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Resumo 

 

O estágio curricular corresponde à última etapa da formação de um estudante de Ciências 

Farmacêuticas. Nesta etapa, o estudante deve a partir dos conhecimentos já adquiridos no decorrer 

do mestrado, aplicar à atividade profissional com a qual está a iniciar o seu primeiro contacto. 

Além disso, tem também acesso a conhecimentos de natureza mais prática decorrentes da 

atividade de um farmacêutico integrado numa farmácia de oficina.  

Durante este período de estágio na Farmácia Normal, onde realizei o meu estágio em farmácia 

comunitária pude compreender toda a logística de uma farmácia, acompanhando e realizando as 

atividades decorrentes desta profissão. Nestas atividades incluem-se áreas como a dispensa de 

medicamentos, o aconselhamento farmacêutico, os serviços farmacêuticos, assim como toda a 

logística de gestão de uma farmácia. 

Este relatório está assim dividido em duas partes, em que na primeira constam as atividades 

desenvolvidas na farmácia e uma segunda parte que inclui os projetos de intervenção 

farmacêutica, desenvolvidos junto da comunidade e com foco na promoção da sua saúde. Estes 

projetos incluem a “Qualidade do sono” e “Zoonoses e desparasitação animal”.  

No projeto “Qualidade do sono”, desenvolvi um questionário relativo a esta temática assim como 

um folheto informativo a alertar para este problema, referindo também algumas medidas 

farmacológicas e não farmacológicas para ajudar os utentes que apresentavam algum problema 

relacionado com o sono. Relativamente ao projeto “Zoonoses e desparasitação animal”, 

desenvolvi também um folheto informativo, alertando para as principais zoonoses transmitidas 

pelos animais domésticos, procurando também fornecer informação relativa aos métodos de 

desparasitação e de outras medidas de caráter preventivo na sua transmissão ao Homem. 
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Parte I – Atividades desenvolvidas na Farmácia Normal 

 

1. Introdução 

O estágio curricular é a última parte do percurso de um estudante do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. Nesta etapa, o estudante tem o primeiro contacto com a realidade profissional, devendo 

por isso aplicar os conhecimentos adquiridos até aqui desenvolvidos. 

O meu estágio foi realizado na Farmácia Normal entre os meses de março e julho de 2019, sob a 

orientação da Dra. Alexandra Soares, Diretora Técnica da Farmácia Normal.  

Este relatório encontra-se dividido em duas partes, uma primeira relativa às atividades desenvolvidas na 

Farmácia Normal, e uma segunda sobre os dois projetos que desenvolvi durante este período de estágio. 

Na tabela abaixo, está representado um cronograma das atividades desenvolvidas. 

Tabela 1Atividades desenvolvidas durante o período de estágio na Farmácia Normal. 

Atividades desenvolvidas 
Mês de estágio 

Março Abril Maio Junho Julho 

Receção e Conferência de encomendas X X X X X 

Armazenamento e Gestão de Stocks X X X X X 

Determinação de parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos 
X X X X X 

Atendimento ao Público X X X X X 

Formações internas e externas  X X X  

Projeto I – Qualidade do sono   X X X 

Projeto II – Zoonoses e Desparasitação 

animal 
   X X 

 

2. Farmácia Normal 

2.1.Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia Normal é há muito tempo uma farmácia de referência em Vila do Conde, tendo mudado a 

sua localização até então no centro de Vila do Conde, para a periferia. A nova localização da Farmácia 

Normal situa-se nas Caxinas, Rua 5 de Outubro, nº 1847. Nesta nova localização, a Farmácia Normal 

encontra-se numa zona com uma grande afluência por se encontrar próxima dos centros urbanos de Vila 

do Conde e de Póvoa de Varzim. 

A população servida por esta farmácia é na sua maioria idosa. No entanto, pela sua localização 

privilegiada, com amplo espaço para estacionamento e com vários outros estabelecimentos, facilita 

também a presença de clientes de outros municípios.  

Tanto a Farmácia Normal como a Farmácia Lusitana, igualmente em Vila do Conde, pertencem à mesma 

sociedade (4480 Farmácia Lda.). Daí que estas farmácias atuem em conjunto, havendo um contacto 

constante entre estas farmácias para que sejam garantidos os produtos necessários a todos os clientes. 

A farmácia Normal encontra-se em funcionamento 365 dias por ano, tendo um horário desde as 8:30 até 

às 22h. Durante estes períodos, os colaboradores realizam turnos de trabalho entre manhã, tarde e noite. 
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Durante o meu estágio tive também oportunidade de realizar um horário rotativo, que me permitiu 

conhecer a dinâmica de uma farmácia durante os diferentes períodos do dia. 

 

2.2.Recursos Humanos 

A Direção Técnica da Farmácia Normal fica a cargo da Dra. Alexandra Soares, sendo que o quadro 

farmacêutico inclui também uma farmacêutica adjunta e mais duas farmacêuticas. O quadro não 

farmacêutico é constituído por quatro técnicos de farmácia, uma técnica responsável pela parte dos 

produtos de dermocosmética, um elemento responsável por toda a parte relativa a encomendas, sendo-

lhe também atribuídas várias funções ao nível da organização do backoffice, e uma Auxiliar de limpeza. 

Esta equipa inclui também dois elementos responsáveis pela parte da contabilidade da farmácia, assim 

como toda a parte da gestão das compras. Como a Farmácia Normal pertence a uma sociedade, esta 

gestão é muita das vezes feita em conjunto, pelo que estes elementos não se encontram em permanência 

na farmácia. 

 

2.3.Filosofia Kaizen 

A farmácia Normal adota a filosofia Kaizen na sua gestão, isto permite uma melhoria contínua ao nível 

da organização da equipa, dos espaços da farmácia e de todos os processos relacionados. Assim, através 

de uma farmacêutica responsável e encarregue da implementação desta filosofia em toda a farmácia, 

são feitas reuniões diárias com o objetivo de implementar as mudanças necessárias para que sejam 

atingidos os objetivos propostos. Estas reuniões são acompanhadas de um quadro presente na farmácia 

no qual consta informação relativa às tarefas de cada colaborador, os objetivos a atingir e indicadores 

de monotorização dos processos. 

Esta filosofia de melhoria contínua, um dia de cada vez, apresenta quatro níveis, sendo que a farmácia 

Normal se propôs atingir os objetivos decorrentes do nível 1 do Kaizen diário (Organização da equipa) 

e do nível 2 (Organização dos espaços). 

Ao nível da organização dos espaços é de destacar algumas medidas como a colocação de medicação 

como o paracetamol e contracetivos orais em local de fácil acesso por parte dos colaboradores. Com 

isto, há uma melhor organização dos espaços otimizando a produtividade. 

A este processo juntam-se auditorias externas que cerca de duas vezes por mês avaliam o desempenho 

dos colaboradores. 

 

3. Espaço físico da farmácia 

3.1.Espaço exterior 

A partir do exterior da farmácia pode-se observar a cruz verde, sinal indicador da presença de uma 

farmácia, contendo informações importantes como horário de funcionamento, serviços prestados, 

direção técnica, … Este sinal, assim como a indicação “Farmácia” estão iluminados sempre que a 



António José da Costa Azevedo 
Relatório de Estágio – Farmácia Normal 

3 
 

farmácia se encontra em serviço permanente. Cumpre assim o estipulado pelo INFARMED (Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.) no decreto de lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, 

que define o regime jurídico das farmácias de oficina. 

A farmácia possui duas portas de entrada. A porta principal, único acesso utilizado pelos clientes, por 

se encontrar ao nível do solo, permite facilmente o acesso a cadeira de rodas e carrinhos de bebés. Nesta 

entrada principal está também afixada a lista das farmácias de serviço, devidamente iluminada durante 

a noite e de acordo com o que foi acordado com a ARS Norte (Administração Regional de Saúde do 

Norte, I.P.). Há ainda uma porta lateral à farmácia, que não é utlizada pelos clientes, sendo 

exclusivamente utilizada pelos funcionários e para a entrada de encomendas.  

Também a partir do espaço exterior da farmácia, pode-se observar que as montras da farmácia estão 

ocupadas por painéis publicitários, relativos a algumas das marcas com maior destaque na farmácia. 

 

3.2.Espaço interior 

As instalações da farmácia normal localizam-se apenas ao nível do rés-do-chão, sendo que o seu interior 

pode ser dividido em frontoffice e em backoffice. Nesta divisão, o frontoffice representa a parte da 

farmácia que está visível ao público, por outro lado o backoffice diz respeito à restante farmácia, que 

inclui a área de receção de encomendas, escritório, laboratório e o espaço dedicado ao armazenamento 

dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e excessos do frontoffice. 

3.2.1. Frontoffice 

Na zona de frontoffice os clientes são em primeiro lugar deparados com o dispensador de senhas em que 

recolhem a sua senha consoante o serviço a ser prestado. Nesta zona, os clientes estão em contacto direto 

com os produtos de saúde e bem-estar (PSBE), dispostos em gôndolas e expositores. 

A zona de atendimento é composta por seis balcões, equipados com computador, leitor ótico e 

impressora. Cada um destes computadores possui o Sifarma 2000® como sistema informático, assim 

como o novo módulo de atendimento do Sifarma®, pelo que o atendimento pode ser feito com qualquer 

um dos dois programas durante a fase de transição para o novo sistema. 

Atrás dos balcões de atendimento estão dispostos os OTC, estando estes à vista do público, mas não ao 

seu alcance. De acordo coma filosofia Kaizen, estão também aqui presentes alguns MSRM, como é o 

caso de contracetivos orais e de paracetamol, embora estes não estejam visíveis ao público. A este nível, 

estão também suplementos alimentares, material de penso, antisséticos e medicamentos veterinários. 

A farmácia tem também dois gabinetes de atendimento personalizado, sendo que um deles é utilizado 

na realização de alguns serviços como a avaliação da pressão arterial e de alguns dados bioquímicos, e 

na administração de alguns injetáveis. O outro gabinete de atendimento é maioritariamente utilizado 

para as consultas de nutrição e em formações internas. 
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3.2.2. Backoffice 

O backoffice é composto por várias áreas, nomeadamente, toda a zona de receção e conferência de 

encomendas, a zona de armazenamento dos MSRM, o laboratório e o escritório. Nesta área inclui-se 

também o quarto utilizado nas noites em que a farmácia faz serviço permanente. 

A área de receção de encomendas é composta por dois computadores equipados com Sifarma 2000®, 

utilizados para a entrada de encomendas, assim como de várias outras tarefas de backoffice.  

Esta área possui também duas áreas devidamente marcadas, de acordo com o kaizen: a zona de 

encomendas para que seja dada a sua entrada, e a zona dos contentores vazios para serem devolvidos 

aos fornecedores. Devido à grande articulação entre a farmácia normal e a farmácia lusitana, há também 

um espaço marcado para os produtos que são diariamente transferidos entre ambas as farmácias.  

A zona de armazenamento dos MSRM está dividida entre medicamentos de marca e medicamentos 

genéricos, estando também divididos segundo a sua forma farmacêutica. Nesta área são armazenados 

também os excessos do frontoffice, tanto OTC como os PSBE. 

O laboratório da farmácia é utilizado fundamentalmente na reconstituição de antibióticos, isto porque a 

preparação de manipulados é feita apenas na farmácia Lusitana. Sempre que estes produtos são 

solicitados, a sua preparação é feita na farmácia Lusitana, sendo depois enviados para a Farmácia 

Normal. 

A farmácia possui também um escritório, onde são realizadas várias tarefas de backoffice. Aqui estão 

também presentes vários documentos de armazenamento obrigatório, assim como informação científica 

de apoio à indicação farmacêutica. 

O facto de os primeiros dias do meu estágio terem sido passados a realizar tarefas relacionadas com 

backoffice, principalmente ao nível de receção de encomendas e armazenamento da medicação, 

permitiu-me tomar contacto com esta e facilitar os primeiros contactos no atendimento ao público. 

 

3.3.Gestão da farmácia 

3.3.1. Sistema informático 

O sistema informático utilizado na Farmácia Normal é fundamentalmente o Sifarma 2000®, pertencente 

à empresa Glintt®. Devido à fase de transição para um novo sistema informático da Glintt®, no 

atendimento é também utilizado o novo módulo de atendimento do sistema de forma intercalada com o 

Sifarma 2000®, isto para facilitar a transição até que este seja definitivamente implantado. 

Este sistema é de grande importância a nível de uma farmácia, sendo atualmente impossível para 

qualquer farmácia conseguir efetuar a sua gestão diária sem um destes sistemas. Esta importância 

estende-se tanto às atividades do frontoffice como às do backoffice. 

Ao nível do frontoffice esta ferramenta permite o acesso a receitas eletrónicas permitindo consultar toda 

a informação acerca das prescrições, incluindo a medicação ainda não dispensada, posologia prescrita, 

validade da receita, … Permite também, durante a dispensa, obter informação acerca das últimas vendas 

ao cliente, ferramenta esta muito útil para aceder aos laboratórios/marcas da medicação utilizada pelos 
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clientes. Durante o atendimento, há também a possibilidade de se aceder rapidamente à informação 

científica do produto, para se obter informações como a composição, posologia, contra-indicações, 

efeitos adversos, … Quando o produto em questão não está disponível na farmácia, é possível a sua 

encomenda diretamente a um dos fornecedores com que a farmácia trabalha. 

No backoffice apenas o Sifarma 2000® está disponível, dado que os restantes módulos do novo sistema 

ainda não foram lançados. Como as farmácias trabalham com milhares de referências, é também 

essencial que o sistema permita a identificação dos produtos em stock e as suas quantidades. Esta gestão 

é feita em articulação entre as entradas das encomendas e as vendas, permitindo uma atualização 

constante destes stocks. 

Enquanto é dada a entrada das encomendas, são também atualizados as datas de validade e preços de 

venda, sempre que necessário, permitindo uma correta gestão de validades e minimizando as perdas de 

produtos. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de trabalhar com ambos os sistemas no atendimento. No 

entanto, pude constatar que embora o novo sistema seja mais intuitivo, tem atualmente algumas 

limitações. Estas limitações relacionam-se principalmente com a não importação dos dados do histórico 

dos utentes a partir do Sifarma 2000®, assim como pelo facto de não estarem ainda disponíveis os 

restantes módulos do sistema, o que dificulta a utilização exclusiva deste módulo no atendimento. 

 

3.3.2. Gestão de stocks 

A aquisição de medicamentos e de PSBE pela farmácia depende em grande medida da sua procura pelos 

clientes, pelo que os stocks mínimos e máximos são estabelecidos segundo essa mesma procura. Dentro 

disto, há ainda que ter atenção a que, segundo a análise ABC, 20% das referências da farmácia 

representam 70% das vendas, 30% representam 20% e os restantes 50% dos produtos representam 

apenas 10% do total das vendas. Devido à limitação de espaço numa farmácia, assim como pela 

limitação da validade dos produtos, a farmácia tem de escolher criteriosamente as referências que possui 

em stock e as suas quantidades. [1] Por outro lado, embora metade das referências represente apenas 10% 

do total das vendas, é necessário manter na farmácia um stock adequado destes produtos, isto porque 

além do impacto direto de não vender a farmácia tem um impacto indireto relacionado com a quebra da 

confiança por parte dos seus clientes. 

Na gestão de stocks é também necessário ter em conta certas particularidades, como é o caso da 

sazonalidade de alguns produtos como antigripais e protetores solares, que pela sua maior procura 

durante determinados períodos, exigem diferentes stocks ao longo do ano. 

Para que este processo de gestão seja feito, cada produto tem um stock mínimo e um stock máximo. 

Assim que o stock mínimo de um produto é atingido, é gerada automaticamente uma encomenda com 

as quantidades necessárias para que o stock máximo seja reposto. Esta encomenda é agrupada com os 

restantes produtos nas mesmas condições, fazendo parte da encomenda diária, que depois de aprovada 

é enviada para o fornecedor. 
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3.3.3. Encomendas 

Para conseguir dar resposta às necessidades dos seus utentes, as farmácias estão dependentes dos 

distribuidores grossistas para simplificar o processo de encomendas. A Farmácia Normal trabalha 

essencialmente com três distribuidores, a OCP Portugal, a Alliance Healthcare e a Empifarma. Isto 

porque é frequente que determinados produtos esgotem num dado armazenista, sendo sempre importante 

ter alternativas para que a necessidade do utente seja assegurada. Devido à parceria com o grupo Holon, 

o principal distribuidor da farmácia Normal é a OCP Portugal. Neste processo, o grupo Holon funciona 

como grupo de compras que negoceia diretamente com os laboratórios as melhores condições, por 

intermédio das farmácias, revendendo depois à OCP Portugal. 

Diariamente, a farmácia recebe três encomendas da OCP Portugal e duas encomendas da Alliance 

Healthcare, enquanto que a Empifarma é um fornecedor utilizado para encomendas mais pontuais, não 

havendo por norma encomendas diárias feitas a este fornecedor. 

As encomendas dividem-se essencialmente em dois tipos: as encomendas diárias e as encomendas 

instantâneas. As encomendas diárias são geradas automaticamente pelo Sifarma® assim que os produtos 

atingem o stock mínimo, e depois de aprovadas, são enviadas ao distribuidor grossista, neste caso à OCP 

Portugal ou à Alliance Healthcare. 

As encomendas instantâneas são feitas por norma durante o atendimento, sempre que a farmácia não 

possua stock do produto. Nestes casos, a encomenda é feita a partir da ficha do produto a qualquer um 

dos fornecedores acima mencionados, tendo em conta não só a disponibilidade do produto, mas também 

fatores como o prazo de entrega e o seu custo para a farmácia. Alternativamente, as encomendas podem 

também ser feitas por contacto telefónico sempre que se tenha dúvidas sobre a disponibilidade do 

produto, ou ainda, no caso da OCP, através do gadget destinado a esse efeito. 

Um outro tipo de encomenda são as encomendas Via Verde, sendo este um mecanismo excecional, 

criado para combater faltas no abastecimento de medicamentos que se prolongam no tempo. A lista de 

medicamentos abrangido por este sistema é regulada pelo INFARMED e consta da Deliberação n.º 

1157/2015, de 4 de junho. Mediante a apresentação de uma prescrição médica válida, é possível solicitar 

ao distribuidor grossista a entrega de um medicamento constante da lista anexa à deliberação anterior, 

num prazo máximo de 12 horas. [2] 

É ainda possível a criação de encomendas manuais. Estas encomendas são menos comuns, e 

normalmente são feitas apenas em casos pontuais pelo responsável do setor de compras.  Este tipo de 

encomendas é mais habitual em situações em que seja vantajoso para a farmácia a nível económico a 

aquisição de maiores quantidades de produtos a um determinado laboratório. 

A partir da ficha de cada produto, é também possível consultar informação relativa às compras e vendas 

referentes a esse produto, consumos médios mensais, etc. 
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3.3.4. Receção e conferência de encomendas 

A conferência de encomendas é por si só uma parte muito importante da atividade da farmácia, e 

essencial à gestão dos stocks. Assim que as encomendas são recebidas, a prioridade passa pelos produtos 

de frio, devendo ser imediatamente guardados em local próprio no frigorífico destinado aos produtos 

que ainda não foi dada a sua entrada informática. 

A receção dos produtos é feita sempre na presença da fatura, também através do Sifarma 2000®. Para 

isto, o primeiro passo é identificar a encomenda correspondente, estando todas estas ordenadas 

sequencialmente por ordem de pedido, sendo que este número consta também da fatura. Após a 

identificação da fatura, é dada a entrada dos produtos através de leitura ótica do seu Código Nacional 

de Produto (CNP) (ou manualmente sempre que tal não é possível). Durante este processo, é também 

necessário ter atenção a: 

• Integridade dos produtos; 

• Registo da validade (dos produtos que não exista stock); 

• Confirmação do preço de produtos com preço de venda ao público (PVP) marcado na 

cartonagem e respetiva alteração informática sempre que necessário; 

• Verificação das margens para os restantes produtos; 

• Acerto do preço de venda à farmácia (PVF) e respetivos descontos (caso existam), por 

comparação com o que consta da fatura. 

É de destacar que a entrada dos produtos é dada tendo por base a encomenda realizada. Daí que se for 

dada entrada de produtos que não constem da encomenda, surge uma mensagem de alerta (como é o 

caso de pedidos de produtos por contacto telefónico). Por outro lado, os produtos que não tenham sido 

enviados pelo fornecedor podem depois ser diretamente transferidos para um outro. Como os produtos 

não enviados são normalmente produtos esgotados, o sistema informático permite também a sua 

comunicação ao INFARMED. 

Este processo termina com a verificação do número total de embalagens recebidas e o total faturado. A 

fatura é depois arquivada para posterior verificação pela funcionária responsável pela contabilidade da 

farmácia.  

Para os produtos de venda livre é ainda necessário a sua etiquetagem, da qual consta o nome, CNP, 

código de barras, PVP e taxa de IVA do produto. Consoante a sua localização na farmácia pode ainda 

ser necessário a inclusão de um alarme. 

