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Resumo 

 

O presente relatório diz respeito ao estágio profissionalizante de quatro meses na 

Farmácia Martins na Madalena em Vila Nova de Gaia. Neste relatório apresenta-se uma 

descrição de todas as atividades desempenhadas pelo farmacêutico em farmácia 

comunitária as quais tive a oportunidade de desempenhar no âmbito do estágio 

curricular.   

O farmacêutico tem um papel muito importante na educação para a saúde da população 

neste sentido é fundamental que promova iniciativas que visem promover a adesão à 

terapêutica, o uso racional do medicamento, o esclarecimento de algumas temáticas e 

também a deteção precoce de patologias. Durante o período de estágio na Farmácia 

Martins realizei consultas de revisão da medicação bem como ações de promoção da 

saúde humana e animal junto dos utentes da farmácia.   
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1 Introdução 

O farmacêutico enquanto profissional de saúde poderá trabalhar em diversas áreas, tais 

como farmácia comunitária, farmácia hospitalar, indústria farmacêutica e investigação, 

entre outros. No Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, na unidade curricular estágio, o futuro farmacêutico 

tem a oportunidade de contactar com o ambiente da farmácia comunitária. O objetivo é 

adquirir os conhecimentos e confiança essenciais há formação de um profissional de 

saúde da área farmacêutica.  

O estágio em farmácia comunitária é sem dúvida o grande desafio enquanto futuro 

farmacêutico pois é altura de cruzar os conhecimentos técnico científicos adquiridos ao 

longo da formação, com a componente de comunicação ao utente. O farmacêutico 

comunitário tem um importante papel na sociedade, o de promover a educação para a 

saúde assegurando o uso racional do medicamento. 

O presente relatório corresponde ao estágio de quatro meses na Farmácia Martins, na 

Madalena, em Vila Nova de Gaia sob orientação da Dra. Sónia Ferreira. Neste relatório 

apresenta-se uma descrição das funções do farmacêutico comunitário associadas às 

atividades desempenhadas durante o período de estágio. 

2 Local de estágio 

2.1 História 

A Farmácia Martins foi fundada a 27 de julho de 1950, posteriormente, no ano 2001, foi 

adquirida pela atual Diretora Técnica a Dra. Sónia Ferreira tendo sido nessa altura 

relocalizada para a atual morada. Esta farmácia pertence ao Grupo Parcifarma ACE, um 

grupo de farmácias nacionais.  

2.2 Localização e inserção sociocultural  

A Farmácia Martins, localiza-se na Rua António Francisco Sousa, nº 447, na freguesia 

da Madalena, concelho de Vila Nova de Gaia. Nas proximidades podemos encontrar o 

Lar Tavares Bastos, o Centro de Saúde da Madalena, a Clínica Veterinária da Cabine e 

a Junta de Freguesia. 

2.3 Horário de funcionamento 

A farmácia funciona cerca de 10 horas por dia, entre as 8h30min e as 20 horas nos dias 

úteis e entre as 9h e as 19h30min aos sábados, tal como disposto na Portaria n.º 

277/2012 (1). Diariamente entre as 13 e as 14 horas a farmácia encontra-se encerrada 
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para a pausa de almoço. Cerca de uma vez por mês a farmácia realiza o serviço noturno. 

Nestes dias mantém-se em funcionamento, ininterruptamente, desde a hora de abertura 

até à hora de fecho do dia seguinte cumprindo os requisitos do Decreto-Lei (DL) nº 

172/2012, de 1 de agosto (2). Durante o serviço noturno o atendimento é realizado 

através de um postigo para tal, os utentes recorrem à campainha localizada no exterior 

da farmácia.  

2.4 Recursos Humanos 

De modo a assegurar um serviço de qualidade é fundamental uma equipa qualificada e 

competente com capacidade para atender as necessidades do utente. A equipa da 

Farmácia Martins é composta pela Diretora Técnica, dois Farmacêuticos, um Técnico 

de Farmácia e duas colaboradoras.  

2.4.1 Direção Técnica 

A Direção Técnica está ao cargo da Dr.ª Sónia Cristina Torrão Ferreira, responsável por 

todos os atos praticados na farmácia. Simultaneamente, assegura que se cumprem 

todas as normas e legislações regulamentadas em Diário da República através do 

Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 de Agosto com a redação dada pelo nº 171/2012 de 1 

de Agosto (3). 

2.4.2 Farmacêuticos e técnico de farmácia 

Numa farmácia comunitária todos os profissionais que lidam com os medicamentos têm 

o dever de assegurar um correto circuito do medicamento. O profissional de farmácia 

tem como funções principais: 

✓ Realizar a correta dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde tendo 

como base a prescrição terapêutica, 

✓ Avaliar a necessidade de dispensa de medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) e a fornecer informação técnico científica necessária à correta 

e consciente utilização do medicamento pelo utente, 

✓ Prestar informação e/ou aconselhamento ao utente sobre o uso racional do 

medicamento e outros produtos de modo a prevenir a doença e promover a 

saúde, 

✓ Apoiar o Sistema Nacional de Farmacovigilância, promovendo o uso seguro do 

medicamento,  

✓ Assegurar, segundo as Boas Práticas de Farmácia (BPF), o controlo de 

qualidade dos medicamentos e outros produtos, instalações e equipamentos, 

aplicando normas de higiene e segurança inerentes à sua atividade profissional, 

✓ Assegurar formação técnica e científica continua que contribua para a 

atualização profissional e reforço das suas competências. 
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2.4.3 Colaboradoras 

As colaboradoras são responsáveis por assegurar a limpeza e higiene das instalações. 

2.5 Espaço exterior da farmácia   

De acordo com o disposto no DL n.º 307/2007, no exterior da farmácia encontra-se uma 

cruz verde iluminada, assim como informação relativa ao nome da Diretora Técnica, 

nome da farmácia, horário de funcionamento da mesma, às farmácias de serviço no 

concelho de Vila Nova de Gaia e à existência de um livro de reclamações. A farmácia 

apresenta uma montra utilizada como estratégia de marketing e um postigo de 

atendimento utilizado durante o serviço noturno, respeitando deste modo as Boas 

Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (3, 4). 

2.6 Espaço interior da farmácia 

As instalações de uma farmácia comunitária devem assegurar o estado de conservação 

dos medicamentos e a sua segurança, assim como a acessibilidade, comodidade e 

privacidade dos utentes e do respetivo pessoal, de acordo com o DL n.º307/2007 (3). O 

interior da Farmácia Martins carateriza-se por um design moderno, agradável e 

profissional. De modo a assegurar o acesso a todos os utentes a entrada da farmácia 

apresenta uma rampa e um corrimão, facilitando assim a entrada aos utentes com 

mobilidade reduzida. No interior da farmácia podemos encontrar a Área de Atendimento 

ao Público, o Gabinete de Boas Práticas, o Laboratório de Manipulados, o Armazém, o 

Escritório da Direção Técnica, as Instalações Sanitárias e uma Zona de Recolhimento. 

De modo a garantir um ambiente adequado à conservação dos medicamentos no 

interior da farmácia existem termohigrómetros para o controlo da temperatura e 

humidade relativa sendo os seus dados processados semanalmente (3).  

2.6.1 Área de Atendimento ao Público 

A área de atendimento apresenta-se como um local funcional, com aspeto profissional 

e bem iluminado. Este local é extremamente importante constituindo o elo de ligação 

entre o farmacêutico e o utente (3). Neste espaço podemos encontrar quatro postos de 

atendimento, lineares e gavetas. Os lineares permitem a exposição de diversos produtos 

e MNSRM, agrupados por categorias ou indicação farmacoterapêutica, por exemplo: 

produtos de higiene oral, cuidados de mãos e de pés, produtos de emagrecimento, 

suplementos alimentares, produtos de puericultura, de dermocosmética, de veterinária 

e produtos sazonais tais como os antigripais e os protetores solares. Na área de 

atendimento podemos ainda encontrar uma balança eletrónica (para determinação do 

peso, altura e índice de massa corporal), uma área de espera com locais de repouso, e 
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uma pequena área de lazer destinada às crianças. O espaço interior da farmácia 

encontra-se equipado com um sistema de videovigilância de modo a garantir a 

segurança de todos. A partir deste local é possível aceder ao Gabinete de Boas Práticas 

e ao back office, onde se encontram as restantes áreas da farmácia. 

2.6.2 Gabinete de Boas Práticas 

Este gabinete trata-se de um local anexo à área de atendimento, sendo utilizado sempre 

que o utente solicita uma conversa particular com o farmacêutico. É também nesta sala 

que se realiza a determinação da pressão arterial e de parâmetros bioquímicos.  

