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“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco 

de si, levam um pouco de nós.”  

Antoine de Saint-Exupéry 
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RESUMO 

O Farmacêutico Comunitário é o último profissional de saúde que faz a ligação entre o utente 

e o esquema terapêutico. Para além disso, a Farmácia Comunitária é muitas vezes o primeiro lugar a 

que os utentes recorrem para que lhes sejam prestados serviços de saúde. Assim, o farmacêutico 

ocupa um lugar de destaque na comunidade, sendo responsável por transmitir informações importantes 

e pertinentes aos utentes que promovem o uso racional do medicamento e o sucesso da terapêutica. 

O estágio profissionalizante em Farmácia Comunitária é, sem dúvida, o culminar dos cinco 

anos de preparação, sendo muitas vezes o primeiro contacto com o mundo real da profissão 

farmacêutica. Durante este período podemos aplicar não só todo o conhecimento adquirido ao longo 

do curso, mas principalmente aprender algo novo todos os dias, não só a nível técnico e científico como 

a nível pessoal. O contacto direto com os utentes traz realmente algo novo que só se entende com a 

prática do mundo real. Os utentes da farmácia são todos diferentes e devem ser tratados como tal. 

Assim, o atendimento farmacêutico é um ato personalizado, individualizado e rico em conteúdo técnico-

científico. 

O meu estágio foi realizado na Farmácia Castro Mendes, em Guimarães. O presente relatório 

está dividido em duas partes: Parte I – Atividades realizadas durante o estágio e Parte II – Temas 

desenvolvidos ao longo do estágio.  

Relativamente à Parte II são abordados dois temas distintos. O primeiro tema foca-se na 

importância da saúde oral, mais especificamente na importância da higiene oral na prevenção de cáries 

nas crianças. Neste primeiro tema, a intervenção consistiu numa apresentação curta, clara e concisa 

acerca do tema para crianças em idade pré-escolar. O segundo tema aborda a asma, medicamentos 

antiasmáticos e a utilização correta dos inaladores na promoção do controlo da doença, dado a grande 

afluência de utentes a utilizar estes dispositivos. Neste projeto, a intervenção envolveu a elaboração 

de um manual de utilização dos diferentes tipos de inaladores para uso interno na farmácia e de um 

panfleto dirigido aos utentes acerca da doença com alertas para a importância de uma boa técnica 

inalatória. Por fim, e tendo em conta a importância crescente das redes sociais, que são cada vez mais 

um meio de propagação de informação, pude igualmente contribuir com uma publicação acerca da 

asma no Dia de Mundial da Asma. 
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PARTE I – ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ESTÁGIO 

1. INTRODUÇÃO 

Dentro das várias áreas de atuação do farmacêutico, a farmácia comunitária (FC) ocupa sem 

dúvida um lugar de destaque. Segundo os dados relativos ao ano de 2017, cerca de 59 em 100 

farmacêuticos exercem a sua atividade em FC1. A importância do farmacêutico comunitário é inegável, 

sendo o elo de ligação entre o utente e a dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde que 

se revela fundamental para o sucesso da terapêutica. 

Assim, o meu estágio curricular em FC decorreu na Farmácia Castro Mendes (FCM) em 

Guimarães, de 15 de janeiro a 14 de maio. Ao longo destes 4 meses tive a oportunidade de realizar 

várias atividades (Tabela 1), destacando-se as inúmeras formações que fui tendo neste período sobre 

diversos temas, produtos e marcas, tais como a formação geral da Uriage® e Apivita®. 

Tabela 1- Cronograma das atividades realizadas durante o período de estágio. 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Armazenamento de 

produtos 

     

Receção e conferência de 

encomendas 

     

Etiquetagem      

Medição de parâmetros 

bioquímicos 

     

Preparação de 

medicamentos 

manipulados 

     

Reposição de stocks 
     

Atendimento ao público 
     

Formações      

Projeto I      

Projeto II      

 

2. FARMÁCIA CASTRO MENDES 

2.1. LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A FCM localiza-se na Rua de Moçambique n.º 98 na freguesia de Creixomil, em Guimarães. 

Apesar de não se encontrar no centro da cidade, esta farmácia tem uma grande afluência de utentes 

uma vez que se encontra perto de uma estrada nacional e de vários estabelecimentos com interesse 

para a população.  
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Para além disso, a FCM é dotada de um sistema de farmadrive e de parque privativo para os 

utentes. De realçar que, uma vez que tem um horário de funcionamento bastante alargado (das 8h30 

às 24h de segunda à sábado e das 10h às 24h ao domingo), a FCM encontra-se dispensada de 

participar nos turnos de serviço permanente elaborado pela Associação Nacional das Farmácias (ANF) 

em conjunto com a Administração Regional de Saúde do Norte2. 

2.2. RECURSOS HUMANOS 

A equipa da FCM é constituída por 12 farmacêuticos, entre os quais a Diretora Técnica e 

também Proprietária da farmácia, a Dr.ª Helena Cristina Castro Mendes e 11 farmacêuticos substitutos 

(Dr.ª Ana Raquel Carvalho, Dr.ª Andreia Sousa, Dr.ª Alexandra Ribeiro, Dr.ª Joana Campelos, Dr. João 

Miguel Machado, Dr. José Pedro Fernandes, Dr.ª Maria João Monteiro, Dr.ª Mariana Pereira, Dr.ª Sílvia 

Varela, Dr.ª Soraia Cunha e Dr.ª Teresa Freitas). A completar a equipa, conta com 6 técnicos de 

farmácia (Dr.ª Ana Isabel Ferreira, Dr.ª Ana Catarina Ferreira, Dr.ª Cláudia Fonseca, Dr. Ivo Lopes, Dr. 

Ivo Silva e Dr.ª Sara Félix).  Deste modo, cumpre o disposto no Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 31 

de agosto, modificado pela Lei n.º 26/2011, de 16 de junho, no qual o quadro farmacêutico constitui a 

maioria dos trabalhadores da farmácia3.  

Para além disso, a equipa da FCM é ainda composta por 3 gestores (Eng. Filipe Castro Mendes, 

Eng. Ricardo Castro Mendes e Prof. Pedro Castro Mendes), 1 administrativa (Sónia Mendes), 1 gestor 

de marketing digital (Hugo Cunha) e 2 auxiliares de limpeza (D. Paula e D. Alice).  

2.3. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

O farmacêutico, para realizar as diferentes atividades do seu dia-a-dia na FC, necessita de ter 

acesso a instalações e equipamentos adequados, devendo a farmácia possuir uma estrutura adequada 

para o cumprimento das suas funções4.  

2.3.1. ESPAÇO EXTERIOR  

A FCM encontra-se localizada numa antiga habitação, composta por três pisos. É através de 

uma entrada, localizada no rés-do-chão, que os utentes acedem à farmácia, permitindo assim uma 

maior facilidade para os utentes com mobilidade reduzida. 

A FCM encontra-se devidamente sinalizada com uma cruz verde, que se encontra ligada 

durante todo o período de funcionamento da farmácia, tal como descrito no artigo 28º do DL n.º 

307/2007, de 31 de agosto3. O horário de atendimento, a diretoria técnica e a lista semanal das 

farmácias que se encontram em regime de serviço permanente encontra-se devidamente afixado para 

conhecimento da comunidade. O rés-do-chão conta com um grande espaço envidraçado contendo 

publicidade relativa a diferentes produtos e/ou campanhas em vigor na farmácia. 

O espaço exterior da farmácia é composto por um parque privativo e o sistema de farmadrive. 

O sistema de farmadrive é um dos pontos mais fortes da FCM e opera através de um sistema de 

sensores e semáforos e um posto de atendimento exclusivo. 

2.3.2. ESPAÇO INTERIOR  

Segundo o artigo 29 o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, as instalações da farmácia devem 

ser adequadas, de modo a assegurar a segurança, conservação e preparação dos medicamentos e a 
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acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal. Para isso, devem dispor, 

no mínimo, de uma sala de atendimento ao público, armazém, laboratório e instalações sanitárias3. 

Posto isto, a FCM é composta por: 

• Espaço de atendimento ao público: muito amplo, composto por vários lineares com 

produtos maioritariamente relativos à dermocosmética e com um grande espaço 

envidraçado permitindo a entrada de luz natural. Imediatamente à entrada está localizado 

um dispositivo de senhas e uma balança. O utente tem ao seu dispor 8 balcões de 

atendimento (incluindo 1 balcão destinado ao atendimento no farmadrive) e, ainda, uma 

sala de atendimento individualizada para prestar alguns serviços de saúde, tais como 

administração de injetáveis e medição de parâmetros bioquímicos e onde se encontra o 

contentor do VALORMED para a recolha dos medicamentos inutilizados. É também 

possível observar atrás dos balcões de atendimento vários Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM) e Suplementos Alimentares dispostos segundo as principais 

patologias que levam o utente a procurar o aconselhamento farmacêutico. Por fim, na zona 

dos balcões existe um equipamento destinado à gestão do numerário no qual introduzimos 

o dinheiro que o utente nos forneceu e o equipamento calcula automaticamente e fornece 

o troco correspondente para o utente.  

• Armazém: o armazém encontra-se dividido essencialmente em duas áreas distintas. A 

primeira área posiciona-se perto do local de atendimento de modo a agilizar o processo. 

Assim, é composto por um sistema de gavetas onde se encontram os principais 

medicamentos de marca sob as diferentes formas farmacêuticas disponíveis no mercado 

(comprimidos e cápsulas, xaropes, ampolas, soluções orais, supositórios e enemas, 

injetáveis, cremes e óvulos vaginais, carteiras, preparações oftálmicas e otológicas, 

antiasmáticos, anticoncecionais, formas farmacêuticas de aplicação tópica e produtos 

constantes no protocolo da diabetes) organizados por ordem alfabética segundo a 

Denominação Comum Internacional (DCI). Imediatamente ao lado, encontram-se dispostos 

nas prateleiras Medicamentos Genéricos dos laboratórios com maior expressão na FCM, 

organizados igualmente por DCI. Neste mesmo piso, mas com acesso mais restrito 

encontram-se armazenados os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MPE) em 

duas gavetas com fechadura. A segunda área, localizada no primeiro andar, divide 

igualmente os Medicamentos, consoante a forma ou categoria terapêutica distinguindo 

igualmente os medicamentos de marca dos genéricos. No segundo andar, encontram-se 

armazenados os excedentes de produtos de cosmética, suplementos alimentares, 

medicamentos veterinários e artigos de puericultura.  

• Laboratório: Este local destina-se à preparação de medicamentos manipulados (MM), 

bem como à preparação de preparações extemporâneas. É constituído por uma bancada 

e dois armários - um armário superior e um armário inferior com gavetas, destinados não 

só ao armazenamento das matérias-primas e equipamentos, bem como a toda a 

documentação indispensável para a preparação de MM. Para além disso, é no laboratório 
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que se encontra localizado o frigorífico para armazenar todos os produtos que necessitam 

de serem conservados a uma temperatura inferior à temperatura ambiente, como as 

vacinas. 

• Instalações sanitárias; 

• Escritórios; 

• Cozinha. 

2.3.3. ESPAÇO VIRTUAL 

A FCM encontra-se sempre disponível para auxiliar os seus utentes em qualquer dúvida que 

apresentem. Assim, para além do tradicional contacto telefónico, a FCM dispõe ainda de um email e 

de uma página no Facebook muito ativa, conseguindo responder a todas as dúvidas dos utentes em 

tempo relativamente útil. Este contacto virtual permite que a farmácia atue em diversas frentes em 

tempo real, revelando-se uma mais valia numa sociedade cada vez mais tecnológica. 

2.4 SISTEMA INFORMÁTICO 

Na FCM, o sistema informático utilizado é o SIFARMA2000®. Este sistema, foi desenvolvido 

pela Glintt, sendo uma ferramenta crucial no dia-a-dia da farmácia. O sistema permite auxiliar não só 

no atendimento, onde proporciona um maior conforto e segurança, como também na gestão de stocks 

na farmácia, processamento de encomendas, entre várias outras atividades5. 

A FCM utiliza igualmente uma ferramenta business intelligence, o Sifarma.Gest, que reúne 

várias informações de modo a facilitar a gestão da farmácia, uma vez que permite uma análise 

pormenorizada de vendas, de gestão de produtos e margens, da rentabilidade, entre outros6. Estes 

indicadores referem-se, geralmente, a dados mensais da própria farmácia, existindo, no entanto, 

valores comparativos com farmácias da região e com os valores médios nacionais. 

2.5 FONTES DE INFORMAÇÃO  

O farmacêutico deve ter sempre ao seu alcance informação atualizada sobre medicamentos, 

mais especificamente sobre as indicações, contraindicações, interações, posologias recomendadas e 

as principais precauções a ter com determinado medicamento ou regime terapêutico. Assim, a farmácia 

deve dispor de fontes de informação sob a forma física ou eletrónica, sendo o Prontuário Terapêutico 

e o Resumo das Caraterísticas dos Medicamentos (RCM) fontes de acesso obrigatório no momento da 

cedência dos medicamentos4. Para além disso, deve possuir a Farmacopeia Portuguesa em qualquer 

um dos formatos (papel, eletrónico ou online) 3.  

Durante o meu período de estágio contactei frequentemente com os RCM dos medicamentos 

quando tinha alguma dúvida durante o atendimento. Para questões surgidas fora do atendimento ao 

público, para além do RCM consultava igualmente o Prontuário Terapêutico para obtenção de 

informação integrada. 
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3. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

3.1. GESTÃO DE STOCKS 

Uma boa gestão do stock dos medicamentos e de outros produtos de saúde é fundamental na 

farmácia para assegurar que as necessidades dos doentes são satisfeitas4. Para além disso, é 

importante para a farmácia evitar as ruturas de stock e a acumulação de produtos sem rotatividade 

uma vez que poderão ser indícios de prejuízo para a farmácia. Assim, é necessário ter em consideração 

vários aspetos (Figura 1) aquando da aquisição de determinados produtos de modo a assegurar uma 

gestão sustentável de produtos e recursos.  

Na FCM, os procedimentos de gestão são realizados com recurso ao Sifarma®, que permite 

analisar detalhadamente os perfis de compra e venda de produtos de modo a definir stocks mínimos e 

máximos para os diferentes produtos farmacêuticos. Este sistema facilita a gestão de encomendas, 

uma vez que, quando o stock mínimo é atingido, é gerado automaticamente uma proposta de 

encomenda para o produto.  

3.2 GESTÃO DE ENCOMENDAS  

Segundo o artigo n.º 34 do DL 307/2007, as farmácias só podem adquirir medicamentos a 

fabricantes e distribuidores grossistas autorizados pelo INFARMED2. Na FCM, a maioria das 

encomendas são efetuadas diretamente aos fabricantes/laboratórios, uma vez que adquire produtos 

em grande quantidade, usufruindo de condições mais favoráveis de compra e garantindo o 

cumprimento das expetativas de compra dos seus clientes. 

 

Além destes, a FCM trabalha também com diferentes armazenistas que diariamente 

contribuem para a satisfação das necessidades da farmácia, sendo estes a Plural, Cooprofar, 

Empifarma e a Alliance Healthcare. Na FCM, as encomendas para armazenistas são realizadas, 

maioritariamente, através do Sifarma® e, em casos pontuais, por via telefónica. Por sua vez, as 

encomendas diretas a laboratórios são efetuadas quase exclusivamente por telefone com o 

representante de vendas. 

Figura 1- Exemplos de aspetos importantes a ter em conta para uma boa gestão de stocks. 
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Tendo em conta a elevada procura de produtos na FCM, as encomendas efetuadas ao longo 

do dia podem ser instantâneas, manuais ou diárias. As encomendas instantâneas caracterizam-se 

pela rapidez da avaliação da disponibilidade dos produtos e da hora de entrega, podendo ser registadas 

através do Sifarma® ou por via telefónica. Para além disso, associado a este tipo de encomendas, 

existe o projeto Via Verde do Medicamento, que tem como objetivo melhorar o acesso a medicamentos 

em rutura de stock. Este meio de aquisição de medicamentos é excecional e tem como base da 

encomenda uma receita médica válida7. 

 Por sua vez, as encomendas manuais apresentam as mesmas caraterísticas que as 

encomendas instantâneas uma vez que são efetuadas igualmente quando um produto se encontra 

indisponível na farmácia e existe necessidade da confirmação da disponibilidade no armazenista. 

Contudo, este tipo de encomenda nem sempre apresenta registo informático. Assim, aquando da sua 

receção, cria-se a encomenda sem comunicá-la ao fornecedor, uma vez que apenas pretendemos que 

fique registado no sistema.  

Por fim, as encomendas diárias, tal como o próprio nome indica, são efetuadas diariamente 

sendo os produtos para esta encomenda sugeridos pelo próprio sistema informático quando os 

produtos atingem o stock mínimo. É da responsabilidade do farmacêutico analisar estes produtos 

sugeridos, de modo a aprovar ou não a encomenda, de acordo com as necessidades, sendo esta 

diretamente enviada para o fornecedor. 

As encomendas instantâneas foram o tipo de encomendas que realizei mais frequentemente, 

isto porque são rapidamente realizadas ao balcão através da utilização do sistema informático ainda 

durante o atendimento (após a verificação da existência do produto no fornecedor). A título de exemplo 

foi a encomenda de 4 embalagens de Femara® reservadas para uma utente, uma vez que na farmácia 

não existia stock suficiente para fornecer todas as embalagens.  Como atravessamos um período em 

que há bastantes medicamentos esgotados, pude igualmente efetuar várias encomendas através da 

via telefónica, como foi no caso do Tolvon® e ainda, pela Via Verde, como o antidiabético Trulicity®. 

Relativamente às encomendas manuais, pude igualmente contactar com estas aquando da receção de 

encomendas. 

3.3. RECEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Os produtos encomendados são normalmente entregues em caixas de cartão ou em 

contentores, cada uma destas identificadas com o fornecedor e acompanhadas pela fatura ou pela guia 

de remessa (caso ainda não esteja faturada). No caso de existir algum produto que necessite de 

condições de conservação entre os 2-8ºC, estes são entregues em contentores térmicos identificados 

e são, obviamente, os primeiros a serem conferidos e armazenados. 

Na verificação da encomenda deve-se sempre validar os seguintes parâmetros: 

• Fornecedor; 

• As condições dos produtos rececionados (se estão ou não danificados); 

• Número de unidades (pedidas e enviadas); 

• O próprio produto (se corresponde ao produto encomendado); 

• Prazo de validade (PV); 
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• Preço de faturação; 

• Preço Inscrito na Cartonagem (PIC), quando aplicável. 

É importante, ainda, confrontar o Preço de Venda ao Público (PVP) do produto que temos em 

stock naquele momento com o PIC do produto que recebemos. No caso do valor do PIC ser diferente 

daquele que está a ser naquele momento comercializado na FCM, são colocado dois elásticos à volta 

da cartonagem de modo a diferenciar o produto mais recente do que já estava em circulação na 

farmácia. Este método tem como principal objetivo escoar os produtos com o preço antigo. Caso 

contrário, se houver alteração do preço mas se não houver produto em stock, o PVP deverá ser 

atualizado. Nos produtos sem PIC, como os MNSRM e os cosméticos, o preço é atribuído pela própria 

farmácia, estabelecendo margens de lucro relativamente ao preço de faturação. 

Por vezes, para ajudar a identificar o produto recorre-se ao Código Nacional do Produto (CNP). 

Para além dos parâmetros acima referidos, verifica-se ainda o número da fatura e da encomenda, o 

valor total da fatura com a taxa de imposto de valor acrescentado (IVA), o preço de venda à farmácia 

(PVF) e os descontos aplicados. No caso de existirem produtos encomendados que não foram 

enviados, no final da fatura é feita uma referência a estes justificando a razão pela qual não foram 

entregues. Geralmente acontece no caso dos produtos que se encontram esgotados ou em rutura. 

Todos os parâmetros verificados deverão ser introduzidos no sistema informático durante a 

receção da encomenda, devendo sempre coincidir com o discriminado na fatura. Quando se termina a 

receção, os produtos que não foram rececionados, dada a diferença entre os produtos encomendados 

e os rececionados, podem ser transferidos para outro fornecedor, retirados, adicionados à encomenda 

diária ou serem reportados ao INFARMED. Sempre que conste na encomenda benzodiazepinas ou 

MPE, o sistema informático obriga a introdução do número da fatura ou do número da requisição 

associada à fatura. 

Ao longo do estágio, tive a possibilidade de conferir várias encomendas e rececioná-las, 

permitindo um primeiro contacto com o sistema informático e, ainda, uma visão geral dos principais 

produtos da FCM (no caso das encomendas diárias).  

