tenho em atenção a 

necessidade de proteção da luz com papel de alumínio por parte de algumas preparações. O produto 

acabado é colocado em tabuleiro no transfer. O farmacêutico retira o produto e confirma que a 

preparação está devidamente acondicionada e rotulada. Procede à libertação da mesma no CdM, 

colocando-a no local de recolha pelo AO. [61] 

4.3 Atividades realizadas   

Na UFO, foi-nos possível observar não só as condições em que se executa a manipulação de CTX, 

mas também toda a sequência da sua produção, desde a validação da prescrição até à libertação do 

produto acabado. Pudemos observar a produção de diversas preparações, nomeadamente de bólus, 

bombas infusoras, soluções diluídas em soro ou glucose e ainda preparações provenientes da 

unidade de EC. 

No último dia tivemos acesso à sala branca, onde observamos de perto os cuidados e técnicas a ter 

na manipulação de CTX.  

5. Ensaios clínicos  

Um ensaio clínico (EC) é “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou 

a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais 

medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”. [63]  
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Os EC podem ser de fase I, II, III ou IV. O CHUP possui mais de 100 EC a decorrer no presente, 

maioritariamente de fase III. Isto é, são ensaios em que os objetivos são demonstrar ou confirmar o 

benefício terapêutico do medicamento experimental (ME) através de ensaios comparativos, verificar a 

sua eficácia e segurança, ou obter a autorização de introdução no mercado. São ensaios realizados 

numa amostra grande da população alvo, e podem ter uma duração de meses ou vários anos. [64]  

A farmácia hospitalar é o local estabelecido por lei onde se armazena, controla e dispensa o ME. 

Todo este processo é realizado de acordo com “Manual de procedimentos de ensaios clínicos”, 

elaborado pelo director técnico da farmácia, com o objetivo de implementar e normalizar todos os 

procedimentos em cumprimento com legislação em vigor e com as boas práticas clínicas (BPC). [65] 

Antes de mais, é necessário clarificar alguns conceitos de acordo com a Lei n.º 21/2014 de 16 de 

abril, que aprova a lei da investigação científica: [63] 

 Autoridades competentes: INFARMED e Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC); 

 BPC: Preceitos internacionalmente reconhecidos de qualidade ética e científica que devem ser 

respeitados durante EC que envolvam a participação de seres humanos; 

 Centro de estudo clínico: Entidade dotada de meios materiais e humanos adequados, onde se 

realiza o estudo clínico; 

 Consentimento informado: Decisão expressa de participar num estudo clínico, tomada livremente 

por uma pessoa dotada de capacidade de o prestar ou, na falta desta, pelo seu representante 

legal; 

 Investigador: Pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para o exercício da atividade 

de investigação, devido às habilitações científicas e à habilitação legal para a prestação de 

cuidados que a mesma exija; 

 ME: FF de uma SA ou placebo, testada ou utilizada como referência num ensaio clínico; 

 Monitor: Profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, designado pelo 

promotor para acompanhar o estudo clínico e para o manter permanentemente informado; 

 Promotor: Pessoa, singular ou coletiva, o instituto ou o organismo responsável pela conceção, 

realização, gestão ou financiamento de um estudo clínico; 

 Protocolo ou plano de investigação clínica: Documento que descreve a justificação, os objetivos, 

a conceção, a metodologia, a monitorização, os aspetos estatísticos, a organização e a condução 

de um estudo, assim como o arquivo dos respetivos registos. 