2.6.3 Laboratório de Manipulados 

A área de produção de manipulados não se encontra em utilização na Farmácia Martins, 

no entanto dispõe de todo o material e equipamento bem como da respetiva bibliografia 

e legislação de suporte tal como descrito na Portaria n.º 594/2004 (3, 4). Sempre que o 

utente apresenta uma receita médica de um manipulado requisita-se a sua manipulação 

a outra farmácia. A receita é enviada por e-mail e no espaço de 24horas o manipulado 

encontra-se na Farmácia Martins para a sua dispensa ao utente.  

2.6.4 Área de Receção Encomendas  

Na Farmácia Martins a área de receção e conferência de encomendas localiza-se no 

Armazém (3). Neste local existe um computador central, utilizado para a receção das 

encomendas, associado a uma impressora de etiquetas. O serviço de entrega das 

encomendas realiza-se pela entrada principal da farmácia. 

2.6.5 Armazém 

Os produtos rececionados são posteriormente armazenados em estantes assegurando 

que ficam a um nível superior ao chão. Os produtos são separados por forma 

farmacêutica e ordenados alfabeticamente por Denominação Comum Internacional 

(DCI) ou marca comercial. Os medicamentos de marca ficam em prateleiras separados 

dos medicamentos genéricos (MG) e os estes encontram-se separados por laboratório, 

ou seja, existe uma estante para cada laboratório. No que diz respeita aos Psicotrópicos 

e Estupefacientes são armazenados em gavetas devidamente fechadas à chave 

enquanto que os produtos de conservação no frio são colocados no frigorifico (3, 4).  

2.6.6 Escritório da Direção Técnica  

O Escritório corresponde ao local onde a Diretora Técnica exerce as suas funções de 

administração, gestão e organização da farmácia. Neste local encontra-se bibliografia 
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variada tal como a legislação que rege a atividade farmacêutica e informação relativa a 

fornecedores e laboratórios. 

2.6.7 Zona de recolhimento 

Destina-se aos profissionais que prestam serviço noturno, neste local podemos 

encontrar uma cama para o descanso dos mesmos. 

2.7 Caracterização dos utentes  

A Farmácia Martins é frequentada sobretudo pela população local que se apresenta, na 

sua maioria, por idosos, frequentemente polimedicados. No entanto, existem utentes de 

todas a idades, diferentes níveis de instrução e diferentes níveis económicos. Parte do 

sucesso desta farmácia prende-se com a disponibilização de um atendimento 

personalizado, através de um aconselhamento farmacêutico profissional e atencioso.  

2.8 Sistema Informático 

O sistema informático (SI) utilizado na Farmácia Martins é o 4DigitalCare, 

disponibilizado pela 4DigitalCare-Sistemas de Informação para a Saúde, Lda. Este SI 

auxilia o processo de gestão da farmácia facilitando todas as operações realizadas na 

farmácia, desde a realização e receção de encomendas, à gestão de stocks, controlo 

dos prazos de validade (PV) e atualização de preços. Permite a racionalização e 

automatização dos processos administrativos e farmacêuticos. Através do SI podemos 

consultar informação científica e técnica sobre os produtos durante o atendimento bem 

como a sua comparticipação e os preços. Na Farmácia Martins todos os computadores 

estão equipados com este sistema informático e é de extrema importância que todo o 

pessoal domine o seu funcionamento para garantir a qualidade do atendimento ao 

utente. Para aceder ao SI é necessário um log in pessoal previamente criado pelo 

administrador o qual pode limitar as funcionalidades ao utilizador e rastrear todas as 

suas ações. Durante o período de estágio tive oportunidade de me familiarizar com o 

4Digital e percebi que este é bastante intuitivo e completo o que permite uma fácil e 

rápida aprendizagem pelos utilizadores. Na Farmácia Martins encontra-se também 

implementado o sistema de CashGuard® onde são realizados os pagamentos 

centralizados de todas as vendas realizadas na farmácia. Este sistema facilita a 

movimentação e armazenamento de dinheiro e permite ao profissional despender 

menos tempo a calcular o troco evitando os erros associados ao processo. 

3 Circuito do Medicamento 

O circuito do medicamento é um processo bastante complexo, inicia-se com a fase de 

investigação passando depois à fase de desenvolvimento, autorização de introdução no 
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mercado, produção, distribuição (farmácias comunitárias e hospitalares, parafarmácias 

e outros locais de venda autorizados), prescrição, dispensa e uso terapêutico pelo 

utente. Neste processo intervém: a indústria farmacêutica (fabricante), distribuidores 

grossistas e armazenistas, prescritores, os profissionais responsáveis pela dispensa e 

o utente. É essencial um controlo adequado de todas as etapas de modo a garantir a 

qualidade, segurança e eficácia inerente aos produtos farmacêuticos. Em Portugal este 

controlo é assegurado pela autoridade nacional do medicamento, o INFARMED. 

Na farmácia comunitária o circuito do medicamento tem início com o aprovisionamento 

seguindo-se a receção, conferência e armazenamento terminando com a dispensa e 

aconselhamento ao utente. Para que este processo seja eficaz é necessário ter a 

capacidade de relacionar diferentes aspetos, como a caracterização dos utentes, a 

rotatividade dos produtos, a sua sazonalidade, o orçamento e a capacidade de 

armazenamento da farmácia (4). 

3.1 Aprovisionamento 

O aprovisionamento é a gestão do stock disponível na farmácia. Engloba todas as 

operações que asseguram a disponibilidade de bens e serviços, na quantidade e 

qualidade adequadas, no momento certo, pelo menor custo possível de modo a 

satisfazer as necessidades do utente (4, 5).   

Na Farmácia Martins, o SI 4DigitalCare tem um papel fulcral na otimização do processo 

de gestão de stocks, permitindo o controlo das entradas e saídas de produtos. Este 

sistema permite criar níveis de stock para os diferentes produtos. Quando um produto 

atinge o stock mínimo, o sistema pode incluí-lo automaticamente na proposta de 

encomenda, se assim for pré-definido, a qual é posteriormente avaliada e aprovada pelo 

responsável de compras.  

No que diz respeito às encomendas, são feitas a diferentes fornecedores em função das 

condições que oferecem em termos de disponibilidade dos produtos, prazo de entrega, 

preço de custo, bonificações e condições de entrega. De um modo geral, as 

encomendas diárias são feitas através do SI e os pedidos pontuais ou urgentes por 

telefone. Os principais fornecedores da Farmácia Martins são a Cooprofar, a Alliance 

Healthcare, a Medicanorte e a Empifarma. Ocasionalmente, de modo a satisfazer 

pedidos urgentes, existe a necessidade de solicitar determinados produtos junto de 

farmácias próximas pertencentes ao Grupo Parcifarma. Na Farmácia Martins são 

rececionadas encomendas diárias dos respetivos fornecedores quatro vezes por dia. No 

que diz respeito aos medicamentos de venda livre sempre que possível são adquiridos 

diretamente ao laboratório. Este tipo de compra é uma mais-valia, pois permite adquirir 
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os produtos a um preço inferior, quando comparado com o preço dos armazenistas o 

que permite aumentar a rentabilidade da farmácia.  

Durante o estágio tive a oportunidade de ver os farmacêuticos elaborar as encomendas 

diárias bem como de realizar encomendas instantâneas durante o atendimento. Desta 

forma percebi que o SI adotado é realmente prático e fácil de utilizar.  

3.2 Receção e Conferência de Encomendas 

O processo de receção e conferência das encomendas é de extrema importância e 

requer bastante rigor. Esta fase do circuito permite gerir o stock, minimizar os erros 

associados e ainda controlar os prazos de validade dos produtos. Na Farmácia Martins, 

as encomendas são conferidas e rececionadas por um dos elementos da equipa e 

processadas no sistema informático. A encomenda é entregue na farmácia em caixas 

identificadas que protegem os produtos das condições atmosféricas e do transporte 

garantindo assim a integridade do seu conteúdo. As encomendas vêm sempre 

acompanhadas por uma Guia de Remessa ou Fatura em duplicado o que permite 

confirmar o pedido. O primeiro passo da receção é verificar se o destinatário é o correto 

e a concordância do número de volumes entregues face ao número que consta na guia 

de transporte. De seguida procede-se à sua receção no SI, para tal lê-se os códigos de 

barras através do sistema de leitura ótica. Durante este processo deve verificar-se os 

prazos de validade dos produtos e o estado de conservação e integridade das 

embalagens. É importante comparar a informação constante na guia de remessa ou 

fatura com os produtos recebidos no que diz respeito a: designação do produto, 

dosagem, forma farmacêutica, quantidade (pedida e enviada), bonificações (se 

aplicável) e preço de faturação (4). 