 

3.3.5. Armazenamento 

O armazenamento dos produtos é também um aspeto muito importante. Entre as milhares de referências 

presentes na farmácia, é necessária uma organização tal que permita um fácil acesso aos produtos 

durante o atendimento. Além do mais, é necessário que estes produtos sejam armazenados segundo as 

recomendações de estabilidade dos laboratórios que os produzem.  
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Para que a medicação chegue aos utentes nas condições que permitam o seu uso eficaz e seguro, é 

necessário ter em atenção vários fatores que passam por condições de temperatura, humidade, 

luminosidade e ventilação.[3] Assim, na Farmácia Normal para garantir que as temperaturas cumprem 

estas recomendações, são registadas pelo menos duas vezes por dia.  

Os produtos na farmácia podem ser enquadrados em três categorias principais: 

• Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM); 

• Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM); 

• Produtos de saúde e bem-estar (PSBE) 

Como já referido anteriormente, os MSRM estão quase exclusivamente no backoffice da farmácia, sendo 

que as exceções não estão nem ao alcance nem à vista do público, cumprindo o disposto no Estatuto do 

Medicamento.[4] Os medicamentos no backoffice estão, por sua vez, divididos segundo a sua forma 

farmacêutica entre as seguintes categorias: 

• Xaropes; 

• Cremes, Pomadas, Geles, Soluções cutâneas e Vernizes medicamentosos; 

• Saquetas e granulados; 

• Ampolas bebíveis; 

• Suspensões retais; 

• Soluções vaginais; 

• Comprimidos, Cápsulas, Óvulos, Supositórios, Injetáveis, Suspensões e pós para inalação. 

Para esta última categoria, também por apresentar a maior variedade de referências, encontra-se ainda 

dividida em medicamentos de marca e medicamentos genéricos. É, no entanto, de salientar que 

medicamentos como os antibacterianos, benzodiazepinas e psicotrópicos e estupefacientes estão 

separados da restante medicação, não obedecendo a esta separação por forma farmacêutica. Apesar 

disso, em qualquer uma destas categorias os medicamentos estão distribuídos obedecendo a regras de 

organização: 

i. Ordem alfabética da substância ativa (ou do nome da marca); 

ii. Ordem crescente da dosagem da medicação; 

iii. Ordem alfabética do laboratório detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM); 

iv. Ordem crescente de unidades.  

Os psicotrópicos e estupefacientes, correspondem às substâncias presentes nas tabelas I, II, III e IV com 

exceção da II-A, anexas ao Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro com retificação de 20 de fevereiro, 

Decreto Regulamentar nº 61/94 e Portaria nº 981/98. Todas estas substâncias, pelo seu maior potencial 

de induzir dependência, e levarem ao seu uso abusivo, estão mais controladas que os restantes 

medicamentos.[5] Os produtos que constem de alguma das tabelas anteriores estão guardados à parte da 
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restante medicação, havendo na farmácia uma localização para as benzodiazepinas e um armário 

próprio, exclusivo e de acesso restrito para psicotrópicos. 

Os produtos de frio devido às suas necessidades especiais de conservação estão armazenados no 

frigorífico a uma temperatura entre os 2 e os 8ºC. Neste caso os produtos estão separados entre insulinas, 

vacinas e outros produtos. 

 

3.3.6. Prazos de validade 

A correta marcação dos prazos de validade dos produtos aquando da sua entrada informática é de grande 

importância. Mensalmente, é emitida uma lista em que constam os produtos cuja validade termina nos 

próximos dois e seis meses. Todos os produtos que constam desta lista são verificados quanto ao seu 

prazo de validade, os que apresentam validades diferentes do exposto informaticamente são registados 

para posterior correção informática. Os produtos cuja validade expira nos próximos dois meses são 

devolvidos aos fornecedores, e os que expiram nos seis meses seguintes são colocados à parte dos 

restantes, para alertar para uma venda prioritária.  

No caso da devolução ao fornecedor não ser possível e os produtos não terem sido vendidos durante este 

período, ter-se-á de proceder ao seu abate, neste caso, o produto é eliminado do stock informático a 

partir da opção quebras, tendo depois tratamento fiscal. Se esses produtos se tratarem de medicamentos, 

são armazenados em contentores da Valormed, sendo depois transportados pelos fornecedores para 

serem entregues para destruição. [6] 

 

3.3.7. Devoluções 

No caso de os produtos estarem com um prazo de validade muito curto, se se apresentarem danificados 

ou ainda no caso de ter ocorrido um erro na encomenda, é possível a devolução destes ao respetivo 

fornecedor. Neste processo é gerada uma nota de devolução, que inclui o motivo da devolução e a 

encomenda a partir do qual foi adquirido. Os produtos a devolver assim como esta nota, são depois 

recolhidos pelo fornecedor aquando da entrega das encomendas. Quando a devolução é aceite, o 

fornecedor procede ao envio de uma nota de crédito ou de um novo produto em substituição, sendo 

necessário a sua regularização informática posteriormente. 

 

3.4.Dispensa de Medicamentos 

3.4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Estes medicamentos exigem a apresentação de receita médica válida aquando da sua dispensa. Segundo 

Decreto-Lei n.º 209/94, de 6 de agosto, este tipo de medicação é classificado como tal por diversas 

razões:[7] 

• Constituir um risco direto ou indireto quando utilizados sem vigilância médica; 
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• Sejam utilizados em quantidade considerável para fins diferentes aquele a que se destinam, 

podendo resultar daí um risco para a saúde; 

• Contenham substâncias ou preparações à base destas, cuja, atividade ou efeitos adversos seja, 

indispensável aprofundar; 

• Sejam administrados por via parentérica. 

 

Durante a dispensa desta medicação, o farmacêutico deve avaliar também o estado de saúde dos utentes, 

cabendo a este avaliar a eficiência e a segurança da medicação. Para isto, o farmacêutico deve inquirir 

o utente quanto ao seu estado de saúde atual e presença de efeitos adversos da medicação, em especial 

quando há introdução de nova terapêutica ou interrupção desta. Nestas situações, é também importante 

recorrer a serviços farmacêuticos como a avaliação da tensão arterial, da glicemia e do colesterol, para 

uma avaliação do estado clínico do utente. 

É também dever do farmacêutico enquanto prestador de cuidados de saúde, assegurar-se de que o utente 

sabe como utilizar corretamente toda a medicação dispensada. 

 

3.4.2. Receita médica 

A dispensa dos medicamentos classificados como MSRM só pode ser feita mediante a apresentação de 

uma receita médica válida, quer a medicação possua algum tipo de comparticipação ou não. A receita 

funciona assim, como uma autorização para a compra da medicação. 

Todos os medicamentos são obrigatoriamente prescritos por DCI (Denominação Comum Internacional) 

da substância ativa, apresentando também a sua dosagem, forma farmacêutica, a quantidade e a respetiva 

posologia. 

Segundo a Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, a prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica. 

As prescrições por via manual podem apenas ser utilizadas em situações específicas, devidamente 

justificadas.[8] 

Atualmente há três formas de prescrição: a prescrição eletrónica desmaterializada, a prescrição 

eletrónica materializada e as prescrições manuais. No caso das suas primeiras, as prescrições ficam 

acessíveis na farmácia através da Base de Dados nacional de Prescrições (BDNP), mediante a introdução 

do número da receita e do código de acesso e dispensa.[9] 

 

3.4.2.1. Receitas eletrónicas 

As receitas eletrónicas são o método de prescrição mais seguro, isto porque ao serem prescritas segundo 

o CNPEM (Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos), evitam erros aquando da 

sua dispensa. Este tipo de receitas é também uma mais valia por diminuir o número de fraudes 

relacionada com a dispensa de medicamentos. 
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Receitas eletrónicas desmaterializadas 

O objetivo atual é que todas as prescrições passem a ser eletrónicas desmaterializadas. Este tipo de 

receita permite também detetar mais facilmente problemas na receita, como o expirar da validade desta, 

em que surge um alerta eletrónico para tal. Nestas receitas, a validade da prescrição é relativa a cada 

medicamento: 

• Tratamentos de curta e média duração – validade de 30 dias, com um limite máximo de duas 

embalagens por linha;[10] 

• Tratamentos de longa duração – validade de 6 meses, com limite de máximo de seis embalagens 

por linha.[10] 

Na prescrição de medicamentos sob a forma de embalagem unitária é possível a prescrição de até 2 

embalagens para tratamentos de curta duração e de 6 embalagens para os tratamentos de longa 

duração.[10] 

No ato da dispensa é apenas necessário que o cliente apresente o número da receita (ou cartão de 

cidadão), o código de acesso e dispensa e o código de opção, normalmente apresentados em suporte 

papel, via SMS ou correio eletrónico.[10] Enquanto que os dois primeiros códigos permitem o acesso à 

receita, o código de opção é utilizado quando o utente pretende optar por um outro medicamento dentro 

do mesmo grupo homogéneo. 

Uma das principais vantagens destas receitas é o utente poder levantar apenas parte da receita em dias 

diferentes e em diferentes farmácias, sempre com a mesma prescrição. 

 

Receitas eletrónicas materializadas 

As prescrições eletrónicas desmaterializadas têm uma validade de 30 dias, exigindo obrigatoriamente a 

assinatura do médico prescritor. Para os tratamentos de longa duração, estas podem ser renovadas, 

podendo possuir até 3 vias.[10] Estas receitas, ao contrário das anteriores têm um limite de 4 linhas de 

prescrição, com no máximo 2 embalagens por linha, ou 4 se dose unitária. O total de embalagens não 

pode exceder as 4. [10] Depois de dispensada a receita, a guia de tratamento contendo a posologia deve 

ficar com o utente. 

 

3.4.2.2. Receita manual 

As receitas manuais só podem ser utilizadas em situações excecionais, devidamente justificadas na 

própria receita: falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio e até 40 receitas 

por mês.[10] 

Estas receitas têm também uma validade 30 dias, e tal como as receitas materializadas permitem apenas 

4 linhas de prescrição, com duas embalagens cada, até um máximo de 4 embalagens por receita. 

Existindo também aqui a possibilidade de embalagens unitárias poderem ser prescritas até 4 unidades.[10] 

Quando é prescrito um número de embalagens superior ao permitido, o utente tem a opção de escolher 
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qual a medicação que pretende, sendo que a restante poderá ser igualmente dispensada, mas sem a 

comparticipação do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Estas prescrições exigem um cuidado especial na sua dispensa, em que vários campos têm de ser 

verificados antes: nome e número de utente, vinheta e assinatura do médico prescritor, validade da 

receita e exceção legal para este tipo de receita. Deve também ter-se atenção à presença de rasuras, 

caligrafias diferentes e uso de canetas com cores diferentes.[10] Caso se verifique alguma destas 

inconformidades a receita não pode ser dispensada, devendo o utente dirigir-se novamente ao local da 

prescrição para que se proceda à correção desta ou a uma nova prescrição. 

No final da dispensa de uma destas receitas é necessária a impressão no verso dos produtos dispensados, 

das assinaturas de quem levantou e dispensou a receita, carimbo da farmácia e data da dispensa. Também 

neste tipo de prescrição a receita permanece na farmácia após a sua dispensa. 

 

3.4.2.3. Dispensa de estupefacientes e psicotrópicos 

A dispensa deste tipo de medicamentos em receitas manuais ou em receitas eletrónicas materializadas, 

exige uma prescrição num tipo de receita diferente, e à parte da restante medicação. Estas devem depois 

ser mantidas em arquivo na farmácia durante pelo menos 3 anos. [10] 

Aquando da sua dispensa, a medicação exige que seja identificado tanto o doente como a pessoa a quem 

está a ser dispensada a medicação (caso não sejam o mesmo). Esta identificação inclui o nome, a morada, 

contacto telefónico e número de cartão de cidadão. A dispensa também só é feita mediante a 

apresentação do documento de identificação pessoal, ainda assim, é proibida a sua entrega a menores e 

a doentes mentais manifestos.[11]  

As farmácias devem ainda, até ao dia 8 de cada mês, proceder ao envio ao INFARMED das cópias das 

receitas manuais dispensadas e da lista de todas as receitas dispensadas contendo algum destes 

medicamentos.[12] 

Todos os anos, e até ao dia 31 de janeiro, deve também ser enviado ao INFARMED o mapa de balanço 

destas substâncias, incluindo os registos de entradas e saídas e informação relativa ao total armazenado 

e total utilizado.[12] 

 

3.4.2.4. Medicamentos manipulados 

Apesar de não serem produzidos na Farmácia Normal, estes por vezes são dispensados. Os 

medicamentos manipulados podem também ser comparticipados, neste caso, sempre a 30% do seu PVP. 

No entanto estes têm de obedecer às seguintes condições:[13] 

• Inexistência de uma especialidade farmacêutica com a mesma substância ativa e na forma 

farmacêutica pretendida; 

• Inexistência de um dado medicamento ao nível da indústria farmacêutica; 

• Necessidade de se adaptar uma dada forma farmacêutica a uma determinada população 

(especialmente em pediatria e geriatria). 
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A estes manipulados comparticipáveis acresce ainda uma lista que consta do Despacho n.º 18694/2010, 

18 de novembro. [13] 

 

3.4.3. Sistema de comparticipação de medicamentos 

Devido ao grande peso que a medicação pode comportar na carteira do público em geral, que em muitas 

das vezes poderia resultar numa falta de adesão à terapêutica, e com isso um grave aumento da 

morbilidade e mortalidade em geral, o Estado português comparticipa a compra de certos medicamentos. 

Neste sentido, após uma avaliação prévia pelo INFARMED, os medicamentos podem ser 

comparticipados com uma percentagem do seu PVP, segundo um esquema de escalões, Escalão A – 

90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 37%, Escalão D – 15%.[14] Os medicamentos são inseridos nestes 

escalões segundo as suas indicações terapêuticas. 

Os utentes podem ainda beneficiar de um regime especial de comparticipação. Este regime abrange 

pensionistas de baixos rendimentos e algumas patologias como é o caso da paramiloidose, lúpus, 

hemofilia, psoríase, etc.[14] Para os pensionistas, há uma comparticipação adicional de 5% para o escalão 

A e de 15% para os restantes escalões.[14]  Em receitas manuais, estas devem-se fazer acompanhar da 

letra “R” e de uma vinheta de cor verde. 

A comparticipação em regime especial sobre as diferentes patologias, depende da patologia em si, sendo 

que para que o utente beneficie desta comparticipação, deve constar na receita o diploma 

correspondente.[10] 

Há ainda comparticipações em casos particulares, como é o caso de:[10] 

• Medicamentos manipulados – 30% do PVP; 

• Tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria – 85% do PVP; 

• Agulhas, seringas e lancetas para controlo da diabetes – 100% do PVP; 

• Produtos dietéticos com carácter terapêutico – 100% do PVP; 

• Câmaras expansoras – 80% do PVP; 

• Dispositivos médicos de apoio a doentes ostomizados, com incontinência ou retenção urinária 

– 100% do PVP. 

Adicionalmente, há sistemas de comparticipação não relacionados com o sistema nacional de saúde 

como é o caso de sistemas como a Multicare, o SAMS e a EDP-SAVIDA. 

 

3.4.4. Receituário e faturação 

Durante o atendimento, o farmacêutico deve estar atento a eventuais irregularidades nas receitas, 

especialmente as receitas manuais, tal como já referido. No entanto, é necessária uma dupla verificação 

de todo o receituário antes do seu envio para as entidades responsáveis. Neste processo é confirmado 

que a medicação que consta da receita é a mesma que a efetivamente dispensada ao utente. É ainda 

necessário rever todas as receitas manuais, verificando-se novamente a presença do nome e número do 
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utente, vinheta e assinatura do médico, a validade da receita, carimbo da farmácia e assinaturas do utente 

e da pessoa responsável pela dispensa.  

Este processo de conferência do receituário é de grande importância para a farmácia, já que a 

comparticipação pelos organismos responsáveis depende da conformidade da prescrição. O envio de 

receitas com irregularidades envolve prejuízo para a farmácia pois esta acaba por perder o valor da 

comparticipação. 

Após a conferência, todas as receitas e faturas decorrentes da comparticipação por outros organismos 

são separadas de acordo com a entidade, havendo ainda que proceder à sua separação dentro dos vários 

tipos de lotes. Dentro de cada tipo de lote as receitas estão ainda organizadas em lotes de 30 receitas 

cada, numeradas de 1 a 30, pelo que antes do seu envio é necessário proceder-se também à sua 

organização. 

As receitas pertencentes aos lotes comparticipados pelo SNS, são enviadas para o CCM-SNS (Centro 

de Controlo e Monotorização – Serviço Nacional de Saúde) juntamente com os respetivos verbetes de 

identificação de lote, resumo de lote e respetiva fatura. Quando estes detetam alguma irregularidade, 

devolvem a receita à farmácia, permitindo a sua correção. Nestes casos, a receita corrigida é depois 

incluída novamente no lote do mês seguinte para nova verificação.[15] 

Toda esta documentação deverá depois ser acondicionada em volumes devidamente identificados 

através de uma etiqueta identificativa contendo o código do INFARMED, da farmácia e o número do 

volume.[15] 

Relativamente aos restantes organismos de comparticipação, procede-se também à sua organização em 

lotes, juntamente com os documentos anteriormente referidos, mas estes são enviados para a ANF 

(Associação Nacional de Farmácias), que atua como intermediária entre a farmácia e os restantes 

organismos de comparticipação. 

 

3.4.5. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os MNSRM são medicamentos utilizados no tratamento de problemas de saúde ligeiros e de curta 

duração.[16] Neste sentido, e apesar da venda destes medicamentos não estar limitado a farmácias, a sua 

venda deve ser sempre acompanhada por um profissional de saúde que consiga orientar o cliente para a 

melhor resposta para o seu problema. Cabe ao farmacêutico explorar o contexto da situação clínica, 

tendo em consideração a sintomatologia apresentada, o contexto do problema, a medicação atual e outras 

patologias. O farmacêutico deve depois, a partir dos dados recolhidos, encaminhar o utente para consulta 

médica caso se justifique, ou aconselhar a medicação mais adequada. Neste processo deve ainda ter em 

conta eventuais medidas não farmacológicas que, ou isoladamente, ou em conjunto com a medicação 

aconselhada podem melhorar a situação do utente. 

Esta prática está limitada a algumas situações que constam do Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho 

sendo que a lista de MNSRM está também disponível a partir do site do INFARMED. Dentro destes 

medicamentos há ainda a considerar os MNSRM-EF (Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica de 
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venda exclusiva em farmácia), classificação esta mais recente e que resultou do reconhecimento da 

importância do farmacêutico na utilização destes medicamentos, passando esta medicação a ser uma vez 

mais dispensada apenas em farmácias.[17] 

Durante o meu estágio tive frequentemente de aconselhar este tipo de medicamentos, sendo as situações 

mais frequentes os antitússicos, antigripais e preparações para afeções cutâneas, principalmente devido 

a picadas de insetos. 

 

3.5. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

3.5.1. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são gêneros alimentícios que se destinam a complementar um regime 

alimentar normal. Devido a diferentes estilos de vida e a diferentes grupos populacionais, certas pessoas 

podem apresentar carências de determinados nutrientes ou de outras substâncias, sendo aqui que entra 

o papel dos suplementos. Os suplementos alimentares são fontes concentradas destas substâncias, 

podendo apresentar um papel nutricional ou fisiológico.[18] No entanto, não são medicamentos, e por 

isso não podem apresentar qualquer alusão a propriedades profiláticas, de tratamento ou de cura de 

doenças ou dos seus sintomas.[18] 

Assim, apesar de não serem medicamentos, estes produtos podem levar também a efeitos adversos 

quando utilizados de forma incorreta. Interações medicamentosas entre estes produtos e medicamentos 

são também possíveis, daí que os farmacêuticos tenham também um papel muito importante.[19] 

Neste sentido, existem 3 grandes grupos de suplementos: vitaminas e minerais, plantas e extratos 

botânicos e outras substâncias. Existem também alguns produtos que se encontram na fronteira entre o 

que é considerado medicamento e suplemento, e que dispensei frequentemente, como é o caso de Ginkgo 

biloba, melatonina, valeriana e a glucosamina.[18] 

 

3.5.2. Medicamentos veterinários 

A dispensa de medicamentos veterinários, tal como os medicamentos de uso humano, pode ou não estar 

dependente da apresentação de uma receita veterinária. Segundo o Decreto-Lei n.º 148/2008 de 29 julho, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 314/2009 de 28 outubro, um medicamento veterinário é “toda a substância 

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

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com 

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

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”.[20] 

Na Farmácia Normal tive a oportunidade de aconselhar por diversas vezes medicamentos veterinários, 

sendo os mais frequentes os desparasitantes externos. Tive, inclusive, a oportunidade de dispensar várias 

vezes receitas veterinárias, muito também devido à proximidade a um hospital veterinário, o que me 

permitiu conhecer e ter mais contacto com a medicação utilizada em animais. Neste último caso, a 
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farmácia deve também arquivar as respetivas receitas ou cópias destas, por um período mínimo de 5 

anos. 