3.4. MARCAÇÃO DE PREÇO 

Todos os produtos presentes na farmácia devem ter o preço marcado com “impressão, etiqueta 

ou carimbo”.9 Assim, todos os produtos sem PIC são marcados no próprio estabelecimento, pelo que 

o preço é definido pela própria farmácia estabelecendo a margem de lucro relativamente ao preço da 

faturação, dependendo do IVA a que estão sujeitos os produtos. Durante a marcação dos preços é 

necessário ter em atenção que não se oculta nenhuma informação importante, tal como o PV e a 

informação científica. 

Durante o estágio, procedi à marcação e remarcação do preço de diversos produtos tendo os 

cuidados referidos acima. Esta atividade contribuiu para ter uma visão geral dos produtos que têm PIC 

e os que necessitam de marcação do preço, o que possibilitou uma melhor distinção entre eles 

posteriormente. 
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3.5. ARMAZENAMENTO  

No armazém da farmácia devem ser asseguradas as condições necessárias para proporcionar 

uma correta conservação dos produtos, tal como as condições de iluminação, temperatura, humidade 

e ventilação das zonas de armazenamento. Para isso, deve dispor de sistemas de medição e registo 

da temperatura e humidade de modo a monitorizar as condições de conservação, especialmente nos 

produtos que implicam conservação no frio de modo a garantir a qualidade dos produtos4,10. A FCM 

dispõe de sistemas localizados nos dois níveis do armazém e ainda no frigorífico. Para além disso, a 

organização do armazém deve também assegurar a rentabilização do trabalho na farmácia. 

Antes do armazenamento propriamente dito, na FCM, durante a receção das encomendas os 

produtos são separados segundo o seu stock pré-existente na farmácia (0,1,2,3,4 e +5) de modo a 

conferir o stock informático durante a arrumação destes e, assim, conseguir detetar possíveis erros. De 

realçar, que durante o armazenamento dos produtos existe o cuidado de colocar os produtos com PV 

mais curto mais acessíveis de modo a serem vendidos em primeiro lugar (FEFO – first expired, first 

out). Para além disso, também se segue o princípio FIFO (first in, first out) de modo a escoar primeiro 

os produtos que estão há mais tempo na farmácia. Este último princípio tem particular interesse nos 

produtos que não têm PV.  

O armazenamento dos produtos foi a primeira atividade que realizei no meu estágio na FCM. 

Apesar de parecer uma atividade pouco apelativa, fez com que conhecesse melhor os locais e os 

produtos disponíveis na farmácia, o que demonstrou ter uma elevada importância uma vez que 

posteriormente me facilitou o atendimento ao utente. 

3.6. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE  

Segundo o DL n.º307/2007, de 31 de agosto “as farmácias não podem fornecer medicamentos, 

ou outros produtos, que excedam o prazo de validade ou que hajam sido objeto de decisão, ou alerta, 

que implique a sua retirada do mercado” 3. Assim, o controlo do PV na farmácia adquire uma elevada 

importância, uma vez que fora do PV não se pode assegurar que o produto possui as mesmas 

caraterísticas. 

O controlo dos PV na FCM é feito, pelo menos, em 2 momentos. O primeiro controlo é feito 

aquando da receção das encomendas em que se compara o PV do produto que chegou com o que já 

existia na farmácia. No caso de o produto recentemente rececionado ter um PV inferior ou o stock na 

farmácia ser zero, a informação do Sifarma® é atualizada. O segundo controlo consiste na emissão de 

Listas de Controlo de Prazos de Validade pelo sistema informático dos artigos cujo PV termina em 3 

meses. Ao mesmo tempo que se verificam os PV também se verificam stocks, atualizando 

posteriormente o sistema. No caso de existirem Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e 

MNSRM tenta-se escoar primeiramente estes, tendo sempre o consentimento do utente. Já no caso 

dos cosméticos, suplementos alimentares, entre outros, aplica-se um desconto por validade curta, 

estando estes produtos expostos em locais estratégicos. Quando os produtos não podem ser vendidos, 

a farmácia deve iniciar o processo de devolução aos respetivos laboratórios/armazenistas.  



             Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

Séfora Silva da Costa 9 

 

À semelhança de outras atividades já referidas, o controlo dos PV foi igualmente uma das 

primeiras atividades realizadas na FCM. O controlo dos PV contribuiu para me familiarizar com as 

diferentes áreas de armazenamento dos produtos bem como o contacto com os mesmos. 

3.7. DEVOLUÇÕES  

Quando um produto não está conforme, ou seja, quando está com o PV expirado, embalagem 

danificada ou quando há suspensão da comercialização de um lote/produto pelo INFARMED, deve-se 

proceder à devolução dos produtos aos respetivos fornecedores.  

A devolução dos produtos é processada através do Sifarma®, sendo obrigatório justificar a 

razão pelo qual o produto será devolvido. Com isto, será emitida uma nota de devolução que será 

enviada ao respetivo fornecedor juntamente com o produto. Segundo o DL n.º 307/2007, de 31 de 

agosto, “os medicamentos, ou outros produtos, que aguardem devolução ao fornecedor ou 

encaminhamento para destruição, devem estar segregados dos demais produtos e devidamente 

identificados”3.  

É importante ter em conta que este processo de devolução deve ser sempre evitado uma vez 

que representa um risco económico para a farmácia, visto que implica sempre perdas monetárias e a 

possibilidade de a devolução não ser aceite. No caso de o fornecedor aceitar a devolução poderá enviar 

à farmácia um produto substituto ou então emitir uma nota de crédito no mesmo valor. Pelo contrário, 

se o fornecedor não aceitar a devolução este deve registar o motivo e procede-se à quebra do stock 

do produto. Posteriormente o produto é recolhido pelo VALORMED. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de proceder à devolução de produtos ao respetivo 

fornecedor através do sistema informático. Um dos produtos que devolvi e que reparei que se devolvem 

mais vezes são os leites para bebé principalmente devido ao facto de embalagem estar danificada 

aquando da receção destes produtos na farmácia. 

 

4.  DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA E 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

O exercício da atividade farmacêutica tem como objetivo e principal responsabilidade a saúde 

e bem-estar “do cidadão em geral e do doente em particular”.8  Assim, enquanto agente de saúde, o 

farmacêutico deve atender às diferentes necessidades, devendo escolher, dentro dos vários produtos 

disponíveis na farmácia, o que melhor se adequa ao utente de modo a possibilitar o acesso a um 

tratamento com qualidade, eficácia e segurança8. 

 Para tal, segundo o artigo n.º33 do DL n.º 307/2007, de 31 de agosto: “as farmácias podem 

fornecer ao público os seguintes produtos: a) Medicamentos; b) Substâncias medicamentosas; c) 

Medicamentos e produtos veterinários; d) Medicamentos e produtos homeopáticos; e) Produtos 

naturais; f) Dispositivos médicos; g) Suplementos alimentares e produtos de alimentação especial; h) 

Produtos fitofarmacêuticos; i) Produtos cosméticos e de higiene corporal; j) Artigos de puericultura; k) 

Produtos de conforto3”. 

Durante a dispensa dos medicamentos, o farmacêutico não se deve limitar a ceder os 

medicamentos mas também avaliar a medicação dispensada, se é adequado ao utente 
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(contraindicações, interações, alergias, intolerâncias, etc), se é adequada a posologia (dose, frequência 

e duração do tratamento) e se o doente tem condições (sociais, económicas e legais) para administrar 

o medicamento4. Para além disso, o farmacêutico deve fornecer toda a informação necessária de modo 

a promover o uso correto, seguro e eficaz dos medicamentos por parte do utente4.  

4.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, os MSRM devem preencher uma das 

seguintes condições:  

• “Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados para o fim a 

que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica;  

• Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável para fins diferentes daquele a 

que se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, direto ou indireto, para a saúde;  

• Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade e ou 

efeitos secundários seja indispensável aprofundar;  

• Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica”12. 

4.1.1. PRESCRIÇÃO MÉDICA E VALIDAÇÃO 

Atualmente, existem três tipos de prescrição: 

1) Prescrição Eletrónica Materializada – prescrição é impressa; 

2) Prescrição Eletrónica Desmaterializada ou Receita sem papel – prescrição é acessível 

por equipamentos eletrónicos, como por exemplo por mensagem ou na aplicação do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS); 

3) Prescrição Manual – prescrição feita à mão pelo médico num documento pré-impresso, 

devendo este tipo de prescrição ser feita em casos excecionais13.  

Antes de dispensar, a prescrição deverá conter as seguintes informações e validada (no caso 

da prescrição manual e materializada): 

✓ Número da receita; 

✓ Local de prescrição; 

✓ Identificação do médico prescritor; 

✓ Identificação do utente (nome, número do SNS, número de beneficiário da entidade 

financeira quando aplicável, regime especial de comparticipação de medicamentos) 

✓ Entidade financeira responsável pela comparticipação da receita; 

✓ Identificação do medicamento (a prescrição pode ser feita por DCI ou, excecionalmente, 

por marca no caso de não existir similar ou então, não existir um medicamento genérico 

similar comparticipado. No caso de não ser devido ao motivo apresentado previamente, o 

prescritor deve incluir uma das seguintes justificações técnicas: 

Alínea a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; 

Alínea b) Reação adversa prévia; 

Alínea c) Continuidade de tratamento superior a 28 dias); 

✓ Posologia e duração do tratamento; 

✓ Comparticipações Especiais; 
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✓ Data da prescrição; 

✓ Validade da prescrição e número de embalagens (Anexo I); 

✓ Assinatura do médico prescritor é obrigatória e manuscrita (exceto na prescrição eletrónica 

desmaterializada em que é assinada digitalmente) 13. 

Para além das informações acima referidas, no caso das receitas manuais é necessário 

validar igualmente os seguintes parâmetros: 

✓ Identificação da exceção (falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no 

domicílio ou até 40 receitas/mês); 

✓ Local da prescrição deve ser identificado com a respetiva vinheta; 

✓ Vinheta do médico prescritor13.  

Neste tipo de receitas, o farmacêutico tem ainda de ter em conta que estas não podem ter 

rasuras, caligrafias diferentes ou mesmo prescrição com canetas diferentes ou lápis, sendo todos estes 

critérios mencionados motivo para a não comparticipação das receitas13. Quando o farmacêutico 

recebe uma prescrição, no caso de esta não poder ser aviada deve procurar ajudar o utente4. Para 

além disso, deve interpretar a prescrição tentando entender o tipo de tratamentos e as intenções do 

prescritor, bem como confirmar se todos os parâmetros prescritos relativamente ao medicamento se 

encontram adequados ao utente (forma farmacêutica, posologia, método de administração, duração do 

tratamento, etc.) 4.  

Na FCM as receitas são validadas durante a dispensa dos medicamentos e, posteriormente, 

por 2 farmacêuticos antes do processo de faturação de modo a garantir que as receitas estão em 

conformidade com os parâmetros exigidos para posterior comparticipação. Sempre que haja alguma 

irregularidade na receita, o primeiro passo é falar com o médico e tentar resolver o mais depressa 

possível de modo a satisfazer as necessidades e expectativas do utente. No caso de haver alguma 

dúvida também entram em contacto com o Centro de Conferência de Faturas (CCF). De realçar que, 

em casos de incumprimento dos requisitos da prescrição, a farmácia pode recusar a sua dispensa uma 

vez que estes erros implicam a rejeição da restituição do valor da comparticipação à farmácia14.  

No meu estágio inicialmente foi um desafio encarar e validar todos os aspetos importantes das 

receitas. Contudo, com o tempo, foi possível aperfeiçoar e interiorizar os parâmetros a ter em conta. 

De qualquer forma, pedia sempre uma segunda verificação por alguém da equipa da FCM de modo a 

ter a certeza que poderia proceder à dispensa dos medicamentos prescritos. Durante este processo foi 

possível observar que, sobretudo nas receitas manuais, é necessário estar muito atenta uma vez que 

aparecem frequentemente erros de prescrição os quais são necessários resolver de modo a que o 

utente nunca saia prejudicado. 

4.1.2. SISTEMAS DE COMPARTICIPAÇÃO 

Nos dias de hoje, a legislação prevê a comparticipação de medicamentos através de dois 

regimes: geral e especial13.  

O regime geral consiste na comparticipação pelo Estado no PVP de acordo com diferentes 

escalões, que são atribuídos consoante as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, 
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quem prescreve e o consumo acrescido para os doentes que sofram de determinadas patologias 

(Escalão A –90%, Escalão B –69%, Escalão C –37%, Escalão D –15%)13,15.  

O regime especial abrange um grupo de doentes, como pensionistas em que o “rendimento 

total anual seja igual ou inferior a catorze vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano 

civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar 

aquele montante” ou os cidadãos estrangeiros com estatuto de refugiados ou com direito de asilo em 

Portugal13,15. No regime especial também estão incluídas determinadas patologias que são definidas 

por despacho, como a Psoríase, Dor oncológica moderada a forte e Doença de Alzheimer. Neste caso, 

o despacho deve estar indicado na prescrição13,15.  

Adicionalmente, existem outros produtos que são igualmente comparticipados pelo Estado, tais 

como: 

• determinados MM, em 30% do PVP; 

• tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria (em 85%) e agulhas, 

seringas e lancetas (em 100%) destinadas ao autocontrolo da diabetes mellitus; 

• produtos dietéticos com carácter terapêutico (100%) apenas no Instituto de Genética 

Médica Dr. Jacinto Magalhães ou nos centros de tratamento dos hospitais protocolados 

com o Instituto; 

• câmaras expansoras (CE) (em 80%, até 28€ e apenas uma/ano/utente); 

• dispositivos médicos de apoio a doentes ostomizados e /ou com incontinência / retenção 

urinária, em 100%13.  

Existem também sistemas de complementaridade que podem ser adicionais aos regimes de 

comparticipação assegurados pelo Estado, tal como os Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS) 

e a Caixa Geral de Depósitos. O comprovativo de venda e as receitas deste tipo de comparticipação 

são comunicadas, para além do SNS, à entidade correspondente de modo a poder reembolsar a 

farmácia. Os seguros de saúde também exigem procedimentos similares para proceder ao reembolso 

da farmácia. Para inserir o sistema de complementaridade em causa, o próprio sistema informático já 

possui uma lista de todos os planos de comparticipação devendo ser selecionado no ato da dispensa 

o sistema correto. 

Ao longo do meu estágio fui tendo contacto com os vários sistemas de comparticipação, 

nomeadamente os sistemas de complementaridade. Pude deparar-me com várias situações relativas 

à comparticipação, entre elas o caso de uma mãe que pretendia levantar uma CE prescrita para o seu 

filho. Contudo, neste caso não foi possível obter comparticipação uma vez que no espaço de um ano o 

filho já teria adquirido uma outra CE que, segundo a mãe, acabou por partir. De facto, nesta situação 

foi de extrema importância entender os critérios de comparticipação para as CE e explicar devidamente 

à utente os critérios que se encontram em vigor.  

4.1.3. RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO  

A farmácia dispensa vários medicamentos comparticipados ao longo do mês. Para reaver a 

percentagem do PVP assegurada pelo SNS ou outros sistemas de comparticipação é necessário 
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organizar o receituário e verificar que tudo se encontra em conformidade, antes de enviar a 

documentação para as entidades competentes. 

As receitas eletrónicas desmaterializadas são comunicadas diretamente aos centros de 

faturação. Contudo, uma vez que existem receitas materializadas, estas necessitam de ser validadas 

antes da dispensa ao utente, tal como foi referido anteriormente. Para além disso, no final da dispensa 

é impressa/colada na parte de trás da receita informação importante tais como: o valor da 

comparticipação do Estado por cada medicamento e na totalidade da receita, valor ao encargo do 

utente por cada medicamento e o total, impressão do código do medicamento em caracteres e códigos 

de barras e impressão de informação relativa ao exercício do direito de opção por medicamento. A 

receita deve ser assinada pelo utente e ainda pelo responsável pela dispensa com o carimbo da 

farmácia14.  

As receitas médicas são divididas consoante o organismo de comparticipação e organizadas 

por lotes, contendo cada lote no máximo 30 receitas (organizadas numericamente) 14. Quando se 

termina o lote, as receitas do lote são verificadas comparando o valor da comparticipação impresso 

com o indicado no sistema informático. Após esta verificação é impresso um verbete de identificação 

do lote que é carimbado e guardado junto dos outros lotes referentes ao mesmo organismo e mês. 

Na FCM, no último dia de cada mês, os lotes são fechados e é emitido a Relação de Resumo 

de Lotes e a Fatura Final Mensal de cada organismo de comparticipação, devendo toda a 

documentação ser carimbada, datada e assinada pela Diretora Técnica ou pelo farmacêutico substituto. 

Finalmente, é gerado um documento com todas as receitas dispensadas que é posteriormente enviado 

eletronicamente para a ANF. Até ao dia 10 do mês seguinte, a farmácia tem de enviar a documentação 

necessária para efeitos de faturação ao CCF14. No caso de outros organismos de comparticipação, a 

documentação deve ser enviada para a ANF.  

Todos os documentos serão analisados. No caso de estar tudo em conformidade, o valor das 

comparticipações é reembolsado à farmácia. Pelo contrário, no caso de haver inconformidades, pode 

haver devolução do documento à farmácia para que esta possa efetuar a correção do erro ou poderá 

haver correção do valor a pagar à farmácia14.  

Durante o estágio tive a oportunidade de, para além de analisar os parâmetros para validar 

uma receita, efetuei de forma autónoma todos os procedimentos para fecho do lote. Para além disso, 

assisti a um fecho da faturação no último dia do mês de fevereiro, onde me foi explicado todo o 

procedimento. 

4.1.4. MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES  

Os MPE são medicamentos utilizados no tratamento de várias doenças, como nas doenças 

psiquiátricas e oncológicas. Dado que estes medicamentos são várias vezes associados a atos ilícitos, 

requerem uma vigilância apertada, pois apesar de terem propriedades benéficas podem induzir 

dependência física e psicológica16. Assim, o processo envolvente desde a aquisição dos MPE até ao 

controlo do receituário e respetiva dispensa ao utente, deve obedecer a certas normas que fui tendo 

contacto ao longo do estágio, tal como demonstra a figura 2. 
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Figura 2- Circuito dos MPE na farmácia e respetivas atividades realizadas na FCM durante o estágio. 
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4.1.5. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Segundo o Despacho n.º 18694/2010, 18 de novembro, os MM apenas podem ser 

comparticipados nas seguintes condições: 

“a) Inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual substância ativa na forma 

farmacêutica pretendida; 

b) Existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente; 

c) Necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências terapêuticas 

de populações específicas, como é o caso da pediatria ou da geriatria”17. Neste mesmo despacho 

consta uma lista dos MM comparticipados13,17. 

A prescrição do MM é feita através de uma lista predefinida, indicando o prescritor a dosagem 

e a quantidade a preparar. No caso de uma receita materializada ou manual, os MM têm de ser 

prescritos isoladamente de outros medicamentos. A receita materializada deve ser identificada como 

sendo uma receita do tipo MM. No caso da receita desmaterializada, a linha de prescrição é do tipo 

LMM (Linha de Prescrição de Medicamentos Manipulados) 13. No caso das receitas manuais não têm 

um modelo específico, apenas a indicação FSA (Faça Segundo a Arte). 

A preparação dos MM deve respeitar as boas práticas de manipulação, devendo todo o 

processo ser documentado4. O PVP é estabelecido conforme o regulamentado na Portaria n.º 

769/2004, de 1 de julho, com base no valor dos honorários da preparação, das matérias primas e 

materiais de embalagem18. 

Durante o meu estágio na FCM pude preparar vários MM simples bem como a sua ficha de 

preparação e cálculo do PVP (exemplo em Anexo II), sempre sob a supervisão e validação de um 

farmacêutico. Entre os MM que preparei constam: a suspensão oral de trimetropim a 1%, a suspensão 

oral de captopril 5mg/mL, vaselina salicilada, permetrina a 5 % em vaselina e enxofre precipitado em 

vaselina. 

4.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Os MNSRM, tal como o próprio nome indica, não são sujeitos a prescrição médica e, salvo 

exceções, não são comparticipados. Nestes produtos, é obrigatório que a rotulagem do 

acondicionamento secundário (caso não exista, do acondicionamento primário) contenha as indicações 

de utilização destes medicamentos19.  

Assim, o farmacêutico tem ao seu alcance e sob a sua responsabilidade vários MNSRM que 

poderão ser indicados no tratamento de um transtorno ou sintoma menor4. Dado que, como estes 

medicamentos são de venda livre, vários utentes procuram a farmácia para se automedicarem. Cabe 

ao farmacêutico saber orientar o utente, avaliar a situação (sintomas, duração, se já tomou algum 

medicamento, doenças, etc.) e indicar não só o tratamento mais adequado, bem como medidas não 

farmacológicas, promovendo sempre o uso racional do medicamento. Em situações mais graves, deve 

redirecionar o doente para o médico4.  