Caso se verifique alguma inconformidade na fatura, como por exemplo, as unidades 

faturadas diferirem das recebidas procede-se a uma reclamação junto do fornecedor e, 

para a sua regularização normalmente é solicitada uma nota de crédito. Todos os 

produtos que entram no stock da farmácia têm de estar associados a uma ficha de 

produto registada no sistema informático, existindo situações em que é necessário 

atualizar a informação nela constante, por exemplo PV ou PVP. 

Na receção de produtos de conservação no frio ou substâncias Psicotrópicas e 

Estupefacientes é necessária uma abordagem mais cuidada. No primeiro caso, o 

fornecedor deve identificar a encomenda como contendo produtos de frio, para que 

estes sejam conferidos e armazenados no frigorífico o mais rapidamente possível. No 

caso dos Psicotrópicos e Estupefacientes o circuito, regulamentado pelo DL n.º 15/93, 

de 22 de janeiro e pelo Decreto regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, é mais 
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controlado e complexo (6). Visto que este grupo de substâncias se encontra 

frequentemente associado a atividades ilícitas e na origem de casos de dependência 

(7). Estes medicamentos são transportados com a sinalização de “produtos especiais” 

e devem ser acompanhados pela Guia de Requisição de Psicotrópicos (composta por 

duas vias) que permite o controlo e rastreabilidade dos mesmos pelo INFARMED. 

Ambas as vias são assinadas e carimbadas pelo farmacêutico responsável pela sua 

conferência. No final de cada mês uma das vias é enviada ao respetivo fornecedor e a 

outra é arquivada na farmácia por um período de 3 anos em conjunto com as cópias das 

receitas destas substâncias conforme as exigências do INFARMED. Após a receção, 

estes produtos são armazenados em locais específicos, devidamente fechados (4, 6).  

3.2.1 Controlo de Prazos de Validade 

Os PV devem ser avaliados durante a receção da encomenda e confirmados no 

momento da dispensa. Adicionalmente, a cada seis meses, emite-se uma listagem, com 

o recurso a uma ferramenta do SI, de todos os produtos existentes na farmácia com PV 

a expirar nos meses seguintes que devem ser confirmados (4). Caso o PV inserido no 

SI esteja errado procede-se à sua correção caso a validade termine nos três meses 

seguintes procede-se à devolução do mesmo. 

3.2.2 Devoluções e Regularização de Devoluções 

Vários motivos podem desencadear a devolução de um medicamento ou produto 

farmacêutico ao fornecedor, das quais se destaca: inconformidades nos produtos 

rececionados, PV expirado ou demasiado curto e ordem de recolha do mercado pelo 

INFARMED ou pelo próprio laboratório.  

Nestas situações, procede-se à emissão de uma Guia de Devolução em triplicado, onde 

se indica: a fatura correspondente, o fornecedor, a identificação do produto e quantidade 

a devolver, o preço de custo, o PVP e o motivo da devolução. O documento original e o 

duplicado são enviados, em conjunto com o produto ao fornecedor e o triplicado é 

arquivado na farmácia. Caso a devolução seja aceite pode ser regularizada de duas 

formas: emissão de uma nota de crédito com o valor correspondente ao produto ou 

substituição do produto por outro igual ou de valor equivalente. Por outro lado, se a 

devolução for rejeitada, os produtos são devolvidos à farmácia, sendo posteriormente 

contabilizados para quebras e encaminhados para a VALORMED (4). 

3.3 Armazenamento 

O tipo de armazenamento instituído deve assegurar a qualidade, segurança e eficácia 

de todos os produtos. De acordo com as BPF, os produtos farmacêuticos devem ser 
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armazenados tendo por base as condições para ele pré-estabelecidas. Os produtos 

termolábeis são armazenados em frigorífico com termohigrómetro e alarme sonoro, a 

uma temperatura entre os 2 e os 8ºC encontrando-se organizados por DCI. Os 

Estupefacientes e Psicotrópicos, devido ao seu caráter especial, são armazenados em 

local não exposto afastado da restante medicação. Os restantes produtos são 

armazenados nos módulos de arrumação deslizantes, no Armazém ou nos expositores 

da zona de atendimento tendo em consideração as condições de exposição à luz solar, 

temperatura (≤25ºC), humidade (<60%) e ventilação adequadas (3, 4). 

Independentemente do tipo de produto, o armazenamento é sempre feito com base no 

PV, de modo a assegurar o princípio First expired, First out (4) 

Nos módulos de arrumação deslizantes os medicamentos encontram-se organizados 

alfabeticamente por marca ou DCI no caso dos MG. Estes módulos comportam ainda 

uma gaveta destinada a Produtos veterinários e outra para Produtos de Protocolo da 

Diabetes (4). Os excedentes são colocados no Armazém. Na Farmácia Martins procura-

se manter os MNSRN em locais expostos de modo a promover a sua venda. A 

disposição destes produtos tem por base a rotatividade, vendas e potencial de 

escoamento dos produtos (produtos com menor PV deve ser dispensados primeiro). 

Considerando que na Farmácia Martins existem limitações de espaço físico os lineares 

variam consoante a época do ano. Durante o meu estágio, nos meses de março e abril 

optou-se por expor antigripais e suplementos alimentares muito utilizados nas 

mudanças de estação. No início de maio expôs-se os protetores solares e pós solares, 

bem como anti-histamínicos tópicos e produtos de emagrecimento. 

Desde o início do estágio participei na receção e armazenamento das encomendas 

(Anexo A – Cronograma de estágio). No primeiro dia foi-me explicado quais os cuidados 

a ter durante a receção da encomenda e como se processa informaticamente. Nesse 

dia também me explicaram o local onde as diferentes formas farmacêuticas estão 

armazenadas e os cuidados a ter durante a sua arrumação, principalmente no que diz 

respeito aos PV. Explicaram-me também como realizar uma nota de devolução e como 

proceder à sua regularização. Durante o primeiro mês realizei uma avaliação dos PV 

dos medicamentos nos deslizantes retirando aqueles cuja validade terminava após dois 

meses e sinalizando aqueles cuja validade terminava nos meses seguintes. Com o 

auxílio do colega responsável, elaborei a nota de devolução dos mesmos. A receção 

das encomendas permitiu um contacto inicial com todos os produtos o que se mostrou 

imprescindível. Esta tarefa acabou por me ajudar no atendimento e no aconselhamento 

já que me permitiu inteirar das inúmeras opções disponíveis na farmácia.  
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3.4 Dispensa de Medicamentos 

A dispensa de medicamentos, ou seja, o ato de ceder medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos a um utente requer bastante cuidado, atenção e disponibilidade por parte 

do farmacêutico. A cedência de medicamentos não se deve limitar à venda do mesmo, 

o profissional de saúde deve assegurar que fornece toda a informação de forma rigorosa 

e adequada ao utente garantindo que este a compreendeu. A dispensa de 

medicamentos é uma atividade centrada no doente que implica a avaliação do seu perfil 

farmacoterapêutico e a promoção da adesão à terapêutica, com o objetivo de proteger 

o doente dos resultados negativos associados à medicação e melhorar a sua qualidade 

de vida (3, 8). 

De acordo com o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos são classificados 

em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica e em Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica (8). 

3.4.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

O DL n.º 176/2006 define como medicamentos sujeitos a receita médica todos aqueles 

que:  

✓ Possam constituir um risco para a saúde do utente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica, 

✓ Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam, 

✓ Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja, 

atividade ou reações adversas seja, indispensável aprofundar, 

✓ Se destinam a ser administrados por via parentérica (8). 

Os MSRM caraterizam-se por serem de venda exclusiva em farmácia mediante 

apresentação de uma prescrição médica válida e por apresentarem um PVP fixo 

(definido pelo INFARMED) o qual se encontra descrito na embalagem secundária do 

mesmo (3).  

De acordo com o artigo nº 113 do DL n.º 176/2006, os MSRM são classificados em: 

Medicamentos de receita médica renovável, Medicamentos de receita médica especial 

e Medicamentos de receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios 

especializados (8). 
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3.4.1.1 Receita médica e Prescrição 

A prescrição de um medicamento materializa-se na forma de uma receita médica. Esta 

é da responsabilidade do prescritor (médico, médico dentista ou odontologista de acordo 

com a legislação) e destina-se a um utente em específico.  