 

3.5.3. Produtos de puericultura 

Os artigos de puericultura são definidos pelo Decreto-Lei n.º10/2007, de 18 janeiro, como todos os 

produtos com o propósito de promover o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das 

crianças. [21] 

A farmácia é assim um ponto de referência para os pais de crianças mais pequenas, já que o fácil acesso 

a profissionais de saúde permite uma escolha segura dos produtos. Este cuidado, é especialmente notório 

nos produtos de higiene e em leites, em que há uma maior preocupação relativamente a possíveis 

alergias. Além destes, a procura de produtos como biberões e chupetas era algo bastante frequente na 

Farmácia Normal. 

 

3.5.4. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos, de forma semelhante aos medicamentos, têm como objetivo prevenir, tratar ou 

diagnosticar uma doença. No entanto, estes não possuem mecanismos farmacológicos, metabólicos ou 

imunológicos para a sua ação.[22] 

A variedade dos dispositivos médicos é tão grande que engloba produtos como testes de gravidez, 

canadianas, agulhas e tiras teste para avaliação de parâmetros biológicos, meias de compressão, sacos 

de ostomia, fraldas e pensos para incontinência, seringas, etc. 

 

3.5.5. Produtos de cosmética e higiene corporal 

Um produto de cosmética e higiene corporal é definido como qualquer substância ou preparação 

destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as 

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

aspeto e/ou proteger ou os manter em bom estado e/ou de corrigir os odores corporais.[23] Os PCHC por 

não serem medicamentos não podem ter também qualquer indicação de propriedades terapêuticas.[23] 

A farmácia Normal possui várias marcas dedicadas a estes produtos. Sendo bastante comum o seu 

aconselhamento, como protetores solares e produtos para correção de imperfeições, como borbulhas e 

pontos negros. Durante o meu estágio, o aconselhamento deste tipo de produtos foi a minha principal 

dificuldade, a grande variedade de produtos em situações específicas, fez com que na maioria das vezes 

necessitasse de ajuda no seu aconselhamento. 
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3.5.6. Produtos para alimentação especial 

Existem certas situações, especialmente devido a situações patológicas, em que há necessidades 

aumentadas de certos nutrientes, é o caso de pessoas acamadas e em situações oncológicas. Nestas 

situações há necessidade de combater a desnutrição através de produtos hipercalóricos e com elevado 

teor proteico, para contrariar a perda de massa muscular. 

Em pessoas idosas, assim como em pessoas que tenham sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), 

podem ocorrer problemas ao nível da deglutição (disfagia), o que dificulta a alimentação com produtos 

sólidos e produtos líquidos. Nestas situações uma alternativa é o recurso a produtos com uma 

consistência adaptada, como a utilização de papas e o recurso a espessantes. 

A Farmácia Normal também possui também uma gama de produtos destinada a estas situações, pelo 

que os principais produtos a este nível que dispensei, prendiam-se com espessantes e bebidas 

hipercalóricas. 

 

3.6. Serviços farmacêuticos 

3.6.1. Pressão arterial 

Dado que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal, torna-se necessário 

minimizar os fatores de risco associados. A pressão arterial elevada é um dos principais fatores de risco, 

por isso, a farmácia Normal disponibiliza aos seus utentes a avaliação da sua pressão arterial de forma 

gratuita.  

Esta avaliação é de extrema importância, tanto como auxiliar para um eventual diagnóstico, como no 

seu controlo em pessoas com diagnóstico já estabelecido para avaliar a eficiência da medicação e/ou de 

medidas não farmacológicas. 

Durante o meu estágio tive por diversas vezes a oportunidade de fazer a avaliação da pressão arterial, 

tendo o cuidado de sempre que se justificasse, reforçar as medidas não farmacológicas, nomeadamente 

ao nível da alimentação e do exercício físico. 

 

3.6.2. Glucose capilar 

A avaliação da glucose sanguínea é a forma mais habitualmente utilizada para o controlo da diabetes 

mellitus, sendo mesmo a única utilizada por rotina. Esta avaliação é fundamental pelo risco de 

complicações crónicas como neuropatias, retinopatia, nefropatia, etc. As avaliações feitas na farmácia 

são a partir do sangue capilar, por punção de um dos dedos do utente. 

Ao longo do meu estágio, realizei também estas avaliações frequentemente, tendo sempre o cuidado de 

avaliar o estado de jejum dos utentes para fazer uma correta interpretação dos resultados. Também aqui 

procurei sempre fornecer conselhos sobre alimentação e exercício físico. 
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3.6.3. Colesterol total e triglicerídeos 

O colesterol total elevado é um fator de risco para o desenvolvimento de eventos cardiovasculares, 

especialmente quando aliado a hipertrigliceridemia. Na farmácia Normal também é possível avaliar 

estes parâmetros bioquímicos. Esta avaliação, de forma semelhante à glicemia, é feita a partir de sangue 

capilar após punção, mas com um sensor diferente. 

Medidas não farmacológicas sobre a alimentação e exercício também são importantes para reduzir os 

níveis de colesterol e triglicerídeos, sendo normalmente o primeiro passo a adotar. Sempre que os 

valores se apresentavam elevados, procurei reforçar estes aspetos, assim como perceber junto do utente 

o porquê, tentando direcioná-lo para as medidas a adotar. 

 

3.6.4. Administração de injetáveis 

No papel do farmacêutico inclui-se também a administração de medicamentos e de vacinas não incluídas 

no PNV, sendo este serviço apenas prestado por profissionais que possuam formação para tal.[24] Na 

Farmácia Normal este procedimento é feito num gabinete de atendimento personalizado. 

A título preventivo a farmácia possui também um kit de prevenção para casos de reação anafilática, com 

adrenalina (1mg/mL) e oxigénio com debitómetro a 15L/min.  

 

3.6.5. Valormed 

A presença de resíduos de fármacos nos solos e mesmo na água é uma realidade, sendo por isso 

importante evitar que tal continue a ocorrer, pelo bem da saúde pública. Assim, a Valormed, como 

entidade responsável pela gestão dos resíduos de medicamentos, está encarregue pela sua recolha e 

tratamento.[25] 

Na farmácia Normal procede-se também à recolha destes resíduos, estes ao serem entregues pelos 

clientes da farmácia, são recolhidos em contentores próprios. Assim que o limite do contentor é atingido, 

este é recolhido por um distribuidor para que se proceda depois ao seu devido tratamento. 

 

3.6.6. Sessões de nutrição 

A Farmácia Normal possui também sessões de nutrição acompanhadas por uma nutricionista 

especializada, estas sessões ocorrem semanalmente, todas as terças-feiras.  

 

3.7.Formações 

Como a gama de produtos de uma farmácia está em constante evolução, é necessário estar 

permanentemente atualizado relativamente aos seus produtos, daí que a frequência de formações é 

essencial na atividade de um farmacêutico. 

Enquanto estagiário na Farmácia Normal, tive oportunidade de assistir a algumas formações 

nomeadamente a uma formação da Uriage® (Anexo 1) e a uma formação da Isdin®. A nível interno 



António José da Costa Azevedo 
Relatório de Estágio – Farmácia Normal 

19 
 

assisti também a uma formação da Goldnutrition®, uma formação da Norgine®, focada nos produtos 

de gastroenterologia, e uma formação sobre os novos lançamentos da Uriage®. 

 

Parte II: Projetos desenvolvidos na Farmácia Normal 

 

1. Projeto I – Qualidade do sono 

1.1.Recomendações gerais 

O tempo que o Homem passa a dormir representa cerca de um terço da sua vida. Isto porque na vida 

adulta, as recomendações passam por cerca de 8 horas diárias de sono. No entanto este tempo pode 

variar consideravelmente com a idade, podendo ir desde as 17 horas diárias para recém-nascidos, até às 

7 horas em idosos.[26] 

O estilo de vida atual está muitas vezes associado a menores tempos de descanso, e de uma qualidade 

de sono deficiente. Vários estudos relacionam também como setores mais preocupantes os trabalhadores 

por turnos e os estudantes, devido à menor qualidade do sono e número de horas de sono inferior ao 

recomendado.  

Uma preocupação cada vez mais relevante é também a exposição à luz de ecrãs, especialmente quando 

utilizados à noite. As luzes artificiais e a luz na gama do azul em particular, têm a capacidade de 

desregular o ritmo circadiano,[27] afetando a qualidade do sono e podendo ser uma das razões para o 

grande número de queixas relacionado com problemas de sono. Neste aspeto as crianças são um grupo 

especial a ter em atenção, pela sua maior exposição aos ecrãs. 

 

1.2.Função do sono 

O sono é uma constante na vida de todos os mamíferos, ainda assim e apesar de existirem vários estudos 

nesta área, não há um consenso na comunidade científica quanto à sua real função. Estudos apontam 

para funções que envolvem a plasticidade neuronal e ao nível da memória, funções de eliminação de 

metabolitos tóxicos, funções metabólicas e de biossíntese, etc.[28] Este processo parece ser essencial tanto 

no Homem como em várias outras espécies, havendo mesmo estudos em animais em que a privação do 

sono se revelou fatal, apresentando profundas alterações degenerativas a nível cerebral após a autópsia. 

[29] No Homem, salvo raras exceções em patologias específicas, não há registo de mortes diretamente 

relacionadas com a privação do sono. Ainda assim, as consequências sobre a saúde são claras, tanto 

relacionadas com privação aguda como crónica. 

Um aspeto que reúne algum consenso na comunidade científica é que durante o sono ocorrem processos 

de regeneração a nível molecular e celular, que permitem a adaptação para um novo dia.[28] Constante 

comum a todos os organismos que têm algum estado de sono, é que em maior ou menor escala possuem 

também uma rede de células neuronais.[30] Os estudos em mamíferos parecem indicar ainda que lesões 

que afetam o sistema nervoso central, independentemente do local, não retiram a capacidade de 
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dormir.[30] Por sua vez, isto permite inferir que este processo não estará limitado a um local específico 

no cérebro, mas a todo o sistema nervoso.  

 

1.3.Definição de sono e suas fases 

O sono é essencial à vida humana tal como a comida ou a água, sendo a sua necessidade tanto maior 

quanto maior o período de tempo que permanecemos acordados.[27]  

Apesar de parecer um conceito simples, a sua definição é complexa. De uma forma geral, o sono é 

caraterizado por uma relativa imobilidade física, mas podendo haver uma intensa atividade cerebral.  

Na realidade, o sono é definido de acordo com os sinais elétricos a nível cerebral (obtidos por 

eletroencefalograma – EEG) e de vários outros fatores fisiológicos como o tónus muscular e atividade 

cardiorrespiratória. [31] Durante o sono os indivíduos apresentam uma atividade motora reduzida, que 

quando existente é de natureza involuntária, além disso não há qualquer interação com a natureza que 

os rodeia.[31] A atividade cerebral e o padrão cardiorrespiratório é variável conforme a fase do sono em 

que o indivíduo se encontra.  

Atualmente e segundo a American Academy of Sleep Medicine (AASM), considera-se que o sono pode 

ser dividido em quatro fases, [32] que por sua vez podem ser agrupadas em dois tipos, segundo a atividade 

ocular. Estas são o sono REM (Rapid eyes movement) e NREM (non-rapid eyes movement), sendo que 

o sono REM, tal como o próprio nome indica é caraterizado por movimentos rápidos e involuntários do 

globo ocular, enquanto no sono NREM pode ser subdividido em três fases.   

Durante uma noite de sono, num indivíduo saudável, podem ocorrer entre quatro e cinco ciclos com 

cerca de 90 minutos cada, [33] alternando entre as diferentes fases como se pode observar na figura abaixo 

(Figura 1). 

 

Figura 1Alternância das fases do sono durante uma noite. Adaptado de SleepAdvisor.[34] 

Assim, para melhor se perceber a natureza deste processo, explica-se a seguir um pouco de cada uma 

das suas quatro fases, por ordem sequencial: 

Fase 1 (NREM) 

O sono inicia-se com esta fase, em que o sono é pouco profundo e o indivíduo pode facilmente acordar 

face a estímulos pouco intensos. Durante esta fase, há ainda um grande decréscimo na atividade cerebral, 

predominando ondas cerebrais mais lentas (ondas teta) e de menor amplitude. O ritmo respiratório e a 
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pressão arterial também diminuem e a frequência cardíaca tende a estabilizar. No geral, esta representa 

uma fase muito curta do período de sono (5% do total).[32] 

Fase 2 (NREM) 

Esta fase representa já um sono mais profundo, a atividade cerebral diminui ainda mais. O traçado do 

EEG passa a apresentar Fusos de sono e Complexos K, começam também a aparecer ondas ainda mais 

lentas (ondas delta). As frequências cardíacas e respiratórias continuam a diminuir e há também uma 

diminuição da temperatura corporal. Compreende cerca de 50% do total do sono e pensa-se que esteja 

associada à consolidação de memórias.[32, 35] 

Fase 3 (NREM) 

Corresponde à fase mais profunda do sono NREM, acordar torna-se muito difícil face a estímulos 

exteriores. É a fase mais restabelecedora do sono. Neste estádio predominam as ondas delta de grande 

amplitude. A temperatura corporal, o tónus muscular, e a frequência cardíaca e respiratória continuam 

a diminuir. Representa cerca de 25% do total do sono.[32] 

Sono REM 

Esta fase, também chamada fase paradoxal do sono, é a fase associada aos sonhos. Neste período, ocorre 

uma paralisia da maior parte dos músculos, para prevenir a resposta à intensa atividade cerebral 

manifestada pelos sonhos. Ao contrário das fases anteriores, nesta, a respiração torna-se irregular e o 

ritmo cardíaco e a frequência cardíaca podem disparar e surgem os movimentos oculares rápidos. 

Predominam as ondas teta com algumas ondas alfa, sendo que as ondas cerebrais, tal como se pode ver 

na Figura 2, se assemelham muito à atividade cerebral enquanto se está desperto. Compreende 

aproximadamente 20% do total do tempo de sono. 

 

Figura 2Perfil de EEG das diferentes fases do sono. Adaptado de Khalighi et al.[36] 

 

Por norma, o sono inicia-se com a fase 1 do sono NREM, tornando-se progressivamente mais profundo 

até atingir o sono REM. Apenas em situações de privação ou em fraca qualidade deste é que pode ser 

iniciado diretamente por uma das outras fases.[32]  

Permanecer pouco tempo nas fases mais profundas do sono pode estar associado á sensação de um sono 

não reparador, ou seja, de uma má qualidade do sono. Além disso, o tempo que se passa em cada fase 

varia consoante a idade, sendo que as pessoas mais idosas podem passar períodos extremamente curtos 
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nas fases mais profundas. Isto também pode explicar o facto de ser nesta faixa etária que há mais queixas 

sobre a qualidade do sono.[34] 

 

1.4.Fisiologia do sono 

Os mecanismos que controlam o sono e o despertar também não são ainda totalmente compreendidos, 

parecendo ser muito mais complexos do que inicialmente se pensava. Ainda assim, a comunidade 

científica definiu algumas áreas no cérebro como essenciais nestes processos.[37] 

Pensa-se que o controlo do sono seja efetuado através de dois processos distintos, por um lado o ciclo 

circadiano e por outro, processos homeostáticos de sono-vigília.[35] Esta regulação tem de atuar em 

conjunto entre estes dois mecanismos. Durante o dia, são acumuladas várias substâncias, aumentando a 

pressão para induzir o sono (efeito dos processos homeostáticos de sono-vigília), enquanto que o ciclo 

circadiano exerce a função oposta, mantendo o estado de alerta. [38] Durante a noite passam ambos a 

exercer o mesmo efeito, induzindo o sono. 

O ciclo circadiano está relacionado principalmente com o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que 

controla um relógio interno, regulado pela luminosidade. Durante o dia a luminosidade é detetada ao 

nível da retina ativando o núcleo supraquiasmático, que por sua vez vai resultar numa inibição da 

libertação da melatonina pela glândula pineal.[39] Pelo contrário, durante a noite, a luminosidade deixa 

de ser detetada e por isso a melatonina pode ser libertada, levando à indução do sono. 

Os processos homeostáticos do sono-vigília são controlados por várias áreas a nível cerebral, mas em 

que o hipotálamo tem uma ação de destaque:[40] 

• Núcleo ventrolateral preótico – principal responsável a este nível por inibir os centros de vigília 

através da libertação de GABA; 

• Núcleos tuberomamilares – onde há libertação de histamina, responsável por sinais de alerta; 

• Orexina – outro neurotransmissor com ação de vigília produzido no hipotálamo (a sua 

deficiência está relacionada com a narcolepsia). 

Este processo como já referido anteriormente, é complexo, envolvendo várias áreas cerebrais, vários 

neurotransmissores e outras substâncias que não podem ser vistos isoladamente.[40] Os neurónios 

gabaérgicos no tálamo e córtex têm também uma importante ação ao nível da manutenção do sono, 

quando hiperpolarizados atuam sobre o sono NREM induzindo ondas delta e permitindo a transição 

entre as diferentes fases do sono.[35] 

 

1.5.Higiene do sono 

A higiene do sono é um conjunto de hábitos necessários para se obter uma boa qualidade do sono. Neste 

aspeto, uma boa qualidade do sono engloba não só o número de horas de sono efetivo, mas também 

parâmetros como o tempo necessário para se adormecer, o número de vezes que se acorda por noite e a 

própria sensação que a pessoa sente após uma noite de sono.[41] A definição de qualidade do sono é ainda 
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assim muito subjetiva, pelo que a sua avaliação é feita através do recurso a questionários como o Índice 

de Pittsburgh.  

Segundo a National Sleep Foundation, o número de horas de sono efetivo recomendado por faixa etária, 

está representado no quadro abaixo: 

Tabela 2Número de horas recomendado pela National Sleep Foundation por faixa etária. 

Idade Horas de sono 

0 a 3 meses De 14 a 17 horas 

4 a 11 meses De 12 a 15 horas 

1 a 2 anos De 11 a 14 horas 

3 a 5 anos De 10 a 13 horas 

6 a 13 anos De 9 a 11 horas 

14 a 17 anos De 8 a 10 horas 

18 a 64 anos De 7 a 9 horas 

Mais de 65 anos De 7 a 8 horas 

 

Há ainda que ter em consideração outros aspetos, nomeadamente o tempo necessário para adormecer 

que não deve ser superior a 30 minutos, não acordar mais do que uma vez por noite e sentir dificuldade 

em permanecer acordado ao realizar determinadas tarefas durante o dia.[41] A presença destes sinais pode 

ser indicadora de algum distúrbio relacionado com uma má higiene do sono, especialmente quando 

associado a:[42] 

• Consumo álcool, café e tabaco;  

• Refeições demasiado pesadas perto da hora de dormir; 

• Elevada exposição a luminosidade em ecrãs como televisões, telemóveis e computadores;  

• Horários de sono irregulares, em particular ao fim-de-semana; 

• Não praticar exercício físico de forma regular. 

 

Segundo um inquérito feito em Portugal, cerca de 60% da população apresenta algum tipo de problema 

do sono.[43] Neste mesmo estudo, chegou-se também à conclusão de que hábitos de má higiene do sono 

são muito frequentes,[43] e que por isso mesmo uma intervenção a este nível poderia ter um impacto 

significativo sobre a qualidade do sono dos portugueses. 

 

1.6.Problemas associados a uma má qualidade do sono 

As consequências para o organismo da privação do sono e de uma má qualidade deste são semelhantes, 

podendo estas ser manifestadas a curto prazo, logo após uma má noite de sono, ou a longo prazo, com 

a acumulação de uma má higiene do sono durante períodos prolongados. 

A curto prazo, a má qualidade do sono leva a efeitos ao nível do sistema nervoso simpático, levando por 

sua vez a vasoconstrição e libertação de hormonas de stress como o cortisol e a adrenalina.[44] Estas 

consequências podem mesmo levar a sintomas físicos, incluindo dores abdominais e de cabeça. Ainda 

assim, as maiores preocupações relacionadas com a má qualidade de sono a curto prazo, prendem-se 
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com as alterações psicossociais, como défice de atenção, alterações de humor, problemas de 

aprendizagem e diminuição da capacidade de desempenho de várias tarefas.[44] Como seria de esperar, 

estas alterações são ainda mais preocupantes no que diz respeito a crianças e adolescentes, já que acabam 

por resultar em fraco desempenho escolar. A privação do sono leva também a um aumento da sonolência 

durante o dia, o que também é um fator importante nos acidentes rodoviários e em pessoas que operam 

máquinas. 

A longo prazo, há evidência da relação entre a má higiene do sono e doenças cardiovasculares e 

metabólicas. As doenças cardiovasculares são explicadas em grande medida pelo aumento da pressão 

arterial, resultado da ativação simpática. Assim, a privação do sono pode ser considerada um fator de 

risco importante para problemas cardiovasculares, como o enfarte do miocárdio e o acidente vascular 

cerebral (AVC).[44] Observou-se também associações a nível metabólico, nomeadamente diabetes 

mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, obesidade e síndrome metabólico. 