Para além dos MNSRM propriamente ditos, existe uma sub-classe: os Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF).  Estes medicamentos 

são sujeitos a prescrição médica, contudo, podem ser dispensados sem receita médica se a sua DCI 
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constar numa lista diariamente atualizada pelo INFARMED e, sejam cumpridos os protocolos de 

dispensa dos medicamentos listados20.  

Os Medicamentos Homeopáticos também são considerados MNSRM e a sua produção é 

feita a partir de substâncias denominadas de stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com 

processos descritos na farmacopeia. Nestes procedimentos, utilizam-se quantidades mínimas de 

substâncias ativas através de diluições e dinamizações consecutivas21.  

Na FCM, inicialmente observei atentamente o aconselhamento de vários MNSRM por parte da 

equipa da farmácia. Mais tarde, durante o meu atendimento ao público, pude igualmente proceder à 

dispensa e indicação de certos MNSRM tendo sempre o cuidado de obter informações de modo a 

escolher apropriadamente o que mais se adequava ao utente. Pude observar que o aconselhamento 

dos MNSRM variavam ao longo do meu tempo de estágio. No período de janeiro a março, 

predominavam a indicação de antigripais, antitússicos, descongestionantes nasais, analgésicos e 

antipiréticos e anti-inflamatórios para as dores de garganta. Entre abril e maio, predominavam os anti-

histamínicos, dado a afluência de pessoas com sintomas alérgicos.  

Os medicamentos homeopáticos não têm muita expressão de venda, o que associo à falta de 

interesse e confiança do utente neste tipo de medicamentos. Assim, não tive muito contacto com estes 

medicamentos, tendo apenas dispensado um medicamento homeopático (Stodal ®). 

4.3. PRODUTOS DIETÉTICOS E PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

Como referido no DL n.º 74/2010, de 21 de junho, os géneros alimentícios destinados a uma 

alimentação especial são todos aqueles que, “devido à sua composição especial ou a processos 

especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, são adequados ao 

objetivo nutricional pretendido e comercializados com a indicação de que correspondem a esse 

objetivo”. Assim, este tipo de alimentação corresponde às necessidades nutricionais de pessoas com 

processo de assimilação ou metabolismo perturbados, com condições fisiológicas especiais e 

beneficiam da ingestão controlada de determinadas substâncias e lactentes ou crianças pequenas em 

estado de saúde22.  

Na FCM existe uma grande variedade de produtos para alimentação especial, nomeadamente 

produtos hiperproteicos e hipercalóricos, como o Fortimel Compact Protein® e os leites infantis de 

crescimento de diversas marcas, como por exemplo Nestlé® e Aptamil®. Contudo, contactei mais com 

os leites infantis uma vez que a procura é muito maior quando comparada com outros produtos para 

alimentação especial. 

4.4. PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 

Os medicamentos à base de plantas são todos aqueles que utilizam exclusivamente 

substância(s) ativa(s) obtidas das plantas, preparações à base de plantas ou substância(s) uma 

associação das duas anteriormente referidas12,23. Tal como os outros medicamentos, estes exigem 

igualmente a demonstração de qualidade, segurança e eficácia23.  

Durante o meu estágio na FCM, verifiquei que estes produtos eram essencialmente utilizados 

no caso de insónias/ansiedade (como o Valdispert ®) e tratamento de pernas pesadas (Daflon 500 ®). 
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Para além disso, algumas pessoas também utilizavam este tipo de produtos como adjuvantes no 

emagrecimento.  

4.5. PRODUTOS DE COSMÉTICA E HIGIENE CORPORAL 

O DL n.º189/2008, de 24 de setembro, estipula que um produto cosmético é “qualquer 

substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do 

corpo humano, (...) com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o 

seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” 24. Assim, existe uma 

ampla variedade de cosméticos no mercado, incluindo os produtos de higiene corporal, como os 

sabonetes, champôs, desodorizantes e pastas dentífricas, e os produtos de beleza em si, como a 

maquilhagem25. 

Dado que na FCM existe uma grande variedade e quantidade de cosméticos, contactei com 

inúmeras marcas (como Vichy®, Filorga®, Bioderma®, Uriage®, Apivita®, Klorane®, René Furterer®, 

etc) e inicialmente tive imensa dificuldade em aconselhar este tipo de produtos. Apesar de ainda não 

me sentir totalmente à vontade, dada o largo espetro de cosméticos, ao longo do meu estágio tive a 

oportunidade de aprender sobre estes produtos não só por intermédio dos profissionais da farmácia, 

mas também pela participação em diferentes formações, o que me permitiu adquirir algum 

conhecimento e confiança no aconselhamento de cosméticos.  

4.6. ARTIGOS DE PUERICULTURA 

O artigo de puericultura é definido como “qualquer produto destinado a facilitar o sono, o 

relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças”26. 

A FCM tem vários artigos de puericultura, tais como cosméticos, fraldas, chupetas e acessórios 

de alimentação. Ao longo do estágio, tive a oportunidade de conhecer inúmeros produtos de diferentes 

marcas, como Chicco ®, Dr. Browns ®, Mustela ®, Libero ®, Isdin ®, entre outras, e, assim, ultrapassar 

alguns obstáculos durante o aconselhamento impostos pela falta de conhecimento desta área. 

4.7. PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

Um medicamento veterinário é definido, pelo DL n.º 148/2008, de 29 de julho, como “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”27. 

Existem alguns medicamentos que são sujeitos a receita médica veterinária, devendo a receita ser 

arquivada pela farmácia durante 5 anos. 

Durante o meu estágio, tive pouco contacto com os medicamentos veterinários vendidos na 

farmácia. Contudo, pude verificar que os mais procurados pelos utentes foram os desparasitantes 

externos e internos (como Advantix® e Scalibor®) e anticoncecionais orais (como Pilucat®), 

maioritariamente para os cães e gatos. 
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4.8. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

De acordo com o DL n.º 145/2009, de 17 de junho,  é estipulado que um dispositivo médico é “ 

qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou 

em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para 

fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo 

médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: 

i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

ii) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma 

deficiência; 

iii) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

iv) Controlo da conceção”28. 

Os dispositivos são classificados como i, iia, iib e iii, atendendo à vulnerabilidade do corpo 

humano e aos potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do fabrico27. 

Atendendo à enorme variedade de dispositivos médicos da FCM, pude reparar que os 

dispositivos mais procurados eram essencialmente seringas, compressas, ligaduras, fraldas e testes 

de gravidez. Para além disso, tive oportunidade de dispensar dispositivos destinados a doentes 

ostomizados. Tendo em conta que não tive nenhuma formação académica acerca dos dispositivos 

médicos é notório que necessito de aprofundar o conhecimento nesta área de modo a puder aconselhar 

da melhor maneira o utente. 

4.9. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Segundo o DL n.º 136/2003, de 28 de junho, os Suplementos Alimentares são “géneros 

alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que 

constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito 

nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada, tais como 

cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de 

líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser 

tomados em unidades medidas de quantidade reduzida”. Para além disso, os suplementos não podem 

atribuir nem fazer referência a propriedades de profilaxia, cura e tratamento de doenças e deve sempre 

constar no rótulo, para além de outras menções, que os suplementos não devem ser utilizados como 

substitutos de um regime alimentar variado29. 

Hoje em dia, há cada vez mais procura de suplementos alimentares por parte dos utentes, 

muitas vezes utilizados para colmatar deficiências nutricionais associadas a problemas de absorção ou 

dietas desequilibradas, como é o caso dos vegetarianos. A grande variedade de suplementos 

alimentares existentes no mercado obriga o farmacêutico a analisar de forma detalhada a sua 

composição, e dessa forma, aconselhar sempre o mais adequado ao utente de acordo com as suas 

necessidades e história clínica. 
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Na FCM dispensei/aconselhei várias vezes suplementos alimentares. Deparei-me 

frequentemente com a dispensa de suplementos indicados no período de preconceção, gestação e de 

lactação, tal como o NatalBen® e o Matervita®. Para além destes, os suplementos para alívio do stress 

ou cansaço psicológico (por exemplo, Advancis®) e melhoria do desempenho escolar (como Absorvit®) 

constituíam uma parte significativa da procura deste tipo de produtos. Também existiam situações em 

que havia a prescrição médica de suplementes como adjuvantes à terapêutica medicamentosa, tal 

como o Primus® e o Acutil® muitas vezes associados a esquemas terapêuticos com sertralina, 

fluoxetina, etc. para melhorar a ação depressiva. 

 

5. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

5.1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS, BIOQUÍMICOS E 

FISIOLÓGICOS 

A Farmácia, como espaço de saúde, pode oferecer diversos tipos de serviços aos seus 

utentes4. Na FCM pode-se determinar diferentes parâmetros, entre eles o peso, altura, índice de massa 

corporal, pressão arterial, glicemia e colesterol total. Ao longo do estágio realizei várias vezes a 

determinação destes parâmetros numa sala de atendimento privativa, anotando os valores num cartão 

de modo a possibilitar o acompanhamento do utente (à exceção do peso, altura e IMC que são 

determinados por uma balança automática localizada à entrada da farmácia).  Além disso, também 

participei num rastreio cardiovascular na farmácia (Anexo III), determinando igualmente alguns dos 

parâmetros referidos. 

5.2 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Normalmente, a administração de medicamentos injetáveis é realizada pelo enfermeiro ou pelo 

próprio doente em ambulatório. Contudo, em certas situações, nas farmácias (exclusivamente o 

farmacêutico) podem ser administrados determinados medicamentos e vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação4. 

Na FCM são administrados injetáveis na sala de atendimento privativo. Obviamente, não 

administrei nenhum injetável dado que é necessário ter formação especializada, porém pude assistir a 

algumas administrações e adquirir algumas noções sobre os cuidados gerais a ter aquando da 

administração. 

 

6. VALORMED  

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que gere os resíduos de embalagens 

vazias e medicamentos fora de uso. As farmácias comunitárias são um elemento-chave nesta gestão 

de resíduos uma vez que são um ponto de recolha de resíduos de embalagens de medicamentos30. 

Durante o meu estágio na FCM pude verificar que muitos utentes já se encontravam 

sensibilizados para este assunto uma vez que vários deles levavam para a farmácia as embalagens 

dos medicamentos que tinham terminado ou cujo PV estava expirado. Em algumas situações também 
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incentivei os utentes a trazerem para a farmácia as embalagens que têm em casa e a não depositarem 

no lixo comum. 

 

7. FARMACOVIGILÂNCIA  

A farmacovigilância é a “atividade de saúde pública que tem por objetivo a identificação, 

quantificação, avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos medicamentos em 

comercialização, permitindo o seguimento dos possíveis efeitos adversos dos medicamentos”4. A 

notificação pode ser feita através do portal de notificação de reações adversas ou através do 

preenchimento de um formulário em papel enviado para o INFARMED31. 

Na FCM não realizei/visualizei nenhuma notificação de reações adversas a medicamentos. 

Todavia, tenho plena noção que o farmacêutico tem um papel crucial na identificação e notificação das 

reações adversas quando se encontra ao balcão e estabelece contacto com o utente. 

 

PARTE II – TEMAS DESENVOLVIDOS AO LONGO DO ESTÁGIO 

 TEMA I - SAÚDE ORAL NA CRIANÇA 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde oral como “um estado livre de dores 

crónicas na boca e na face, cancro bucal e da garganta, infeções e feridas orais, doença periodontal 

(gengival), cárie dentária, perda de dentes e outras doenças e distúrbios que limitam a capacidade de 

um indivíduo em morder, mastigar, sorrir, falar e bem-estar psicossocial”32. 

A cárie dentária é a doença crónica mais prevalente na infância33. Segundo o estudo Global 

Burden of Diseases de 2017, estima-se que globalmente 431 milhões de crianças sofram de cáries nos 

dentes de leite34. Em Portugal, de acordo com o estudo DENTEX, a prevalência da cárie dentária entre 

os 5 e 6 anos da população estudada foi de 46,7%35. 

Uma boa saúde oral nas grávidas, não só contribui para a prevenção de doenças dentárias 

durante a gravidez, como também para uma boa saúde oral na criança após o nascimento.  Para além 

disso, é importante ter em atenção que a cárie em dentes de leite é preditivo de risco futuro de cárie. 

Assim, a gravidez e a infância são fases especialmente importantes para o desenvolvimento de uma 

boa saúde oral36,37. 

1. ETIOLOGIA E FATORES DE RISCO PARA O APARECIMENTO DA CÁRIE NA INFÂNCIA 

A boca é constituída por diferentes estruturas como os dentes, sulco gengival, bochecha, lábio, 

palato duro, etc. Os diferentes constituintes e o ambiente quente e húmido que a boca proporciona, 

permitem que haja uma colonização microbiana variada, existindo mais de 700 espécies de bactérias 

que colonizam a boca (microbioma oral). Os dentes são as únicas superfícies naturais sem renovação 

contínua no corpo humano oferecendo uma boa superfície para a formação extensa de biofilme e para 

a permanência dos microorganismos38.  

Existem vários fatores que contribuem para a diversidade do microbioma oral. Logo à 

nascença, o lactente adquire microorganismos transmitidos durante o parto pela mãe.  Realça-se o 

facto de que o tipo de parto influencia a diversidade do microbioma ao qual a criança é inicialmente 
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exposta. Também o método de alimentação do recém-nascido influencia a composição microbiana, 

uma vez que crianças amamentadas mostraram uma maior colonização de lactobacilos orais do que 

as crianças alimentadas com fórmulas. Para além disso, e tal como já foi referido, a erupção dos dentes 

fornece um novo habitat para a colonização microbiana sendo que, aos 3 anos as crianças já têm um 

microbioma complexo que evolui à medida que a criança cresce38. Adicionalmente, a substituição dos 

dentes de leite pela dentição definitiva altera significativamente o habitat microbiano oral. Isto porque, 

com a evolução da idade, as bactérias cariogénicas tornam-se menos capazes de colonizar a boca de 

uma criança, uma vez que os nichos ecológicos disponíveis estão cheios de outros organismos37.  

Os dois principais géneros de bactérias responsáveis pelo aparecimento de cáries são os 

Streptococcus, nomeadamente as espécies S. mutans e S.sobrinus, e os Lactobacillus37. A colonização 

precoce pelo S. mutans é o principal evento responsável pelo aparecimento de cáries em crianças 

pequenas 36,37,39. Estas bactérias colonizam a superfície dentária e metabolizam os hidratos de carbono 

provenientes da dieta, principalmente o açúcar comum. A metabolização dos açúcares origina ácido 

lático e outros ácidos, causando a desmineralização do esmalte37,39. Inicialmente, esta 

desmineralização apresenta-se como manchas brancas sob a superfície do dente, sendo neste caso 

uma lesão reversível40. Contudo, a desmineralização pode progredir, originando cavidades irreversíveis 

e, eventualmente, pulpite, perda dentária e infeções sistémicas. Em crianças entre os 12 e 30 meses 

as cáries afetam inicialmente os incisivos primários superiores e os primeiros molares39. 

Quando as cáries não são tratadas, para além de poderem levar à dor e à infeção, estas 

também afetam a capacidade de falar, comer e até mesmo, a capacidade de aprender da criança, 

reduzindo a sua qualidade de vida41. 

O principal fator de risco para o aparecimento de cárie na infância é a exposição aos açúcares 

através da dieta. Existem igualmente outros fatores de risco associados podendo contribuir mais ou 

menos para o aparecimento da cárie infantil ou até mesmo haver uma associação entre os diferentes40. 

Os fatores de risco para o aparecimento de cárie infantil podem-se dividir em três níveis: criança, família 

e a comunidade, tal como demonstra a Figura 3. 

2. PREVENÇÃO DA CÁRIE NA INFÂNCIA 

2.1 PREVENÇÃO PRÉ-NATAL 

A saúde oral de uma criança começa ainda quando esta está no útero 41. Tanto a falta de saúde 

oral da mãe como a desnutrição durante a gravidez são aspetos relevantes na saúde do bebé uma vez 

que podem levar a partos prematuros ou baixo peso à nascença, defeitos no desenvolvimento do 

esmalte e, ainda, uma predisposição para a cárie infantil39,41. Deste modo, as mães que já 

experimentaram cáries extensas, passadas ou atuais devem evitar a transmissão precoce de bactérias 

cariogénicas para os seus filhos. Estudos demonstraram que a prevenção primária iniciada ainda 

durante a gravidez melhorou significativamente a saúde bucal das mães e dos seus filhos37.  Assim, o 

tratamento, a prevenção e o diagnóstico das doenças orais devem ser realizadas durante a gravidez42.  

A mãe pode reduzir a própria colonização por bactérias cariogénicas através da aplicação 

tópica de cloro-hexidina ou flúor, escovando os dentes 2 vezes por dia, mastigando chicletes contendo 
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xilitol, reduzindo a frequência de ingestão de açúcares simples (principalmente entre as refeições) e 

optando por água ou leite em vez de bebidas açucaradas37,43.  

Figura 3- Exemplo de fatores de risco associados ao aparecimento da cárie infantil (dividido pelos 
diferentes níveis). 

 

 2.2 PREVENÇÃO PÓS-NATAL  

Para além do referido acima, logo após o nascimento existem outras medidas que podem ser 

implementadas de modo a prevenir o aparecimento de cáries na criança tal como evitar a partilha de 

saliva entre os pais/cuidadores e as crianças, higienização, suplementação, alimentação, 

administração de medicação e a visita ao dentista. 

2.2.1 TRANSMISSÃO DE BACTÉRIAS CARIOGÉNICAS PELOS PAIS/CUIDADORES  

As bactérias que contribuem para a cárie são facilmente transmitidas pelos pais/cuidadores 

para a criança através de comportamentos que passam diretamente a saliva, tal como: usar a colher 

para provar a comida do bebé, limpar a chupeta com a boca ou limpar a boca do bebé com saliva37,41. 

Assim, torna-se importante educar os pais/cuidadores de modo a minimizar os comportamentos em 

que há partilha de saliva entre estes e as crianças37.  

2.2.2 HIGIENE ORAL E FLÚOR 

A higiene oral é essencial para a prevenção das doenças orais. Este cuidado deve ser inserido 

na rotina diária desde o nascimento. Atendendo ao facto de que a colonização pelas bactérias 

cariogénicas ocorre muito precocemente, recomenda-se iniciar a higienização mesmo antes da 

erupção dos primeiros dentes, utilizando uma gaze embebida em água morna após a amamentação33. 

Após a erupção do primeiro dente a escovagem é realizada com um dentífrico, pelos menos duas vezes 

•Exposição frequente/prolongada a açúcares simples, 
principalmente entre as refeições 36,37; 

•Suscetibilidade genética40 ;

•Medicação frequente que contém açúcar ou inibe o fluxo 
salivar36,37;

•Cárie prévia40;

•Má higiene bucal e controlo da placa dentária36,39,40;

•Níveis elevados de colonização bacteriana39;

•Hipoplasia do esmalte/defeito no desenvolvimento do esmalte39,40;

•Flora oral40;

•Saliva - quantidade (fluxo reduzido) e constituintes 
(particularmente variações, nas proteínas presentes)39;

Criança
(ex. : genética, práticas 
de saúde, caraterísticas 

físicas)

•Falta de conhecimento dos pais sobre saúde bucal40;

•Altos níveis maternos de bactérias cariogénicas e má higiene 
bucal materna40;

•Cárie materna40; 

•Estado nutricional da mãe e do lactente40;

•Amamentação - além de 12 meses, especialmente se for freqüente 
e /ou noturno39;

Família

(ex.: nível 
socioeconómico,comport

amento da família, 
estado de saúde)

•Baixos níveis de fluoretos na água na comunidade 37,40;

•Falta de acesso a atendimento odontológico/sistema de saúde40.

Comunidade
(ex.:cultura, ambiente 

social)
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por dia, durante 3 minutos, sendo obrigatoriamente uma das escovagens após a última refeição. A 

escovagem poderá ser realizada pelos pais e/ou pela criança dependendo da idade e/ou da destreza 

da criança 33,44. 

Aquando da escovagem deve-se ter em conta o tamanho da escova (elétrica ou manual), 

devendo esta ser adequada ao tamanho da boca da criança33,44. Numa primeira fase poderá ser 

utilizada uma gaze, uma dedeira ou uma escova macia. A partir dos 3 anos a escova poderá ser macia 

ou de dureza média (apenas a partir dos 6 anos)44. A escova deverá ser substituída a cada 3 meses33,44. 

Relativamente à porção de dentífrico utilizado, até aos 6 anos, a quantidade de dentífrico colocada na 

escova deve ser equivalente ao tamanho da unha do 5º dedo da criança, ou seja, do dedo mindinho. A 

partir dos 6 anos, a quantidade passa a ser equivalente a cerca de 1cm33,44. 