A receita médica pode apresentar-se como um modelo renovável ou um modelo não 

renovável. Quanto às receitas renováveis, têm um prazo de validade de 6 meses e 

destinam-se, apenas, a medicamentos utilizados em tratamentos de longa duração, de 

acordo com a Tabela n.º2 da Portaria n.º1471/2004, de 21 de dezembro (9). As receitas 

renováveis podem apresentar-se na forma de receita manual, mas neste caso o utente 

terá de levantar toda a medicação de uma só vez contrariamente ao que sucede com 

as receitas eletrónicas. Relativamente ao modelo não renovável tem um PV de 30 dias 

e podem apresentar-se na forma de uma receita eletrónica, preferencialmente, ou de 

uma receita manual.  

As receitas manuais são permitidas apenas em casos excecionais que devem ser 

devidamente assinalados no respetivo campo da receita, tais como: Falência 

informática, Inadaptação fundamentada do prescritor previamente confirmada e 

validada anualmente pela respetiva Ordem Profissional, Prescrição no domicílio, 

Prescrição máxima de 40 receitas/mês. Dependendo dos medicamentos prescritos 

distinguem-se vários tipos de receitas:  

✓ RN – corresponde à prescrição normal de Medicamentos, 

✓ RE – Receita Especial (psicotrópicos e estupefacientes), 

✓ MM – Medicamentos Manipulados (obrigatoriamente prescritos isoladamente), 

✓ MD – Produtos Dietéticos, 

✓ DS – Produtos para autocontrolo da Diabetes Mellitus (obrigatoriamente 

prescritos isoladamente), 

✓ OUT – Outros produtos (fraldas, sacos para ostomia, etc.) (8). 

Durante o período de estágio, em diversos momentos, não foi possível aviar as receitas 

eletrónicas principalmente porque a sua validade já tinha expirado. Quanto às 

prescrições manuais verificou-se um incorreto preenchimento da mesma fosse porque 

a entidade responsável não estava definida ou o número de beneficiário do utente não 

estava descrito.  

3.4.1.2 Dispensa e aconselhamento 

Quando um utente chega à farmácia com uma prescrição o farmacêutico deve 

assegurar que esta cumpre todos os critérios. Para tal o profissional de farmácia adota 

o seguinte procedimento: 
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✓ Identificar o utente, o médico, a entidade responsável e o regime de 

comparticipação, 

✓ Verificar a data de validade da receita,  

✓ Identificar o medicamento, confirmar a forma farmacêutica, a posologia, a 

apresentação, o método de administração e a duração do tratamento garantindo 

a necessidade e adequação ao doente (10). 

Depois de assegurada a autenticidade da receita médica e prestado o aconselhamento 

necessário para um uso seguro do medicamento procede-se à sua venda através do SI. 

Na presença de uma receita manual ao concluir a venda lê-se código da receita e esta 

é inserida na impressora para que seja impresso no seu verso a informação da farmácia, 

do organismo, dos medicamentos dispensados (nome e quantidade), o valor 

comparticipado de cada um e o valor pago pelo utente. O utente deve assinar esta 

impressão, em espaço próprio, de modo a confirmar que lhe foram dispensados os 

medicamentos descritos e que exerceu, ou não, o seu direito de opção. Por fim, o 

profissional responsável pelo atendimento carimba, data e assina a receita e coloca-a 

em local próprio para que seja posteriormente conferida. 

3.4.1.3 Direito de opção 

O médico deve prescrever o medicamento por DCI permitindo ao utente escolher 

qualquer um dos medicamentos com o mesmo CNPEM. Esta escolha deixa de ser 

possível quando na prescrição se faz menção às exceções a) medicamentos com 

margem ou índice terapêutico estreitos ou b) suspeita fundamentada de intolerância ou 

reação adversa. Nestes casos o existe a obrigatoriedade de dispensa do medicamento 

prescrito. Na presença de uma exceção c) medicamento para continuidade de um 

tratamento superior a 28 dias o doente pode escolher entre o medicamento prescrito ou 

outro com PVP inferior (10). 

Com este direito de opção o doente tem a oportunidade de escolher entre o 

medicamento de marca e os respetivos MG. Um medicamento genérico é aquele que 

apresenta a mesma composição qualitativa e quantitativa de substância ativa, a mesma 

forma farmacêutica e, cuja bioequivalência com o medicamento de referência foi 

provada através de estudos de biodisponibilidade. 

Durante estes quatro meses na Farmácia Martins percebi que maioria dos utentes da 

farmácia já aderiu aos MG. No entanto, existem ainda alguns utentes que se mostram 

reticentes com a troca do medicamento de marca pelo genérico pois acham que o efeito 

não será o mesmo. Na Farmácia Martins alguns utentes apresenta uma ficha na 

farmácia, esta é criada no SI com o seu nome e número de contribuinte, o utente assina 

um termo de confidencialidade dos seus dados que depois é arquivado numa pasta por 
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ordem alfabética e colocada em gaveta fechada à chave. Para estes utentes é possível 

consultar o seu histórico de vendas de modo a poder dispensar o medicamento sempre 

do mesmo laboratório (exigência do utente). No caso dos utentes sem registo 

informático é lhes fornecida informação sobre a opção de escolha entre MG e o de 

marca. 

3.4.1.4 Comparticipações 

Com o objetivo de promover o acesso a medicamentos a toda a população a legislação 

portuguesa prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de um 

regime geral e de um regime especial, o qual se aplica a situações específicas que 

abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes.  

No que diz respeito ao regime geral, a comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos de venda ao público é fixada de acordo com os seguintes escalões: 

Escalão A - 90%; Escalão B - 69%; Escalão C - 37%; Escalão D - 15%.   

Quanto ao regime especial, a comparticipação pode ser atribuída por:  

Beneficiários: Neste caso é acrescida uma taxa de comparticipação no preço dos 

medicamentos aos escalões anteriores, desta forma no escalão A passa a 95%, no 

escalão B a 84%, no escalão C a 52% e no escalão D a 30%. 

Patologias ou grupos especiais: Doenças como Alzheimer, Paramiloidose, Lúpus, 

Hemofilia, Doença Inflamatória Intestinal e Artrite Reumatoide têm direito à 

comparticipação especial de alguns medicamentos, descritos na listagem do 

INFARMED. Para tal, o médico prescritor deve fazer menção ao respetivo despacho 

junto a cada linha de prescrição e, em alguns casos, é exigido que a medicação seja 

prescrita por um médico especialista para assegurar a comparticipação, como é o caso 

da Doença de Alzheimer, em que é necessário que o prescritor seja um psiquiatra ou 

neurologista.  

Os doentes diabéticos têm comparticipação 85% na aquisição de tiras-teste e agulhas 

e de 100% nas seringas e lancetas.  

Além da comparticipação garantida pelo SNS, existem ainda outros organismos que 

comparticipam os medicamentos dos seus associados, de forma integral ou 

complementar como é o caso do Sindicato de Bancários do Norte ou o Sindicato 

Independente da Banca, a Unidade de Saúde EDP – SaVida, a Caixa Geral de 

Depósitos ou a Medis, entre outros. Nestes casos, existe uma complementaridade entre 

a entidade descrita na receita e o organismo a que o utente está associado. No caso 

dos utentes abrangidos por estes planos complementares ou pelos despachos deve 
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imprimir-se o documento de faturação que será guardado em local apropriado e 

posteriormente conferido.  

3.4.1.5 Medicamentos Manipulados 

O medicamento manipulado é uma fórmula magistral ou preparado oficinal, preparado 

e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Na Farmácia Martins não se 

produz manipulados, tal como descrito anteriormente. Estes são solicitados a outra 

farmácia. O PVP do medicamento é calculado de acordo com a Portaria n.º 769/2004, 

de 1 de julho. Os manipulados descritos na Farmacopeia Portuguesa ou no Formulário 

Galénico Nacional apresentam uma taxa de comparticipação de 30% de acordo com o 

DL n. º106-A/2010, para tal na receita médica tem de estar mencionado “manipulado”. 