Este fenómeno também parece acelerar a formação de tumores e aumentar o risco para certos tipos de 

cancro.[44] Perturbações mentais como depressão e um aumento geral da ideação suicida, também 

parecem aumentar com as perturbações crónicas do sono.[44] 

 

1.7.Doenças associadas a perturbações do sono 

Estas doenças estão associadas a perturbações do sono, sendo geralmente a sua causa. No caso particular 

da insónia, esta pode ser primária ou secundária, sendo que a insónia secundária é uma consequência da 

má qualidade de sono. Uma das consequências comuns a todas elas é o facto de causarem sonolência 

diurna, podendo afetar as tarefas diárias.  

 

Insónia 

A insónia é o distúrbio do sono mais comum, e possui uma prevalência muito elevada na população em 

geral.[45] Tal como já referido, a insónia pode ser dividida em insónia primária e insónia secundária, 

sendo patologias que embora semelhantes merecem abordagens diferentes pela sua diferente etiologia. 

De salientar ainda que a insónia secundária é também muito mais prevalente que a primária, numa 

proporção de 10 para 1.[45] 

Enquanto que a insónia primária não tem uma causa conhecida, a insónia secundária pode ter várias 

causas: vários tipos de patologias e de medicação, má higiene do sono, fatores ambientais e abuso de 

substâncias. Dentro de todas as causas, os distúrbios do humor e a ansiedade são de longe as mais 

comuns, responsáveis por cerca de 50% do total dos casos.[45] 

A insónia pode ainda ser classificada quanto à sua duração em insónia aguda, quando é inferior a quatro 

semanas, e insónia crónica quando é superior.[45] 

A insónia é caraterizada por alterações ao nível do padrão de sono, comummente despertares noturnos 

que se podem mostrar prolongados, dificuldade em adormecer, número de horas insuficiente, despertar 

demasiado cedo e uma sensação geral de que o sono não foi reparador.[45] 
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O tratamento destas situações deve passar primeiramente pela causa primária da doença, devendo ser 

sempre complementada por medidas não farmacológicas. As medidas farmacológicas só devem ser 

implementadas caso as primeiras sejam insuficientes. 

 

Apneia do sono 

A apneia do sono, ao contrário da insónia não é causada por uma má higiene do sono, pode, no entanto, 

levar a uma má qualidade deste. Existem dois tipos de apneia do sono, uma obstrutiva, causada por 

obstrução física das vias aéreas, e uma relacionada com um problema ao nível do sistema nervoso 

central, em que deixa de haver um estímulo para a ativação dos músculos respiratórios.[46] 

Nesta doença, os indivíduos deixam de respirar várias vezes por noite. Entre as causas mais comuns 

para a apneia do sono, estão a obesidade, amígdalas muito volumosas, problemas neuromusculares, 

problemas endócrinos (principalmente em casos de hipotiroidismo e acromegalia), insuficiência 

cardíaca e renal (pela retenção de líquidos nesta zona), síndromes genéticos e em bebés prematuros.[46] 

O tratamento destas situações passa geralmente pela adoção de hábitos de vida saudável, especialmente 

nos casos derivados da obesidade, recurso a aparelhos que facilitam a respiração ou mesmo intervenção 

cirúrgica. 

 

Narcolepsia 

A narcolepsia é uma condição patológica caraterizada por uma sonolência exagerada durante o dia, 

podendo levar a que a pessoa adormeça involuntariamente nas suas atividades diárias. Esta doença é 

causada por um défice na produção de orexina, que por sua vez é uma das principais moléculas que 

regulam os processos homeostáticos de sono-vigília. Como esta molécula tem uma importante função 

sobre a vigília, o seu défice de produção leva a uma desregulação no ciclo circadiano, em que a pessoa 

pode adormecer facilmente, e em especial quando exposta a emoções fortes.[47]  

Uma outra manifestação desta doença é a cataplexia. Estas pessoas, devido ao défice de orexina podem 

entrar em sono REM espontaneamente, que por sua vez se caracteriza por cataplexia.[48] Estes estados 

levam a que a pessoa desenvolva frequentemente traumatismos derivados de quedas. 

Apenas podem ser tratados os sintomas da narcolepsia, sendo que para a sonolência são usados 

medicamentos derivados das anfetaminas, para a regulação do sono REM são utilizados antidepressivos. 

Recentemente foram também desenvolvidos fármacos que atuam sobre a cataplexia, como o oxibato de 

sódio. A adoção de medidas não farmacológicas também é importante, programar pequenas sestas, 

evitar café, tabaco e bebidas alcoólicas e realizar exercício físico regular. 

 

1.8.Medidas não farmacológicas 

As medidas não farmacológicas devem ser sempre o primeiro passo no tratamento dos vários distúrbios 

do sono, tendo aqui o farmacêutico um papel extremamente importante, já que é a este que muitas vezes 

o público em geral recorre aquando de um problema de saúde. Nestas situações o farmacêutico deve, 
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através de uma entrevista cuidada, identificar os aspetos negativos e intervir nos fatores que mais podem 

estar a influenciar a má qualidade de sono. Especialmente no caso da insónia, a adoção destas medidas 

mostrou ser um mecanismo mais eficaz e duradouro.[45]  

O sono deve ser acompanhado por um período de menor exposição a estímulos para que seja favorecido, 

assim é essencial um ambiente calmo no quarto durante a hora de deitar. Daí que a presença de aparelhos 

eletrónicos como telemóveis, televisão e computador são desaconselhados. Estes aparelhos além de 

aumentarem o estado de alerta, emitem luzes, principalmente na gama do azul, que têm um efeito direto 

sobre a melatonina, diminuindo a sua produção, e com isto diminuem também o sono. A este nível, deve 

também ter-se especial cuidado com o ruído e com a temperatura ambiente, isto porque também a 

temperatura pode ter um papel importante ao nível do ritmo circadiano.[39] 

O uso de tabaco pode também estar associado a menor qualidade do sono, a nicotina aí presente funciona 

como um estimulante sobre o sistema nervoso central, além disso diminui o sono REM e as fases mais 

profundas do sono, podendo contribuir para uma perceção de um sono menos reparador.[49] Para além 

dos seus muitos outros efeitos negativos sobre a saúde, o tabaco pode contribuir para uma má qualidade 

do sono, em especial quando utilizado pouco tempo antes da hora de deitar. 

O consumo de álcool pouco antes da hora de deitar é também prejudicial ao sono, os estudos apontam 

para que este tenha um impacto significativo sobre a capacidade de manter o sono, levando 

frequentemente a despertares noturnos e um despertar prematuro.[50] 

Uma das principais medidas relaciona-se com os horários de sono, isto porque é prática comum 

estabelecerem-se horários de sono desadequados. Devido à maior produção de melatonina durante a 

noite, torna-se importante que os horários sejam respeitados. Além disso, é muito frequente observar-se 

um horário de sono diferente ao fim de semana do que nos restantes dias, o que por sua vez leva a 

alterações no ritmo circadiano que prejudicam a qualidade do sono. 

Outras medidas também podem ser implementadas, como fazer refeições leves e evitar beber demasiado 

antes de deitar, para minimizar a situações de desconforto e necessidade de urinar durante a noite. A 

prática de exercício físico, desde que não praticado pouco tempo antes da hora de deitar, também é 

recomendado para uma boa noite de sono. 

 

1.9.Medidas farmacológicas 

Como já referido, estas não devem ser a primeira opção, até porque a utilização isolada de medicação 

pode não levar a um efeito tão prolongado dos seus benefícios. A este nível destaca-se principalmente a 

medicação utilizada no tratamento da insónia, já que o arsenal terapêutico, no que respeita à narcolepsia 

e apneia do sono, é muito limitado. 

O recurso a alguns MNSRM e suplementos como os apresentados abaixo, podem ser um recurso 

importante no aconselhamento farmacêutico em distúrbios menores do sono: 
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Tabela 3MNSRM e suplementos utilizados em distúrbios do sono. 

Extratos de 

raíz de 

Valeriana 

Pode-se apresentar em formulações isolada ou em associações com outros 

extratos de plantas, o seu mecanismo de ação ainda não está bem definido. 

Pensa-se que o seu efeito deriva da ação sobre os recetores do GABA, levando 

a hiperpolarização com consequente diminuição do limiar de excitação 

neuronal. 

Melatonina 

A melatonina está disponível no mercado enquanto suplemento e enquanto 

medicamento (MSRM), diferindo pela dosagem disponível. Tal como já 

referido, esta molécula é a principal responsável pelo ciclo circadiano, sendo 

responsável pela indução do sono. Daí que a melatonina seja muito utilizada 

para promover o início do sono, como em casos de jet lag. 

Doxilamina 

A doxilamina é um MNSRM pertencente à classe dos anti-histamínicos de 

primeira geração. Este fármaco é um antagonista dos recetores da histamina, 

atuando também a nível do SNC. Ao inibir o efeito da histamina vai atuar 

diminuindo o estado de alerta que seria provocado por esta. 

 

Nos casos de insónia diagnosticada o tratamento deve incluir fármacos das classes abaixo, devendo 

sempre fazer-se acompanhar de medidas não farmacológicas para potenciar o seu efeito. 

 

Tabela 4MSRM utilizados nos distúrbios do sono. 

Benzodiazepinas 

e agonistas dos 

recetores das 

benzodiazepinas 

São a principal classe de fármacos utilizada nos problemas de sono. O seu 

efeito deve-se à sua ação sobre os recetores do GABA a nível central, 

promovendo a hiperpolarização das células e facilitando a indução do 

sono. Os seus efeitos variam consideravelmente entre as diferentes 

substâncias ativas, principalmente ao nível da velocidade de início de ação 

e na duração de ação. Esta classe de fármacos, está também associado a 

consequências mais sérias sobre a saúde, devido ao seu grande potencial 

para causar dependência, em especial quando utilizados de forma 

prolongada. [45] 

Antidepressivos 

Os antidepressivos são mais utilizados nas situações em que as 

benzodiazepinas estão contraindicadas (como em casos de histórico de 

abuso de substâncias) e casos de depressão associada. Este efeito hipnótico 

é observado em apenas alguns destes, como a mirtazapina e a doxepina, 

estando também muito dependente da dose. O seu efeito parece ser 

determinado pela sua ação sobre os neurotransmissores serotonina e 

noradrenalina.[45, 51] 
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A utilização destes fármacos deve ser feita sob especial vigilância uma vez que para além dos efeitos já 

referidos, podem também aumentar a sonolência durante o dia, comprometendo as tarefas diárias. Este 

efeito é ainda mais relevante no manuseamento de máquinas e na condução. 

 

1.10. Intervenção Farmacêutica 

Durante o meu período de estágio assisti por várias vezes a pedidos de benzodiazepinas sem receita 

médica, associados a relatos de problemas de sono. No sentido de avaliar a real qualidade do sono dos 

utentes da farmácia normal, decidi promover um inquérito junto destes (Anexo 2). A este questionário 

responderam 44 pessoas, dos quais 16 eram homens e 28 mulheres.  

A partir dos dados obtidos observou-se que 59% das pessoas inquiridas referiram ter uma qualidade do 

sono razoável a má. Ainda assim, apenas cerca de 14% havia contactado um profissional de saúde sobre 

este assunto, sendo que dentro destes, apenas duas pessoas tinham tomado medicação para melhorar a 

qualidade do seu sono, durante o último mês. 14% dos utentes inquiridos, referiu ainda assim já ter 

recorrido a outras medidas. A isto é ainda de salientar que cerca de 63% das pessoas mencionou ter tido 

dificuldades em manter-se acordado durante a realização das suas tarefas diárias. Estes dados parecem 

indicar que esta população possui um elevado nível de distúrbios sobre a qualidade do seu sono, em que 

apenas uma pequena percentagem está a ser devidamente acompanhada, o que por sua vez pode indicar 

que estes problemas poderão estar a ser subdiagnosticados. 

A avaliação sobre a qualidade do sono desta população mostrou ainda que 68% das pessoas acorda mais 

do que uma vez por noite, contrariamente ao valor normal de até uma vez, acima referido. 

Este questionário tentou também avaliar algo que tem vindo a ser confirmado pela comunidade 

científica, nomeadamente, que os distúrbios do sono são mais frequentes em mulheres e que a população 

idosa é mais afetada por este tipo de distúrbios. Efetivamente, este questionário também demonstrou 

isso mesmo, em que a prevalência destes problemas nas mulheres era de 64% enquanto que nos homens 

foi de 50%. A maior prevalência deste problema na população idosa não se verificou, em que na faixa 

dos 60 a 79 anos, 57% referiu uma qualidade do seu sono razoável a má em comparação com a faixa 

dos 40 aos 59 anos (prevalência de 70%) e na faixa dos 20 aos 39 anos (prevalência de 40%). Ainda 

assim, seria importante uma avaliação mais profunda deste problema, envolvendo um número superior 

de inquiridos. 

Tendo em consideração este problema, elaborei também um folheto informativo (Anexo 3) contendo 

informação relativamente a esta temática, em que constavam também algumas medidas não 

farmacológicas e alguns conselhos quanto à utilização de produtos de venda livre associados à promoção 

do sono. Estes folhetos tiveram uma grande aceitação por parte dos utentes, especialmente na população 

idosa e na população que apresentava algum distúrbio do sono prévio, nestes casos era também frequente 

a partilha das suas experiências relativamente às medidas adotadas para melhoria da qualidade do seu 

sono. 
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2. Projeto II – Zoonoses e a Desparasitação animal 

 

As zoonoses são doenças de especial importância já que ocorrem por transmissão entre animais e 

humanos. As populações rurais tornam-se especialmente suscetíveis pelo seu maior contacto com 

animais quer domésticos quer selvagens, o que facilita a contínua propagação destas doenças. No 

entanto, as populações urbanas passaram a ter nos últimos anos cada vez mais animais de companhia, 

nomeadamente cães e gatos, que invariavelmente, acabam por também se tornar alvo para diversas 

doenças transmitidas por estes animais. 

O número de novas doenças infeciosas tem vindo a aumentar nos últimos anos devido a vários fatores, 

nomeadamente, fatores antropogénicos, genéticos, ecológicos, socioeconómicos e climáticos. [52] As 

alterações climáticas são uma realidade, e o aumento da temperatura facilita a instalação de várias 

doenças no nosso território que até agora não eram problemas ao nível da saúde pública. Para prevenir 

que novas doenças se tornem endémicas em Portugal e para diminuir o número de casos de doenças 

atualmente endémicas, é de extrema importância que estas sejam combatidas desde os seus reservatórios 

e não apenas quando atingem o Homem. 

Segundo uma revisão bibliográfica, dos 1415 agentes infeciosos encontrados, 61% eram zoonoses. Do 

total de agentes infeciosos, 25% deles eram parasitas, sendo que os helmintas eram os agentes mais 

representados.[53] 

 

2.1.Conceito de OneHealth 

O conceito de OneHealth é particularmente importante no que se refere às zoonoses. O facto de o 

Homem estar em permanente contacto com o ambiente, com animais, plantas e todo o tipo de 

organismos, faz com que não se possa olhar para a saúde como um conceito apenas relativo ao 

Homem.[54] Atualmente, no que toca às doenças infeciosas, é de extrema importância considerar o meio 

em que as pessoas estão inseridas. No caso das zoonoses é sempre importante uma avaliação completa, 

tratando não só o Homem, mas também os seus animais, que são uma potencial fonte de reinfeção. 

Este conceito estreita ainda mais a relação da veterinária com a medicina humana. Apesar de não ser 

um conceito novo, tem vindo a ser muito aprofundado e abordado em vários artigos nos últimos anos. 

[55] Isto porque se tem vindo a comprovar que efetivamente o ambiente com o qual o Homem contacta 

tem um profundo impacto na sua saúde.[55]  Neste sentido, a medicina veterinária tem um impacto 

indireto sobre a saúde humana e que tem de ser sempre considerada no que toca a doenças infeciosas, 

especialmente as parasitárias. 

 

2.2.Perceção e práticas com animais de estimação 

Apesar de haver vários estudos sobre o impacto do ambiente e dos animais sobre a saúde humana, a 

mensagem não se tem feito chegar à população em geral.[56] Há uma grande falta de conhecimento 
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relativamente aos perigos que os animais de estimação podem representar, especialmente em 

imunodeprimidos.[56]  

A falta de informação estende-se também às práticas da população com os seus animais de estimação. 

Segundo um estudo feito no Canadá, práticas associadas a maior risco para o desenvolvimento de 

doenças infeciosas foram frequentemente observadas entre a população. Entre estas destacam-se 

crianças a dormir com os animais, animais a lamber a face de crianças e idosos, alimentação de animais 

com carne crua e elevado contacto das crianças com fezes dos seus animais.[57] Desta forma, deve tornar-

se uma prioridade na saúde pública alertar para estes factos também na população portuguesa. 

Portugal, pelo seu clima mais temperado relativamente à maioria dos outros países europeus, está ainda 

mais sujeito a uma maior prevalência de doenças parasitárias. Estudos apontam para que doenças como 

a leishmaniose, a borreliose de Lyme ou a febre botonosa tendam mesmo a aumentar com o fenómeno 

do aquecimento global, especialmente na região Norte de Portugal.[58]  

Como Portugal é um país endémico de várias destas doenças, é necessário um combate à doença 

diretamente nos seus reservatórios, nomeadamente os animais domésticos. Estes, pela sua maior 

proximidade ao Homem, são hospedeiros ideais para a propagação destas doenças. É assim necessário 

alertar a população para a importância de combater estas doenças através de desparasitações e visitas 

regulares ao veterinário com os seus animais. 

 

2.3.Zoonoses em Portugal 

Embora as zoonoses e doenças parasitárias em geral sejam associadas a países em desenvolvimento, 

estas estão também representadas em países desenvolvidos. Estes casos, devem-se muitas vezes a 

doenças transmitidas por animais de estimação, sendo que doenças como leishmaniose, giardiose, 

dirofilariose, toxocariose, entre outras, são frequentemente encontradas em animais domésticos e de 

rua.[59] 

Ainda assim, o desconhecimento em relação a estas doenças é ainda grande. Embora estas sejam 

frequentemente reconhecidas pelos donos de animais, são poucos os que têm conhecimento que estas 

doenças também lhes podem ser transmitidas.[59] Num estudo realizado em Portugal, em várias clínicas 

veterinárias, apenas 67% dos cães e 71% dos gatos eram desparasitados regularmente.[59] Ainda assim, 

este número pode estar a ser sobrestimado, isto porque há ainda a considerar os animais que não fazem 

visitas regulares ao veterinário, o que pode levar a que a frequência da desparasitação em Portugal seja 

muito inferior ao aqui encontrado. 

 

2.4.Fatores de risco 

Os fatores de risco para a transmissão destas doenças aos animais de estimação dependem dos parasitas 

em questão, sendo o conhecimento ciclo de vida do parasita essencial para a compreensão das medidas 

de prevenção. 
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Os animais que apresentam menor grau de liberdade, ou seja, animais de interior, têm à partida menor 

probabilidade de desenvolver doenças parasitárias.[60] No entanto, este risco não é nulo, nas visitas à rua 

estes animais podem entrar em contacto com parasitas, especialmente nos jardins e locais onde possam 

entrar em contacto com fezes contaminadas. Podem também facilmente, mesmo no interior de uma casa, 

entrar em contacto com pulgas ou ficarem expostos a flebótomos (vetores da leishmaniose). Daí que 

embora o risco seja menor, todos os animais de estimação devem ser desparasitados. 

Animais que têm um elevado contacto com o ambiente exterior estão mais sujeitos a desenvolver 

parasitoses. Em zonas rurais o risco de as contraírem é substancialmente maior, práticas de alimentação 

dos animais com carne crua, aumentam o risco de exposição a doenças como a hidatidose. Estes animais, 

que normalmente possuem maior liberdade têm também maior contacto com animais selvagens e com 

parasitas como as carraças. Para além disso, o solo está frequentemente contaminado com excrementos 

de outros animais, podendo conter ovos e quistos, que mantêm a sua capacidade de infeção por longos 

períodos e que facilitam a transmissão de vários parasitas. [60, 61] 

Outros fatores de risco incluem muitas vezes alimentos e água contaminados, por contacto com fezes 

com ovos de parasitas. Esta, pelo descrito anteriormente, é uma das formas mais comuns de transmissão 

deste tipo de doenças.[61] 

O risco de um animal desenvolver uma destas doenças varia também de região para região, zonas 

endémicas apresentam altas taxas de infeção para as mesmas doenças. Estes aspetos devem também ser 

tidos em conta também no transporte dos animais para outros países. A raiva, embora não seja uma 

doença parasitária, é um bom exemplo dentro das zoonoses. O último caso de raiva autóctone em 

Portugal foi descrito em 1960. Segundo a legislação portuguesa, animais provenientes de países 

endémicos não podem entrar em Portugal sem que se encontrem vacinados e possuam análises que 

comprovem um número de anticorpos suficiente para que seja considerado imunizado. [62, 63] 

 

2.5.Mecanismos de transmissão 

Os mecanismos de transmissão destas doenças são muito variados. Estes podem ser agrupados em quatro 

grandes mecanismos: 

• Contacto direto – neste tipo de transmissão a infeção ocorre através de mecanismos que 

envolvem grande proximidade entre dois organismos. Neste campo, inclui-se por exemplo a 

transmissão da sarna de animais para o Homem, envolvendo o contacto da superfície da pele 

com o parasita com uma nova superfície de pele no Homem. 