Uma vez que, por volta dos 6 anos inicia-se a erupção dos primeiros molares permanentes, é 

necessário ter uma especial atenção na técnica de escovagem uma vez que, devido à sua morfologia, 

estes dentes são mais vulneráveis à cárie33,44. 

Para uma limpeza completa, também é necessário a higienização dos espaços interdentários.  

Segundo o Plano Nacional de Promoção Saúde Oral (PNPSO), o fio dentário deverá ser utilizado por 

volta dos 9 anos, quando a criança tem destreza manual para o utilizar44. A International Association of 

Paediatric Dentistry defende que se os dentes começarem a ficar juntos (2-5 anos), poderá ser 

necessário a utilização do fio dentário com a ajuda dos pais45. O uso de elixires também ajuda a 

complementar a higiene oral. Contudo, o seu uso não está indicado em crianças com idades inferiores 

a 6 anos uma vez que podem engolir uma grande quantidade do líquido e desencadear uma série de 

efeitos adversos, destacando o elevado teor alcoólico que normalmente estas formulações têm46. 

O flúor, administrado habitualmente sob a forma de fluoreto de sódio, é utilizado para a 

prevenção e para a diminuição da gravidade das cáries. Considera-se que a ação preventiva e 

terapêutica do flúor se deve à sua ação tópica (dentífricos, elixires, vernizes), utilizada após a erupção 

dos dentes. Este composto, contribui não só para o aumento da resistência do esmalte aos ácidos, 

como também para a potenciação do processo da remineralização e inibição da formação dos ácidos 

pelas bactérias cariogénicas33,43,44. 

O flúor está presente em vários alimentos do nosso dia-a-dia, como no leite e no sal41,43,45. 

Contudo, o fator mais importante para a presença de flúor na alimentação é sem dúvida o consumo 

de águas fluoretadas40,47. De acordo com o DL n.º 306/2007, de 27 de agosto, o valor paramétrico 

definido para os fluoretos na água destinada ao consumo humano é de 1,5 mg/L (equivalente a 1,5 

ppm)48. Em Portugal Continental os valores são normalmente baixos13. Segundo um estudo realizado 

onde analisaram 45 amostras de água de abastecimento público de várias regiões de Portugal 

Continental, apenas uma das amostras apresentava uma concentração de fluoretos superior ao valor 

paramétrico estabelecido pela legislação49. Pelo contrário, nos Açores e na Madeira o teor de fluoretos 

na água já é muito elevado44.O facto de a criança beber desde o nascimento águas fluoretadas faz com 

que beneficiem não só os dentes primários como também os dentes permanentes, controlando as 

cáries40. 
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É de elevada importância ter sempre em consideração que o flúor quando atinge a via sistémica 

por ingestão de grandes quantidades pode ter vários efeitos tóxicos associados, principalmente antes 

dos 6 anos42,44. Uma intoxicação aguda com fluoretos, como por exemplo a ingestão acidental de um 

dentífrico fluoretado, pode manifestar-se através de sintomas digestivos, neurológicos, renais, 

metabólicos, cardiovasculares e respiratórios44. Devido a este facto, o ideal será evitar a utilização de 

dentífricos com aromas agradáveis para a escovagem dos dentes das crianças33. A nível crónico, que 

resulta do aporte de fluoretos provenientes de diversas fontes (água, alimentos, suplementos, etc.), 

pode originar fluorose dentária44. 

Como o flúor tem benefícios através da sua utilização tópica, a higiene oral das crianças deve 

ser realizada com um dentífrico contendo 1000-1500 ppm de fluoretos33,44. Contudo, e uma vez que as 

crianças estão muito propícias à ingestão do dentífrico, a European Academy of Paediatric Dentistry 

indica que até aos 2 anos e entre os 2-6 anos  poderão  ser utilizados dentífricos com 500 ppm  e 1000 

ppm de fluoreto, respetivamente33,47. É muito importante insistir com as crianças que estas deve cuspir 

o excedente de dentífrico e não enxaguar a boca com água uma vez que, assim, conseguem manter 

uma maior concentração de fluoretos na boca, e, por sua vez, terem uma maior ação33. 

Na administração de suplementos de flúor (sob a forma de comprimidos ou solução) é 

necessário ter sempre em conta as contribuições das diferentes fontes de flúor, nomeadamente a água, 

uma vez que as concentrações de flúor variam de região para região37,43. No caso da água ter uma 

concentração superior a 0,7 ppm não devem ser administrados43. De acordo com o PNPSO, apenas 

se recomenda a administração de suplementos de flúor em crianças a partir dos 3 anos que apresentam 

alto risco de cárie dentária ou que consumam água com teor de fluoreto inferior a 0,3 ppm. Nestas 

condições, a dose recomendada para as crianças a partir dos 3 anos é de 1 comprimido por dia de 0,25 

mg de fluoreto44. 

2.2.3 ALIMENTAÇÃO 

Para além da escovagem, a alimentação também é um aspeto muito importante para evitar o 

aparecimento de cáries. O açúcar é indubitavelmente o principal fator dietético para o aparecimento 

das cáries, existindo “uma relação dose-resposta entre o consumo de açúcar e as cáries dentárias”50. 

Este encontra-se presente em várias bebidas açucaradas, bem como em bolachas, guloseimas, bolos, 

etc., sendo o seu consumo desaconselhado principalmente entre as refeições33,44,50,51. Isto acontece 

uma vez que o consumo de açúcares fora das refeições promove um contacto prolongado entre os 

açúcares e as bactérias cariogénicas51.  

Após o 1º ano de idade, é desaconselhado a administração de leite, farinha ou sumos pelo 

biberão bem como o seu uso prolongado/adormecer com este, uma vez que os alimentos ficam retidos 

mais tempo nos dentes33,37,44,52. A alimentação com leite materno deve ser exclusiva até aos 6 

meses33,40. Contudo, apesar de poder ter um efeito protetor contra as cáries, a alimentação 

concomitante do leite materno com outros hidratos de carbono , normalmente a partir dos 12 meses, 

demonstrou ser altamente cariogénica40,52. Para além disso, é igualmente desaconselhada é a 

utilização de chupeta com açúcar ou mel como auxiliar para adormecer ou sossegar a criança44,52. 
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Certas medidas poderão ser implementadas de modo a diminuir o consumo de açúcar pelas 

crianças, tal como instituir um dia em concreto para se comer doçarias, restringir às refeições a ingestão 

de alimentos açucarados ou optar por alimentos que utilizem adoçantes. Bebidas gaseificadas devem 

ser evitadas ou então ingeridas através de palhinhas uma vez que podem causar a erosão dos dentes33.  

A OMS sugere a implementação de medidas políticas de modo a diminuir a ingestão de açúcar, 

tais como aumento do preço (tributação) de bebidas e alimentos com elevada concentração de açúcar 

a fim de desencorajar o seu consumo, especialmente pelas crianças e adolescentes, a implementação 

de rótulos nutricionais claros quanto à composição em açúcares e a remoção de bebidas açucaradas 

para venda em hospitais, escolas e edifícios públicos50. 

Em Portugal, o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) 

apresentou em 2016 um documento com evidência científica para diminuir o consumo de açúcar em 

Portugal, não apenas devido à relação do consumo com a cárie dentária como também a sua relação 

com outras morbilidades, como a obesidade e a diabetes35. 

 É necessário implementar uma alimentação equilibrada na criança, incluindo na dieta os 

vegetais e as frutas, uma vez que contribuem para a formação de uns dentes saudáveis. 

Adicionalmente, alguns destes alimentos, como a cenoura e a maçã, funcionam como “alimentos 

detergentes” visto que ajudam a eliminar os resíduos dos outros alimentos53. 

 Para além disso, a OMS classifica a relação entre o consumo de leite e o decréscimo do risco 

de aparecimento de cáries como sendo possível. O leite, apesar de ter lactose na sua composição, 

este também tem cálcio e proteínas contribuindo para proteger os dentes das cáries54,55. Alimentos que 

estimulam o fluxo salivar, tal como os alimentos integrais, amendoim, queijos duros e chicletes, têm um 

efeito protetivo contra a cárie55. 

2.3.4 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS  

Existem vários medicamentos que podem afetar a cavidade oral, alterando a composição da 

placa e o pH, por exemplo56. Muitos medicamentos utilizados pelas crianças têm frequentemente 

elevadas concentrações de açúcares, nomeadamente os que se encontram sob a forma de 

xaropes/suspensões orais e os comprimidos mastigáveis33,42,52,56. Deste modo, como já foi referido, o 

açúcar aumenta a suscetibilidade à cárie, devendo por isso optar-se preferencialmente pela prescrição 

de medicamentos sem açúcar, especialmente quando a medicação da criança é crónica33,44,56. Os 

médicos e os farmacêuticos devem alertar e procurar sempre que possível prescrever/dispensar 

marcas que utilizem substitutos do açúcar, principalmente em crianças que já tenham dentes42. 

Adicionalmente, outras medidas podem ser implementadas para diminuir o risco de cárie, tal 

como realizar a higienização oral com um dentífrico fluoretado ou mastigar uma chiclete sem açúcar 

depois de tomar a medicação, não dar medicação antes de dormir e optar por administrar a medicação 

às refeições (em vez de entre as refeições), a não ser que condicione a biodisponibilidade33,52,56.  

Para além dos medicamentos que têm açúcar, também é importante ter em conta outros 

medicamentos que alteram a saúde oral, nomeadamente os que provocam uma diminuição da 

produção de saliva, tal como os anticolinérgicos, medicamentos inalados usados no tratamento da 

asma, convulsões e hiperatividade com défice de atenção37. 
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2.3.5 VISITA AO DENTISTA  

A primeira consulta no dentista da criança deverá ser até entre os 6 meses e o primeiro ano de 

idade33,37,52. Esta consulta é importante para controlar e avaliar a erupção dos dentes bem como 

perceber se existem fatores de risco propícios para o aparecimento de cáries. Para além disso, é uma 

forma de dar orientações tal como relativamente à higiene e à dieta adequada51,52,57. 

Após esta primeira consulta, deverá realizar-se visitas regulares, idealmente de 6 em 6 

meses52,57. Em situações de elevado risco de cárie, este intervalo diminui para de 3 em 3 meses57.  

O PNPSO tem proporcionado o acesso a tratamentos preventivos e curativos gratuitamente a 

determinados utentes, através da utilização do cheque-dentista. O cheque-dentista destina-se 

atualmente às grávidas seguidas no SNS, utentes do SNS que beneficiem do Complemento Solidário 

para idosos, crianças e jovens dos 3 aos 15 anos e doentes portadores de VIH (Vírus da 

Imunodeficiência Humana)58.  Contudo, segundo o Barómetro da Saúde Oral de 2018, cerca de 63% 

das famílias portuguesas com crianças menores de 6 anos no seu agregado admitem que nunca 

visitaram o médico dentista59. Está a ser estudada a hipótese dos cheques dentista serem alargados a 

crianças menos de 6 anos uma vez que, nas crianças dos 3 aos 6 anos, apenas são abrangidas as 

crianças que necessitem de tratamento dos dentes temporários com infeção e de carácter urgente 60,61. 

3. INTERVENÇÃO NA FARMÁCIA  

3.1 ENQUADRAMENTO/OBJETIVOS 

A ideia para o desenvolvimento deste projeto surgiu pelo facto de, pela experiência pessoal, 

nem sempre as crianças encararem a saúde oral e, principalmente, a higiene oral como um “assunto 

sério” e algo realmente importante a incluir na rotina diária.  Assim, e como o farmacêutico é um 

educador para a saúde, o objetivo principal deste projeto foi indubitavelmente transmitir a importância 

da saúde oral bem como os cuidados a ter para manter uma boa saúde oral.  

O público-alvo foram as crianças entre os 3-5 anos (idade pré-escolar) uma vez que ao incutir 

algumas noções neste grupo etário, fará com que incluam na sua rotina desde muito cedo os cuidados 

que são igualmente importantes na dentição primária e ajudará as crianças a prevenirem complicações 

futuras. Aliás, um estudo demonstrou que a saúde oral na fase adulta é influenciada por vários 

aspetos/fatores incutidos desde a infância, tal como o nível socioeconómico, as crenças e o 

autocuidado62.  

3.2 MÉTODOS  

Esta apresentação foi realizada em 2 Jardins de Infância do concelho de Guimarães (Infantário 

Nuno Simões e Jardim Infantil de Caldas das Taipas, nos dias 29 de março e 3 de abril, respetivamente) 

para cerca de 120 crianças. No infantário Nuno Simões uma vez que tinham 6 turmas, estas foram 

divididas em 3 turnos, sendo que cada turno era constituído por 2 turmas da mesma idade, ou seja, no 

primeiro turno apresentei às crianças com 3 anos, no segundo turno com 4 anos e, por fim, no terceiro 

turno às crianças com 5 anos.   

Tendo em conta o público-alvo, a intervenção baseou-se na elaboração de uma apresentação 

oral curta (cerca de 20 minutos) com ideias bem claras, auxiliada por um PowerPoint apelativo (Anexo 
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IV), de modo conseguir captar a atenção das crianças. Esta apresentação foi dividida em três partes 

diferentes. Uma primeira parte, era constituída por um conjunto de 4 perguntas de escolha múltipla para 

ter uma noção do que já era do conhecimento das crianças (“1. Quantos deites de leite temos? 2. 

Quantas vezes devemos (pelo menos) lavar os dentes por dia? 3. Que quantidade de pasta devemos 

pôr na escova? 4. Quais os alimentos que fazem bem aos dentes?”). A segunda parte seria a 

apresentação propriamente dita e, por fim, a terceira parte era constituída pelas mesmas perguntas 

que foram feitas inicialmente na apresentação, de modo a avaliar o impacto da minha intervenção. 

Com a ajuda da minha orientadora, conseguimos ter o auxílio de um patrocinador (Pierre Fabre) 

que nos cedeu amostras de um gel dentífrico e ainda um folheto sobre a higiene oral, os quais 

oferecemos às crianças no final da apresentação (Anexo V).  

3.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E SUA DISCUSSÃO 

A recetividade por parte das crianças bem como dos educadores foi bastante boa. Apesar de 

nesta idade por vezes ser difícil captar a atenção das crianças, no geral as apresentações correram 

bem. As crianças mostraram-se interessadas e também bastante participativas. 

A ideia inicial seria fazer um estudo estatístico do impacto que teve a apresentação através das 

respostas dadas antes e após a apresentação pedindo às crianças que levantassem o braço aquando 

da resposta que achavam correta. Contudo, não foi possível obter dados quantitativos uma vez que 

acabavam por levantar mais do que uma vez a mão, o que se torna compreensível tendo em conta a 

idade. 

Ainda assim, de um modo geral observou-se que a maioria das crianças não tinha 

conhecimento do número de dentes de leite que teriam, chegando mesmo algumas a afirmar que 20 

dentes seriam muitos dentes. Relativamente às outras questões a maioria respondia acertadamente, 

sendo que relativamente à quantidade de pasta de dentes muitas afirmavam “pouquinho” e acerca do 

número de vezes que deveriam lavar os dentes, algumas até afirmavam “3 vezes”. Quanto à 

alimentação, referiam que apenas podiam comer os doces “às vezes” e “em festas”.  Aquando da 

repetição das mesmas perguntas realizadas no final da apresentação, cerca de 100% das crianças já 

respondiam acertadamente, o que leva a concluir que apesar de terem já algum conhecimento acerca 

dos cuidados a terem para uma boa saúde oral, a apresentação contribuiu para consolidarem ainda 

melhor os conhecimentos. 

Alguns educadores e auxiliares também aproveitaram a apresentação para esclarecerem 

algumas dúvidas relativamente aos cuidados durante a higienização oral, nomeadamente se no final 

de lavar os dentes se deveria bochechar com água e também, qual a quantidade de fluoretos 

aconselhado nos dentífricos usados para as idades das crianças em questão. 

A FCM também conseguiu ter algum feedback positivo relativamente às vendas que poderão 

estar ou não relacionadas com a minha intervenção nestes infantários. Nomeadamente, surgiu uma 

situação na farmácia em que uma criança para a qual teria feito a apresentação, fez questão de os pais 

irem com ela à FCM comprar uma escova de dentes. Para além disso, tendo em conta os dentífricos 

disponíveis na farmácia (da mesma marca que a fornecida às crianças, para a mesma faixa de idades) 

foi possível observar que no geral houve um aumento do número de vendas em cerca de 50% (Gráfico 
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1) quando comparámos o período de março com o mês de abril. Ao compararmos com o mesmo 

período do ano anterior, pode-se observar que as vendas do mês de abril de 2019 foram cerca de 2,5 

vezes superiores e as do mês de maio 1,75 vezes superior, demonstrando que a intervenção poderá 

ter sido um fator importante no aumento das vendas neste período.  

Gráfico 1- Evolução das vendas dos dentífricos da marca Elgydium ® (2-6 anos), entre o período de 1 

de janeiro e 31 de maio de 2018 e 2019. 

De realçar igualmente, que entre o mês de março e abril do presente ano, houve um aumento 

de quase 50% relativamente à venda do dentífrico com sabor a banana (igual ao que tinha oferecido 

como amostra) (Gráfico 2). Contudo, o dentífrico com sabor a morango foi o que teve mais vendas no 

mês de abril, bem como no período analisado.  

Gráfico 2- Evolução das vendas dos dentífricos de diversos sabores da marca Elgydium ® (2-6 anos) 

entre o período de 1 de janeiro e 31 de maio de 2019. 

 

Assim, tendo em conta os dados apresentados, existe uma grande possibilidade de a 

intervenção nos infantários ter tido algum impacto relativamente ao número de vendas. Contudo, não 

é possível afirmar concretamente uma vez que existem bastantes variáveis que não foram tidas em 

consideração, como por exemplo, se a compra dos dentífricos foi realizada ou não por pais/cuidadores 

das crianças que assistiram à minha apresentação.  
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3.4 CONCLUSÃO  

Segundo o PNPSO, nos jardins de infância deverão ser integrados programas de educação 

para a saúde e higiene e, ainda, a escovagem dos dentes de modo a promover “responsabilização 

progressiva da criança pelo autocuidado de higiene oral”44. Assim, a minha intervenção nos infantários 

contribuiu para reforçar a importância de uma boa saúde oral, nomeadamente a higiene oral, algo já 

integrado no programa educativo. Contribuiu também para esclarecer algumas dúvidas relativamente 

a este tema, o que demonstra que, de facto, tive um importante papel como educadora para a saúde 

neste contexto. 

Adicionalmente, as farmácias comunitárias são um ótimo local para promover a educação para 

a saúde33. Os farmacêuticos desempenham um papel fundamental na promoção da saúde oral, 

podendo recomendar entre os vários produtos existentes na farmácia (dentífricos, elixires, fio dentário, 

etc.) o mais adequando às necessidades do utente63. Os utentes procuram várias vezes a farmácia 

para aliviarem a dor associada a problemas orais, devendo nestes casos o farmacêutico analisar a 

situação e averiguar a necessidade de reencaminhar o utente para o dentista63. A transmissão de 

informação aos pais/cuidadores acerca dos cuidados a ter de modo a ter uma boa saúde oral, 

nomeadamente os cuidados de higiene oral, o uso de dentífricos fluorados e os cuidados alimentares, 

torna o farmacêutico um elemento essencial na promoção da saúde oral na criança33. 

 

TEMA II - A IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA INALATÓRIA NO 

TRATAMENTO/CONTROLO DA ASMA E OUTRAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS  

A OMS estima que cerca de 235 milhões de pessoas sofram de asma em todo o mundo, sendo 

esta a doença crónica mais comum entre as crianças64. Em Portugal, estima-se que esta doença afete 

cerca de 700 000 pessoas, tendo apenas 57% a doença controlada65. Para o controlo da doença é 

necessário ter em conta medidas não farmacológicas e farmacológicas. Para o sucesso da terapêutica 

farmacológica é necessário o doente cumprir a terapêutica instituída bem como realizar uma correta 

técnica de inalação65. 

1. ASPETOS BÁSICOS SOBRE A ASMA 

A asma é uma doença crónica caraterizada pela inflamação das vias aéreas. Pode estar associada 

a episódios de obstrução das vias aéreas e pela presença de sintomas respiratórios, nomeadamente 

a dispneia, pieira, aperto torácico e tosse (particularmente à noite ou início da manhã)64,66,67. A 

frequência com que ocorrem os sintomas variam de pessoa para pessoa, podendo ocorrer raramente 

ou diariamente67. Quando os sintomas pioram, devido a um estreitamento das vias aéreas e, 

consequentemente, a uma redução do fluxo de ar, dá-se o chamado “ataque de asma”64,67. 