3.4.1.6 Medicamentos de Receita Médica Especial 

O DL n.º 15/93 define quais os cuidados a ter na prescrição de medicamentos contendo 

Estupefacientes ou Psicotrópicos. Estes medicamentos devem ser prescritos 

isoladamente e em receitas eletrónicas identificadas como “RE” (6). Esta classe de 

medicamentos apesar dos inúmeros benefícios terapêuticos encontram-se também 

associadas a casos de habituação e dependência física e/ou psicológica.  Deste modo 

torna-se imprescindível que exista um controlo apertado do stock existente na farmácia 

(7). A dispensa destes medicamentos implica que se siga determinado procedimento 

que assegure o registo informático dos dados do médico prescritor, do utente e do 

adquirente. É ainda necessário que fique registada a data da dispensa e a assinatura 

do farmacêutico responsável pela mesma. Por cada prescrição é emitido um talão 

comprovativo da saída do respetivo medicamento que é posteriormente arquivado na 

farmácia por um período de três anos (6). 

Durante o estágio tive a possibilidade de proceder à dispensa de medicamentos desta 

classe e assim percebi todos os procedimentos essenciais à sua dispensa. Depois de 

assimilado o processo é bastante simples. Todas as prescrições que surgiram desta 

classe de medicamentos eram eletrónicas. 

3.4.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são todos aqueles que não preenchem as condições dos MSRM. Este tipo 

de medicamentos destina-se ao tratamento de sintomas e transtornos menores, isto é, 

problemas de saúde auto-limitados, tais como constipações ou diarreia. Estes 

medicamentos são dispensados em Farmácias e nos Locais de Venda devidamente 

autorizados, o seu PVP encontra-se sujeito ao regime de preços livres, de acordo com 

o Decreto-Lei nº 134/2005, de 16 de agosto (11).  
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A constante publicitação destes medicamentos pelos media leva a que um grande 

número de utentes chegue à farmácia a pedir determinado produto. O farmacêutico deve 

procurar a avaliar a situação e definir qual a melhor forma de atuar, dispensar o 

medicamento solicitado ou orientar o utente para outro produto mais adequado. É 

importante reforçar junto do utente os riscos da automedicação e a necessidade de um 

acompanhamento e aconselhamento adequado por profissionais qualificados. Com o 

objetivo de salvaguardar a saúde do doente o Ministério da Saúde publicou no 

Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho uma lista das situações passíveis de 

automedicação (12). 

O Farmacêutico desempenha um papel fundamental no aconselhamento e dispensa de 

MNSRM. Este deve auxiliar o utente a escolher o recurso terapêutico mais adequado, 

devendo prestar as devidas instruções de utilização, referir possíveis efeitos 

secundários ou encaminhar o doente para o médico, sempre que necessário. Num 

processo de aconselhamento o farmacêutico deve iniciar o atendimento com uma 

pequena conversa com o utente, de modo a perceber quais os sinais e sintomas que 

manifesta, a sua duração e também a sua intensidade (13, 14).   

O processo de aconselhamento farmacêutico requer elevada destreza e um vasto 

conhecimento dos produtos existentes na farmácia. Durante o estágio esta foi a 

atividade que se demonstrou complexa, pois não conhecia bem todos os produtos 

disponíveis na farmácia. Acompanhar os colegas durante o atendimento foi fundamental 

para associar a sintomatologia relatada pelo utente, com a medicação existente para a 

mesma e o que aconselhar considerando as co morbilidades e a medicação crónica.  As 

situações mais frequentes de aconselhamento foram casos de constipações, tosse, 

situações alérgicas, episódios de dor aguda, diarreia e obstipação.  

3.4.3 Outros produtos farmacêuticos 

3.4.3.1 Medicamentos e Produtos de Uso Veterinários 

Os medicamentos e produtos de uso veterinário assumem um papel importante na 

manutenção da saúde pública, visto que previnem a transmissão de doenças dos 

animais ao homem. O farmacêutico tem o dever de promover uma boa utilização destes 

produtos, informando os utentes das suas indicações e do seu modo de utilização. Na 

Farmácia Martins os produtos para uso veterinário mais vendidos são os 

desparasitantes externos. 

3.4.3.2 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal  

Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) são regulamentados DL n.º 

115/2009. Este tipo de produto é utilizado com a finalidade de limpar, perfumar, 
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modificar, proteger ou preservar as diferentes superfícies corporais. Os PCHC são 

regulados pelo INFARMED, o responsável pela supervisão do mercado garantindo a 

sua qualidade, eficácia e segurança. Ao longo do período de estágio percebi que esta 

categoria de produtos não é muito procurada pelos utentes da Farmácia Martins. A 

dispensa ocorre essencialmente pela capacidade do farmacêutico em perceber as 

indicações do utente e encaminhar o aconselhamento no sentido dos PCHC. Na 

Farmácia Martins existem essencialmente seis marcas de PCHC e cada uma apresenta 

várias gamas de tratamento. Por esse motivo cerca de duas vezes por ano os 

laboratórios parceiros da Farmácia realizam ações de formação para toda a equipa. 

Deste modo é possível aumentar o conhecimento sobre os PCHC garantindo assim um 

aconselhamento ao utente mais eficaz.   

3.4.3.3 Medicamentos Homeopáticos 

Um medicamento homeopático é um medicamento obtido a partir de substâncias 

denominadas cepas cuja origem poderá ser animal, vegetal ou até química, de acordo 

com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia (15, 16). O uso destes 

medicamentos em Portugal tem aumentado consideravelmente (16, 17).  Na Farmácia 

Martins não existe uma grande procura destes medicamentos pelos utentes, a sua 

dispensa ocorre essencialmente por aconselhamento durante o atendimento. 

3.4.3.4 Suplementos Alimentares 

Suplementos alimentares tratam-se de géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e ou suplementar um regime alimentar normal e que constituem fontes 

concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional 

ou fisiológico (18). Os suplementos alimentares existentes na Farmácia Martins 

destinam-se essencialmente ao tratamento de insónias, para as dislipidemias, 

suplementos para as articulações e suplementos vitamínicos.   

3.4.3.5 Nutrição Específica 

A nutrição específica é especialmente formulada para ajudar o seu consumidor a obter 

uma nutrição adequada em determinadas situações, por exemplo: indivíduos que 

apresentam dificuldades de deglutição (19). Na Farmácia Martins existem diversos 

produtos desta categoria desde papas de diferentes sabores a iogurtes e espessantes. 

Durante o estágio percebi que estes produtos são pouco prescritos pelos médicos e que 

o farmacêutico tem um papel fundamental na promoção da adesão pelo utente.  

3.4.3.6 Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos incluem um vasto conjunto de produtos. Destinam-se a ser 

utilizados na prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças. Os dispositivos médicos 
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devem atingir os seus fins através de mecanismos que não se traduzem em ações 

farmacológicas, metabólicas ou imunológicas distinguindo-se desta forma dos 

medicamentos (20). Na Farmácia Martins podemos encontrar dispositivos médicos de 

classe I (ex: sacos coletores de urina e fraldas) e de classe II (ex: pensos de gaze não 

impregnados com medicamentos e adesivos oclusivos para uso tópico). 

4 Gestão do receituário 

Durante a dispensa de uma receita médica o profissional deve certificar-se que esta 

cumpre todos os requisitos, mas deve existir um processo de dupla verificação que 

assegure a conferência de todas as receitas aviadas. Na Farmácia Martins esta tarefa 

é desempanada todos os meses pela farmacêutica responsável. Esta é responsável 

pela conferência e correção das receitas aviadas no corrente mês e pela preparação 

dos lotes a encaminhar aos organismos responsáveis. Durante o processo de 

conferência são verificados todos os parâmetros obrigatórios na receita bem como se 

os fármacos dispensados correspondem aos prescritos. Mensalmente fecha-se a 

faturação e no SI são emitidos os respetivos verbetes, resumo de lotes e faturas ao 

organismo responsável.  

Durante o estágio tive a oportunidade de ajudar a responsável pelo receituário na sua 

conferência o que se mostrou uma mais valia pois tive a oportunidade de colocar todas 

as dúvidas que tinha e assim diminuir o número de erros durante a dispensa. 

5 Cuidados e Serviços Farmacêuticos 

Na Farmácia Martins são prestados inúmeros serviços de modo a satisfazer as 

necessidades da população local tais como a medição da Pressão Arterial, 

determinação da glicemia, colesterol total e HDL, determinação do peso, altura e IMC, 

realização de testes de gravidez e testes para deteção de infeções urinárias. 