• Contacto indireto – a transmissão envolve o contacto com objetos/ambiente contaminados. 

Um exemplo deste tipo de transmissão é a toxoplasmose, a doença pode ser contraída por 

exemplo durante a limpeza das caixas de areia dos gatos. 

• Doenças transmitidas por vetores – uma grande parte dos ectoparasitas pode funcionar como 

vetor de várias doenças. Estas doenças podem ser transmitidas pela picada de vários insetos, 

que transportam as doenças de um hospedeiro para outro. A leishmaniose é um exemplo de uma 
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doença transmitida por vetores, o flebótomo após picar um animal infetado pode picar um outro, 

transmitindo-lhe a doença. 

• Doenças transmitidas pelos alimentos – também este modo de transmissão é muito 

caraterístico dos parasitas, tanto pela transmissão através de carne contaminada com quistos, 

como através de alimentos que contactaram com fezes de animais infetados. A transmissão da 

hidatidose aos cães está associada à alimentação destes com vísceras cruas de animais infetados. 

Outros mecanismos de transmissão também são possíveis, como é o caso da transmissão vertical de mãe 

para filho da toxoplasmose, embora estes sejam casos mais pontuais e não representem a principal via 

de transmissão para a maioria das doenças. É ainda de salientar que, para a mesma doença, podem estar 

associadas múltiplas vias de transmissão, vias estas que também podem influenciar a gravidade da 

doença. 

 

2.6.Grupos de risco 

Embora a maioria das doenças zoonóticas possa ser contraída por qualquer pessoa, certos indivíduos 

podem apresentar uma maior suscetibilidade, podendo mesmo desenvolver complicações graves, 

levando mesmo à morte. Este facto é tão evidente que, enquanto na maioria dos indivíduos as doenças 

aqui apresentadas podem passar desapercebidas, só mesmo detetáveis pela presença de anticorpos, em 

outros podem desenvolver-se formas severas da doença. [64]  

É importante que os grupos de risco sejam também alertados para os animais de estimação mais 

adequados à sua situação, sendo-lhes fornecida toda a informação relacionada com os cuidados a ter 

com as zoonoses. [64] 

Assim, os principais grupos de risco aqui inseridos são: 

• Grávidas – pelo ligeiro decréscimo das funções do seu sistema imune e pelo risco de infeções 

verticais; 

• Crianças (menos de 5 anos) e idosos (mais de 65 anos) – pelo seu sistema imune mais débil; 

• Indivíduos imunocomprometidos (doenças auto-imunes, pessoas sujeitas a terapêutica 

imunossupressora, doentes com cancro,…) – pela menor capacidade do sistema imune em 

defender o organismo. 

 

2.7.Classificação dos parasitas 

Entre as doenças transmissíveis dos animais para o Homem, as doenças parasitárias são das mais 

importantes e mais frequentes. De uma forma geral, estes parasitas são divididos em ectoparasitas e 

endoparasitas: 

 Endoparasitas – são os parasitas encontrados no interior do animal/Homem, como é o caso de 

infeções por Giardia duodenalis e vários outros parasitas intestinais. 
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 Ectoparasitas – são os parasitas encontrados no exterior do corpo, na maioria das vezes são 

também responsáveis pela transmissão de outras doenças (parasitárias ou não). Neste grupo incluem-se 

parasitas como pulgas, carraças, etc. 

 

2.8.Principais zoonoses parasitárias 

Os parasitas que podem ser transmitidos pelo cão e pelo gato ao Homem são vários, havendo alguns que 

pela sua maior representação na Europa, merecem um foco mais particular. Segundo vários estudos 

realizados em Portugal (Porto, Lisboa e Évora), estima-se que cerca de um terço dos animais domésticos 

se encontre infetado com pelo menos uma espécie de parasita intestinal. [65, 66,67] Destes parasitas, é de 

destacar como principal protozoário a Giardia spp. enquanto que nos helmintas se destacam as infeções 

por ancilostomídeos.[65,66,67] Sendo que uma percentagem significativa destes animais não apresentava 

sintomas significativos da doença. [66]  

Apesar da Giardia parecer ser o parasita mais frequente em animais de estimação, a estirpe que infeta o 

Homem não é a mesma na maioria das situações, pelo que a importância da giardiose como zoonose 

não é clara.[68]  

Para a ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites), ao nível dos endoparasitas 

as zoonoses mais importantes na Europa são infeções por Toxocara spp e Echinococcus spp.[60] Há ainda 

que considerar a toxoplasmose como uma parasitose importante em certos segmentos da população. 

A maior preocupação com os ectoparasitas não está tão relacionada com o efeito direto destes, mas com 

as doenças que estes transmitem enquanto vetores, nomeadamente a leishmaniose, borreliose de Lyme, 

dirofilaríose, febre botonosa, etc. 

 

Endoparasitas 

 

O número de zoonoses parasitárias provocadas por endoparasitas é considerável, pelo que aqui só estão 

apresentadas as mais comuns em Portugal e que não há dúvida quanto ao seu caráter zoótico. 

 

Toxocara spp. 

Os parasitas do género Toxocara são responsáveis por parasitoses tanto em cães (Toxocara canis) como 

em gatos (Toxocara cati), estando distribuídos por todo o mundo. Estes nemátodos instalam-se no 

intestino, sendo na maioria das vezes assintomáticos. Em cachorros e em gatinhos a doença é 

normalmente mais problemática, podendo mesmo levar à sua morte. Os animais adultos contraem a 

infeção por contacto com fezes contaminadas com ovos deste parasita, ou através da alimentação com 

carne crua e contaminada. [60] 

A transmissão deste parasita ao Homem é feita normalmente pelos mesmos mecanismos. Mas, ao 

contrário dos animais domésticos, no Homem a toxocariose não é uma doença intestinal. O parasita 

entra no organismo via oral e instala-se depois em diversos órgãos por via sanguínea. Nestes locais, o 
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parasita não tem a capacidade para prosseguir o seu ciclo evolutivo, dando origem a manifestações como 

a larva migrans visceral e a larva migrans ocular.[69] Os parasitas, nestes estados, não são transmitidos a 

outros indivíduos nem a animais.  

 

Echinococcus spp. 

A hidatidose é uma doença provocada pelo parasita Echinococcus granulosus (em contexto doméstico) 

e tem uma grande representação em Portugal.[60] Este nemátodo tem como hospedeiro definitivo o cão, 

sendo essencialmente um parasita intestinal neste. A infeção do cão ocorre exclusivamente por 

alimentação com carne crua. Noutros animais, assim como no Homem, a infeção ocorre por ingestão de 

ovos deste parasita, em que a forma mais frequente é por contacto com água ou alimentos que estiveram 

em contacto com fezes de cães infetados. No Homem, a doença é potencialmente mais grave, do 

intestino o parasita passa para outros órgãos (fígado e pulmões na maioria das vezes) através da corrente 

sanguínea.[70] Depois de instalado, o parasita leva à formação de quistos hidáticos que, por sua vez, 

levam a diferente sintomatologia consoante o órgão afetado. 

 

Toxoplasma gondii 

A toxoplasmose tem um contexto especial dentro das zoonoses parasitárias. Este parasita tem uma 

distribuição mundial, sendo que cerca de 74% dos gatos apresentam anticorpos para este parasita e se 

estima que cerca de um terço da população mundial já tenha sido infetada.[71] 

O parasita responsável por esta infeção (Toxoplasma gondii) é transmitido na maioria das vezes pelo 

gato. Os felídeos, são infetados pela alimentação de presas infetadas, como pequenos roedores. Para o 

Homem, a infeção pode ocorrer também pela ingestão de carne de animais infetados e por contacto com 

fezes de gatos infetados, normalmente através de água ou de alimentos.  

Nas situações mais comuns, esta infeção é assintomática e não representa qualquer perigo para a saúde. 

Apesar de tudo isto, este parasita pode ser um perigo para a saúde humana em casos particulares, 

nomeadamente imunodeprimidos e grávidas. No caso das grávidas, esta infeção é potencialmente 

perigosa para o feto, caso a infeção seja contraída durante a gravidez ou pouco antes desta. Também 

imunodeprimidos devem ter especial cuidado com esta infeção, já que nestes casos a doença é 

sintomática e potencialmente grave.[72] 

 

Leishmania spp. 

A leishmaniose é provocada por um endoparasita, que na Europa é fundamentalmente a Leishmania 

infantum.[73] Esta doença, embora possa afetar outros animais em situações mais raras, tem no cão o seu 

maior reservatório. Apesar de se tratar de um endoparasita, este é também transmitido por um outro 

parasita, os flebótomos. Estes parasitas estão, tal como muitos outros vetores de outras doenças, mais 

adaptados a ambientes quentes como é o caso do sul da Europa. A transmissão da doença é feita quase 

exclusivamente pela picada de flebótomos, estando para isso dependente em grande medida do 
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reservatório local. Neste reservatório é necessário considerar além dos casos sintomáticos, os casos 

assintomáticos, que se estima serem em número muito superior.[73] 

A manifestação da doença pode ocorrer de formas distintas sendo que no caso da Leishmania infantum 

pode ser dividida em leishmaniose cutânea (muito mais rara em Portugal) e leishmaniose visceral (mais 

comum e potencialmente mais grave, sendo fatal quando não tratada). 

 

Ectoparasitas 

 

No que respeita aos ectoparasitas, e tal como referido anteriormente, não é o efeito direto destes o 

principal problema ao nível da saúde pública. Em infestações, pode haver lesões cutâneas e reações no 

local da picada, casos mais graves podem levar a anemia e perda de peso por parte dos animais.  

Na maioria das vezes, estes parasitas representam um problema porque na sua maioria são vetores de 

várias outras doenças. Parasitas como pulgas, carraças, mosquitos e flebótomos são responsáveis pela 

transmissão de: 

• Doenças parasitárias como a leishmaniose, a dirofilaríose e de parasitas como o Dipylidium 

caninum. 

• Doenças bacterianas como rickettsioses, borrelioses, bartonelose, babesiose, erliquiose, 

anaplasmose e tularémia.[74] 

Pode ocorrer também a transmissão de doenças víricas, mas estas são raras e ainda menos comuns em 

Portugal.[74]  

Dentro dos ectoparasitas, há ainda a destacar os ácaros responsáveis pela sarna (Sarcoptes scabiei), esta 

por sua vez com efeitos diretos mais graves, associados a prurido intenso e lesões cutâneas, com 

possibilidade de infeções secundárias. Estes parasitas têm alguma seletividade pelo hospedeiro, mas 

podem também ser transmitidos pelos animais domésticos ao Homem.[74] 

 

2.9.Medidas preventivas 

Embora os parasitas tenham diferentes mecanismos de transmissão, as medidas para a prevenção de 

zoonoses são gerais. Estas medidas devem ser aplicadas tanto no caso de donos de animais de interior, 

como por donos de animais com maior contacto com o exterior. O seu foco principal são as doenças 

transmitidas por vetores e as doenças transmitidas através da água e dos alimentos. 

No caso das grávidas, a infeção por toxoplasmose deve ser prevenida a todo o custo, minimizando ao 

máximo o contacto com gatos e as suas fezes. Para isso, é fundamental que não sejam estas a contactar 

com as caixas de areia destes. Se isto não for possível deve ser sempre assegurado o uso de luvas nesta 

tarefa e a lavagem frequente das mãos. Os locais de repouso do gato assim como estas caixas de areia 

devem também ser higienizados regularmente de forma a minimizar o número de oocistos presentes no 

espaço. Como este parasita também pode ser transmitido através de carne mal cozinhada, ou por 
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alimentos contaminados, deve-se ter o cuidado de cozinhar bem todos os alimentos e lavar os alimentos 

comidos crus. 

Em indivíduos imunodeprimidos, os cuidados deverão ser redobrados, incluindo as medidas anteriores, 

mas tendo atenção a todas as doenças no geral. Nestes indivíduos há também que considerar a escolha 

do animal de estimação junto do médico, já que estes podem influenciar fortemente o estado de saúde 

do indivíduo. 

Para a população em geral as medidas preventivas passam especialmente por evitar a alimentação dos 

animais com carne crua, em grande medida pelo risco de hidatidose, mas também pelo risco de 

toxocariose.  

A lavagem frequente das mãos, assim como dos alimentos comidos crus é também muito importante já 

que a via fecal-oral é uma das principais formas de transmissão destes parasitas. Tal como para os grupos 

de risco, toda a carne deve ser bem cozinhada para destruir a presença de quaisquer quistos presentes. 

Além de todas estas medidas, os animais devem realizar visitas regulares ao veterinário para despistar 

eventuais infeções e debelá-las sempre que presentes. Este cuidado deve também ser feito a nível 

preventivo e não apenas quando há evidências da doença, já que o risco de infeção para o Homem 

aumenta consideravelmente. 

 

2.10. Desparasitação dos animais de estimação 

A desparasitação deve ser feita por aconselhamento do veterinário. Quando é feita de forma preventiva, 

esta deve incluir proteção contra endoparasitas e contra ectoparasitas. Para a proteção contra 

endoparasitas a ESCCAP recomenda medidas de controlo para a toxocariose, a hidatidose e a 

dirofilaríose.[60] No que respeita aos ectoparasitas, a proteção deve englobar pulgas, carraças e 

mosquitos/flebótomos. 

Neste processo deve-se ainda ter em consideração a idade do animal, o seu peso e estados de gravidez e 

lactação. 

Desparasitação contra endoparasitas 

A desparasitação contra endoparasitas deve ser feita em todos os animais ao mesmo tempo. Este tipo de 

desparasitação não tem, ou tem um efeito residual pouco prolongado (exceção para as lactonas 

macrocíclicas), pelo que o efeito protetor só se mantém enquanto a substância ativa está presente no 

organismo do animal.[75] Assim, a desparasitação em simultâneo em todos os animais, minimiza os riscos 

de reinfeção..  

É também importante a limpeza do ambiente com o qual o animal contacta pois apesar dos parasitas 

serem destruídos, as formas presentes no solo e no ambiente que rodeia o animal, são muito resistentes, 

podendo sobreviver durante meses ou mesmo anos, mesmo em condições adversas.[60] 

Na desparasitação preventiva dos animais de estimação devem ser utilizados medicamentos com ação 

simultânea sobre cestodes e nemátodos.[60] 
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Desparasitação de cães 

Segundo as recomendações da ESCCAP, a frequência da desparasitação dos cães depende do ambiente 

em que estão inseridos. Desta forma, as recomendações podem ir desde a desparasitação mensal até a 

desparasitações de uma a duas vezes por ano para animais de interior.[60] 

Para cachorros a desparasitação deve ser iniciada às duas semanas de idade, prolongando-se até duas 

semanas após o desmame. Esta desparasitação passa depois a ser mensal até aos seis meses, a partir 

desta idade segue as recomendações anteriores.[60] 

 

Desparasitação de gatos 

As recomendações para a desparasitação de gatos pela ESCCAP, são semelhantes às indicadas para os 

cães, com a exceção de que em gatinhos o início da desparasitação deve ser às três semanas. Além disso, 

mesmo para gatos com maior risco de exposição, a frequência recomendada da desparasitação é de três 

em três meses.[60] 

 

Desparasitação contra ectoparasitas 

A proteção contra estes parasitas deve ser feita pelo menos durante os meses mais quentes, ou seja, de 

março a novembro. Isto porque estes parasitas, nomeadamente pulgas, carraças, mosquitos e flebótomos, 

são mais comuns durante esta altura do ano. A proteção pode ser iniciada logo às oito semanas de idade, 

havendo produtos reconhecidamente seguros que podem ser aplicados a partir desta idade.[76] 

A periodicidade de desparasitação varia consoante o produto utilizado, sendo que a proteção conferida 

pode variar entre 1 e 8 meses. 

 

2.11. Medicamentos veterinários 

A escolha do desparasitante deve ser feita em conjunto com o veterinário. Os desparasitantes a seguir 

apresentados têm diferente espectro de ação, e são utilizados frequentemente em associações para cobrir 

um espectro mais alargado de parasitas. A seguir apresentam-se apenas aqueles mais utilizados na 

Europa:[77] 

 

Parasitas internos: 

 
Tabela 5Medicamentos utilizados no combate a parasitas internos. 

Substância ativa Mecanismo de ação Animal Espetro de ação 

Emodepside[78] 

Atua sobre a junção 

neuromuscular, 

estimulando recetores 

pré-sinápticos no 

parasita. Isto leva a 

paralisia e morte dos 

nemátodos suscetíveis. 

Cães e 

gatos 

Nemátodos: 

Ancylostoma spp 

Angiostrongylus vasorum 

Crenosoma vulpis 

Toxascaris leonina 

Toxocara canis 

Toxocara cati 

Trichuris vulpis 



António José da Costa Azevedo 
Relatório de Estágio – Farmácia Normal 

38 
 

Uncinaria stenocephala 

Praziquantel[78] 

 

Liga-se aos canais de 

cálcio do parasita, 

provocando uma rápida 

entrada de cálcio. Isto 

leva a espasmos e 

paralisia, levando à 

morte do parasita. 

Cães e 

gatos 

Cestodes: 

Dipylidium caninum 

Echinococcus 

multilocularis 

Echinococcus granulosus 

Taenia spp. 

 

Febantel/Fenbendazol/ 

Oxfendazol[78] 

 

O febantel é um pró-

fármaco do fenbendazol, 

sendo este 

interconvertido em 

oxfendazol. Estes 

fármacos ligam-se aos 

microtúbulos impedindo 

todo o transporte de 

glucose no parasita. 

Cães e 

gatos 

Nemátodos: 

Ancylostoma caninum 

Toxascaris leonina 

Toxocara canis 

Trichuris vulpis  

Uncinaria stenocephala  

Pirantel[78] 

 

Atua bloqueando a 

despolarização 

neuromuscular. Leva a 

paralisia do parasita com 

libertação do intestino. 

Cães e 

gatos 

Nemátodos: 

Ancylostoma spp  

Toxascaris leonina 

Toxocara spp 

Uncinaria stenocephala 

Lactonas 

macrocíclicas[78] 

(avermectinas e 

milbemicinas) 

Atuam como agonistas 

do GABA e ligam-se a 

canais de cloro 

dependentes de 

glutamato, permitindo a 

entrada de cloro. Isto 

leva a paralisia e morte 

dos parasitas. 

Cães e 

gatos 

Nemátodos: 

Ancylostoma spp  

Dirofilaria immitis 

Toxocara spp 

Trichuris vulpis 

Ácaros: 

Sarcoptes scabiei 

 

Parasitas externos: 

 
Tabela 6Medicamentos utilizados no combate a parasitas externos. 

Substância ativa Mecanismo de ação Animal Espetro de ação 

Piretróides[78] 

(ex: Deltametrina e 

permetrina) 

Atuam sobre os canais 

iónicos de sódio. Leva a 

paralisia e morte dos 

parasitas. 

Cães* 

Ácaros 

Pulgas 

Carraças 

Moscas 

Mosquitos 

Flebótomos 

Imidaclopride[78] 

Liga-se irreversivelmente 

aos recetores nicotínicos dos 

insetos. Leva a paralisia 

morte dos insetos. 

Cães e 

gatos 
Pulgas 

Fipronil[78] 

Liga-se aos recetores do 

GABA dependentes de 

cloro, impedindo a sua ação 

inibitória. Isto leva a 

hiperexcitação neuronal e 

morte. 

Cães e 

gatos 

Pulgas 

Carraças 

Ácaros 

*Não deve ser utilizado em gatos pois os piretróides são tóxicos para estes. 
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Estas formulações podem aparecer sob diferentes apresentações, a sua escolha depende em grande 

medida da facilidade de utilização pelo dono do animal. Um outro aspeto a ter em consideração é que 

formulações em pó, spray e shampoo, têm um tempo de proteção associado mais curto. Por outro lado, 

as coleiras e os spot-on apresentam um efeito mais prolongado no tempo, também mais adequado à sua 

utilização para efeitos preventivos.[75] 

 

2.12. Intervenção farmacêutica 

O número de animais de estimação tem vindo a aumentar nos últimos anos, e apesar destes terem muitos 

efeitos positivos sobre a saúde das pessoas, podem também estar associados às mais variadas doenças 

infeciosas. Dado que uma grande parte destas doenças são parasitárias, e bem adaptadas ao clima de 

Portugal, o nosso país torna-se num dos países europeus com maior risco de infeção por este tipo de 

doenças. Também com o fenómeno do aquecimento global, esta realidade tende ainda a agravar-se nos 

próximos anos. 