5.1. Condições para a realização de um ensaio clínico 

Para que se realize um EC é necessária a autorização da CEIC, e a aprovação do Infarmed e da 

comissão nacional de proteção de dados (CNPD). Para além disso, é necessário estabelecer um 

contrato financeiro para com o promotor do EC e um dossier dos SF de acordo com o índice do 

Pharmacy Site File em vigor no CHUP, acessível no anexo 41. Finalmente, é necessária uma 

“Declaração dos serviços farmacêuticos e CdM experimental” elaborada pela diretora técnica, na qual 

a mesma declara que os serviços farmacêuticos do centro possuem as condições necessárias à 

realização do EC. [65] 

Uma vez cumpridos todos os critérios mencionados acima, dá-se a reunião de abertura do centro 

onde é apresentado o protocolo do ensaio e se definem os seguintes aspectos: data de entrega das 
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amostras para ensaio, procedimento relativo à prescrição, dispensa e manipulação do ME, 

procedimento de devolução e procedimento de articulação interna entre os vários elementos da 

equipa de investigação. Todos os doentes devem assinar um consentimento informado antes de 

entrarem no EC. [65] 

5.2. Circuito do medicamento experimental  

O ME está inserido num circuito diferente daquele de um medicamento não experimental. Este 

circuito inicia-se com a receção do ME fornecido pelo promotor. Durante a receção o farmacêutico 

confirma a quantidade, lote, PV, nº de kit, entre outros. Para além disso é necessário confirmar que 

não houve nenhum desvio de temperatura durante o transporte, caso tenha ocorrido algum desvio, a 

situação é reportada ao promotor e o medicamento é colocado em quarentena, separado dos 

restantes, até se obter resposta do promotor. Após ser rececionado, o ME é acondicionado numa sala 

restrita, cuja temperatura e a humidade são controladas. O registo em gráfico, da monitorização da 

temperatura, acessível no anexo 42 e no anexo 43 da sala e do frigorífico onde estão acondicionados 

os ME são arquivados numa pasta própria, validados com assinatura do farmacêutico. [65] 

A prescrição do ME é feita pelo médico da equipa de investigação, através do impresso presente no 

anexo 44. Posto isto, o farmacêutico dispensa o ME, preenche o quadro D da prescrição e assina. 

Alguns ME exigem manipulação para que possam ser administrados. Nestes casos cabe ao 

farmacêutico elaborar uma ordem de preparação. O farmacêutico também é responsável por ceder 

informação ao doente e aos enfermeiros, de forma oral ou escrita, relativamente à conservação e 

administração do ME. [65] 

Todas as caixas/blisters dos ME são devolvidas pelo doente, estejam vazias ou não. Cabe ao 

farmacêutico fazer a sua contabilização, que depois é verificada pelo monitor nas visitas de 

monitorização. A destruição da medicação devolvida e das caixas vazias pode ser feita no centro, 

sendo realizada segundo um procedimento que é acordado entre o promotor e os SF no início do 

estudo. [65] 

Para garantir que todo o processo é feito de acordo com o estipulado com o promotor, os 

farmacêuticos da unidade de ensaios clínicos elaboram um procedimento interno para cada ensaio, 

no qual designam o objetivo do estudo, como se realiza a confirmação de receção do ME, o que fazer 

caso ocorram desvios de temperatura, como se efetua a dispensa e a manipulação e ainda 

informação adicional acerco dos registos a fazer. 

Ao longo do EC os monitores fazem visitas ao centro, com o objetivo de garantir que está tudo a 

decorrer como previsto, mantendo o promotor informado. 

Toda a documentação é arquivada no Phamacy Site File durante 5 anos após a conclusão do EC, de 

acordo com Dec-lei nº102/2007, artigo 20º. Na maioria dos casos os promotores exigem que se 

mantenha em arquivo por 15 anos de acordo com as BPC. [65] 

Por fim, são realizadas auditorias internas e externas, com o objetivo de garantir a linearidade do 

processo, melhorar a qualidade dos dados e promover o correto desempenho do estudo de acordo 

com protocolo. [65] 
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5.3. Atividades realizadas 

Com o intuito de ficarmos mais familiarizadas com esta vertente, começamos por ler a Lei n.º 21/2014 

de 16 de abril, que aprova a lei da investigação científica. De seguida, lemos alguns Pharmacy Site 

File de EC que estavam a decorrer no CHUP, e de alguns que já tinham decorrido, com o intuito de 

ficarmos familiarizadas com os protocolos. Para além disso observámos todos os procedimentos 

envolvidos na receção de ME, desde verificar o registo de temperatura, confirmar os lotes e PV dos 

ME que foram recebidos, arrumar no devido local, registar toda a informação e anexar no Pharmacy 

Site File. Assistimos também à dispensa do ME. 