6 VALORMED 

A VALORMED é uma instituição, sem fins lucrativos, responsável pela gestão de 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso após consumo, ou fim de 

prazo de validade. Para tal disponibiliza, nas farmácias comunitárias, contentores para 

recolha de todos estes resíduos, uma vez completos requisita-se a sua recolha ao 

armazenista (Cooprofar). Na Farmácia Martins toda a equipa promove junto do utente 

esta recolha seletiva e controlada de resíduos para que sejam adequadamente 

processados em estações de tratamento. 
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7 Formação contínua 

O farmacêutico deve assegurar formação continuada ao longo de toda a sua carreira 

mantendo-se sempre atualizado e informado. Ao longo do meu estágio assisti a duas 

apresentações de produtos na farmácia e ainda a uma formação sobre segurança no 

trabalho. Tive também a oportunidade de assistir a duas formações fora da farmácia, 

uma da Pharma Nord e outra da Boiron. As formações permitiram-me conhecer os 

produtos disponíveis na farmácia e também esclarecer algumas dúvidas. 

8 Cuidados com Animais de Estimação 

Os animais de estimação sempre apresentaram elevada importância para o Homem 

seja por auxiliaram na agricultura, seja por atuarem como um elemento de proteção 

(cães de guarda) ou até por representarem um elemento de amizade e conforto. Estudos 

revelam que cerca de 56% dos lares portugueses possuem, pelo menos, um animal de 

estimação (21). Com as mudanças de paradigma que se verificam, ao longo do tempo 

a população tem, agora, a noção de que os animais de estimação têm um papel muito 

importante no seio familiar contribuindo para o bem-estar físico e psicológico (21). Cada 

vez mais, os donos preocupam-se em assegurar todos os cuidados necessários e uma 

vida de qualidade aos seus amigos de quatro patas. Durante os meses que permaneci 

na Farmácia Martins percebi que os utentes da mesma relatavam frequentemente 

problemas relacionados com a presença de parasitas externos nos seus animais de 

estimação procurando junto do farmacêutico uma solução. A desparasitação externa do 

animal é de extrema importância já que previne a transmissão de uma série de doenças 

veiculadas nos respetivos parasitas bem como o desconforto causado pela presença do 

mesmo. Além da desparasitação existem outros cuidados que os animais de estimação 

necessitam os quais poderão influenciar a sua qualidade de vida tais como a limpeza 

dos ouvidos, a limpeza dos dentes, a frequência dos banhos, o corte das unhas ou os 

cuidados a ter em tempo de calor.  

8.1 Ectoparasitas e Ectoparasiticidas 

Um ectoparasita trata-se de um parasita que vive no exterior do corpo do hospedeiro 

(22). Os parasitas externos que afetam os animais de estimação são essencialmente as 

pulgas, as carraças, os piolhos e os ácaros. As pulgas e carraças são conhecidos 

vetores de inúmeras patologias como Tifo e a Doença de Lyme (23). Enquanto que os 

ácaros se encontram associados a doenças como a sarna sarcótica, a sarna 

demodécica e a sarna otodécica (24).  
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Com o objetivo de eliminar parasitas externos recorre-se a ectoparasiticidas (ECTO). 

Apesar de não serem verdadeiros parasitas os flebótomos, moscas e mosquitos 

encontram-se entre os agentes com capacidade para afetar o bem-estar do animal e 

transmitir doenças, portanto, os desparasitantes externos atuam também contra eles. O 

agente ideal é fácil de administrar, apresentando um amplo espetro de ação, longa 

duração, elevada eficácia e segurança tanto para o animal como para o seu dono. Ao 

longo do tempo os investigadores têm procurado ECTO que assegurem estas 

caraterísticas seja através do aperfeiçoamento de substâncias já existentes, pelo 

desenvolvimento de novos grupos de moléculas ou até pela associação de diferentes 

classes de moléculas. Os ECTO podem ser divididos em diversos grupos tendo por 

base a sua estrutura química e mecanismo de ação. Apresenta-se a seguir uma breve 

descrição dos ECTO mais utilizados nos desparasitantes externos (25-27).  

8.1.1 Lactonas Macrocíclicas 

Atualmente utilizam-se, derivados semissintéticos das Avermectinas: a Selamectina e 

derivados semissintéticos da Milbemicina: a Moxidectina. Estas moléculas apresentam 

atividade inseticida e podem ser aplicadas em cães e gatos. Apesar de não se saber ao 

certo o seu modo de ação pensa-se que têm a capacidade de se ligar aos canais de 

cloreto (Cl-) dependentes de glutamato no sistema nervoso (SN) do parasita. Esta 

ligação leva à abertura do mesmo provocando um influxo de Cl- na célula nervosa o que 

leva à paralisia do parasita. Estas lactonas macrocíclicas podem ser aplicadas 

topicamente sendo rapidamente absorvidas e distribuídas por todo o organismo através 

do sangue. Estas moléculas têm a vantagem de atuar tanto em parasitas externos como 

internos (25, 28).  

8.1.2 Inibidores da Acetilcolinesterase 

Existem dois grupos de moléculas com capacidade para inibir a enzima 

acetilcolinesterase: os Organofosfatos e os Carbamatos. Como exemplo de 

Organofosfatos disponíveis no mercado temos o Dimpilato também conhecido como 

Diazinão, quanto aos Carbamatos temos o Propoxur. Os ECTO desta classe pode ser 

utilizados tanto em cães como em gatos (25). A acetilcolinesterase é a enzima 

responsável pela degradação do neurotransmissor acetilcolina. Os inseticidas desta 

família competem com a acetilcolina para ligação ao local ativo da enzima, o local 

esterase. Deste modo a velocidade de degradação da acetilcolina diminui levando à 

acumulação do neurotransmissor. Sendo a acetilcolina responsável pela transmissão 

de impulsos nervosos entre as células, a sua acumulação induz distúrbios no inseto e 

consequentemente a sua morte (29). A metabolização destes ECTO no inseto é lenta 
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por isso facilmente se alcança um envenenamento irreversível do inseto. Ao longo do 

tempo tem-se verificado uma acentuada diminuição no uso de organofosfatos visto que 

apresentam uma estreita margem de segurança e o uso continuado pode causar 

toxicidade para o Homem. Isto porque a sua capacidade para inibir a acetilcolinesterase 

induz manifestações muscarínicas no organismo humano, tais como vómitos, 

broncospasmo, salivar, lacrimejar, entre outros (25, 28, 30).  

8.1.3 Neonicotinóides 

Obtidos a partir da nicotina, têm atividade inseticida podendo ser utilizados em cães e 

gatos. Como exemplos disponíveis no mercado temos o Nitempiram, a Imidacloprida 

e a mais recente descoberta o Dinotefurano (25). Estes agentes têm a capacidade de 

se ligar a recetores nicotínicos de acetilcolina específicos dos insetos e inibi-los, mas, 

não afetam a atividade da acetilcolinesterase. Deste modo interferem com a transmissão 

do impulso nervoso e provocam a morte das pulgas adultas (31). Apesar de serem 

classificados da mesma forma quanto ao modo de ação a Imidacloprida provoca 

paralisia no inseto enquanto o Nitempiram leva a hiperexcitabilidade do SN das pulgas 

antes de provocar a sua morte. O Dinotefurano, considerado a terceira geração de 

Neonicotinóides apresenta uma estrutura única e pensa-se que atua num local diferente 

do recetor nicotínico no neurónio pós-sinático (28). 

8.1.4 Formamidas 

Apresentam atividade acaricida, ligando-se a recetores específicos existente tantos nos 

ácaros como nas carraças, os recetores octopamina. A única molécula aprovada para 

uso veterinário é a Amitraz, no entanto o uso em gatos não se encontra aprovado (32).  

8.1.5 Oxadiazinas 

Apresentam um amplo espetro de ação, a única molécula com aprovação de utilização 

é o Indoxacarb que pode ser utilizado tanto em cães como em gatos. Este agente trata-

se de um pró-fármaco que é bioativado no organismo do inseto atuando contra ovos e 

fases larvares e adultas de insetos. O metabolito bioativo atua como antagonista dos 

canais de sódio dependentes da voltagem dos insetos bloqueando-os. Deste modo 

provoca uma rápida interrupção da alimentação e, posteriormente a paragem da postura 

(oviposição), paralisia e por fim a morte do inseto (25, 33). 

8.1.6 Isoxazolinas 

Trata-se de uma nova classe de compostos com atividade inseticida e acaricida. 

Apresentam um mecanismo de ação inovador, bloqueiam os canais de cloreto 
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dependentes de voltagem específicos dos artrópodes. As moléculas disponíveis no 

mercado são o Afoxolaner e o Fluralaner. A sua utilização encontra-se aprovada em 

cães existindo no mercado sob a forma de comprimidos. Quanto à utilização em gatos 

apenas o Fluralaner se encontra aprovado sob a forma de solução para unção 

punctiforme.  