Um outro problema frequentemente referido em vários estudos, é que a população em geral não tem 

conhecimento de que muitas doenças dos seus animais de estimação lhes podem ser transmitidas, daí 

que muitas vezes possam ser observadas práticas de risco. O farmacêutico tem assim uma 

responsabilidade acrescida nesta área, tanto na saúde dos animais de estimação como também na própria 

saúde das pessoas que os rodeiam. 

Durante o meu estágio tive por diversas vezes contacto com práticas incorretas relacionadas com a 

desparasitação, assim como verifiquei uma preocupação muito maior com a desparasitação contra 

parasitas externos do que contra parasitas internos. Desta forma, decidi realizar um panfleto informativo 

(Anexo 4) sobre esta temática tendo por objetivo: 

• Alertar para as principais e mais preocupantes zoonoses em Portugal e as suas formas de 

transmissão; 

• Aconselhar algumas medidas preventivas para diminuir a incidência das zoonoses e a sua 

transmissão ao Homem; 

• Fornecer alguma informação sobre os esquemas gerais de desparasitação e de alguns dos 

métodos de desparasitação. 

 

Com este folheto informativo espero ter consciencializado os clientes da Farmácia Normal para alguns 

dos cuidados a ter com os animais de estimação. Espero também que este trabalho tenha contribuído 

para diminuir comportamentos de risco, e fornecida informação útil com conselhos sobre a 

desparasitação em animais de companhia, em particular cães e gatos. 
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Conclusão 

 

O período de estágio curricular é uma parte fundamental do mestrado em Ciências Farmacêuticas, 

permitindo ao mesmo tempo desenvolver e aprofundar as competências adquiridas até aqui, mas 

também adquirir novas competências e conhecimentos aplicados especificamente na área da farmácia 

comunitária.  

Durante este período de estágio, tive a oportunidade de desenvolver as várias funções de um 

farmacêutico, mas em especial a de atendimento ao público, onde o farmacêutico tem um papel de maior 

destaque. Assim, ao longo destes quatro meses de estágio fui progressivamente ganhando autonomia e 

desenvolvendo novas competências, com ajuda da equipa da farmácia. Em particular no aconselhamento 

farmacêutico, em que se torna necessário uma condução eficaz da entrevista ao utente, obtendo o 

máximo de informação, para que se tome a decisão o mais fundamentada possível. 

Em relação aos projetos desenvolvidos, pude também aconselhar diretamente as pessoas, no caso do 

projeto sobre a qualidade do sono, sobre um problema muito prevalente, que também tive a oportunidade 

de comprovar através do questionário realizado. No caso do meu segundo projeto, alertei para um 

problema que embora não tão frequente, é uma realidade pouco conhecida e cujo impacto se pensa que 

venha a aumentar nos próximos anos. Espero assim, que estes projetos tenham conseguido fazer-se 

chegar à comunidade e com isto mudar a perceção sobre estes problemas e permitindo uma melhoria da 

qualidade de vida. 

Tenho ainda consciência ainda que apesar do muito que aprendi durante este período de estágio, ainda 

tenho muito a aprender. Isto porque, além do mais, o papel de um farmacêutico a nível comunitário 

exige uma formação constante face a um mercado crescente de produtos, cada vez mais específicos e 

que exigem um conhecimento profundo por parte do farmacêutico para melhor poder desempenhar o 

seu papel. 
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Anexo 1 – Certificado da Formação Uriage 
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Anexo 2 – Questionário Qualidade do sono 
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Anexo 3 – Panfleto Informativo sobre a Qualidade do sono 
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Anexo 4 – Panfleto informativo sobre a Desparasitação Animal 
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Resumo 

 

O mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas inclui como unidade curricular um período de estágio, 

no qual se pode incluir um estágio em Farmácia Hospitalar e estágio em Farmácia Comunitária. Durante 

este período, é pretendido que sejam aplicados os conhecimentos adquiridos durante o restante período 

do ciclo de estudos. 

O meu estágio em Farmácia Hospitalar foi realizado de 15 de janeiro a 28 de fevereiro, no Centro 

Hospitalar do Médio Ave (CHMA), no qual tive oportunidade de estagiar tanto nos serviços 

farmacêuticos da Unidade de Famalicão, como também na Unidade de Santo Tirso. 

Este estágio permite assim aos estudantes ter um primeiro contacto com a realidade profissional, neste 

caso com o conceito de farmácia hospitalar. Este contacto permite também dar uma vertente mais prática 

aos conceitos teóricos obtidos até aqui, permitindo perceber a atividade de um farmacêutico nos circuitos 

de organização da farmácia hospitalar, assim como toda a dinâmica relacionada com esta. 

Neste relatório, estão descritos os conhecimentos adquiridos ao longo deste estágio, incluindo a 

organização dos serviços farmacêuticos nesta instituição, os processos de aquisição e armazenamento 

dos produtos farmacêuticos, os seus sistemas de distribuição e algumas outras atividades desenvolvidas 

em farmácia hospitalar, nomeadamente a preparação de manipulados e atividades de reembalagem e 

rotulagem. 
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1. Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. 

O Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. (CHMA), é um estabelecimento público do Sistema Nacional 

de Saúde (SNS), criado pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007 de 28 de fevereiro, que lhe concedeu também 

o estatuto de Entidade Pública Empresarial, dotando-o de autonomia financeira, administrativa e 

patrimonial. Este hospital resulta da fusão de dois hospitais, o Hospital S. João de Deus em Vila Nova 

de Famalicão e o Hospital Conde de São Bento em Santo Tirso, sendo este último a sede do CHMA.[1] 

Este centro hospitalar, tem por objetivo a prestação de cuidados de saúde de acordo com o seu grau de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

diferenciação e posicionamento no Sistema Nacional de Saúde (SNS), abrangendo para isso todos os 

utentes residentes nos concelhos de Santo Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão.[1] 

O meu estágio decorreu fundamentalmente nos Serviços Farmacêuticos (SF) da Unidade de Famalicão 

(UF), embora tenha também tido a oportunidade de, por um curto período de tempo, estagiar na Unidade 

de Santo Tirso (UST). 

 

1.1. Organização dos Serviços Farmacêuticos do CHMA 

Devido aos serviços prestados a nível hospitalar, é indispensável a este nível a presença de uma entidade 

que seja responsável pela gestão dos medicamentos, assim como pela promoção do seu correto uso, 

cabendo este papel aos SF. De acordo com o Manual de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar da Ordem 

dos Farmacêuticos as principais atividades dos SF passam pela seleção, preparação, armazenamento, 

manipulação e distribuição de produtos farmacêuticos, assim como o aconselhamento dos utentes e 

outros profissionais de saúde sobre o correto uso destes.[2] 

A atividade farmacêutica nos hospitais está regulada pelo Decreto de Lei nº 44204, de 2 de fevereiro de 

1962, estabelecendo as atividades e disposições gerais relacionadas com o funcionamento dos SF numa 

farmácia hospitalar. Cumprindo o disposto neste diploma, os SF do CHMA são dotados de autonomia 

técnica e científica, estando, no entanto, sob orientação geral dos órgãos de Administração do CHMA.[3] 

Além disso, a direção técnica dos SF deve estar a cargo de um farmacêutico, neste caso a Dr.ª Carla 

Melo está responsável pela direção técnica dos SF das duas unidades do CHMA (UF e UST). 

Tal como referido anteriormente, o CHMA possui duas unidades, no entanto, a UF devido às suas 

caraterísticas representa o armazém principal dos SF do CHMA, daí que apenas nesta unidade seja 

preparada a dose unitária, havendo um sistema de transportes regular que permite também efetuar os 

transportes entre as duas unidades. 

 

1.1.1. Espaço físico e horário de funcionamento 

Por forma a facilitar o acesso a utentes, a profissionais de saúde e a um acesso externo para cargas e 

descargas os SF do CHMA encontram-se localizados no piso -1. O espaço físico da farmácia é dividido 

em diversas áreas de trabalho (Anexo 1) nas quais se incluem: 

• Zona de Atendimento de Ambulatório – onde é feita a dispensa de medicação ao público; 

• Zona de receção de encomendas – onde se efetua a receção e conferência das encomendas; 
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• Zona de distribuição clássica – onde estão presentes os stocks para preparação das unidades 

móveis e satisfação de pedidos via web; 

• Sala de limpos – onde é guardado o material limpo, possuindo também um destilador e uma 

estufa para esterilização do material; 

• Sala de sujos – onde é colocado todo o material sujo; 

• Sala de preparação de medicamentos não estéreis – onde são preparados os manipulados; 

• Sala de reembalagem – onde são efetuados os procedimentos de reembalagem e rotulagem de 

determinados medicamentos; 

• Zona de distribuição da dose unitária – onde estão presentes os stocks e onde são preparadas 

as malas para dose unitária; 

• Armazém – onde são armazenados alguns produtos de maiores dimensões. 

Os SF da UF do CHMA encontram-se em funcionamento nos dias úteis desde as 8:30 até às 18 horas, 

aos sábados desde as 9:00 horas até às 12:00 e das 13:00 às 18:00, estando fechados aos domingos e 

feriados. 

 

1.1.2. Recursos humanos  

Qualquer SF necessita ao seu funcionamento de vários profissionais de forma a desempenhar as várias 

tarefas inerentes a estes serviços. Tal como referido anteriormente, os serviços farmacêuticos do CHMA 

são coordenados por uma farmacêutica, a Dr.ª Carla Melo. Os SF possuem também cinco farmacêuticas, 

cada uma responsável por um certo número de serviços. Dentro dos profissionais dos SF, estão também 

presentes técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes 

Administrativas. Todos estes profissionais trabalham de forma articulada por forma a prestar os 

melhores cuidados de saúde a todos os utentes do CHMA. 

 

1.1.3. Recursos informáticos 

Num local em que há uma grande movimentação de medicamentos, como é o caso de um hospital, torna-

se indispensável um sistema informático com capacidade para dar resposta às constantes movimentações 

de medicamentos. No CHMA, o sistema informático presente é o CPC/HS, desenvolvido pela Glintt - 

Healthcare Solutions, S.A. Este sistema permite otimizar a gestão dos produtos farmacêuticos, 

facilitando o controlo dos stocks dos produtos, permite também a validação das prescrições, a gestão 

dos pedidos de encomendas, pedidos via web dos serviços, transferências entre as duas unidades do 

CHMA e aceder aos consumos por produto e por utente. 

É ainda de destacar que todos os medicamentos utilizados cumprem o Código Hospitalar Nacional do 

Medicamento (CHNM), possuindo um código de identificação único, que facilita a uniformização destes 

códigos em todos os hospitais.[4] 
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1.1.4. Formulário Nacional de Medicamentos 

O Formulário Nacional de Medicamentos (FNM) é um documento que sucede ao Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM), encontrando-se o primeiro ainda em fase de conclusão, daí que 

embora seja este que se encontre em vigor, para os módulos ainda não publicados deve vigorar ainda o 

FHNM.[5] 

O FNM é elaborado, e sempre que necessário, atualizado pela Comissão Nacional de Farmácia e 

Terapêutica (CNFT), órgão consultivo do INFARMED, I.P.. A partir dos medicamentos com 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal, são avaliados em função da sua segurança, 

necessidade e custo-efetividade, de forma a poderem ser depois prescritos.[6] 

Este formulário é de uso obrigatório para todos os médicos prescritores no Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), no qual o CHMA se inclui. [7] É também uma ferramenta essencial para todos os outros 

profissionais de saúde, inclusive os farmacêuticos, já que este documento contém todos os 

medicamentos considerados essenciais na prestação de cuidados de saúde em meio hospitalar, contendo 

também orientações como indicações terapêuticas, riscos associados, modo de administração; possui 

também as formas farmacêuticas e dosagens disponíveis para cada substância ativa. 

Apesar do seu caráter obrigatório, este é também flexível, sempre que seja necessário um medicamento 

que não conste do FNM, o diretor clínico do serviço poderá pedir a sua introdução, devidamente 

fundamentada quanto ao seu benefício clínico em relação às alternativas existentes, à Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) do CHMA. Caso este pedido seja autorizado pela CFT do hospital e pelo 

Conselho de Administração, este é depois enviado para a CNFT para aprovação, sendo depois incluído 

na adenda de inclusão do FNM.[7]  

É ainda de realçar que o CHMA está em vias de implementar um formulário hospitalar interno, neste 

formulário estão incluídas as adendas aprovadas neste hospital, no entanto, tal não dispensa a respetiva 

justificação e autorização para alguns medicamentos específicos. 

2. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos 

Os SF, para darem resposta às necessidades do hospital necessitam de uma estreita gestão dos seus 

produtos. Assim, torna-se de extrema importância o correto registo informático tanto das entradas como 

das saídas, isto de forma a prevenir roturas de stock, salvaguardando sempre eventuais atrasos por parte 

dos fornecedores.  

 

2.1. Gestão de existências 

Para manter as quantidades necessárias de cada produto é necessário fazer uma correta gestão dos stocks 

da farmácia. Assim, é necessário definir um ponto a partir da qual se deve fazer a encomenda. Este ponto 

é definido em função da rotatividade dos produtos, daí que seja necessário, em primeiro lugar, definir o 

stock mínimo e o stock máximo. No CHMA, o stock mínimo corresponde às quantidades dos produtos 

necessárias para 15 dias, o stock máximo às quantidades para 1 mês. É a partir destes valores que é 
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definido o ponto de encomenda, ou seja, o ponto a partir do qual devem ser feitas as encomendas para 

esse produto. 

Mensalmente, a diretora dos serviços farmacêuticos, verifica os produtos que se encontram no ponto de 

encomenda, para que depois seja emitida uma nota de encomenda. Nesta, constam os produtos 

necessários e a quantidade em falta para se atingir o valor correspondente ao stock máximo. 

 

2.2. Sistemas e critérios de aquisição 

Inicialmente, no processo de compra, é necessário a seleção dos produtos, esta é feita em função do 

FNM e respetivas adendas. O processo de seleção e aquisição é feito em conjunto pelos SF e pelo serviço 

de compras do CHMA, havendo vários tipos de procedimentos: 

 

Concurso público 

É este o procedimento principal para a aquisição de produtos.  Neste tipo de procedimento, o Ministério 

da Saúde é responsável pela abertura de concursos públicos para os produtos mais utilizados no SNS 

(Contratos Públicos de Aprovisionamento), sendo também responsável pela seleção das propostas que 

apresentam as melhores condições. Estas propostas são depois apresentadas no portal dos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), no qual constam as condições de cada fornecedor, assim 

como o preço máximo ao qual cada produto pode ser adquirido. Esta lista é denominada Catálogo de 

Aprovisionamento Público de Saúde, constituindo uma ferramenta que além de facilitar o processo de 

seleção de fornecedor para os hospitais, aumenta a transparência destes processos. 

A seleção dos fornecedores a nível hospitalar é obrigatoriamente feita a partir deste catálogo, cabendo 

ao FH selecionar, a partir da lista de fornecedores presente no SPMS, os fornecedores que apresentam 

as melhores propostas tendo em conta não só o preço, mas também fatores como: a necessidade de 

rotulagem ou reembalagem, no caso de injetáveis se estes se fazem acompanhar de veículo, etc. Esta 

lista, é depois enviada para o Serviço de Compras e publicada de forma a permitir uma avaliação 

comparativa entre as propostas. 

Após a escolha do fornecedor, no ano seguinte, todas as encomendas desse produto são enviadas para 

esse fornecedor. Em todas as notas de encomenda enviadas deve também constar o número de concurso 

(definido após a seleção do fornecedor). 

Assim que há necessidade de adquirir um produto, a coordenadora dos serviços farmacêuticos efetua 

um pedido de compra, que é enviado para o Serviço de Compras do CHMA. Estes elaboram a nota de 

encomenda e enviam-na para o conselho de administração para que seja autorizada. Nos Serviços 

financeiros é depois atribuído o número de compromisso à encomenda, que funciona como uma garantia 

de pagamento ao fornecedor, e, assim que estes processos estão concluídos, é possível o envio da nota 

de encomenda ao fornecedor. 

 

Ajuste direto 
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É também possível que os produtos sejam obtidos não por concurso público, mas através de um ajuste 

direto, neste caso, e até um teto máximo de 5000 euros por ano, é possível contactar diretamente um 

fornecedor. Após uma avaliação prévia das condições dos fornecedores por parte da assistente 

administrativa, esta, com a consulta de um catálogo pode contactar um ou mais fornecedores de forma 

a encontrar a proposta mais favorável. 

 

Aquisição a farmácia comunitária 

Sempre que seja necessário um produto que é pouco utilizado no CHMA, ou quando eventualmente haja 

um atraso por parte do fornecedor, ou mesmo rotura de stocks, pode ser necessário recorrer a uma 

farmácia comunitária para suprimir estas necessidades. Nestes casos, cabe a uma farmacêutica enviar, 

normalmente através de email, os pedidos para esse dia a uma farmácia previamente acordada. 

 

É ainda de destacar que nos casos em que ocorrem roturas de stock, os produtos podem ser obtidos 

através de empréstimos de outros hospitais, ocorrendo esta situação principalmente em medicamentos 

de uso exclusivo hospitalar. 

 

2.2.1. Aquisição de estupefacientes e psicotrópicos 

Os estupefacientes e os psicotrópicos são um grupo de fármacos muito controlado por uma legislação 

muito restritiva, em virtude da propensão para serem alvos de atividades ilícitas e uso abusivo. Segundo 

o Decreto de lei nº 15/93, de 22 de janeiro, com retificação de 20 de fevereiro, todas as substâncias 

presentes nas tabelas I, II, III e IV, com a exceção das constantes na tabela II-A, estão sujeitas a um 

controlo especial, sendo o controlo destes produtos da exclusiva responsabilidade dos Farmacêuticos.[8] 

A aquisição destes produtos segue também um procedimento especial, no qual se inclui o preenchimento 

do modelo nº 1506 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (Anexo 2), que deve seguir para o 

fornecedor assinado pela diretora técnica dos SF, e em conjunto com a respetiva nota de encomenda. 

Quando as encomendas são recebidas, devem igualmente fazer-se acompanhar pelo respetivo impresso 

devidamente assinado pelo diretor técnico do fornecedor. O impresso original deverá depois ser 

arquivado pelos SF, enquanto que o duplicado deverá ser arquivado pelo fornecedor. 

O mesmo acontece quando eventualmente o pedido seja feito à farmácia comunitária, sendo, neste caso, 

o impresso assinado pelo diretor técnico da farmácia em questão. 

 

2.2.2. Hemoderivados 

Os derivados do plasma humano obedecem também a legislação especial, essencialmente devido a uma 

questão de rastreabilidade, em caso de suspeita de contaminação de algum lote.  

A aquisição destes produtos está disposta no Despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95, de 25 de janeiro, 

depois revogado pelo Despacho n.º 28356/2008, de 13 de outubro. De acordo com este despacho todos 

os hemoderivados devem ser analisados pelo INFARMED, lote a lote, quanto à presença de doenças 
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transmissíveis [9, 10], pela presença de anticorpos da sífilis, anti-HCV, anti-HIV 1 e 2 e de antigénio 

HBs.[11] Após esta análise, o INFARMED emite um certificado de Autorização de Utilização de Lote, 

permitindo que o lote em questão possa ser utilizado. 

Quando o hemoderivado chega aos SF deve fazer-se acompanhar deste certificado (Anexo 3), sendo que 

este é também, normalmente, acompanhado por um certificado de análises realizado pelo próprio 

laboratório de origem, assegurando a qualidade físico-química, biológica e imunológica do produto. 

De entre os derivados do plasma mais comummente utilizados no CHMA destacam-se o plasma, 

imunoglobulinas poliespecíficas, albumina, fibrinogénio e vacinas como vacina antitetânica, anti-D e 

imunização contra a varicela. 