Não se conhecem completamente as causas da asma64. Contudo, existem vários fatores que 

podem contribuir para o aparecimento ou para o desencadeamento dos sintomas de asma. Podemos 

dividir os fatores em dois grupos: os fatores intrínsecos, nomeadamente a predisposição genética e a 

obesidade, e os fatores ambientais. Relativamente aos fatores ambientais estes podem ser a exposição 

aos alergénios (por exemplo, ácaros e pólens), ao fumo do tabaco, à poluição ambiental, e, ainda, a 
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várias infeções, predominantemente virais64,66,68. O ar frio, bem como estados emocionais extremos, o 

exercício físico e até mesmo alguns medicamentos (como o ácido acetilsalicílico e -bloqueadores) 

também podem contribuir o desencadeamento de crises de asma64,66. 

Apesar de a asma não ter cura, é possível controlar a doença64! O tratamento da asma tem como 

objetivo controlar os sintomas, prevenir as agudizações, reduzir a mortalidade e contribuir para que o 

paciente possa realizar as suas atividades diárias65. O tratamento da asma, para além do tratamento 

farmacológico é composto por outras medidas não farmacológicas, tal como:  

a) Cessação tabágica; 

b) Promover a atividade física; 

c) Controlar e manter o peso normal; 

d) Identificar e evitar a exposição a alergénicos ou componentes tóxicos/irritantes por via inalatória;  

e) Evitar tratamentos com medicamentos que podem agravar os sintomas de asma; 

f) Oportunidade de vacinação de acordo as Normas emitidas e a serem emitidas pela Direção-

Geral da Saúde65,69. 

Relativamente ao controlo da asma através da medicação, esta pode-se dividir em 2 principais 

grupos: 

• Medicamentos de ação preventiva/ controlo, como os corticosteroides inalados, os agonistas 

2 de longa ação (LABA) e os leucotrienos modificados, que contribuem para controlarem a inflamação 

e prevenirem o aparecimento dos sintomas da asma64-66.  

• Medicamentos para alívio rápido dos sintomas, como os agonistas 2 de curta ação (SABA) e 

os anti-colinérgicos de curta ação64-66.  

Para um tratamento adequado da asma, é necessário ter em conta o controlo e a gravidade da 

apresentação da asma65,66. Para tal, existe uma abordagem em “degraus”, que ajuda a orientar o 

tratamento66. A avaliação da gravidade da asma é feita através do degrau terapêutico necessário para 

controlar e prevenir agudizações. Considera-se asma ligeira quando controlada nos degraus 1 e 2; 

moderada no degrau 3, e grave nos degraus 4 e 569. O nível de controlo determina a seleção do degrau 

com o tratamento farmacológico adequado, sendo que se sobe um “degrau” aquando de um mau 

controlo ou controlo parcial da doença e desce-se um “degrau”, quando a doença está controlada há 

pelo menos três meses65,66,69. (Anexo VI) No entanto, antes de aumentar a medicação deverá ser 

verificada a técnica inalatória do doente, a adesão à terapêutica e se houve realmente uma evicção 

dos alergénios e/ou desencadeantes66. 

2. A IMPORTÂNCIA DA VIA INALATÓRIA NO CONTROLO DA ASMA 

A via inalatória é a via de eleição para a administração dos fármacos no tratamento da asma e 

de outras doenças respiratórias, uma vez que liberta o fármaco rapidamente no local alvo, permite a 

administração de doses pequenas e, consequentemente, uma diminuição dos efeitos adversos em 

comparação com uma terapia sistémica69 -75.  
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Segundo a Norma n.º 006/2018 da Direção-Geral da Saúde (DGS), os fármacos com indicação 

na asma, que podem ser administrados por via inalatória são os SABA, corticosteroides, LABA e os 

anticolinérgicos69. 

2.1. DISPOSITIVOS PARA ADMINISTRAÇÃO POR VIA INALATÓRIA  

Para além da escolha adequada da substância ativa, é necessário escolher o dispositivo 

inalatório mais adequado para cada utente uma vez que existem várias alternativas no mercado64 – 67. 

(Figura 4) Os dispositivos inalatórios disponíveis dividem-se em: 

• Inaladores pressurizados doseáveis (pMDIs) que podem ser utilizados em associação com 

câmaras expansoras (CE); 

• Inaladores de pó seco (DPI); 

• Dispositivo inalatório com solução para inalação por nebulização (inalador Respimat®); 

• Sistemas de nebulização em casos específicos73. 

Figura 4 - Exemplos de inaladores existentes no mercado.  

 

 Todos os dispositivos inalatórios apresentam diferentes vantagens e desvantagens (Tabela 2). De 

um modo generalizado, os pMDIs requerem uma boa coordenação entre a ativação do dispositivo 
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                    Easibreathe ®                       Autohaler ® 

Aerolizer ®  Breezhaler ®  Handihaler ®  

Diskus ®/ Accuhaler ®  

Spiromax ®  Forspiro ®  Twisthaler ®  

Turbohaler ®  Genuair ®, Novolizer ®  Easyhaler ®  Ellipta ®  

Clickhaler ®  
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inalatório e a inalação71,72. Assim, de modo a ultrapassar esta limitação pode-se usar uma CE em 

associação com o pMDIs, nomeadamente nos pacientes em que a coordenação é mais limitada, tal 

como nos idosos e nas crianças71. O uso de CE também reduz o efeito cold freon, uma vez que 

possibilita a diminuição da velocidade do aerossol antes de atingir a boca e, consequentemente, uma 

menor deposição das partículas na orofaringe72, 76. Assim, a utilização da CE aumenta a deposição a 

nível pulmonar, aumentando a eficácia terapêutica72,76. Para além disso, a utilização de CE reduz a 

absorção sistémica e os efeitos secundários locais causados pela inalação de corticosteroides65.  

No caso dos DPIs, a principal limitação é a necessidade de uma inalação rápida e profunda de 

modo a permitir a desagregação das partículas71,72. Deste modo, a utilização dos DPIs poderá ser de 

difícil utilização no caso de uma crise de asma e para as crianças menores de 5 anos65. 

Tabela 2 – Vantagens e desvantagens dos diferentes inaladores.  

 

Dispositivo 
inalatório 

Vantagens Desvantagens Ref. 

p
M

D
Is

 

✓ Pequeno e fácil de transportar; 
✓ Barato; 
✓ Pode ser utilizado com uma 

câmara expansora; 
✓ Prontos a serem utilizados; 
✓ Ausência de contaminação; 
✓ Dose fixa libertada; 
✓ Não dependente do pico de 

fluxo inspiratório; 
✓ Entrega de medicação rápida; 
✓ Disponível para a maioria dos 

fármacos. 

x Requer boa técnica e 
coordenação entre a ativação 
do dispositivo e inalação – mão-
pulmão; 

x Efeito cold freon – como o 
inalador contém propelente, em 
alguns pacientes este faz com 
que parem com a inalação 
quando o fármaco atinge a 
garganta; 

x Elevada deposição na 
orofaringe em vez dos pulmões; 

x Difícil determinar as doses 
remanescentes quando não há 
contador de dose; 

x Preocupações ambientais 
quando o gás propelente são os 
clorofluorcarbonetos (CFC’s). 

71 
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77 
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✓ Pequeno e fácil de transportar; 
✓ Fácil de utilizar; 
✓ Ativados pela inspiração, não 

necessitando da coordenação 
mão-pulmão; 

✓ Bons para o ambiente, uma vez 
que não contém 
propolente/CFC’s; 

✓ Rápida disponibilização da 
medicação; 

✓ Unidose ou com contador de 
doses. 

x Depende do fluxo inspiratório; 
x Necessário carregar as doses 

nos dispositivos unidose; 
x Nem todos os medicamentos 

disponíveis; 
x Pode resultar numa elevada 

deposição na 
orofaringe/irritação das vias 
aéreas; 

x Custos elevados; 
x Risco de 

contaminação/humidade. 
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 ✓ Facilidade de coordenação 

inspiração-ativação; 
✓ Portátil; 
✓ Não necessita de influxo 

inspiratório elevado; 
✓ Elevada deposição pulmonar e 

baixa na orofaringe; 
✓ Sem propelentes, logo não 

causa efeito cold freon; 
✓ Indicador de doses que 

funciona por um código de 
cores, estimando o número de 
doses disponíveis. 

x Poucos fármacos disponíveis; 
x As instruções de preparação 

devem ser explicadas aos 
doentes e familiares; 

x Necessita de força para 
preparar o inalador; 

x Apenas pode ser utilizado 3 
meses após colocar o cartucho. 

71 
75 
77 
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Diversos fatores devem ser tidos em consideração aquando da escolha do inalador, entre eles a 

idade do paciente, capacidade cognitiva e física, condições económicas, preferência do utente, entre 

outros73,74,77.  

Nas crianças com idade até aos 4 anos, e mesmo nos adultos com problemas cognitivos, é 

recomendado a utilização pMDIs associado a uma CE com máscara, quando não é possível a 

colaboração para a utilização da CE com peça bucal 65,76. Entre os 4-6 anos, a utilização dos pMDIs 

devem ser associados a uma CE mas com peça bucal. Já a partir dos 6 anos, não só para as crianças 

como também para os adultos, recomenda-se um DPI e, em alternativa, o pMDI associado a uma 

câmara expansora com bucal (se necessário) 65,66,73. Em situações agudas, ou seja, nas crises de asma, 

deve-se utilizar um pMDI associado a CE independentemente da idade, uma vez que têm um efeito 

terapêutico mais rápido 65,71. A CE contribui sempre para a melhoria das características e eficácia do 

pMDI, mesmo quando é utilizado corretamente76.  

Na escolha do tipo de inalador, é necessário ter em conta o fluxo inspiratório. Para conseguir utilizar 

o DPI o doente deve ser capaz de realizar uma inspiração rápida e vigorosa. Já no caso dos pMDIs e 

do Respimat ®, a inspiração deve ser lenta e profunda. Se o paciente conseguir realizar ambas, poder-

se-á optar por qualquer dispositivo73.  

É importante realçar, que os nebulizadores não são recomendados em nenhuma faixa etária, 

devendo ser sempre considerados como exceção69. Os nebulizadores para além de serem muito 

dispendiosos e menos eficazes do que o pMDI associado a uma CE, também são de difícil 

aprendizagem, exigindo tarefas mais complexas. Um exemplo dessas tarefas é a correta higienização 

e manutenção do nebulizador que, no caso do seu incumprimento, representa um risco para os doentes 

com patologias respiratórias por proporcionar a contaminação do sistema por bactérias, tal como a 

Pseudomonas aeruginosa76. 

2.2 A IMPORTÂNCIA DE UMA BOA TÉCNICA INALATÓRIA 

É necessário saber usar o inalador corretamente para obter a resposta terapêutica pretendida 

e controlar a doença em causa65,70,71,73. Uma má técnica inalatória poderá causar hospitalizações de 

emergência devido às agudizações, necessidade de medicamentos orais nomeadamente 

corticosteroides orais para controlar os sintomas e, ainda, consequências financeiras uma vez que o 

paciente não tira total partido do inalador70,73. Para além disso, acarreta consequências na qualidade 

de vida do doente uma vez que insere limitações na sua atividade normal66  tal como ao nível da escola, 

trabalho, tarefas domésticas, atividades lúdicas e exercício69. 

Os doentes cometem vários erros ao usar o seu inalador. Alguns exemplos desses erros são a 

falta de coordenação entre a ativação da dose e a inspiração (pMDIs), não efetuar uma inspiração 

rápida e vigorosa (DPI), não efetuar uma expiração forçada antes da inalação ou uma apneia no final 

da inalação73. Assim, é importante ensinar a técnica inalatória ao doente e aos elementos mais 

próximos da família (verbalmente, por escrito e com demonstração prática) e reavaliar frequentemente 

a técnica, de modo a corrigir potenciais erros65,66. Para além disso, a utilização do mesmo tipo de 

dispositivo, mesmo para diferentes substâncias ativas, contribui para a diminuição dos erros na técnica 

de inalação65,73. 
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2.3 O PAPEL DO FARMACÊUTICO NO ENSINO DA TÉCNICA INALATÓRIA  

O ensino da técnica inalatória por profissionais de saúde é um meio muito eficaz para melhorar 

a técnica de inalação dos pacientes e promover a adesão ao tratamento78,79. Contudo, verificou-se que 

a técnica de inalação se degrada com o tempo (2-3 meses), o que demonstra a necessidade de ser 

revista em determinados intervalos a fim de evitar possíveis erros e consequências resultantes de uma 

fraca técnica inalatória78. A DGS refere que, em cada consulta os profissionais de saúde devem 

proceder à monitorização da adesão à terapêutica inalatória, pedir para demonstrar a técnica inalatória 

e ensinar/rever a técnica inalatória, corrigindo os erros73. 

Os farmacêuticos, como são os últimos profissionais de saúde a ter contacto com o paciente 

antes destes terem contacto com a medicação dispensada, ocupam um lugar de destaque para 

desempenharem este papel80,81. Para além disso, normalmente têm um maior contacto com os 

pacientes do que os próprios médicos80. Na farmácia, o farmacêutico pode-se deparar com 3 tipos de 

doentes aquando da dispensação do inalador: 

a. O que utiliza habitualmente; 

b. O que vai utilizar a primeira vez; 

c. O cuidador do doente que utiliza o inalador79. 

  Para auxiliar a prática farmacêutica no aconselhamento da utilização dos inaladores pode-se 

seguir o Figura 5. 

Figura 5- Diagrama de aconselhamento durante a dispensa de um inalador. Baseado em Cedime 
Informa -Técnica Inalatória na Terapêutica da Asma e DPOC. 
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Axtell et al. comparou a eficácia de 4 diferentes tipos de intervenções de ensino da técnica 

inalatória de um pMDI: leitura de um panfleto, visualização de um vídeo demonstrativo da técnica 

inalatória do Center for Disease Control and Prevention, visualização de um vídeo do YouTube e 

instrução direta por um farmacêutico. Com este estudo concluiu-se que uma sessão de 

aconselhamento de 2 minutos diretamente com o farmacêutico é estatisticamente mais eficaz do que 

os outros tipos de intervenções82. Por vezes o farmacêutico tem de ultrapassar algumas barreiras para 

conseguir ensinar adequadamente a técnica inalatória tal como o tempo limitado que tem ou a falta de 

conhecimento, sendo que o presente estudo demonstrou que é justificável o farmacêutico dispensar 

algum tempo no ensino da técnica inalatória82. Giraud et al. já tinha demonstrado igualmente que 6 

minutos de aconselhamento farmacêutico com o paciente providenciou uma melhoria da técnica 

inalatória de 24% para 79%80. 

Um estudo realizado em 4 farmácias do centro de Portugal, avaliou a técnica inalatória pedindo 

aos pacientes para fazerem a demonstração da utilização do seu inalador. Detetaram que 87% dos 

pacientes realizava pelo menos um erro aquando a execução da técnica de inalação. Este estudo serviu 

para demonstrar que a implementação de um procedimento de rotina nas FC em todo o país para 

avaliar a técnica inalatória seria benéfico para ajudar a ultrapassar o uso incorreto dos inaladores e 

promover a correção da técnica de inalação.  Para além disso, a aplicação de um procedimento deste 

tipo permitiria a monitorização do paciente ao longo do tempo, evitando possíveis alterações na 

execução da inalação decorrentes do uso diário do inalador81. 

O método de solicitar ao doente para exemplificar a técnica inalatória após a explicação por um 

profissional de saúde, demonstrou ter melhores resultados quer ao nível da técnica inalatória, como no 

controlo da asma e na adesão ao tratamento quando comparado com pacientes que apenas 

visualizaram a demonstração por um profissional de saúde82. 

 

3. INTERVENÇÃO NA FARMÁCIA 

3.1 ENQUADRAMENTO/OBJETIVOS 

Durante o período de estágio, aquando do atendimento ao público, apercebi-me de que um elevado 

número de utentes recorria ao uso de inaladores para administração de medicamentos. O 

aconselhamento farmacêutico nestas situações bem como a exemplificação da técnica inalatória e a 

preparação dos diferentes dispositivos traziam sempre alguma dificuldade, tendo frequentemente de 

recorrer a um profissional mais experiente de forma a esclarecer os doentes. 

Assim surgiu o meu segundo projeto que se dividiu em duas partes distintas. A primeira parte foi 

dirigida para a equipa da FCM e teve como objetivo não só rever os principais aspetos das técnicas 

inalatórias dos diferentes inaladores, bem como alertar para a importância do farmacêutico em 

assegurar a correta utilização dos inaladores pelo paciente. A segunda parte foi dirigida à comunidade 

e teve como objetivos esclarecer alguns aspetos importantes sobre a asma e realçar a importância da 

boa utilização do inalador no controlo da patologia. 
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3.2 MÉTODOS 

A primeira parte do projeto, ou seja, a intervenção junto da equipa da FCM, consistiu na elaboração 

de um manual (Anexo VII) e a sua apresentação à equipa numa breve formação interna. Este manual 

reunia informação acerca dos aspetos mais relevantes na utilização dos dispositivos inalatórios, das 

vantagens/desvantagens da utilização de cada tipo de inalador e dos erros mais frequentes. Para além 

disso, antes da explicação da utilização dos inaladores, relembrei sucintamente a importância da via 

inalatória e do farmacêutico no ensino do doente e sucesso da terapêutica, apresentando um diagrama 

de atuação no ato da dispensa (Figura 5).   

Relativamente à segunda parte, uma vez que a página do Facebook da FCM se encontra bem 

dinamizada e as redes sociais são cada vez mais um meio de transmitir informação à comunidade, 

construí uma publicação acerca deste tema (Anexo VIII). A data para esta publicação não foi escolhida 

aleatoriamente, tendo sido publicada no Dia Mundial da Asma, que este ano se celebrou a 7 de maio.  

Neste mesmo contexto, também elaborei um panfleto (Anexo IX) para ser fornecido pela equipa 

da farmácia a todos os utentes que visitavam a FCM durante o mês de maio. Este panfleto continha 

informação clara e resumida acerca de alguns aspetos sobre a doença bem como os aspetos gerais a 

ter em consideração aquando da utilização do inalador, alertando para a importância da execução 

correta da técnica inalatória.  

3.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÃO 

A equipa da FCM mostrou-se muito recetiva a este projeto deixando sempre claro que, para além 

da breve formação, o manual representava um ótimo material de estudo e consulta para o atendimento. 

Focando os aspetos mais importantes da utilização dos inaladores, tornou-se uma ferramenta de 

trabalho importante para esclarecimento de dúvidas e aconselhamento farmacoterapêutico. 

Relativamente às intervenções junto da comunidade, o impacto foi extremamente positivo. As 

interações com a publicação no Facebook foram notórias obtendo várias reações e partilhas e 

alcançando mais de mil seguidores da página (Anexo X). O impacto no balcão, através do fornecimento 

dos panfletos, foi igualmente satisfatório. Vários utentes pediam para levar o folheto para casa e durante 

o ato da dispensa questionavam-nos sobre assuntos relacionados com o tema, de forma a esclarecer 

as suas dúvidas. De uma forma geral, é seguro concluir que o objetivo foi cumprido e os doentes da 

FCM ficaram mais informados e o sucesso da terapêutica aumentou. 
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ANEXOS 

ANEXO I - VALIDADE E NÚMERO DE EMBALAGENS TENDO EM CONTA O TIPO DE PRESCRIÇÃO. 

Tipo de prescrição Validade da 

prescrição 

Número de embalagens 

Prescrição 

Eletrónica 

Materializada 

e 

Prescrição Manual 

30 dias; 

Renovável com 

validade até 6 

meses (não pode 

ser emitida por 

receita manual); 

Até 4 medicamentos distintos, num total de 4 

embalagens por receita. No máximo, podem 

ser prescritas 2 embalagens por 

medicamento13. 

Sob a forma de embalagem unitária podem 

ser prescritas até 4 embalagens do mesmo 

medicamento13.  

Prescrição 

Eletrónica 

Desmaterializada 

Cada linha de prescrição apenas contém um medicamento até ao 

máximo de: 

60 dias  

2 embalagens, no caso de medicamentos 

destinados a tratamentos de curta ou média 

duração13;  

6 meses  
6 embalagens, no caso de medicamentos 

destinados a tratamentos de longa duração13;  

Excecionalmente, o número de embalagens poderá ser superior e 

com validade até 12 meses, mediante fundamentação médica13;  

Sob a forma de embalagem unitária podem ser prescritas até 4 

embalagens do mesmo medicamento, ou até 12 embalagens no caso 

de medicamentos de longa duração13.  
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ANEXO II - Ficha de preparação, cálculo do PVP e etiqueta do medicamento manipulado 

(Vaselina Salicilada a 30%). 
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ANEXO III – Fotografia tirada durante a realização de um rastreio cardiovascular na Farmácia 

Castro Mendes. 