8.1.7 Fenilpirazóis 

Apresentam um amplo espetro de ação, caraterizam-se por uma atividade inseticida e 

acaricida. Como exemplo de moléculas desta família temos o Fipronil e o Piriprol as 

quais poderão ser utilizadas tanto em cães como em gatos. Estes compostos atuam por 

ligação aos recetores de cloreto dependentes do ácido γ-aminobutírico e do glutamato 

no SN dos insetos inibindo assim o fluxo de Cl- através da membrana celular o que 

resulta em hiperexcitabilidade do SN provocando morte dos insetos e ácaros (25, 34) 

8.1.8 Piretróides 

Os Piretróides são derivados sintéticos das Peretrinas, extraídas a partir de crisântemos 

(Chrysanthemum cinerariifolium). A Permetrina e a Flumetrina são exemplos de 

moléculas desta família disponíveis no mercado podendo ser utilizadas em cães e gatos. 

A primeira apresenta atividade inseticida e acaricida enquanto que a segunda tem 

apenas atividade acaricida. Estes compostos atuam por despolarização da membrana 

das células nervosas visto que impedem o movimento de sódio e potássio. Deste modo 

levam à acumulação de neurotransmissor na fenda sináptica e a um bloqueio 

neuromuscular causando a paralisia do inseto (25, 35). Estes compostos apresentam 

elevada volatilidade e por esse motivo são utilizados também como repelentes de 

mosquitos, flebótomos e até carraças (24, 25). 

8.1.9 Reguladores de Crescimento 

Esta classe de compostos apresenta a capacidade de inibir o desenvolvimento de 

insetos em fases precoces do seu ciclo. Podem ser classificados em miméticos de 

hormonas juvenis (reguladores do crescimento) ou em inibidores da síntese de quitina 

(inibidores de desenvolvimento) (28). O Metopreno e o Piriproxifeno são exemplos de 

substâncias disponíveis no mercado, estes caraterizam-se por apresentarem uma 

estrutura semelhante às hormonas juvenis dos insetos. Estes ECTO imitam a ação da 

hormona juvenil e provocam um desenvolvimento deficiente e morte das pulgas numa 

fase inicial do seu desenvolvimento (34).  

Lufenuron é também um regulador de crescimento, no entanto, este atua como inibidor 

da síntese de quitina o que impede a formação do exoesqueleto. Este agente é ingerido 
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pela pulga durante a alimentação. O inseto realiza a oviposição normalmente, mas os 

embriões são incapazes de romper a casca. O lufenuron apresenta um efeito retardado, 

atuando apenas na metamorfose seguinte, portanto não tem atividade adulticida (36). 

8.1.10 Eficácia ou não dos Ectoparasitários 

Frequentemente surgem na farmácia utentes a relatar a ineficácia do ECTO associando 

muitas vezes esta falta de eficácia a resistências desenvolvidas pelo parasita à molécula 

em questão. No entanto, muitas vezes a falta de eficácia do ECTO deve-se a uma má 

aplicação do mesmo. No momento de aconselhar um ECTO ao balcão da farmácia 

deve-se questionar o utente, explicar os diferentes produtos disponíveis e quais as suas 

vantagens e desvantagens. Fatores ambientais, má distribuição do ECTO pelo corpo do 

animal, eliminação do ECTO devido a banhos frequentes, aplicação única ou até a 

subavaliação do peso do animal durante a determinação da dose são fatores a ter em 

consideração que podem afetar a eficácia do produto (27, 37, 38).  

8.1.11 Vias de Administração de ECTO 

Comprimidos mastigáveis, coleiras medicamentosas, soluções para unção punctiforme, 

sprays, champôs e pós são algumas das formas farmacêuticas atualmente disponíveis 

no mercado para aplicação de desparasitantes externos. No Anexo B (“Tabela Resumo 

de Ectoparasiticidas”) podemos encontrar algumas designações comerciais dos 

produtos existentes em Portugal e as suas caraterísticas. 

• Soluções para unção punctiforme também conhecidos como Spot-on. São 

provavelmente as formulações mais comuns e mais utilizadas, apresentam uma 

duração variável de um a três meses. De modo a garantir maior eficácia o animal 

não deve tomar banho nos três dias antes e depois da aplicação isto porque o 

produto se distribui pela gordura da pele do animal e o banho vai remover essa 

camada lipídica. Quanto à aplicação propriamente dita, deve-se garantir que o 

produto é colocado diretamente na pele do animal (38, 39). No caso dos gatos 

aplica-se todo o conteúdo atrás da cabeça por outro lado, nos cães pode-se 

distribuir o produto por diversos pontos ao longo da sua coluna vertebral. Quanto 

maior o animal mais pontos de aplicação se deve fazer. Tal como indicado no 

Anexo C. Os excipientes utilizados são muito importantes pois vão influenciar a 

difusão da substância ativa através da pele e a sua distribuição plasmática (39). 

• Coleiras medicamentosas, de um modo geral, são as que apresentam maior 

duração de ação. Estas são constituídas por polímeros impregnados com a 

substância ativa. Devido à fricção entre a coleira e a pele do animal ocorre a 

libertação contínua e gradual da substância ativa. Na venda de coleiras 
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medicamentosas é importante ter em conta o diâmetro do pescoço do animal 

garantindo que ficam cerca de 2 cm entre a coleira e o pescoço. As coleiras 

podem provocar reação alérgica na zona do pescoço, sendo recomendado a 

avaliação periódica deste local. O dono do animal deve estar informado e no 

caso de se desenvolver alguma reação deve remover imediatamente a coleira 

(37, 38).  

• Pós, sprays e champôs normalmente apresentam uma curta duração de ação, 

cerca de uma semana. Os pós e sprays são os mais indicados na desparasitação 

de animais com menos de dois meses de idade e também para as suas 

progenitoras. Isto porque o risco de intoxicação é menor tendo em conta que o 

produto não é absorvido (37, 38).  

• Comprimidos mastigáveis oferecem proteção por períodos de um a quatro 

meses dependendo da substância ativa veiculada. Por vezes encontram-se 

associados a desparasitantes internos e desta forma com um só comprimido é 

possível assegurar a desparasitação interna e externa do animal (38). 

8.2 Cuidados a ter com as orelhas 

As pessoas que têm animais de estimação preocupam-se como o seu bem-estar 

assegurando-lhes comida e os cuidados necessários para uma vida plena. Contudo em 

determinadas situações há aspetos que lhes escapam como é o caso das orelhas. Uma 

das principais razões que levam os donos ao veterinário com o seu amigo de quatro 

patas são os problemas de ouvidos (40). As orelhas apresentam-se como um local 

húmido e escuro assegurando as condições necessárias à proliferação de bactérias e 

fungos. Por esse motivo é importante alertar o dono de alguns cuidados que a ter no 

sentido de evitar infeções auriculares (41).  

As bactérias, fungos e ácaros são os principais agentes que contribuem para problemas 

auriculares nos animais, no entanto existem outros fatores tais como alergias 

alimentares, exposição ao calor ou ao frio, radiação solar, cancro, entre outros. Muitas 

destas situações podem ser prevenidas se o dono adotar uma rotina de cuidados na 

qual inclua a limpeza dos ouvidos com uma solução de irrigação apropriada. Outro fator 

importante são os pêlos nos ouvidos que favorecem a retenção de microrganismos no 

local. Por esse motivo os veterinários recomendam manter curtos os pêlos do canal 

auditivo (41, 42).  

A prevenção é realmente o fator mais importante no que diz respeito a problemas de 

ouvidos nos animais. O dono deverá realizar um exame diário às orelhas do seu animal 

e se notar alguma alteração visual (rubor, edema) ou olfativa (cheiro diferente) deverá 
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consultar o veterinário. Deverá igualmente ficar atento a determinados sinais como 

coçar em torno das orelhas ou pescoço, abanar a cabeça com frequência, andar com a 

cabeça inclinada ou perda de apetite (40, 41). 

8.3 Cuidados a ter com o calor 

Patologias relacionadas com o calor encontram-se associadas a inúmeros casos de 

morbilidade e mortalidade em todo o mundo não só no Homem como também nos 

animais (43). Uma das consequências das alterações climáticas é o aumento da 

temperatura em todo o planeta e as ondas de calor que são cada vez mais frequentes 

(44). 

A exposição do animal a temperaturas muito elevadas pode desencadear um golpe de 

calor. Sendo a principal causa desta situação clinica deixar os animais fechados no carro 

sem a ventilação adequada num dia de calor (45). Vários fatores predispõem um golpe 

de calor, por exemplo: obesidade, peso superior a 15Kg, determinadas raças (os cães 

braquicéfalos: Boxer, Bulldog Inglês, Pug, etc.), ambientes húmidos, entre outros (43). 