 

2.2.3. Medicamentos sujeitos a Autorização de Utilização Excecional (AUE) 

Alguns produtos farmacêuticos, devido à ausência de AIM em Portugal, não estão autorizados a serem 

comercializados e, por isso, também não podem ser adquiridos pelos hospitais. No entanto, caso estes 

sejam indispensáveis ao doente, podem ser adquiridos mediante uma justificação ao INFARMED, 

obtendo assim uma Autorização de Utilização Excecional (Anexo 4). Cabe ao diretor clínico do serviço 

onde se observa a necessidade deste produto, submeter o pedido junto da CFT, que depois deverá ser 

aprovado por esta e pelo Conselho de Administração. Os pedidos são depois submetidos ao 

INFARMED, podendo ou não ser aceites, sendo que tal é normalmente feito durante o mês de setembro 

para vigorar no ano seguinte, é ainda de salientar que estes pedidos são enviados anualmente, devendo 

ser únicos e efetuados por substância ativa. [12, 13] 

As AUE também podem ser pedidas quando, mesmo existindo AIM, não haja uma avaliação 

farmacoeconómica concluída. Tal é possível sempre que não haja alternativas terapêuticas, e em que daí 

possa resultar uma situação de perigo de vida ou de complicações graves para o doente. Esta é uma 

situação que ocorre exclusivamente em meio hospitalar, sendo que o pedido deve ser feito através da 

plataforma SIATS (Sistema de Informação para a Avaliação das Tecnologias da Saúde). O pedido deve 

ser feito por doente, sendo devidamente explicada a sua situação clínica e devidamente justificada a 

necessidade do fármaco em questão. Deverá ser sempre avaliado previamente pela CFT, e só depois 

enviada para o INFARMED para avaliação.[14] 

 

2.3. Receção e conferência de produtos adquiridos 

As encomendas são rececionadas nos SF juntamente com uma guia de remessa ou fatura, sendo esta 

receção habitualmente feita pelos TDT. As encomendas são depois conferidas também pelos TDT, estes 

comparam os produtos recebidos com a fatura ou guia de remessa. As quantidades de cada produto, 

assim como as validades e os lotes são também registadas. No caso de medicamentos com necessidade 

de frio são ainda verificadas as temperaturas a que os produtos estiveram sujeitos durante o transporte. 
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Após a conferência, os documentos anteriores são entregues à assistente administrativa que procede ao 

registo informático das entradas, atualizando desta forma os stocks. Toda a documentação é depois 

conferida pela coordenadora dos SF e posteriormente enviada para os serviços financeiros. 

É ainda de realçar que os SF do CHMA estão também em vias de implementar o sistema de verificação 

de medicamentos, tal como estipulado no Decreto-Lei n.º 26/2018. Este sistema é um sistema europeu 

que tem por objetivo minimizar a introdução de medicamentos falsificados no mercado europeu. Neste 

sistema todos os medicamentos são dotados de um código identificador único e de um dispositivo de 

prevenção de adulterações. [15, 16] 

Nos SF, estes códigos deverão depois ser lidos e comparados com a informação presente num 

repositório, de forma a avaliar a autenticidade do produto, procedendo-se também à desativação do 

código identificador único. A verificação do dispositivo de prevenção de adulterações, por sua vez, é 

visual, permitindo avaliar se embalagem foi previamente aberta.[16] 

 

2.4. Armazenamento dos produtos 

Após a conferência, os produtos são armazenados segundo uma ordem específica e segundo regras 

específicas para facilitar a sua dispensa aos serviços clínicos e minimizar eventuais erros. Desta forma, 

os medicamentos são dispostos em 3 grandes áreas nos serviços farmacêuticos: 

• Zona para armazenamento dos produtos de grande volume, como é o caso de alguns injetáveis 

e dos desinfetantes;  

• Zona dos produtos de distribuição clássica; 

• Zona dos produtos para DIDDU. 

Além destes é ainda de destacar o cofre para armazenamento de psicotrópicos e estupefacientes e o 

armário das benzodiazepinas. Em qualquer um destes locais os produtos estão organizados por ordem 

alfabética da DCI (denominação comum internacional) e por ordem crescente de dosagem.  

No caso dos produtos presentes na zona de DIDDU, dos produtos presentes nos stocks dos serviços e 

nos presentes nos módulos dos stocks nivelados cada gaveta está identificada com o princípio ativo, a 

sua dosagem e uma cor correspondente à via de administração. Sendo que no CHMA foram adotadas as 

seguintes cores para cada via de administração: 

 

Tabela 1 Diferenciação das vias de administração por cores no CHMA. 

Oral 

Injetáveis 

Oftálmicos 

Transdérmicos 

Tópicos 

Retais 

Nebulizações 

Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas 
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Eletrólitos concentrados 

Vaginais 

Diversos 

 

Os medicamentos no CHMA respeitam também a metodologia LASA (Look-alike sound-alike), de 

forma a minimizar erros na dispensa e na administração. Assim, em medicamentos com grande 

semelhança ortográfica, fonética ou no seu aspeto, recorre-se à inserção de letras maiúsculas na sua 

denominação de forma a facilitar a sua diferenciação (Tall Man Lettering).[17] 

 

2.4.1. Medicamentos de alerta máximo 

Um outro mecanismo para prevenir eventuais erros, é a lista de medicamentos de alerta máximo do 

CHMA. Estes medicamentos, embora não sejam os que estão mais associados a erros, são os que 

apresentam efeitos mais graves em caso de erro na administração, sendo estes geralmente irreversíveis 

e associados a maior morbilidade e mortalidade. Estes estão também associados a uma margem 

terapêutica estreita, como é o caso de alguns anticoagulantes como a varfarina e das heparinas. [18] 

Todos os medicamentos que constam desta lista estão devidamente sinalizados com sinal vermelho de 

perigo em todas as gavetas, os medicamentos presentes nos SF estão também dispostos em local 

separado dos restantes. 

Os eletrólitos concentrados são um caso particular dentro dos medicamentos de alerta máximo, 

possuindo um protocolo específico. Todos estes medicamentos são também rotulados com um rótulo 

laranja fluorescente com as inscrições “ATENÇÃO DILUIR” OU “ELETRÓLITO CONCENTRADO”.  

 

Tabela 2 Lista de medicamentos de alerta máximo presentes no CHMA. 

Agonistas adrenérgicos Adrenalina, Dobutamina, Dopamina, Isoprenalina, 

Noradrenalina 

Antagonistas 

adrenérgicos 

Labetalol, Metoprolol 

Análogos da vasopressina Terlipressina 

Antianginosos Dinitrato de isossorbida 

Inotrópicos Digoxina 

Anestésicos gerais Cetamina, Desflurano, Etomidato, Propofol, Sevoflurano 

Ansiolíticos, sedativos e 

hipnóticos 

Midazolam 

Bloqueadores 

neuromusculares 

Besilato de cisatracúrio, Brometo de rocurónio, Cloreto de 

suxametónio 

Anticoagulantes Heparina sódica, Varfarina 

Trombolíticos Alteplase, Tenecteplase 

Insulinas Insulina 

Eletrólitos concentrados Cloreto de potássio, Cloreto de sódio, Fosfato Monopotássico, 

Bicarbonato de sódio, Cloreto de cálcio, Gluconato de cálcio 

10%, Glucose 30%, Sulfato de magnésio 
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2.4.2. Medicamentos de frio 

Os medicamentos de frio como é o caso da maioria dos medicamentos biológicos e de muitos dos 

citotóxicos, por terem menor estabilidade à temperatura ambiente são transportados de forma a que a 

sua temperatura não ultrapasse o intervalo especificado. Assim, de forma a não quebrar a cadeia do frio, 

estes têm prioridade na receção e armazenamento.  

Os frigoríficos dos SF nos quais estão armazenados os produtos de frio, estão equipados com 

termómetros e sensores que detetam desvios ao intervalo de temperatura especificado (entre 2 e 8ºC). 

Caso haja desvios a estas temperaturas, soa um alarme sonoro na farmácia, sendo também os 

farmacêuticos alertados via e-mail, permitindo uma rápida correção da situação. Também os frigoríficos 

dos serviços estão sujeitos a controlo da temperatura, neste caso, estão presentes termómetros nestes 

frigoríficos que registam constantemente a temperatura. O farmacêutico responsável por esse serviço 

deverá, pelo menos uma vez por mês, verificar esses registos e analisar eventuais desvios. Se os desvios 

se mostrarem prolongados e com temperaturas elevadas, será necessário contactar os laboratórios para 

perceber se existem estudos de estabilidade para as temperaturas a que os medicamentos estiveram 

sujeitos. Até que se obtenha uma resposta do laboratório, estes produtos deverão ser colocados em 

quarentena no frigorífico. Se existirem estudos de estabilidade pode-se então decidir se esses produtos 

ainda podem ser utilizados ou se se procederá ao seu abate, de igual forma, se não existirem mais ensaios 

de estabilidade também se deverá proceder ao seu abate. 

 

2.4.3. Revisão de stocks 

Os stocks de cada serviço clínico são revistos duas vezes por ano, nestas revisões os stocks são 

comparados com os perfis estabelecidos e são avaliadas eventuais quantidades em falta ou em excesso, 

presença de produtos que não constam do perfil e prazos de validade. Sempre que haja produtos em 

falta, estes só serão repostos mediante justificação do enfermeiro chefe do serviço. Os produtos em 

excesso ou que não constem do perfil, são devolvidos aos SF e são registados como devolução do serviço 

à farmácia. 

Todas as semanas à sexta-feira, os TDT efetuam uma verificação de existências da medicação de 

urgência de cada serviço, de forma a garantir o aprovisionamento de certos medicamentos considerados 

essenciais para o fim de semana. Além destes, há também uma lista de medicamentos de recurso, têm 

de estar presentes nos stocks de alguns serviços caso sejam necessários durante o período de fecho da 

farmácia. 

 

2.4.4. Controlo dos prazos de validade 

Devido à grande quantidade de medicamentos em circulação no hospital, é necessário um estreito 

controlo das validades de todos os medicamentos, daí que todos devam ter a validade em local visível, 

de modo a que não sejam administrados medicamentos fora do prazo de validade aos doentes. 
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Nas revisões de stocks, os SF encarregam-se de ir a todos os serviços registando as validades de todos 

os medicamentos cuja validade termina nos próximos seis meses. No último dia de cada mês, são 

retirados dos serviços todos os medicamentos que terminaram a validade nesse mesmo mês.  

Para minimizar o desperdício de medicação, sempre que se verificam medicamentos com prazo de 

validade curto, estes são substituídos por outros com validade mais longa. Depois de devidamente 

sinalizados com rótulo verde fluorescente podem ser colocados em serviços com maior consumo, ou 

alternativamente, utilizados na dose unitária. 

Caso as alternativas anteriores não sejam possíveis ou não tenham resultado no escoamento do produto 

antes do final do prazo de validade, poder-se-á, caso o valor em causa o justifique, contactar o laboratório 

de origem para tentar uma troca ou crédito do produto. Os produtos que esperam a resposta do 

laboratório são armazenados num armário próprio nos SF até que haja recolha dos mesmos.  

Quando o crédito ou a troca também não são possíveis, é necessário proceder-se ao abate do produto, 

neste caso, é emitida uma nota para abate do produto em questão, sendo esta colocada juntamente com 

o medicamento no armário anterior. Quando o número de produtos para abate atinge um certo número, 

são contactados os serviços de gestão de resíduos hospitalares da Ambimed, para que se proceda à sua 

incineração. Os estupefacientes pela sua natureza obedecem a um procedimento de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

abate especial, no qual devem constar duas testemunhas para comprovar a sua destruição. 

É ainda de realçar que as embalagens multidose, como é o caso de xaropes e pomadas têm também de 

ser controlados quanto ao seu prazo de validade após abertura. Nos SF, e apenas para as soluções orais, 

é-lhes colocada uma etiqueta com a validade após abertura, os enfermeiros devem depois registar a data 

de abertura nesta etiqueta. Se os produtos passarem esta data deverão ser rejeitados, se a data de abertura 

não for registada, cabe aos SF durante as revisões de stocks recolher os produtos e rejeitar todos os que 

não a possuam. 

3. Sistema de distribuição de medicamentos 

A distribuição de medicamentos tem por objetivo a dispensa de medicamentos, tanto para doentes em 

internamento como para doentes em ambulatório. Os sistemas de distribuição garantem o cumprimento 

das prescrições a nível hospitalar e minimizam os erros relacionados com a medicação, melhorando 

assim os cuidados de saúde prestados.  

No entanto, torna-se também necessário adequar o sistema de distribuição às necessidades de cada 

serviço. O sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária é o que se tem mostrado mais 

seguro e eficiente. [19] No entanto, este nem sempre pode ser convenientemente aplicado, como é o caso 

do serviço de urgência, em que, dada a imprevisibilidade da medicação necessária, não é possível 

dispensar a medicação para uma pessoa em particular. Este sistema, é assim suportado por outros que 

permitem uma melhor resposta nestes casos, como a distribuição por stocks nivelados. 
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3.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

A partir da publicação do Despacho Conjunto dos Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto do 

Ministro da Saúde, de 30 de dezembro de 1991, publicado no Diário da República nº 32, 2ª série, de 28 

de janeiro de 1992 a distribuição por dose unitária torna-se uma obrigação legal. Tal como referido 

anteriormente, este sistema permite uma maior segurança na utilização dos medicamentos em meio 

hospitalar, isto porque a medicação prescrita tem uma intervenção muito mais direta do farmacêutico.  

A validação das prescrições por parte dos farmacêuticos permite, além de uma diminuição dos erros 

médicos, o estabelecer de um perfil farmacoterapêutico, o que leva a um melhor acompanhamento da 

medicação de cada pessoa. Por outro lado, pelo facto de apenas ser dispensada a medicação para 24 

horas para cada doente, tem também um forte impacto na diminuição do desperdício de 

medicamentos.[20]  

Tal como referido anteriormente, pela natureza deste sistema de distribuição, este está apenas 

implementado nos serviços de internamento do CHMA, nomeadamente Medicina, Cirurgia, Ortopedia, 

Pediatria, Neonatologia, Obstetrícia, Ginecologia, Quartos Particulares e UCIM (Unidade de Cuidados 

Intermédios Médicos). 

 

3.1.1. Validação das prescrições médicas 

Sempre que há novas prescrições, ou alterações de prescrições já existentes, cabe ao farmacêutico 

responsável por cada serviço a sua validação antes da dispensa. Assim, através do sistema informático 

da Glintt, os farmacêuticos acedem às alterações de prescrições efetuadas em cada utente. Na avaliação 

das prescrições, os farmacêuticos têm especial atenção aos novos medicamentos, que estão identificados 

como tal, sendo avaliados parâmetros como a dose, frequência de administração, eventuais interações, 

ritmos de perfusão de injetáveis, etc. Sempre que surgem dúvidas, os farmacêuticos podem recorrer ao 

RCM (resumo das caraterísticas do medicamento) dos produtos através do próprio sistema informático 

ou através do site do INFARMED, por outro lado, podem recorrer à literatura presente no gabinete, 

como é o caso do Manual Merck e do Guia de Preparação e Administração de Medicamentos por Via 

Parentérica. 

Sempre que os farmacêuticos verificam que a prescrição não está de acordo com as recomendações da 

literatura, confirmam-na com o médico prescritor. Os farmacêuticos do CHMA possuem também uma 

folha de registo de intervenções farmacêuticas (Anexo 5), nesta folha são registados os problemas 

encontrados, as intervenções realizadas e se o médico aceitou a mesma intervenção. As folhas são depois 

arquivadas e analisadas trimestralmente, permitindo depois, através de uma reunião com o grupo de 

risco do medicamento, apresentar os principais problemas observados com as prescrições, permitindo 

assim uma melhoria continua dos cuidados prestados no CHMA. 

Neste sentido, é ainda de destacar o controlo dos antibióticos feito no CHMA, os antibióticos quando 

prescritos mantêm-se normalmente por um período de sete dias, havendo um aviso que alerta para o 

número de dias que o medicamento está a ser administrado. Quando este período é ultrapassado o 
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antibiótico é automaticamente cancelado da prescrição. Por outro lado, existe também um controlo por 

parte dos farmacêuticos ao abrigo do programa PAPA (Programa de Apoio à Prescrição de 

Antimicrobianos), de forma a diminuir e controlar o uso de certos antibióticos considerados de última 

linha e diminuir as taxas de resistência aos mesmos. No CHMA, os antibióticos controlados iniciaram-

se com o meropenem e a vancomicina, estendendo-se depois também à linezolida, cefepima, colistina e 

à cefazolina quando não utilizada em toma única. A cada nova prescrição, o antibiótico é registado e a 

informação é depois enviada para a CCI, que se encarrega de tratar a informação, avaliando a evolução 

da prescrição destes antibióticos ao longo do tempo. 

 

3.1.2. Procedimento diário nos Serviços farmacêuticos do CHMA 

A distribuição individual diária em dose unitária tem por base a dispensa da medicação para cada doente 

por um período de 24 horas. No CHMA, este período inicia-se às 15 horas de cada dia, neste período, 

os módulos com a medicação são entregues pelos AO a cada serviço em que este sistema de distribuição 

está presente, substituindo os módulos do dia anterior. 

Ao longo do dia, as prescrições são avaliadas e validadas pelos farmacêuticos, o que permite depois 

gerar os mapas gerais e os mapas de alteradas. Estes mapas são entregues aos TDT, que estão 

encarregues da preparação dos módulos com a medicação, cada um destes módulos possui toda a 

medicação para cada serviço, sendo que estão divididos em gavetas identificadas com o nome do doente 

e número da cama. A partir dos mapas gerais, os TDT preparam a medicação para cada doente em cada 

gaveta, para que esta seja depois entregue no dia seguinte. Como este é um sistema aplicado aos serviços 

de internamento, ocorrem muitas variações do estado clínico dos doentes, assim como novas entradas e 

altas, por isso as prescrições são constantemente alteradas. Desta forma, os TDT têm de adicionar e 

retirar recorrentemente a medicação de cada gaveta, daí que ao longo do dia sejam também gerados 

mapas de alteradas, em que consta a medicação alterada desde o último mapa. 

A medicação para a DIDDU no CHMA é apenas preparada na UF, daí que a medicação da UST seja 

depois de preparada em Famalicão, enviada para Santo Tirso em transporte destinado para o efeito. 

Como os SF da UST não estão abertos durante o fim de semana, a medicação para esta unidade é 

preparada para 72 horas à quinta-feira, e enviada à sexta-feira, sendo que aos sábados são apenas 

enviadas as alterações às prescrições. Na unidade de Famalicão, os SF estão em funcionamento ao 

sábado, o que permite que nesta unidade a medicação ao fim de semana seja preparada apenas para 48 

horas. 

Quando os módulos chegam novamente aos SF, é por vezes necessário fazer devolução de alguma 

medicação que não foi utilizada, normalmente a destinada a ser usada em SOS, ou medicação de doentes 

que tiveram alta. Nestas situações, os TDT repõem a medicação no stock da farmácia, anotando toda a 

medicação devolvida para que os stocks sejam posteriormente atualizados informaticamente pelos 

farmacêuticos. 
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3.1.3. Reposição de stocks dos serviços 

A DIDDU tem como principal desvantagem o facto de não conseguir dar resposta a alterações das 

prescrições no próprio dia, ou mesmo altas e entradas aos serviços. Quando as alterações são feitas 

depois das 15 horas, apenas se vão refletir no módulo do dia seguinte. Assim, para assegurar as 

necessidades dos doentes durante este período, os medicamentos são dispensados aos AO dos próprios 

serviços mediante apresentação de um impresso próprio para requisição de medicação (Anexo 6), ou 

através de contacto telefónico prévio. 

A necessidade desta medicação pode também surgir durante o período em que os serviços farmacêuticos 

se encontram encerrados. Nestas situações, os enfermeiros recorrem ao stock de medicamentos do seu 

serviço e preenchem o mesmo impresso para requisição da medicação. Assim que os SF entram 

novamente em funcionamento, estes impressos são entregues e procede-se à reposição dos stocks de 

cada serviço. 

Cada serviço tem um stock de medicamentos específico, em função das suas necessidades habituais, 

este stock, é definido em conjunto entre o Diretor de Serviço, o Enfermeiro Chefe e o Farmacêutico 

responsável por esse serviço. Do perfil consta não só os medicamentos mais utilizados, mas também as 

quantidades de cada um, ajustadas ao período máximo durante o qual a farmácia se encontra fechada. 

Na eventualidade de ser necessário um medicamento que não conste do perfil do serviço, estes têm a 

possibilidade de fazer um pedido de empréstimo a um dos serviços que o possua. O pedido de 

empréstimo é também feito em impresso próprio (Anexo 7), este impresso, depois de entregue nos SF, 

permite também a reposição do stock do serviço que o emprestou. 

 

3.2. Distribuição por reposição de stocks nivelados 

Este sistema de distribuição é apenas utilizado nas situações em que a DIDDU não o possa ser, como é 

o caso dos serviços de Bloco Operatório, Bloco de Partos, Consulta Externa, Imagiologia, 

Imunohemoterapia, Medicina Física e Reabilitação, Hospital de Dia Oncologia, Patologia Clínica, SIV, 

Urgências e VMER. Também neste tipo de distribuição há um perfil base para cada serviço, definido 

pelo Diretor de Serviço, Enfermeiro chefe e por um Farmacêutico.[21] Este perfil, tal como todos os 

outros, é bastante flexível e pode ser ajustado em função das necessidades. 