. 
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ANEXO IV – Apresentação PowerPoint apresentada nos infantários. 

 

.  
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ANEXO V – Brindes oferecidos às crianças nos infantários. 
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ANEXO VI – Esquema terapêutico da asma. Adaptado de Direção Geral da Saúde (2014), Programa 

Nacional para as Doenças Respiratórias – Boas Práticas e orientações para o controlo da asma no 

adulto e na criança. 
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ANEXO VII – Manual de utilização dos dispositivos inalatórios. 
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ANEXO VIII – Publicação no Facebook da Farmácia Castro Mendes. 
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ANEXO IX – Panfleto sobre os principais aspetos da asma. 
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ANEXO X – Alcance da publicação no Facebook.  
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“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de 

si, levam um pouco de nós.” 

Antoine de Saint-Exupéry 
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RESUMO 

O presente relatório descreve as atividades realizadas no âmbito do estágio curricular em farmácia 

hospitalar nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, durante dois meses.  

O estágio permitiu-me acompanhar várias atividades e funções realizadas pelos farmacêuticos 

hospitalares e entender a gestão e a organização dos Serviços Farmacêuticos. Destacam-se atividades como 

a preparação de citotóxicos e preparações estéreis, a dispensação em unidade de ambulatório e os ensaios 

clínicos. Assim, este estágio contribui não só para aumentar o meu conhecimento, como também para elucidar 

o papel do farmacêutico hospitalar. 
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ACES Agrupamento de Centros de Saúde 

AI Atendimento Interno 

AIM Autorização de Introdução no Mercado 
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CAUL Certificado de Autorização de Utilização de Lotes 

CCIRA Comissão de Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos 

CFT Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CTX Citotóxico 

DCI Denominação Comum Internacional 

DGS Direção-Geral da Saúde 

DIDDU Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

DIU Dispositivo Intrauterino 

EC Ensaios Clínicos 

EPE Entidade Pública Empresarial 

FEFO First Expired, First Out 

FH Farmácia Hospitalar 

FHNM Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 

HD Hospital de Dia 

HPH Hospital Pedro Hispano 

IVG Interrupção Voluntária da Gravidez 

MPE Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

PV Prazo de Validade 

RCM Resumo das Caraterísticas do Medicamento 

SAM Sistema de Apoio ao Médico 

SC Serviço de Compras 

SF Serviços Farmacêuticos 

SGICM Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento 

SGQ Sistema de Gestão da Qualidade 

SIRAI Sistema Informático de Reações Adversas e Incidentes 

TSDT Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

UF Unidade de Farmacovigilância 

UFA Unidade de Farmácia de Ambulatório 
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UPC Unidade de Preparação de Citotóxicos 

UPE Unidade de Preparação de medicamentos Estéreis 
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1. INTRODUÇÃO 

Em Portugal, 9 em cada 100 farmacêuticos trabalha em farmácia hospitalar, havendo cerca de 710 

farmacêuticos especialistas nesta área1. Segundo a Ordem dos Farmacêuticos, as funções de um 

farmacêutico hospitalar estão diretamente envolvidas “na aquisição e boa gestão dos medicamentos, 

na sua preparação e distribuição pelos blocos e enfermarias, gerando a informação de natureza clínica, 

científica ou financeira que o sistema carece, especialmente na avaliação da inovação terapêutica e 

monitorização dos ensaios clínicos”2.  

O meu estágio curricular em farmácia hospitalar decorreu na Unidade Local de Saúde de 

Matosinhos (ULSM) – Hospital Pedro Hispano (HPH) de 15 de maio a 15 de julho. Ao longo destes 2 

meses tiver a oportunidade de acompanhar o trabalho desenvolvido pelos farmacêuticos em diferentes 

áreas em que atuam a nível do hospital (Tabela 1). Para além disso, realizei várias pesquisas 

solicitadas pelos farmacêuticos que foram posteriormente aplicadas a situações reais. 

Tabela 2 - Cronograma das áreas que acompanhei durante o período de estágio. 

 Maio Junho Julho 

Atendimento Interno    

Dose Individual Diária em Dose 

Unitária 

   

Ensaios Clínicos    

Unidade de Ambulatório    

Unidade de Preparação de 

Medicamentos Estéreis 

   

Unidade de Preparação de 

Medicamentos Citotóxicos 

   

 

2. UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE  

A ULSM é um “estabelecimento público dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial e natureza empresarial, que integra o Hospital de Pedro Hispano e os Centros 

de Saúde de Matosinhos, da Senhora da Hora, de São Mamede de Infesta e de Leça da Palmeira”, 

tendo sido criada pelo Decreto-Lei nº207/99 de 9 de junho3. 

Atualmente, a ULSM para além dos centros de saúde referidos, é também constituído pela Unidade 

de Saúde Pública de Matosinhos, o Centro de Diagnóstico Pneumológico e o Serviço de Atendimento 

a Situações Urgentes4. 

2.1 SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) pertencem aos órgãos de suporte à prestação de cuidados da 

ULSM5. Deste modo, é da responsabilidade dos SF a gestão (seleção, aquisição, aprovisionamento, 

armazenamento e distribuição) do medicamento e de outros produtos farmacêuticos, a produção de 

medicamentos, a participação em diferentes comissões técnicas (por exemplo Farmácia e 

Terapêutica), participação nos ensaios clínicos, desenvolvimento de ações de formação, 

farmacovigilância, entre outros6.  
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Os SF da ULSM situam-se no piso -1 do HPH, funcionando apenas durante os dias úteis das 8:30H 

às 20H e ao sábado das 9H às 17H. Neste mesmo piso, encontra-se a funcionar o Atendimento Interno 

(AI), das 10h às 12h e das 13h às 15h, a Unidade de Preparação de medicamentos Estéreis (UPE) e a 

Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC). A Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), 

contrariamente aos setores anteriores, está situada no piso 0 junto ao Balcão do Utente, permitindo 

assim um fácil acesso dos doentes. Neste setor, o horário de funcionamento é das 8h45min às 16h00 

apenas nos dias úteis e o atendimento é realizado através de um serviço de senhas. 

2.1.1 ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

Uma vez que existem várias responsabilidades atribuídas aos SF deve haver uma boa gestão do 

espaço físico de modo a poderem funcionar na sua plenitude. Assim, os SF da ULSM são divididos em 

diferentes áreas funcionais: receção, armazém (subdividido em diferentes zonas: geral, dourada, 

injetáveis de grande volume, inflamáveis, nutrição, meios de diagnóstico, antídotos, cutâneos, entre 

outros), zona administrativa (gabinete da Diretora dos SF, dos Farmacêuticos e dos Técnicos 

Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT)), sala de reembalamento, AI, gabinete de validações 

da Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU), área de preparação da DIDDU, duas 

câmaras frigoríficas, uma sala de estupefacientes, uma sala destinada aos Ensaios Clínicos (EC),  UPE, 

UPC e UFA. 

2.1.2 RECURSOS HUMANOS 

Os recursos humanos são a base essencial para o correto funcionamento dos SF6. Posto isto, os 

SF da ULSM são constituídos por 15 farmacêuticos (Dr.ª Cristina Paiva – Diretora dos SF, Dr.ª Ana 

Durães, Dr.ª Ana Maria Santos, Dr.ª Ana Ribeiro, Dr.ª Ana Rute Vaz, Dr.ª Carla Mendes Campos, Dr.ª 

Cecília Mimoso, Dr.ª Dália Folha, Dr.ª Graça Guerreiro, Dr.ª Joana Osório, Dr. João Cocharra, Dr.ª 

Maria João Pacheco, Dr.ª Mariana Magalhães, Dr. Pedro Campos e Dr.ª Sofia Pinto). O esquema 

laboral dos farmacêuticos é rotativo pelos diferentes setores de modo a todos possuírem as mesmas 

valências. Para além dos farmacêuticos, os SF são ainda constituídos por TSDTs, Assistentes 

Operacionais (AO) e uma Assistente Técnica. 

2.1.3 SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático utilizado por toda a ULSM é o Sistema de Gestão Integrada do Circuito do 

Medicamento (SGICM), permitindo uma interligação entre os diversos serviços do hospital. Este 

sistema tem inúmeras funcionalidades possibilitando a prescrição médica por via eletrónica, a validação 

das prescrições pelo farmacêutico, a elaboração dos mapas de distribuição de DIDDU, a gestão de 

stocks dos medicamentos, o controlo rigoroso do fornecimento da medicação de ambulatório, entre 

outras7. Assim, a utilização do SGICM apresenta várias vantagens, tais como: o aumento da segurança 

da terapêutica, um controlo mais rigoroso dos custos e uma maior racionalização dos stocks serviços7. 

Para além disso, a ULSM tem ainda um Sistema de Apoio ao Médico (SAM) que permite o acesso 

ao processo clínico do doente pelos profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos. Este acesso 

facilitou a interpretação e o processo de validação da prescrição médica e, consequentemente, 

intervenção farmacêutica junto do médico. 
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2.1.4 SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE 

Na ULSM existe um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) sustentado pela norma ISO 

9001:2008. A ULSM foi a primeira instituição de saúde a ser certificada pela Norma ISO 9001.O SGQ 

tem como principal objetivo permitir a melhoria contínua de modo aumentar a satisfação e a confiança 

dos doentes8. Deste modo, e tal como indica no Manual de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar, em 

todas as áreas funcionais dos SF da ULSM são escritos, documentados, revistos e atualizados 

procedimentos padronizados, de modo a garantir a qualidade dos SF6. Estes documentos encontram-

se disponíveis para todos os profissionais do hospital através da intranet. 

3. GESTÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

A gestão dos produtos farmacêuticos é constituída por várias etapas que vai desde a sua seleção, 

aquisição e armazenamento até à sua distribuição e, por fim, administração/utilização pelo doente. O 

processo de gestão é realizado pelos SF de modo a garantir o bom uso e a dispensa dos medicamentos 

aos doentes do hospital em perfeitas condições6.  

Para auxiliar neste processo, a ULSM implementou a metodologia Kaizen. Esta metodologia foi 

fundada por Masaaki Imai em 1985, tendo como principal função permitir uma melhoria contínua 

através da eliminação de desperdícios, rentabilização de recursos, etc.9. Assim, a implementação desta 

prática na ULSM permitiu um envolvimento direto do Serviço de Compras (SC), Serviço de Logística e 

dos SF de modo a “otimizar, integrar, normalizar e desmaterializar processos de aquisição, receção, 

conferência, armazenagem e distribuição”10. Assim sendo, todo o processo de gestão é feito através 

de um kanban. O kanban consiste num cartão físico no qual consta várias informações para a 

identificação do produto. Estas informações são compostas pela designação do produto (denominação 

comum internacional (DCI), dosagem, forma farmacêutica), código do produto, localização no 

armazém, ponto de encomenda e quantidade a encomendar tendo em conta os consumos médios dos 

produtos. A cor do kanban varia conforme a localização do produto no armazém. O kanban está incluído 

em todas as fases do ciclo de gestão dos produtos farmacêutico, desde a sua aquisição até à sua 

distribuição, tal como demonstra a figura 1. 

Em vez do kanban também pode ser utilizado um sistema de dupla caixa que identifica os 

mesmos parâmetros que o kanban. Sempre que uma caixa fica vazia, esta é recolhida e colocada para 

repor stock. Contudo, o serviço não fica sem stock uma vez que existe uma segunda caixa (colocada 

normalmente atrás).  

3.1 GESTÃO DE EXISTÊNCIAS 

 Segundo o manual de Farmácia Hospitalar, a gestão do stock dos produtos farmacêuticos 

deverá ser efetuada através de um sistema informático e atualizado automaticamente a cada 

movimento6. Esta gestão na ULSM é realizada através da associação do método Kaizen e do SGICM. 

Para além disso, de forma a corrigir eventuais erros de stock que possam existir, realizam-se contagens 

periódicas dos produtos farmacêuticos. No caso dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

(MPE), estes são contados diariamente tendo em conta os movimentos de stock.  
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Adicionalmente, também é realizado o controlo mensal dos prazos de validade (PV) de forma 

a diminuir os desperdícios e utilizar preferencialmente os produtos cujo PV termina primeiro, ou seja, 

seguindo a regra First Expired, First Out (FEFO). Os produtos que estiverem a terminar o PV são 

devidamente identificados. Tendo em conta o tipo de produto em questão bem como a sua rotatividade, 

estes poderão ser devolvidos ao fornecedor, sendo emitida posteriormente uma nota de crédito. Em 

alternativa, tentam ser escoados através da DIDDU ou enviados para um determinado serviço onde o 

seu consumo é superior. 

Quando o PV expira, os produtos são retirados do stock e transferidos para o armazém 

informático dos abates (FPM – Fora de Prazo dos Medicamentos). Estes produtos são igualmente 

separados dos restantes produtos e vão para abate. Este processo de controlo ocorre igualmente em 

todos os serviços do HPH e no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) pertencentes à ULSM. 

No início do meu estágio auxiliei no processo de controlo dos PV o que contribuiu para que 

ficasse a conhecer melhor a organização do armazém bem como adquirir algumas noções sobre o 

método Kaizen implementado nos SF. 

3.2 SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS  

A seleção dos produtos farmacêuticos deve ter em conta as necessidades dos doentes do hospital, 

estando sempre na base desta seleção o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM). 

Contudo, quando são necessários outros medicamentos, o hospital pode criar adendas ao FHNM 

realizadas pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). Em todo o processo de seleção dos 

produtos farmacêuticos deve ter como suporte as necessidades terapêuticas dos doentes, devendo o 

farmacêutico assegurar que todos os produtos são de qualidade e aos mais baixos custos6. 

Os produtos são 
armazenados no respetivo local 
colocando-se o kanban no ponto de 
encomenda. 
 

Quando o produto é rececionado, o 
kanban é retirado da caixa dos 

"produtos encomendados". 
 

- Para se retirar uma  
embalagem/produto, foi  
determinado que se deve  
retirar de cima para baixo  
(por coluna), da frente para trás  
e da esquerda para a direita.  
- Quando se atinge o ponto de  
encomenda, o kanban e é retirado e colocado 
numa caixa específica que indica "produtos 
para encomendar". 
 

- O kanban é recolhido e entregue à diretora 
dos SF para realizar o pedido de compra, 
estando inscrito no próprio kanban a 
quantidade a ser encomendada. 
- Quando o pedido de compra for  
realizado, o kanban é colocado 
na caixa dos “produtos  
encomendados”, organizados 
por ordem alfabética. 

Seleção e 
Aquisição

Receção

Distribuição Armazenamento 
 

Figura 3 - Circuito da utilização do kanban durante a gestão dos produtos farmacêuticos nos SF 
do ULSM. 
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Relativamente à aquisição, este processo é da responsabilidade da diretora dos SF6. Na ULSM, 

quando um produto atinge o ponto de encomenda, a diretora elabora um pedido de compra que é 

posteriormente enviado para SC. Por sua vez, o SC é responsável pela sua aquisição, que só é possível 

através de um concurso centralizado (na maioria dos casos) com diferentes fornecedores e condições 

de compra, as quais são tidas em consideração para a seleção do fornecedor.  

Em determinadas situações, por exemplo quando é necessário um medicamento que se encontra 

em rutura de stock e é urgente, o hospital poderá recorrer a um empréstimo a outro hospital ou comprar 

às farmácias comunitárias ou armazenistas.  

Adicionalmente, poderão ser necessários medicamentos em ambiente hospitalar sem Autorização 

de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal ou com AIM mas que não estejam a ser efetivamente 

comercializados. Nestes casos, é necessário realizar um pedido de Autorização de Utilização 

Excecional (AUE) ao INFARMED pelo médico, onde justifica a sua necessidade em impresso próprio 

bem como a inexistência de alternativas que possam substituir11. Este impresso é assinado pelo diretor 

clínico ou entidade equivalente e entregue ao INFARMED juntamente com um parecer emitido pela 

CFT11. 

Durante o estágio foi-me explicado o processo de seleção e aquisição e tive a oportunidade de 

visualizar algumas situações em que foi necessário recorrer a empréstimos a outros hospitais. 

3.3 RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS 

Os produtos farmacêuticos encomendados são acompanhados por uma guia de remessa e/ou 

fatura aquando da sua entrega nos SF. Na ULSM, a conferência dos produtos adquiridos é efetuada 

por um AO na qual implica a verificação de parâmetros como: 

• Destinatário e o fornecedor; 

• Correspondência entre a guia de remessa/fatura e a nota de encomenda; 

• Cumprimento das condições de transporte; 

• Verificação qualitativa e quantitativamente os produtos farmacêuticos incluindo o lote e o PV; 

• Assinatura e carimbo da nota de entrega e/ou duplicado;  

• Envio do original da guia de remessa e/ou fatura para o SC. 

Enquanto os produtos aguardam o registo de entrada pelo SC, estes são colocados numa prateleira 

“em espera”. Após o registo da entrada é associado o kanban ao produto e este é enviado para 

armazenamento.  

 Excecionalmente, certos produtos farmacêuticos como hemoderivados, MPE e medicamentos 

para EC, a conferência é efetuada por um farmacêutico. Adicionalmente, a conferência dos 

hemoderivados exige a verificação dos boletins de análise e dos Certificados de Autorização de 

Utilização do Lote (CAUL) emitidos pelo INFARMED. Estes documentos são arquivados numa capa de 

arquivo para consulta dos Farmacêuticos aquando da cedência do hemoderivado. No caso das vacinas 

e anticoncecionais, estes produtos são conferidos pelo TSDT. 

 No estágio pude acompanhar durante um dia, todo o procedimento de receção de 

medicamentos com o acompanhamento de um AO que me explicou todo o processo de conferência e 
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receção das encomendas. Para além disso, pude participar ativamente ajudando o AO em todo o 

processo. 

3.4 ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS 

Segundo o manual de FH “o armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos deve ser feito de modo a garantir as condições necessárias de espaço, luz, 

temperatura, humidade e segurança”6. Na ULSM o armazenamento dos produtos é efetuado por ordem 

alfabética de DCI no seu local apropriado com o kanban colocado no ponto de encomenda. Para além 

disso, de modo a possibilitar a rotatividade do stock segue-se o princípio FEFO, ou seja, os produtos 

cujo PV expira primeiro deverão ser utilizados primeiro. 

O armazém geral é dividido em duas zonas: 

• Zona dourada – onde estão armazenados os medicamentos com maior rotatividade/utilização 

em DIDDU; 

• Zona geral – onde se encontram os medicamentos com menor rotatividade e várias áreas 

específicas tal como os antídotos, medicamentos de uso oftálmico, medicamentos de uso 

tópico, meios de diagnóstico, etc. 

Contudo, determinados medicamentos e produtos exigem um armazenamento especial, tendo por 

isso diferentes localizações/condições tal como: 

• MPE - armazenados numa sala de aceso restrito com fechadura de segurança; 

• Benzodiazepinas - armazenados em armários fechados; 

• Inflamáveis – armazenados numa sala individualizada com porta corta-fogo e paredes 

interiores reforçadas; 

• CTX - armazenados na sala de apoio da UPC (com prateleiras e frigorífico); 

• Medicamentos de EC - armazenados numa sala destinada aos EC (com armários e frigorífico); 

• Medicamentos que necessitam de refrigeração - armazenados nas câmaras frigoríficas. 

Adicionalmente a UFA tem um local de armazenamento próprio no piso 0 (com prateleiras e 

frigorífico) destinados a armazenar os medicamentos que são fornecidos em ambulatório, como os 

antiretrovíricos, os antineoplásicos e os medicamentos utilizados na esclerose múltipla. 

3.5 MEDICAMENTOS LOOK ALIKE SOUND ALIKE (LASA) E MEDICAMENTOS DE ALTO RISCO 

De acordo com a norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) nº 020/2014 

de 30/12/2014, atualizada a 14/12/2015, os medicamentos LASA são “medicamentos com nome 

ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhante que podem ser confundidos uns com os outros, 

originando troca de medicamentos”12.  Adicionalmente, existem Medicamentos de Alto Risco que, de 

acordo com a DGS, são todos os que “possuem risco aumentado de 

provocar dano significativo ao doente em consequência de falhas no seu processo de utilização (…) 

podendo ocasionar lesões permanentes ou a morte e aumentar os custos associados aos cuidados de 

saúde prestados ao doente”13. Assim, os hospitais devem implementar medidas que minimizem a 

ocorrência de erros relacionados com a medicação12,13. 
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Na ULSM várias medidas são tidas em conta de modo a permitir um uso adequado dos 

medicamentos e a redução de possíveis erros. Na ULSM, existe uma comissão responsável não só 

pela elaboração de listas de medicamentos LASA e de Medicamentos de Alto risco, revistas pelo menos 

anualmente, mas também pelo desenvolvimento e implementação de estratégias. Relativamente aos 

medicamentos LASA, tal como sugere a norma da DGS, o hospital tem implementado vários 

procedimentos tal como método Tall Man Lettering, que consiste na inserção de letras maiúsculas no 

meio das denominações de medicamentos, a separação física de alguns dos medicamentos, como no 

caso do bisacodilo que é um LASA com o bisoprolol, a utilização de diferentes cores para identificar 

diferentes dosagens das mesma DCI e sinalização de alerta nos locais de armazenamento. Quanto 

aos medicamentos de alto riso, a sinalização de alerta nos locais de armazenamento é igualmente 

um exemplo de uma das estratégias implementadas. 