Por fim, assistimos a algumas visitas com monitores, de monitorização e de fim de EC. 

6. Cuidados Farmacêuticos 

Os cuidados farmacêuticos têm como objetivo primordial garantir que os medicamentos são utilizados 

de forma segura e efetiva, através da realização de um conjunto de atividades farmacêuticas. [66]  

No CHUP executam-se várias ações nesta área, nomeadamente a deteção e resolução de PRMs no 

ato da validação farmacêutica. O farmacêutico intervém, analisando a necessidade do medicamento 

(PRM1), a adequabilidade (PRM2), a posologia (PRM3) e se o doente tem condições para o tomar ou 

o sistema tem condições para o administrar (PRM4) (Anexo 45). [67]  

Outra ação desenvolvida neste âmbito é a identificação e notificação de interações medicamentosas, 

sugerindo formas de atuação perante as mesmas. A elaboração de respostas a dúvidas relativamente 

a medicamentos, por profissionais de saúde, é também realizada pelo farmacêutico. A elaboração de 

programas de monitorização da prescrição de medicamentos, com o objetivo de prevenir, detetar e 

resolver um PRM ou RNM melhorando as condições de vida do doente e diminuindo os custos 

associados. Assim como estudos relativos à utilização dos medicamentos, promovendo o uso 

racional do mesmo. [68-71] 

Por fim, são efetuadas ações de educação para a saúde, nas quais se desenvolve material de apoio 

para melhorar os níveis de conhecimentos dos doentes acerca, não só da medicação, como também 

da patologia em questão. [72] 

6.1. Atividades realizadas 

Durante o estágio presenciámos a elaboração de uma resposta perante uma dúvida de um médico 

via telefone. A dúvida do médico era se a dose de levotiroxina a administrar pela via oral era a 

mesma que por via intravenosa. 
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Conclusão 

Este estágio no CHUP permitindo-nos colmatar a falha de conhecimento que possuíamos no setor da 

Farmácia Hospitalar, pois durante estes meses tivemos oportunidade de acompanhar o dia-a-dia do 

farmacêutico nos diferentes serviços dos Serviços Farmacêuticos.  

Sem dúvida que, agora possuímos mais e melhores competências para o mundo profissional que se 

avizinha, com a certeza que o farmacêutico hospitalar é parte integrante e fundamental no circuito do 

medicamento num hospital, possuindo uma intervenção ativa na promoção da saúde.  
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Anexos 

Anexo 1 – Armazém de Produtos Farmacêuticos 

 

Anexo 2 – Camara frigorífica do Armazém de Produtos Farmacêuticos 
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Anexo 3 – Zona de receção de encomendas  

 

Anexo 4 – Kanban  

 

 

 

 

 



 

28 
 

Anexo 5 – Pyxis Medstation® 
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Anexo 6 – Sistema manual de gavetas – Torre 
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Anexo 7 – Sistema semiautomático – Pharmapick 
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Anexo 8 – Malas com a medicação para cada doente na respectiva gaveta identificada 
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Anexo 9 – Carros para o transporte de medicamentos pedidos através do Portal Interno 
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Anexo 10 – Requisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo 11 – Requisição de medicamentos hemoderivados 
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Anexo 12 – Requisição de material de penso 
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Anexo 13 – Carbapenemos 
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Anexo 14 – Exemplo de OP de manipulado preparado na unidade de produção de 

medicamentos não estéreis 
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Anexo 15 - Lista de patologias e respetivos medicamentos ao abrigo da Distribuição em 