Este sistema de distribuição, também é utilizado nos serviços de internamento do CHMA, mas apenas 

de forma complementar à DIDDU. Neste tipo de serviços, é utilizada para produtos de maior volume ou 

que pela sua natureza, facilite a sua permanência nos serviços, como é o caso de soluções injetáveis de 

grande volume, desinfetantes e antisséticos, algum material de penso e outros produtos como 

formulações multidose (leites, xaropes, …).[21] 

Neste sistema, como os consumos são imputados ao serviço e não a doentes em particular, há uma 

limitação muito maior ao nível do seguimento farmacoterapêutico, em que o farmacêutico tem uma 

intervenção muito menor. Desta forma, este sistema de distribuição é também muito mais propenso a 

erros. 
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Nos serviços que não os de internamento, os medicamentos são entregues em módulos móveis, dos quais 

são retirados conforme as necessidades do serviço. Estes são periodicamente substituídos pelos AO, 

segundo o que se provou ser mais adequado a cada serviço. Assim que os módulos retornam aos SF, 

todas as gavetas são conferidas, verificando-se quais os medicamentos em falta e as suas quantidades. 

Os consumos são registados (Anexo 8) para que depois se proceda à reposição dos produtos em falta. 

Este mesmo registo é também utilizado pelos TDT ou pela Assistente Administrativa para, 

posteriormente, imputar os consumos a cada serviço. 

Para os restantes produtos a reposição é normalmente feita via web, nomeadamente para desinfetantes, 

antisséticos, formulações multidose, alguns materiais de penso, etc. Neste procedimento, cabe aos 

enfermeiros chefe, periodicamente, fazerem os pedidos segundo as necessidades do seu serviço.[21] Os 

pedidos são depois preparados pelos TDT, e aos AO cabe a entrega dos mesmos. A saída informática 

dos stocks pode depois ser dada tanto pelos TDT como pela Assistente Administrativa. A exceção a esta 

situação são os grandes volumes, como é o caso de alguns injetáveis, em que os stocks dos serviços são 

periodicamente revistos pelos TDT e AO que avaliam os produtos em falta e procedem à sua reposição 

de acordo com o perfil do serviço.[21] 

 

3.3. Distribuição por requisição individualizada  

Alguns produtos necessitam de um controlo mais rigoroso e, por isso, mesmo em serviços em que a 

DIDDU não está presente, é necessária uma requisição em nome do próprio doente. Estas situações 

aplicam-se a medicamentos como o sugamadex, a fenilefrina injetável e medicamentos utilizados em 

protocolos de histeroscopia e interrupção voluntária da gravidez (IVG). As requisições são feitas em 

impresso próprio de acordo com o medicamento pretendido, como é o caso do sugamadex (Anexo 9) e 

os protocolos para IVG (Anexo 10). 

É ainda de referir que as prostaglandinas utilizadas nas histeroscopias e IVG são da exclusiva 

responsabilidade dos farmacêuticos e, também por isso, são guardadas no cofre, juntamente com os 

psicotrópicos, apesar de não o serem. 

 

3.4. Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial 

Os medicamentos, como os psicotrópicos e estupefacientes e os hemoderivados, obedecem também a 

certos procedimentos que os restantes medicamentos não estão sujeitos. Esta situação deve-se 

essencialmente a uma questão de maior segurança no seu uso, tanto pelo risco de abuso e dependência 

nos psicotrópicos e estupefacientes, como maior controlo num possível caso de contaminação dos 

hemoderivados. Também os citotóxicos obedecem a um esquema diferente na sua distribuição, já que 

estes são cedidos diretamente ao hospital de dia de oncologia de acordo com as sessões de quimioterapia 

previamente estabelecidas. 
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3.4.1. Estupefacientes e psicotrópicos 

Estas substâncias correspondem às presentes nas tabelas I, II, III e IV com exceção da II-A, anexas ao 

Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro com retificação de 20 de fevereiro, Decreto Regulamentar nº 

61/94 e Portaria nº 981/98. Estes fármacos têm um elevado potencial para desencadear dependência 

tanto física como psicológica, daí que o seu potencial para uso abusivo não possa ser ignorado. Para 

contrariar este fenómeno, estes medicamentos estão sujeitos a maior controlo que os restantes, sendo 

também por isso armazenados em local distinto, também por forma a dificultar a sua utilização para fins 

ilícitos. Os stocks de estupefacientes são ainda mensalmente verificados para encontrar eventuais 

incorreções. 

No CHMA, as benzodiazepinas estão armazenadas em armário próprio, por sua vez os estupefacientes 

estão contidos dentro de um cofre (Anexo 11), estando estes últimos apenas ao encargo dos 

farmacêuticos.  

Os estupefacientes têm um nível de controlo superior às benzodiazepinas, e, ao contrário destas, nunca 

são enviados com a restante medicação na DIDDU. Sempre que estes medicamentos estejam presentes 

nas prescrições como medicação regular, ou estejam prescritos em SOS não fazendo parte do perfil do 

serviço, são enviados à parte da restante medicação, acompanhados de um protocolo de entrega (Anexo 

12). Quando estes são prescritos em SOS fazendo parte do stock desse serviço, não chegam a ser 

enviados, o enfermeiro deverá retirá-los do stock apenas se estes forem efetivamente necessários. Nesta 

situação, o enfermeiro deverá posteriormente preencher o anexo X (modelo nº 1509 da INCM – Anexo 

13). Este impresso é preenchido por substância ativa, e deve conter sempre os nomes dos doentes a quem 

foi administrado, assim como a respetiva quantidade. Depois de enviado para a farmácia, o documento 

original deverá ser arquivado nos SF, e o duplicado enviado para o serviço, juntamente com a medicação 

para a reposição dos stocks. Este impresso deverá também ser preenchido sempre que a farmácia se 

encontre fechada e se torne necessário recorrer à medicação do stock, tanto para os estupefacientes como 

para as benzodiazepinas. 

Dado que o armazém da Unidade de Famalicão é o armazém principal, dá-se a necessidade de enviar 

frequentemente esta medicação entre armazéns, sendo também necessário o envio do modelo nº 1509 

juntamente com a medicação. 

 

3.4.2. Hemoderivados 

Os hemoderivados estão também sujeitos a maior controlo, fundamentalmente por uma questão de 

segurança, isto porque derivados do sangue humano são produtos sujeitos a contaminação, podendo 

funcionar como um mecanismo de infeção. Embora todos os lotes sejam devidamente verificados pelo 

INFARMED, para maior segurança dos doentes torna-se necessário um controlo mais restrito destes 

produtos, de forma a permitir rastrear eventuais falhas neste circuito. 

Sempre que seja necessária a prescrição de um hemoderivado, o médico envia também o impresso para 

dispensa de hemoderivados (modelo nº 1804 da INCM) – Anexo 14 – com os campos A e B preenchidos. 
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Este impresso é composto por 2 vias, a via farmácia e a via serviço, aquando da dispensa destes produtos 

o farmacêutico preenche o quadro C deste impresso, do qual deve constar o lote, o fornecedor e o número 

de certificado do INFARMED (CAUL) – que corresponde a um comprovativo de que o lote em questão 

foi verificado pelo INFARMED e pode assim ser utilizado. A via farmácia fica de pois arquivada na 

farmácia e a via serviço é enviada com a medicação para o serviço, cabendo depois ao enfermeiro o 

preenchimento do quadro D aquando da administração do hemoderivado. 

 

3.4.3. Citotóxicos 

Os medicamentos citotóxicos não são preparados no CHMA, tal como qualquer outra preparação estéril, 

devido à ausência de condições para os preparar. Desta forma, para satisfazer as necessidades do hospital 

de dia de oncologia, há um protocolo estabelecido com o IPO do Porto (Instituto Português de Oncologia 

do Porto), para que os citotóxicos sejam preparados neste hospital e depois enviados para o CHMA. 

Assim que estes chegam aos SF, são devidamente confirmadas quantidades, concentrações, cytoset e 

condições de cada fármaco, antes de serem enviados para o serviço de hospital de dia de oncologia. 

No dia anterior, até às 16 horas é enviada uma lista para o IPO, com os respetivos rótulos para cada 

medicamento e com a identificação do doente, para que esta possa ser preparada. Neste processo, é 

também revista a concentração e volume prescritos de cada fármaco antes da lista ser enviada para o 

IPO. 

Dada a elevada toxicidade destes fármacos, é também necessário um kit para casos de derrame de 

citotóxicos, estando estes presentes nos locais em que pelo seu manuseamento possa ocorrer a sua perda, 

nomeadamente nos SF, hospital de dia de oncologia e na carrinha de transporte da medicação. Este kit 

possui o material necessário para sinalizar o local onde ocorreu o derrame e para se proceder à sua 

limpeza, sem que haja perigo para qualquer pessoa que tenha contacto com este local. 

 

3.5. Distribuição em ambulatório  

A farmácia hospitalar está também responsável pela cedência de certos medicamentos em regime de 

ambulatório, nomeadamente em patologias que necessitem de maior vigilância, em alguns 

medicamentos associados a potenciais efeitos graves ou em certas patologias em que haja uma maior 

necessidade de assegurar a adesão à terapêutica.  

Os medicamentos cedidos em ambulatório no CHMA englobam, não só medicamentos ao abrigo de 

diplomas legais, mas também medicamentos cedidos por decisão do Conselho de Administração do 

CHMA. Os diplomas legais abrangem medicação para esclerose lateral amiotrófica, hepatite C, IVG, 

Patologia Oncológica, Planeamento Familiar, pós-operatório de Cirurgia de ambulatório, artrite 

reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, psoríase em placas e Artrite idiopática juvenil 

poliarticular.[22] Além destas, são também cedidas no CHMA medicação para a hepatite B, medicação 

para histeroscopias, medicamentos sem AIM em Portugal como é o caso da fludrocortisona e medicação 

utilizada em biópsias mamárias.[22] A cedência de medicação para estas patologias é gratuita para o 
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utente, sendo de realçar que cada hospital só pode ceder medicação a utentes na área de residência do 

hospital sendo, no caso do CHMA, os utentes residentes em Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso. 

Com a publicação do Despacho n.º 13382/2012, de 4 de outubro, também as farmácias hospitalares 

passam a dispensar medicamentos através de receita eletrónica (PEM) – Anexo 15. No CHMA, este 

processo encontra-se em fase de transição, receitas internas de medicação para oncologia é expectável 

que sejam cedidas apenas por receita eletrónica. No caso das receitas externas ao CHMA e de algumas 

receitas internas como as de medicamentos biológicos, são necessariamente em suporte físico. 

A medicação em ambulatório pode ser cedida para um período máximo de 1 mês, salvo algumas 

exceções, como a patologia oncológica que está autorizada pelo Conselho de Administração do CHMA 

a cedências para períodos até 4 meses. Pode ainda, em certas situações devidamente justificadas pelo 

doente e aprovadas pelo Conselho de administração, terem estes períodos alargados.[22] Sempre que a 

prescrição contemple uma quantidade superior, o utente deverá dirigir-se novamente à farmácia para 

levantar a restante medicação.  

O atendimento deverá ser feito em local com privacidade adequada, e na validação da receita o 

farmacêutico deverá ter em conta aspetos como a medicação, a dose, a frequência, a via de 

administração, a validade da receita, o despacho pelo qual essa receita está a ser cedida e a assinatura 

do médico. No caso de se tratar da primeira dispensa, o utente deverá também preencher um termo de 

responsabilidade (Anexo 16), sendo-lhe fornecida uma Ficha Informativa sobre esse fármaco e 

explicada oralmente toda a informação. O doente deverá também deixar registado o seu nome e número 

de cartão de cidadão, assim como de todas as pessoas que este autorize a levantar a sua medicação. Após 

cada cedência, quem levanta a medicação deverá assinar um impresso de registo mínimo (Anexo 17). 

Os medicamentos biológicos são um caso particular dentro dos medicamentos cedidos em ambulatório. 

Estes medicamentos podem apenas ser prescritos por médicos com certificado para prescrição de 

biológicos, tendo obrigatoriamente no ato de dispensa de ser registado o seu lote. Quando o utente se 

apresenta pela primeira vez na farmácia apresenta a prescrição, juntamente com a respetiva justificação 

médica para utilização do medicamento biológico. É depois enviado um pedido ao Conselho de 

Administração, este, quando aprovado, passa a poder ser cedido, apenas para a pessoa para o qual foi 

aprovado. 

Tal como referido anteriormente, os medicamentos cedidos em regime ambulatório a nível hospitalar 

são gratuitos para os utentes, no entanto, a nível excecional é possível a cedência de medicação a título 

oneroso. No CHMA, tal só é possível quando a medicação em causa se encontra esgotada nas farmácias 

comunitárias, exigindo-se para isso a confirmação por 3 farmácias comunitárias ou a informação de 

indisponibilidade no mercado pelo INFARMED.[22] 
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4. Produção e controlo de medicamentos 

4.1. Medicamentos manipulados 

A produção de medicamentos manipulados é também uma realidade na farmácia hospitalar. Muitas 

vezes os medicamentos existentes no mercado não conseguem dar resposta às situações, daí que se tenha 

de recorrer à manipulação de determinados fármacos. Esta necessidade é ainda mais visível no caso de 

medicamentos utilizados em pediatria, em que muitas vezes é necessário recorrer ao fracionamento de 

doses. 

No CHMA, os manipulados são preparados em sala própria para esse efeito, que reúne as condições 

necessárias à preparação destes. Nesta mesma sala estão presentes as fichas de preparação dos 

manipulados mais comuns no CHMA, já pré-preenchidas. Quando se inicia a preparação de um 

manipulado, é também necessário que este se faça acompanhar da respetiva ficha de preparação (Anexo 

18) devidamente numerada por ordem sequencial de preparação. Nesta ficha devem constar também as 

matérias-primas, as respetivas quantidades, material utilizado e testes utilizados no controlo de 

qualidade do produto final com as respetivas especificações e resultados. 

Depois de preparado o manipulado, é colado o rótulo que inclui o nome deste, o nome do doente/serviço 

e o prazo de validade. Uma cópia deste deve ser depois incluída na ficha de preparação do manipulado. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar a realização de certos manipulados assim 

como de preparar alguns deles, nomeadamente Colutório para mucosites e Álcool a 50°. 

 

4.2. Reembalagem e rotulagem de medicamentos 

Os processos de reembalagem e de rotulagem são bastante comuns na farmácia, principalmente em 

formas orais sólidas. Como os medicamentos são dispensados de forma individualizada a todos os 

doentes, é necessário retirá-los do seu acondicionamento secundário e adequá-los a uma dose unitária.  

Isto leva a que, por vezes, estes não possuam a respetiva identificação com prazo de validade e lote, pelo 

que todos os medicamentos que se apresentem nestas condições têm de ser rotulados com estas 

informações. Sempre que é necessário a rotulagem de um novo produto, é necessário também o 

preenchimento de uma folha de registo, da qual consta o princípio ativo, forma farmacêutica, dose, 

marca do medicamento e um dos rótulos. 

Quando os medicamentos têm de ser retirados do seu acondicionamento primário, como nos casos em 

que estes têm de ser fracionados, ou quando estejam acondicionados em frascos multidose, é necessário 

proceder-se à sua reembalagem. Este procedimento também é realizado quando os acondicionamentos 

primários de dois medicamentos são muito semelhantes, para que seja mais fácil a sua distinção, 

procedendo-se à reembalagem do medicamento com menor utilização. Neste processo de reembalagem, 

o novo acondicionamento possui também sempre a identificação do princípio ativo, a sua validade e o 

lote. À exceção dos medicamentos reembalados por semelhanças de acondicionamentos primários, os 

restantes medicamentos passam a ter um prazo de validade diferente. A validade dos produtos passa a 

ser 25% da inscrita pelo laboratório produtor, tendo sempre um máximo de seis meses.[23] 
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5. Outras atividades da Farmácia Clínica 

5.1. Farmacovigilância 

A farmacovigilância é parte integrante da atividade dos farmacêuticos a nível hospitalar. Para promover 

uma melhoria contínua ao nível da segurança na utilização de medicamentos, as reações à medicação 

devem sempre ser comunicadas através do Portal RAM do INFARMED, ainda que sejam apenas 

suspeitas.  

Quando os medicamentos obtêm AIM, há ainda pouca informação relativamente à sua segurança, 

necessitando de ser utilizada numa faixa mais alargada da população para que se obtenham dados mais 

conclusivos. Assim, para minimizar este problema, os medicamentos são permanentemente 

acompanhados pelo sistema de farmacovigilância, que integra a fase IV dos ensaios realizados aos 

medicamentos. Esta permanente comunicação permite depois que se façam estudos de risco/benefício 

dos medicamentos, de forma a minimizar os riscos associados à sua utilização, permitindo uma melhoria 

contínua do conhecimento sobre os medicamentos assim como da saúde pública.[24] 

Durante o meu período de estágio, tive inclusive a oportunidade de verificar uma situação real de 

suspeita de reação adversa a um anti-infecioso, assim como acompanhar o preenchimento online da sua 

notificação ao INFARMED. 

5.2. Comissões técnicas 

A participação em comissões técnicas é também parte integrante da atividade dos farmacêuticos a nível 

hospitalar. Estas comissões visam principalmente a utilização segura, eficaz e racional dos 

medicamentos. A seguir, são descritas as comissões técnicas presentes no CHMA, nas quais os 

farmacêuticos participam: 

• Comissão de farmácia e terapêutica – composta por três farmacêuticos e três médicos, esta 

comissão é responsável pela promoção da utilização segura dos medicamentos, devendo 

promover a utilização dos protocolos terapêuticos instituídos no hospital. Cabe também a esta 

comissão a avaliação da introdução de medicamentos extra formulário no hospital. 

• Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência 

(GCL-PPCIRA) – este grupo tem como objetivo a diminuição das infeções nosocomiais no 

CHMA, promoção do uso racional de antibióticos e diminuição dos organismos resistentes a 

antimicrobianos.[25] 

• Comissão de ética – a comissão de ética é um órgão consultivo a nível hospitalar que tem por 

objetivo analisar questões de natureza bioética na prática médica, isto de forma a proteger a 

dignidade de todos os utentes. 
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6. Conclusão 

Durante o meu estágio em farmácia hospitalar no CHMA, tive a oportunidade de acompanhar a realidade 

da farmácia hospitalar nos vários serviços deste hospital. Desta forma, pude acompanhar e intervir nas 

principais atividades de um farmacêutico em que acompanhei todo o circuito do medicamento no 

hospital, desde a sua seleção e aquisição até aspetos relacionados com o acompanhamento após a 

administração, como é o caso da farmacovigilância. 

A atividade dos farmacêuticos permite assim, melhorar a segurança na utilização dos medicamentos, 

especialmente a nível hospitalar, que pela sua natureza implica doentes polimedicados, que estão mais 

sujeitos a eventuais interações, ou mesmo efeitos secundários mais graves. Tudo isto torna 

imprescindível, nesta área, um profissional de saúde com elevadas competências e conhecimentos na 

área do medicamento para dar resposta a estas necessidades. 

Este estágio permitiu-me assim, adquirir competências técnicas e científicas para o meu percurso 

profissional, ajudando-me a compreender esta área da farmácia não tão visível aos olhos do público em 

geral, mas que representa um aspeto de extrema importância para a saúde da comunidade. 
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b) Zona de distribuição clássica. 

d) Sala de sujos. 

Anexo 1 – Espaço físico da farmácia. 
 

 
         a) Zona de atendimento em ambulatório. 

 

 

                     
             c) Sala de limpos. 

 

 

 
e) Sala de preparação de medicamentos não estéreis. 
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f) Zona de distribuição de dose unitária. 

 

 

 

 
g) Armazém. 
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Anexo 2 - Anexo VII da Imprensa Nacional da Casa da Moeda para requisição de 

estupefacientes e psicotrópicos. 
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Anexo 3 – Certificado de Autorização de Utilização de Lote de Hemoderivados e Certificado 

de Análise. 
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Anexo 4 – Autorização de Utilização Excecional de medicamentos. 
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Anexo 5 – Registo de Intervenções Farmacêuticas. 
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Anexo 6 – Impresso para requisição de medicação. 
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Anexo 7 – Impresso para pedido de empréstimo entre serviços. 

 

 

 

 



Antonio José da Costa Azevedo 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO – CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE 
 

33 
 

Anexo 8 – Folha de registo da medicação para reposição por stocks nivelados. 

 

 

 

 



Antonio José da Costa Azevedo 

 RELATÓRIO DE ESTÁGIO – CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE 
 

34 
 

Anexo 9 – Impresso para requisição de sugamadex. 
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Anexo 10 – Impresso para requisição de medicação para IVG. 
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Anexo 11 – Locais de armazenamento dos estupefacientes e psicotrópicos. 
 

                          
a) Cofre dos estupefacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Armário das benzodiazepinas. 
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Anexo 12 – Protocolo para entrega/devolução de estupefacientes e psicotrópicos. 
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Anexo 13 – Anexo X da Imprensa Nacional da Casa da Moeda para requisição de 

estupefacientes. 
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Anexo 14 - Modelo nº 1804 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda para requisição de 

hemoderivados. 
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Anexo 15 – Exemplo de receita eletrónica. 
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Anexo 16 – Termo de responsabilidade assinado pelos utentes aquando da primeira dispensa 

em ambulatório. 
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Anexo 17 – Registo mínimo dos dados aquando da dispensa em ambulatório. 
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Anexo 18 – Ficha de preparação de manipulados. 
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