4.SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Segundo o manual de FH, a distribuição de medicamentos tem como objetivos: 

• “Garantir o cumprimento da prescrição; 

• Racionalizar a distribuição dos medicamentos; 

• Garantir a administração correta do medicamento; 

• Diminuir os erros relacionados com a medicação; 

• Monitorizar a terapêutica; 

• Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e manipulação dos 

medicamentos; 

• Racionalizar os custos com a terapêutica6”. 

A ULSM conta com vários sistemas de distribuição da medicação que serão apresentados de 

seguida. 

4.1.DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA/ REPOSIÇÃO DE STOCK POR NÍVEIS 

4.1.1 DISTRIBUIÇÃO POR ROTAS 

Na ULSM cada serviço clínico tem um pequeno armazém que contém alguns 

medicamentos/produtos farmacêuticos que são frequentemente utilizados por esse mesmo serviço. A 

reposição deste stock é feita através de um sistema de dupla caixa ou kanban.  

O AO desloca-se uma aos diferentes serviços consoante a frequência previamente 

acordada/necessária para fazer a reposição de stock e, no caso de haver alguma caixa vazia ou kanban 

no local destinado aos produtos para serem repostos, estes são recolhidos. Posteriormente, o TSDT 

responsável repõe as caixas e regista informaticamente. Após este processo, as caixas já estão prontas 

para reposição pelo AO. No caso de existirem duas caixas vazias, uma delas é colocada num local 

específico de modo a que seja reposto com mais urgência no serviço pois indica que naquele momento 

estão sem stock daquele produto/medicamento. Para produtos com condições de armazenamento 

específicas, tal como os medicamentos que necessitam de refrigeração, é colocada uma indicação da 

existência de produtos no frigorífico junto às caixas preparadas para o mesmo serviço. 
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Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar todos os passos deste tipo de 

distribuição. Visitei um serviço clínico com um AO durante a reposição de stock e pude acompanhar e 

auxiliar o TSDT na preparação das caixas e no registo informático dos consumos. 

4.1.2 DISTRIBUIÇÃO POR OMNICELL® 

O sistema de distribuição Omnicell ® consiste num método semiautomático, controlado por um 

software, e é constituído por uma máquina dividida em várias prateleiras. Este sistema traz vários 

benefícios a nível hospitalar, tal como a diminuição dos erros de medicação, o aumento da eficiência 

da equipa de enfermagem e um melhor controlo de stock dos medicamentos14.  

Uma vez que este é um sistema dispendioso, na ULSM apenas se pode encontrar um Omnicell ®, 

que fica localizado no Serviço de Emergência OBS. O acesso a este sistema está restrito, podendo 

apenas aceder os enfermeiros, farmacêuticos e TSDT através de um código e palavra-passe ou 

impressão digital. Os enfermeiros têm de escolher o doente e o medicamento que vão administrar. Se 

o medicamento não estiver prescrito ou se não for para aquela hora o enfermeiro não o pode retirar. 

Se estiver tudo conforme acende-se uma luz a indicar onde está o medicamento e permite abrir essa 

gaveta. 

O software controla o stock de medicamentos existente nas várias prateleiras, sendo que emite 

diariamente duas listagens de consumos. A primeira listagem é emitida pela manhã, indicando quais 

os medicamentos com stock menor do que 50%. Estes medicamentos serão então repostos nessa 

mesma manhã. A segunda listagem é emitida de tarde e indica quais os medicamentos que atingiram 

um stock menor do que 25%, necessitando de repor durante a tarde de modo a a evitar ruturas de stock 

no serviço. Todo o processo é gerido por um TSDT auxiliado por um AO. Aquando da reposição do 

stock, é verificado sempre se o stock do software corresponde ao stock real no Omnicell ®, caso 

contrário este é corrigido. 

No meu estágio, pude auxiliar na preparação da reposição do dispositivo Omnicell ®, acompanhada 

por um TSDT. Para além disso, tive oportunidade de, juntamente com a TSDT e um AO, visitar o serviço 

onde se encontra a máquina e observar a reposição/ verificação do stock dos medicamentos. 

4.1.3 PEDIDO ELETRÓNICO 

No caso de um serviço necessitar de um determinado medicamento/produto por rutura de stock ou 

por não pertencer ao stock do serviço e seja um medicamento que não seja distribuído por DIDDU 

pode-se recorrer ao pedido eletrónico através do sistema informático da ULSM. Os serviços que não 

possuem DIDDU ou reposição por níveis podem igualmente recorrer ao pedido eletrónico, em caso de 

rutura ou necessidade de um medicamento que não pertença ao stock previamente definido. O pedido 

eletrónico é efetuado pelo enfermeiro chefe do serviço e é preparado pelo TSDT. Após ser debitado 

informaticamente pelo TSDT, o produto/medicamentos pedidos poderão ser entregues pelo AO dos SF 

ou através do AI, entregue pelo farmacêutico ao enfermeiro ou ao AO do serviço que efetuou o pedido. 

4.1.4. DISTRIBUIÇÃO AOS CENTROS DE SAÚDE 

No ACES é igualmente abrangido pelo sistema de distribuição dos SF do HPH. A distribuição é 

feita segundo a metodologia Kaizen, incluindo o sistema de dupla caixa. Posto isto, as caixas vazias e 

os kanbans são recolhidos durante a semana e abastecidas nos SF pelo TSDT. Após reposição das 
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caixas estas são distribuídas aos ACES (acompanhados por uma guia de transporte) por uma empresa 

de distribuição em dias definidos.  

No caso de um produto se encontrar em rutura de stock o pedido é efetuado eletronicamente. Para 

além disso, certos medicamentos como os Dispositivos Intrauterinos (DIU) requerem uma prescrição 

médica para serem dispensados. 

4.2. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA (DIDDU) 

O sistema de DIDDU tem como principais objetivos aumentar a segurança no circuito do 

medicamento, conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico do doente, minimizar os riscos de 

interações, racionalizar da melhor maneira a terapêutica, reduzir o tempo gasto pelos enfermeiros, 

atribuir mais corretamente os custos e reduzir os desperdícios6. Este sistema consiste na dispensação 

da medicação de um determinado doente internado, para um período de 24 horas ou 72 horas (em fins 

de semana)6. 

O processo de DIDDU inicia-se com a prescrição da medicação pelo médico no sistema 

informático. Esta prescrição é posteriormente validada por um farmacêutico. Na validação da 

prescrição o farmacêutico deve ter em conta vários parâmetros farmacoterapêuticos, tal como as 

alergias, as comorbilidades do doente, a dose (habitual ou ajustada dependendo da função renal ou 

função hepática, por exemplo), as interações/contraindicações, a duração da terapêutica, a 

disponibilidade por via oral, ou seja, avaliar a forma farmacêutica em casos de disfagia ou com sonda 

nasogástrica, por exemplo, entre outros parâmetros. Sempre que o farmacêutico tenha alguma dúvida 

poderá consultar o processo clínico do doente e, no caso de verificar alguma divergência ou se a dúvida 

se mantiver, deverá contactar o médico do doente em questão através da via telefónica ou pelo SGICM. 

Na ULSM todas as intervenções realizadas pelo farmacêutico junto do médico são contabilizadas e 

registadas num documento de modo a demonstrar a importância do farmacêutico nos cuidados de 

saúde. 

O farmacêutico valida as prescrições de todas as camas de 14 serviços clínicos do HPH. Após 

validação, é emitida uma lista que indica a medicação de cada doente. Tendo por base esta lista, o 

TSDT prepara as malas (contendo gavetas identificadas com os dados do doente) de DIDDU e, se 

necessário, prepara igualmente as alterações. Alguns medicamentos prescritos não são enviados por 

este sistema uma vez que fazem parte do stock dos serviços (por exemplo, paracetamol injetável). No 

caso de existirem medicamentos de frigorífico, é colocado nas gavetas uma etiqueta a indicar esta 

mesma situação. Se durante o aviamento das malas, surgirem dúvidas de prescrição e/ou validação, o 

TSDT preenche um impresso e entrega aos farmacêuticos responsáveis pela validação, de modo a que 

estes analisem o caso. Por volta das 13h30, o farmacêutico dá saída informática de toda a medicação 

enviada. 

Por fim, quando a medicação está preparada, os AOs transportam as malas aos respetivos 

serviços, por volta das 14h. Neste momento, os AOs vão buscar a medicação ao frigorífico, sendo esta 

transportada fora da gaveta dentro de um saco devidamente identificado com o doente e com uma 

etiqueta de cor laranja com a indicação “conservar no frigorífico”. Quando chegam ao respetivo serviço 

o AO coloca lá a mala e recolhe a mala do dia anterior. Os medicamentos que não forem utilizados e 
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retornam aos SF serão devolvidos pelos TSDT. A devolução dos medicamentos pode acontecer por 

várias razões, como por exemplo alterações na prescrição ou por alta hospitalar do doente. Por vezes 

os farmacêuticos são alertados para a devolução de certos medicamentos, tal como os 

tuberculostáticos e os antiretrovíricos, uma vez que são tratamentos que requerem uma elevada 

adesão pelo doente. Assim, nestes casos o farmacêutico procura saber a razão pela qual o doente não 

fez a medicação. 

Após o envio das malas, caso ocorram alterações das prescrições durante a tarde, estas são 

validadas pelo farmacêutico e preparadas pelo TSDT. Contudo, neste caso a medicação é preparada 

e colocada em envelopes, devidamente identificados com os dados do doente. A distribuição das 

alterações é feita pelos AOs por volta das 18h30. 

A DIDDU foi o tipo de distribuição que mais acompanhei ao longo do estágio, nomeadamente a 

parte da validação da prescrição pelo farmacêutico. A validação da prescrição é sem dúvida uma etapa 

crucial no circuito do medicamento. Assisti e auxiliei na pesquisa em várias intervenções realizadas 

pelos farmacêuticos junto do médico. Ao longo do período que estive na DIDDU foram-me colocadas 

várias questões sobre a medicação para as quais pesquisei informação, contribuindo assim para 

aumentar o meu conhecimento na área. Para além disso, fui alertada para os parâmetros 

farmacoterapêuticos a ter em conta, nomeadamente as alergias (como no caso de doentes sensíveis 

às penicilinas), medicação domiciliária (de modo a evitar duplicações de medicação) e a administração 

de medicamentos no caso de doentes com disfagia ou com sonda nasogástrica. Adicionalmente 

também fui desafiada com casos reais, para os quais analisei a prescrição de certos doentes. 

Num dos dias, pude igualmente acompanhar um AO durante a entrega/recolha das malas unidose, 

o que me permitiu compreender melhor todo este circuito de distribuição. 

4.3. DISTRIBUIÇÃO NO ATENDIMENTO INTERNO 

Por vezes os métodos de distribuição existentes não são suficientes para assegurar a medicação 

necessária para os doentes. Todos os serviços com DIDDU, na falta de alguma medicação para algum 

doente e após verificação do stock existente no serviço poderão pedir a medicação aos SF. Este pedido 

é feito através do preenchimento de um impresso entregue no AI. Neste impresso consta o nome, 

número do processo e da cama, serviço onde o doente está internado, a medicação necessária e a 

justificação da aquisição do medicamento por esta via (por exemplo, prescrito após envio da medicação 

ou produto não enviado). O farmacêutico antes de dispensar a medicação, verifica se a medicação 

pedida está prescrita pelo médico e se a justificação dada será válida. A dispensa da medicação é feita 

através de envelopes ou sacos devidamente identificados após debitar informaticamente. 

No AI também é realizada a distribuição de medicamentos hemoderivados, MPE, medicamentos 

para a Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) e DIU, que serão posteriormente abordados. Por fim, 

é também no AI que se fornece a medicação que seja necessária no pós-alta. 

Durante o meu estágio, auxiliei com elevada autonomia o farmacêutico que se encontrava no AI 

desde a verificação da prescrição do medicamento até ao seu débito informático, podendo deste modo 

participar ativamente neste tipo de distribuição. Pude igualmente verificar que a maioria da medicação 
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dispensada era devido ao facto de a medicação estar prescrita para um horário anterior à distribuição 

da DIDDU. 

4.4 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A DOENTES EM AMBULATÓRIO 

A distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório visa realizar um controlo e vigilância 

mais apertado em determinadas terapêuticas devido aos efeitos secundários e assegurar a adesão dos 

doentes à terapêutica. Para além disso, reduz os custos e os riscos associados ao internamento dos 

doentes e possibilita a toma da medicação em casa6. Estes medicamentos são dispensados 

gratuitamente a doentes mediante o cumprimento de condições específicas relativamente à prescrição, 

à patologia em causa, a especialidade do médico prescritor, a inclusão da regulamentação do regime 

especial, entre outros. As patologias incluídas no regime especial estão determinadas por 

enquadramento legal e incluem: a Doença de Crohn ou colite ulcerosa, acromegalia, esclerose múltipla, 

hepatite C, infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), insuficiência renal crónica, artrite 

reumatoide, psoríase em placas, entre outras15. Excecionalmente, existem algumas situações, que 

mesmo não sendo abrangidas pela legislação em vigor, a dispensa da medicação é gratuita uma vez 

que o caso foi analisado e aprovado pelo conselho de administração do hospital.  

Os medicamentos dispensados que não sejam de uso exclusivo hospitalar ou de AUE 

(medicamento não comercializado em Portugal) não são permitidos vender ao público. Contudo 

existem exceções: quando na localidade não existe uma farmácia particular, quando há rutura de stock 

nas farmácias comunitárias ou quando as farmácias pertençam a Santas Casas da Misericórdia que 

possuem alvará de venda ao público. O preço de venda ao público deverá igual ao preço de custo ao 

hospital. No caso da rutura de stock nas farmácias, o doente deverá recolher o carimbo de farmácias 

como comprovativo de rutura6. Na ULSM pedem o carimbo de 3 farmácias. 

A dispensa da medicação na UFA é realizada por farmacêuticos que deverão fornecer toda a 

informação necessária ao doente e garantir a confidencialidade6. Segundo o Despacho n.º 13382/2012, 

de 4 de outubro a dispensa em regime de ambulatório pelas farmácias hospitalares deve ser feito 

através de uma prescrição efetuada eletronicamente ou através de um modelo materializado da 

prescrição com vinheta médica e assinatura do médico prescritor, quando a prescrição é efetuada fora 

do hospital que dispensa a medicação16. Quando é utilizado um modelo materializado (utilizado apenas 

no caso da prescrição de medicamentos biológicos para artrite reumatóide, espondilite anquilosante, 

artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas), o farmacêutico deverá 

verificar o registo do médico e do centro prescritor na plataforma da DGS. 

O farmacêutico deverá analisar a prescrição relativamente à DCI, dosagem, forma farmacêutica, 

posologia e duração da terapêutica16. Para além disso, é muito importante que o farmacêutico tenha 

em consideração se o doente irá iniciar um tratamento ou, pelo contrário, é uma continuação do 

tratamento. É essencial esclarecer o doente relativamente à medicação, incluindo a posologia, 

possíveis efeitos secundários, condições de armazenamento bem como promover a adesão à 

terapêutica, alertando para as consequências no caso do incumprimento do regime terapêutico 

estabelecido. Poderá ainda ser fornecido o contacto dos SF de modo a facilitar o contacto do doente 

com o farmacêutico e assim esclarecer qualquer dúvida que possa mais tarde aparecer. O farmacêutico 
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deverá procurar obter informação junto do doente relativamente a aspetos como a medicação 

domiciliária, comorbilidades e efeitos adversos (que deverão ser notificados ao INFARMED).  

Sempre que o doente levanta um medicamento que necessita de ser conservado a temperaturas 

inferiores à temperatura ambiente, o farmacêutico alerta para a utilização de um termoacumulador 

durante o percurso hospital-casa de modo a manter as condições ideais de conservação. A UFA poderá 

ceder um termoacumulador aos doentes que necessitem, mediante a assinatura de um termo de 

responsabilidade.  

Adicionalmente, quando se trata de um início de tratamento, o doente assina um termo de 

responsabilidade no qual garante irá fazer uma correta utilização e conservação da medicação bem 

como irá proceder ao levantamento periódico dos medicamentos. Os doentes do serviço de Infeciologia 

têm um cartão de registo do levantamento da medicação de modo a acompanhar a adesão à 

terapêutica por parte do doente. No caso dos doentes com Hepatite C, uma vez que os tratamentos 

são muito dispendiosos, todos os levantamentos são devidamente registados e arquivados em pasta 

própria para o efeito. Para além disso, a medicação destinada para esta patologia encontra-se 

armazenada num armário fechado. Aquando da dispensação da talidomida é necessário preencher um 

formulário específico, atendendo às suas reações adversas conhecidas, nomeadamente as 

malformações congénitas. 

Deve ser registada informaticamente a dispensa da medicação, identificando o número de 

unidades dispensadas, o lote e a validade. Desta forma é possível monitorizar a adesão à terapêutica, 

uma vez que se tem em conta para quanto tempo o doente tem medicação. Para além disso, o 

farmacêutico deve identificar o doente através do cartão de identificação, número de utente, número 

do processo (se aplicável), número do cartão de identificação e morada. Se a dispensa for efetuada a 

um representante do doente, este deverá apresentar um documento comprovativo do número de utente 

a quem se destina a prescrição bem como o próprio número de identificação16.  No final, o doente ou o 

seu representante, deverá assinar o comprovativo de dispensa da medicação16. 

O farmacêutico deve ainda fazer a gestão do stock presente na UFA, armazenar os termos de 

dispensa e registar numa tabela de registos mínimos os medicamentos referidos na Portaria n.º 

48/2016, de 22 de março para o tratamento da artrite reumatóide, espondilite anquilosante, artrite 

psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas15. 

Na UFA, tive contacto com diversas patologias que não tinha tido tanto contacto aquando do meu 

estágio na farmácia comunitária. Durante o estágio pude observar e compreender todo o processo 

envolvido na dispensação bem como o aconselhamento farmacêutico, o controlo da adesão à 

terapêutica e o registo de reações adversas que por vezes são frequentes quando há alteração do 

laboratório dos medicamentos dispensados. 

4.5. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLO ESPECIAL 

4.5.1 PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

A aquisição dos MPE aos serviços apenas poderá ser efetuada mediante o preenchimento do 

anexo X da Portaria nº 981/9817.O enfermeiro dirige-se aos SF com o impresso devidamente 

preenchido (serviço, número de requisição, identificação do doente que foi administrado, DCI, dose, via 
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de administração, dose, dia e hora, assinatura do enfermeiro que administrou, do médico responsável 

e do enfermeiro que requisita). Em vez do enfermeiro, poderá vir aos SF o AO, com o impresso 

devidamente preenchido dentro de um cofre fechado à chave. Após verificação da requisição, o 

farmacêutico procede ao aviamento de todas as substâncias, assinando no final a requisição. Cada 

serviço tem um dia específico por semana para proceder à reposição de stock. O documento original é 

arquivado juntamente com a saída informática, enquanto que o documento duplicado permanece no 

livro. No caso de haver devoluções do serviço aos SF, é igualmente preenchido o anexo. 

Na UFA também se pode proceder à dispensação de MPE. Neste caso é necessário o doente ter 

uma prescrição (eletrónica ou seguindo determinado modelo manual do hospital). Contudo, o único 

MPE que pode ser dispensado é a metadona e apenas quando é prescrita pela consulta de 

especialidade de Dor crónica e Cuidados Paliativos. 

Quando estive no AI pude preparar vários cofres de forma autónoma, sendo posteriormente 

confirmados por um farmacêutico. Para além disso, também registei as respetivas saídas e as 

devoluções dos MPE através do sistema informático, arquivando de seguida no local correto.  

4.5.2 HEMODERIVADOS 

Com o intuito de identificar e registar os medicamentos hemoderivados administrados aos doentes 

devido ao risco de transmissão de doenças infetocontagiosas, foi estabelecido um procedimento 

uniforme de registo de requisição, distribuição e administração destes medicamentos. Deste modo, é 

necessário utilizar o modelo que se encontra no Despacho conjunto nº1051/2000, de 14 de setembro, 

constituído por duas vias: “Via farmácia” e “Via serviço”18.  