Ambulatório  
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Anexo 16 – Balcões de atendimento da UFA 

 

 

Anexo 17 – Organização dos Medicamentos na UFA  
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Anexo 18 – Lista alfabética dos medicamentos e respetivo número de gaveta 

 

Anexo 19 – Legenda das etiquetas da FA de diferenciação das dosagens 

 

Anexo 20 - Prateleiras e armário destinados aos anti-retrovíricos 
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Anexo 21 - Frigorífico com medicamentos de frio na UFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22 - Classificação dos medicamentos de acordo com condições de conservação em 

caso de rutura da cadeia de frio 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23 - Armários destinados ao armazenamento de produtos de saúde como agulhas e 

recipientes de recolha de material cortante 
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Anexo 24 - Impresso para prescrição de medicamentos em terapêutica programada, usado 

pelo serviço de Gastrenterologia e Nutrição 

 

Anexo 25 - Publicação informativa sobre o uso correto do medicamento cedida aos doentes na 

UFA 
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Anexo 26 - Termo de Responsabilidade cedido aos doentes na UFA 

 

 

 

Anexo 27 - Formulário de autorização de prescrição de Thalidomide Celgene® (programa de 

prevenção da gravidez) 
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Anexo 28 – Metodologia de Designação do Lote de Produção de Preparações Estéreis 

O Lote de Produção obedece à estrutura:  

  XYYZZZ000000AABB 

Em que: 

 X - Inicial da forma farmacêutica. EX:  C- colírio, I- injectável  

 YY - Inicial da designação do princípio activo. EX: CZ- Ceftazidima, VA- Vancomicina 

 ZZZ - Concentração do produto. Ex: 1,4 = 1,4% 

 000000 - Nº da sessão de produção: atribuída automaticamente pelo sistema informático.  

 AA - Iniciais do nome e apelido do operador 

 BB - Iniciais do nome e apelido do supervisor  

 

Anexo 29 – Transfer entre a sala negra e a sala branca  

 

Anexo 30– Câmara de Fluxo Laminar vertical (CFLv) 
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Anexo 31- Ordem de Preparação de Bolsas de NP 

 

Anexo 32 – Bolsas de NP preparadas, rotuladas e embaladas  
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Anexo 33 – Organização da sala negra: Frigoríficos e Armários  
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Anexo 34 – Organização da sala negra: Armários  
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Anexo 35 – Organização da sala negra: gavetas dos soros fisiológicos e bolsas de glucose  
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Anexo 36 – Organização da sala negra: Listas dos produtos por local de arrumação  

 

 

 Anexo 37 – Posto de trabalho dos Farmacêuticos  
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Anexo 38 – Bolsa de glucose com a etiqueta da UFO 

 

 

Anexo 39 – Tabuleiro preparado para entrar na sala branca através do transfer 
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Anexo 40 – Transfer que permite a entrada e saída dos produtos da sala branca  
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Anexo 41 – Pharmacy File Index  
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Anexo 42 – Impresso para a prescrição de medicamento experimental 
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Anexo 43 – Registo de temperatura da sala de armazenamento à temperatura ambiente da 

Unidade de Ensaios Clínicos

 

Anexo 44 – Registo de temperatura do frigorífico de armazenamento da Unidade de Ensaios 

Clínicos 
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Anexo 45 – Sistemática para identificar e classificar PRM. 

Adaptado de: Iglésias-Ferreira P, Santos HJ. (2009).Método para realizar a Dispensação Clínica de 

Medicamentos. In: Iglésias-Ferreira P, Santos HJ. Manual de dispensação farmacêutica.2ª Edição. 

Grupo de Investigação em Cuidados Farmacêuticos da Universidade Lusófona. Lisboa. 7-10 página. 
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