O médico deverá preencher devidamente o modelo, nomeadamente a identificação do médico, do 

doente e ainda a requisição e justificação clínica. Posteriormente o documento é entregue nos SF, que 

obrigatoriamente regista o nº de distribuição, o hemoderivado, a quantidade, o lote, o 

laboratório/fornecedor, e a CAUL. Para além disso, é efetuado um registo sequencial da cedência dos 

hemoderivados para ser mais fácil o seu rastreio. Após o registo de consumo, este é arquivado 

juntamente com a “Via farmácia”.  

Ao longo do estágio tive a oportunidade de observar este processo de distribuição desde o 

preenchimento dos dados pelo farmacêutico até ao registo de consumos, onde me alertaram 

particularmente para a CAUL uma vez que o lote apenas poderá ser comercializado se tiver certificado 

pelo INFARMED. 

4.5.3 INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ 

 A distribuição da medicação destinada à IVG ou os DIUs e os implantes contracetivos apenas 

é possível mediante uma prescrição médica de acordo com os protocolos estabelecidos. Após a 

prescrição, um AO dirige-se aos SF transportando um cofre fechado que contém os kanbans da 

medicação e as prescrições médicas (assinadas, datadas e carimbadas). Após a verificação pelo 

farmacêutico, este prepara a medicação associando o kanban, coloca no cofre e regista o consumo. O 

registo dos consumos é arquivado juntamente com a prescrição. Por fim, o AO leva novamente o cofre 

ao serviço. 



                Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar 

Séfora Silva da Costa 14 

 

Durante o estágio pude acompanhar várias vezes este processo de distribuição e participar 

ativamente na preparação dos cofres. Aquando da distribuição dos DIUs/ Implantes contracetivos 

auxiliei várias vezes na verificação da prescrição médica no sistema informático. Também fui alertada 

para ter em consideração se anteriormente a mulher já teria usado algum destes métodos contracetivos 

e há quanto tempo, uma vez que são contracetivos de longa duração (por exemplo, 3 anos para o 

Implanon ® e 5 anos para Mirena ®). 

5.PRODUÇÃO E CONTROLO DE MEDICAMENTOS 

Hoje em dia poucos são os medicamentos que são produzidos nos hospitais6. A maioria das 

preparações realizadas no HPH são preparações destinadas à Neonatologia e Oncologia e ainda, o 

reembalamento de doses unitárias sólidas.  

5.1 UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE CITOTÓXICOS 

A UPC encontra-se separada dos SF e é constituída por 3 salas. A primeira sala é composta por 

uma zona onde ocorre a validação e outra de preparação dos tabuleiros. A segunda sala é uma 

antecâmara onde os operadores se preparam antes de entrar na sala de manipulação/preparação 

(terceira sala). A sala de manipulação e a zona de preparação dos tabuleiros comunicam por um 

transfer. Para além disso, a sala de manipulação contém algum material necessário à manipulação 

devidamente desinfetado e 2 câmaras de fluxo laminar vertical: uma de Classe II.B (utilizada na 

preparação dos CTX) e outra BIO IIA (utilizada no fracionamento). As salas têm diferentes pressões, 

sendo que a sala de manipulação é a sala com uma pressão menor em relação às adjacentes de modo 

a proteger o operador (evita a saída de ar/partículas para o seu exterior) e manter as preparações 

estéreis. 

O processo de preparação de CTX é realizado todos os dias úteis, havendo o envolvimento de 

vários profissionais de saúde neste processo. O médico é responsável pela prescrição informática, 

enquanto que o enfermeiro, para além de administrar o medicamento, confirma à UPC se o doente irá 

efetivamente fazer o tratamento no Hospital de Dia (HD). Por fim, o farmacêutico valida a prescrição e 

prepara o CTX.  

Assim, antes da preparação propriamente dita, o farmacêutico valida a prescrição do médico, 

avaliando se o protocolo é indicado para o doente, se a dose prescrita é a correta e está ajustada à 

superfície corporal ou ajustado à função renal, por exemplo. Após validação, é impresso o mapa de 

produção que contém os medicamentos a preparar e ainda, as etiquetas com a informação necessária 

(nome do doente, número da preparação, DCI e respetiva dose, volume, ritmo e farmacêuticos 

envolvidos no processo) de modo a identificar inequivocamente as preparações destinadas ao doente.  

Na zona de preparação dos tabuleiros, o farmacêutico analisa o mapa de produção relativamente 

às doses e coloca num tabuleiro as matérias-primas necessárias para a preparação do respetivo CTX 

tal como o medicamento citotóxico/imunomodelador, injetável de grande volume e dispositivo médico 

(linha com filtro 0,2µm, se necessário). Para além disso também coloca os respetivos rótulos. Todas as 

matérias-primas e os rótulos são enviados no tabuleiro pelo transfer após desinfeção. Para além disso, 

coloca o mapa de produção no vidro que separa as duas salas de modo a que os farmacêuticos que 
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estão na sala de manipulação possam igualmente validar/analisar a prescrição. Os lotes e os PV das 

matérias-primas utilizadas são devidamente identificados no mapa de produção. 

Na sala de manipulação existem dois farmacêuticos: um operador, que preparara efetivamente o 

CTX, e um de apoio que faz validação dos volumes medidos/adicionados pelo operador. Após recolha 

do transfer pelo farmacêutico de apoio, este coloca na câmara as matérias-primas devidamente 

desinfetadas e verifica se tem todo o material necessário para a manipulação. Após preparação e 

identificação, o farmacêutico de apoio controla visualmente se a preparação se encontra conforme 

(homogéneo e sem partículas estranhas, por exemplo). Posteriormente, coloca no transfer sendo a 

preparação recolhida pelo farmacêutico que volta a verificar se a preparação está conforme 

(“Farmacêutico de Libertação do Produto”). No caso de estar conforme, a preparação é devidamente 

acondicionada num saco opaco e identificado com o rótulo. Por fim, o AO recolhe a preparação e envia 

ao HD juntamente com um documento no qual é identificado o farmacêutico responsável pela libertação 

do produto e a hora de saída. Quando o enfermeiro recebe a preparação assina igualmente o 

documento e a hora da receção, enviando o documento de volta à UPC. 

No final do dia, é registado informaticamente a saída dos medicamentos e é realizada a reposição 

do material em falta para o dia seguinte, tal como o material clínico e os injetáveis de grande volume. 

Na preparação de CTX é necessário assegurar a esterilidade das preparações e a segurança do 

operador. Por isso, vários procedimentos são implementos. Por exemplo, antes da manipulação a 

câmara é devidamente desinfetada bem como a zona de trabalho. Para além disso, o operador utiliza 

luvas estéreis que são substituídas a cada 10 minutos. O vestuário utilizado também é apropriado de 

modo a proteger o operador, como a utilização de luvas, touca, máscara P2 e protetores dos sapatos. 

A técnica de lavagem das mãos antes de entrar na sala da manipulação também é um procedimento 

implementado de modo a manter a esterilidade das preparações. Posto isto, de modo a avaliar se os 

procedimentos asseguram efetivamente a esterilidade, diariamente ocorre o controlo microbiológico. 

Este controlo é realizado através da recolha de amostras das luvas do operador e de uma preparação. 

Ao longo de aproximadamente uma semana, tive a oportunidade de estar na UPC e observar e 

auxiliar em todo o procedimento acima explicado. Acompanhei maioritariamente o farmacêutico que se 

encontrava a validar as prescrições bem como o que estava responsável pela libertação da 

preparação/preparação dos tabuleiros. Para além disso, tive a possibilidade de entrar na zona de 

manipulação e observar a manipulação dos CTX. 

5.2 FRACIONAMENTO DE FÁRMACOS 

Todas as quintas durante a manhã são preparadas as injeções intravítreas de Eylea ® (Aflibercept) 

e Avastin ® (Bevacizumab), na UPC. Ambos fármacos são utilizados no tratamento da 

Degenerescência Macular relacionada com a Idade, contudo a utilização do Bevacizumab é off label.  

O fracionamento dos fármacos mencionados é realizado por um farmacêutico e um TSDT. Antes 

da preparação, as prescrições são previamente enviadas e verificadas pelos farmacêuticos. Os 

farmacêuticos são igualmente responsáveis por verificar os rótulos que contêm a DCI, o lote, via de 

administração, PV e a identificação do farmacêutico e TSDT que irão preparar. Os rótulos, tal como 

todo o material utilizado, incluindo as caixas de transporte, são sujeitos a esterilização prévia.   
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Todo o procedimento é realizado numa câmara de fluxo laminar vertical BIO IIA e com vários 

procedimentos de modo a manter as condições de esterilidade. A manipulação consiste então na 

utilização de uma ampola de fármaco que será repartida para vários doentes, o que traz vantagens 

económicas, não havendo diminuição da sua eficácia e garantindo a sua segurança. O volume aspirado 

para as seringas é duplamente verificado antes de ser colocado em mangas esterilizada. As mangas 

são posteriormente rotuladas e colocadas nas caixas de transporte devidamente seladas. O transporte 

é realizado por um AO que entrega na Unidade de Cirurgia de Ambulatório do serviço de Oftalmologia.  

De modo a controlar as condições assépticas, são recolhidas amostras de preparações que são 

posteriormente enviadas para o Serviço de Microbiologia. 

Numa quinta-feira tive a oportunidade de observar o fracionamento do Avastin® (Bevacizumab), 

para o qual me foi explicado a técnica de preparação bem como todos os cuidados a ter. 

5.3 UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTÉREIS 

A UPE é uma outra unidade de manipulação da ULSM. O objetivo principal neste tipo de  

preparações é assegurar a esterilidade da preparação e não tanto a segurança do operador. Assim, 

apresenta instalações com caraterísticas diferentes da UPC, nomeadamente, a câmara de fluxo que é 

de fluxo horizontal e o facto de a pressão da sala de manipulação ser maior pressão do que as salas 

subjacentes. 

Á semelhança da UPC, esta unidade é composta por 3 salas. Uma primeira sala, destinada à 

preparação do material e do operador. Uma segunda sala, a antecâmara e, por fim a sala de 

manipulação, que contém uma câmara de fluxo laminar e algum material necessário. Todo o material 

é desinfetado antes de ser enviado para a sala de manipulação através do transfer. 

A maioria das preparações realizadas são bolsas de alimentação parentérica total (APT) destinadas 

ao Serviço de Neonatologia. Assim sendo, sempre que há algum bebé que necessita de uma bolsa 

APT, o médico faz a prescrição da bolsa, contendo a identificação do bebé, mãe, idade gestacional e 

peso. Para além disso, o médico indica os volumes dos diferentes constituintes da bolsa. A validação 

da prescrição bem como dos cálculos é efetuado por dois farmacêuticos, que acrescentam ainda uma 

sobrecarga de modo a garantir que não haja perda de nutrientes. Após confirmação, são impressos os 

rótulos de identificação e procede-se à preparação das bolsas por um farmacêutico e um TSDT. 

Geralmente, a bolsa do recém-nascido contém os seguintes constituintes (por ordem de aditivação): 

solução de aminoácidos, eletrólitos (sódio, potássio, fosfato, magnésio), oligoelementos, heparina e 

vitaminas hidrossolúveis. Paralelamente é preparada uma seringa opaca que contém os lípidos e as 

vitaminas lipossolúveis. Após preparação, estas são transportadas pelo AO ao serviço. 

De modo a conferir as condições de esterilidade, à semelhança das preparações anteriores, é feita 

a recolha de uma amostra das bolsas para se efetuar o controlo microbiológico bem como das luvas 

do operador. 

No estágio assisti à preparação de uma bolsa para nutrição parentérica, bem como todo o processo 

envolvente desde a confirmação dos cálculos. 
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5.4 REEMBALAMENTO 

O reembalamento de medicamentos tem como principal objetivo permitir o acesso do medicamento 

na dose prescrita, de forma individualizada e consequentemente, reduzir o tempo de manipulação e de 

administração pelo enfermeiro, reduzir os riscos de contaminação e, ainda, diminuir os desperdícios 

(maior economia)6. Posto isto, o reembalamento poderá ser utilizado para individualizar os 

medicamentos acondicionados originalmente em recipiente multidose ou após fracionar alguns 

medicamentos, de modo a obter a dose necessária (muitas vezes não disponíveis no mercado). Antes 

de fracionar é importante ter em conta se as características do comprimido o permite (por exemplo, se 

garante a homogeneidade após fracionamento), através da consulta do Resumo das Caraterísticas do 

Medicamento (RCM) ou contacto direto com o laboratório.  

Nos SF, a unidade de reembalamento é da responsabilidade do TSDT, sempre com a supervisão 

do farmacêutico. O TSDT verifica diariamente os medicamentos que são necessários reembalar, 

fazendo a sua gestão. Antes do reembalamento propriamente dito, o TSDT analisa o número de 

unidades do medicamento reembalado necessário tendo em conta a rotatividade do medicamento e o 

número de doentes que necessita diariamente do medicamento, entre outros parâmetros. Para além 

disso, reúne o medicamento original e preenche a ficha de preparação do reembalamento. 

Numa sala reservada, o TSDT prepara o reembalamento propriamente dito. Começa por vestir o 

equipamento necessário (bata descartável, touca, máscara e luvas) e pela desinfeção do local de 

trabalho, incluindo as máquinas de reembalamento. Após fracionar o medicamento (quando 

necessário), é preparada a máquina para embalagem inserindo no sistema acoplado, o número de 

unidades que se pretende reembalar bem como os dados necessários a colocar no rótulo de cada 

reembalado. Na unidade de reembalamento apenas uma das máquinas tem acoplado um sistema de 

impressão do rótulo. Neste rótulo deve constar DCI, nome comercial, laboratório, dosagem, lote e PV 

(corresponde a 25% do PV do medicamento original, não podendo nunca ser superior a 6 meses). No 

final do reembalamento, todos os produtos reembalados são verificados, de modo a observar que todas 

unidades têm medicamento ou se este se encontra danificado/duplicado. Para além disso, na folha de 

registo é colocado um rótulo do medicamento reembalado e ainda parte da embalagem de origem ou 

blister identificado de modo a poder-se confrontar o medicamento reembalado com o original, 

verificando sempre o lote e o PV.  O produto reembalado é duplamente verificado por outro TSDT. O 

farmacêutico apenas verifica o fracionamento e o reembalamento se forem MPE. 

Todo o processo acima indicado foi-me explicado no estágio por uma TSDT que para além da 

explicação, permitiu-me visualizar e preparar o fracionamento manual e o reembalamento de alguns 

medicamentos. 

6. OUTRAS ATIVIDADES DE FARMÁCIA CLÍNICA 

6.1. PARTICIPAÇÃO DO FARMACÊUTICO EM ENSAIOS CLÍNICOS 

A Lei nº 21/2014, de 16 de junho, define ensaio clínico como “qualquer investigação conduzida no 

ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos/farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis 

de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo 



                Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar 

Séfora Silva da Costa 18 

 

e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou 

eficácia”19.  

A monitorização de ensaios clínicos faz parte de uma das funções desempenhadas pela farmácia 

hospitalar2. A ULSM tem atualmente 27 EC ativos, sendo que apenas cerca de 4 não tem nenhum 

doente incluído. Os EC efetuados no HPH são de fase II ou fase III e, maioritariamente, são de dupla 

ocultação, podendo ou não o fármaco em estudo ser comparado com outro fármaco comercializado ou 

apenas com placebo. É a ULSM que faz o recrutamento dos doentes para EC, sendo verificados os 

critérios de inclusão e exclusão antes da participação no EC. Existem vários intervenientes no EC, 

sendo que o farmacêutico tem como funções principais a receção e verificação da medicação 

(identificada com o número de kit, lote e PV), a manutenção do medicamento nas melhores condições, 

a preparação e a dispensa do medicamento ao doente, devolução da medicação verificando a 

compliance e o arquivo de toda a informação segundo as Good Clinical Practice (GCP). O promotor do 

EC elabora sempre um dossiê com toda a informação necessária para o EC na qual estão incluídos o 

protocolo e as caraterísticas da molécula em estudo, como o seu mecanismo de ação, os efeitos 

adversos, as contraindicações, etc. O monitor dos EC visita regularmente a ULSM com o intuito de 

verificar a conformidade de todo o ensaio. 

Ao longo do estágio acompanhei várias vezes os farmacêuticos que se encontravam responsáveis 

pelos ECs. Tive a oportunidade de assistir a um início de um EC, à receção de medicamentos, à 

dispensa de medicação, determinação da compliance e ao controlo das temperaturas de 

armazenamento. 

6.2. VISITA CLÍNICA 

Os farmacêuticos hospitalares assumem um importante papel nas equipas multidisciplinares dos 

hospitais, podendo, entre as várias funções já mencionadas, colaborar na tomada de decisão 

terapêutica20.  

A visita clínica consiste na análise do processo clínico de cada doente, nomeadamente na 

discussão dos aspetos relativos aos procedimentos médicos e do perfil farmacoterapêutico. Na ULSM, 

a integração dos farmacêuticos nas equipas que acompanham a visita médica nos serviços ainda está 

muito restrita. Apenas quatro dos serviços existentes tem incluído na equipa um farmacêutico (Medicina 

M, Cirurgia B, Cirurgia C e Serviço de Medicina Intensiva). Para além disso, devido à falta de recursos 

humanos, o farmacêutico apenas acompanha a visita uma vez por semana. 

O farmacêutico, como profissional do medicamento, consegue detetar, resolver e prevenir 

problemas relacionados com os medicamentos e consequentemente, o aparecimento de resultados 

negativos21. Assim, a integração do farmacêutico nas equipas multidisciplinares acarreta vantagens. 

Aliás, o farmacêutico já demonstrou várias vezes ter um papel e uma rentabilidade relevantes na ajuda 

da prescrição médica21. 

6.3 COMISSÕES TÉCNICAS EXISTENTES NO HOSPITAL  

Segundo o Decreto-Lei nº18/2017, de 10 de fevereiro, as comissões de apoio técnico em cada 

hospital E.P.E., são constituídas pela comissão de ética, comissão de qualidade e segurança do 
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doente, Comissão de Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (CCIRA) e a CFT. 

Estas comissões são de caráter consultivo, colaborando com o Conselho de Administração 22. 

Na ULSM existem várias comissões de apoio técnico, sendo os SF parte integrante de comissões 

como a comissão de ética, CCIRA, CFT e a Comissão de Catástrofe. Cada comissão tem diferentes 

objetivos/funções, mas todas trabalham com um objetivo comum: elaborar normas e procedimentos de 

modo a permitir a melhoria contínua do hospital.  

Durante um dia pude observar e auxiliar a minha orientadora a preparar os temas que 

posteriormente foram abordados na reunião da CFT. Esta atividade contribui para que tivesse uma 

melhor perceção dos temas abordados bem como dos procedimentos existentes na ULSM, 

nomeadamente os pedidos de AUE. 

6.4 FARMACOVIGILÂNCIA 

A ULSM em colaboração com Unidade de Farmacovigilância (UF) do Porto desenvolveram um 

sistema pioneiro de notificação de reações adversas, o SIRAI (Sistema Informático de Reações 

Adversas e Incidentes). A notificação é efetuada informaticamente pelos profissionais de saúde da 

ULSM e comunicada diretamente à UF do Porto. Por sua vez, a UF do Porto analisa a notificação e 

comunica ao INFARMED bem como à base de dados da Agência Europeia do Medicamento.  

O SIRAI apresenta vantagens em relação à notificação direta ao INFARMED como: 

• É mais prático e rápido de notificar pois permite o preenchimento semiautomático dos 

diferentes parâmetros e permite aceder automaticamente a toda a medicação que foi prescrita 

para o doente nos últimos 3 meses em toda a ULSM (tanto no internamento, como nas 

consultas externas e ainda a prescrição eletrónica de medicamentos), possibilitando assim ao 

notificador a seleção da medicação mais relevante para a notificação em causa; 

• Permite o conhecimento e o acesso à notificação por toda a ULSM; 

• Qualquer profissional de saúde (médico, enfermeiro ou farmacêutico) que esteja em contacto 

com o doente na ULSM poderá acompanhar a notificação e fazer o seguimento (“follow up”), 

por exemplo, observar melhoria dos sintomas após suspender a medicação; 

• Permite a notificação de incidentes relativamente aos dispositivos médicos, que em 

comparação com o procedimento imposto pelo INFARMED é de facto vantajoso, uma vez que 

este último implica preencher manualmente um impresso e posteriormente a sua digitalização. 

No estágio, para além de me ter sido explicado todo o procedimento de notificação de reações 

adversas através do SIRAI, pude igualmente observar a notificação de uma reação adversa que 

permitiu consolidar o tipo de informação necessária e importante aquando da submissão de uma 

notificação. 
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