O golpe de calor carateriza-se por um aumento da temperatura corporal, ou seja, 

hipertermia (>39,5°C) associada a respiração ofegante, ruidosa e difícil, ritmo cardíaco 

acelerado, boca e nariz secos e prostração (46). O dono deve estar atento e atuar 

rapidamente, retirando o animal do local. Uma temperatura retal superior a 39,5ºC é 

considerada elevada e o dono deve procurar uma forma de arrefecer o animal. 

Temperaturas superiores a 41ºC podem indiciar complicações mais graves (46). O 

mecanismo de arrefecimento adotado não deve incluir aplicação de gelo pois este irá 

provocar vaso constrição periférica e, portanto, o transporte de sangue à periferia do 

organismo diminui o que impede o correto arrefecimento. Além disso o gelo poderá 

causar lesões na pele do animal (44). O mais indicado é pulverizar o animal com água, 

se ele se encontrar consciente dar-lhe alguma água e levá-lo imediatamente ao 

veterinário (46). 

No caso dos golpes de calor o melhor mecanismo é mesmo a prevenção para tal é 

importante: 

✓ Manter a casa a uma temperatura agradável, assegurar um local bem ventilado 

e à sombra para o animal. 

✓ Ter água limpa e fresca sempre à disposição. 

✓ Caso o animal manifeste algum dos sinais indicados anteriormente durante 

alguma atividade deve-se parar imediatamente com a mesma e acalmá-lo.  

✓ Não deixar o animal sozinho durante um ou mais dias. 
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✓ Não confinar o animal num local com pouco espaço, sem acesso a água e mal 

ventilado. 

✓ Não fazer passeios nas horas de maior calor (46). 

8.4 Atividade de dinamização na Farmácia Martins 

Tendo em conta que o meu estágio decorreu durante a primavera e inicio do verão, ou 

seja, a altura em que é mais frequente a infestação dos animais de companhia por 

ectoparasitas, decidi apostar neste tema. Deste modo, elaborei um póster informativo 

(Anexo D) bem como um conjunto de folhetos (Anexo E) sobre os cuidados a ter com 

os animais de estimação não só no que diz respeito à desparasitação, mas também aos 

cuidados a ter com as orelhas e com o tempo quente. O póster foi colocado perto do 

local de exposição dos ECTO (Anexo F) de modo a que, ao ler o mesmo o utente 

conseguisse facilmente visualizar os produtos. Quanto aos folhetos destinaram-se a ser 

entregues por toda a equipa aos utentes sempre que comprassem produtos para o seu 

animal de estimação. 

8.5 Impacto 

Os utentes da Farmácia Martins valorizaram bastante o póster e os folhetos 

informativos. De destacar que o folheto relativo à desparasitação externa foi o que 

suscitou mais interesse. Tendo em conta que o póster foi colocado perto do local de 

exposição dos ECTO eu esperava que isso motivasse a compra destes produtos, no 

entanto tal não se verificou e o nível de vendas manteve a mesma tendência de anos 

anteriores. 

9 O Sol e os cuidados a ter 

O Sol apresenta um papel determinante no desenvolvimento de todos os seres e o 

Homem não é exceção, atuando como a principal fonte de vitamina D. Esta vitamina é 

essencial para o crescimento contribuindo para uma mineralização óssea normal 

assegurando assim um crescimento adequado (47). As recomendações atuais relativas 

à exposição solar são muito variadas por um lado as autoridades de saúde pública 

recomendam diminuir a exposição ao sol por outro lado existem inúmeros estudos que 

demonstram a deficiência de vitamina D na população (48). Por exemplo num estudo 

realizado entre 2011 e 2013 pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, 

os investigadores concluíram que mais de 65% da população portuguesa apresenta 

uma deficiência desta vitamina (49). No entanto, a exposição solar não tem apenas 

benefícios apresentando também inúmeros riscos para a saúde publica se não forem 

tomadas medidas adequadas. A exposição à radiação solar, raios ultravioleta (UV), 
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pode induzir o desenvolvimento de cancro de pele como o cancro das células basais ou 

melanoma (48). Neste sentido é importante informar a população dos benefícios do sol, 

mas também dos cuidados a ter durante a exposição solar tendo o farmacêutico um 

papel de relevo nesta função.  

9.1 Vitamina D 

A vitamina D existe naturalmente na forma D2, o ergocalciferol, de origem vegetal e na 

forma D3, o colecalciferol, de origem animal correspondendo à forma utilizada nos 

suplementos alimentares (47). Mais do que uma vitamina é uma pró-hormona esteroide 

que promove a expressão dos recetores da vitamina D, sobretudo no intestino delgado, 

estes recetores regulam a absorção de cálcio e fósforo a nível intestinal. A principal 

função desta vitamina é manter a homeostase do cálcio, mas tem também um papel 

importante na manutenção da função neuromuscular e imunidade normal participando 

ainda na regulação da apoptose, proliferação celular e inflamação (48, 50).  

9.2 A pele  

A pele é um órgão bastante complexo, representando cerca de 16% do peso corporal 

(51). Apresenta inúmeras funções sendo a principal proteger o interior do organismo do 

meio exterior atuando como uma barreira física, mecânica e química que delimita o 

organismo. Deste modo assegura proteção contra agentes patogénicos, mas também 

da radiação UV e da desidratação (52-54).  

A epiderme e a derme são as duas principais 

camadas da pele. A epiderme é a camada mais 

superficial, onde podemos encontrar: os 

queratinócitos, os melanócitos, as células de 

Langerhans e as células de Merkel. Os 

queratinócitos são as células mais abundantes da 

epiderme sendo responsáveis pela proteção contra 

microrganismos, calor, radiação UV e da desidratação (54, 55). Em função do grau de 

maturação dos queratinócitos, a epiderme pode ser dividida em cinco estratos, do mais 

interno ao mais externo temos: estrato basal, espinhoso, granuloso, translúcido e o 

córneo (52, 53). Os melanócitos são responsáveis pela produção de melanina, este 

pigmento confere cor à pele e ajuda na proteção contra os raios UV (54, 55). A derme, 

constituída por tecido conjuntivo é o local onde assenta a epiderme. Esta camada 

confere elasticidade e resistência à pele unindo-a ao tecido celular subcutâneo 

conhecido como hipoderme. É ao nível da derme que se localizam os mecanorecetores, 

os nociceptores e os termorecetores (54, 55). Na derme podemos encontrar estruturas 

Figura 1: Estrutura da pele. 

Adaptado de: 

https://www.anjelif.pt/pele/estrutura

-da-pele/ 
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que derivam da epiderme como: as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas e os 

folículos pilosos (52, 53). A derme é constituída por duas camadas distintas: a papilar e 

a reticular (54). 

A pele vai sofrendo alterações à medida que envelhecemos tornando-se mais fina e 

mais suscetível a danos. Inúmeros fatores induzem estas alterações e a radiação UV é 

um deles (54). A alimentação tem um papel muito importante no estado da pele. A prova 

são os inúmeros distúrbios de pele associados a deficiências em vitaminas. Por exemplo 

a deficiência em vitamina B favorece o desenvolvimento de dermatite seborreica e 

infeções fúngicas tanto na pele como nas unhas. Estudos comprovam que substâncias 

como a vitamina C, a vitamina E e o selénio (agentes antioxidantes) apresentam um 

papel de relevo na proteção da pele contra os danos induzidos pela radiação UV (52, 

56).  

9.3 Radiação Ultravioleta 

A radiação solar é composta por radiação ultravioleta, esta pode ser dividida em 

radiação UVA, UVB e UVC (51).  A radiação UVC é a de menor comprimento de onda 

(100-280 nm) e maior energia, seguindo-se a radiação UVB (280-315 nm) e por fim a 

radiação UVA (315-400nm). A radiação UVA pode ainda ser classificada em UVA1 (340-

400nm) e UVA2 (320-340nm)(56, 57).  

A radiação UVA, corresponde a cerca de 95% da radiação UV que atinge a superfície 

da Terra. Encontra-se associada ao envelhecimento prematuro da pele (56, 58). Esta 

radiação promove a formação de radicais livres que causam danos no DNA e outras 

macromoléculas (51) 

Por sua vez, a radiação UVB corresponde aos restantes 5% de radiação UV que atinge 

a superfície terrestre (56, 58). O efeito agudo mais associado a esta radiação é a 

capacidade de induzir um estado inflamatório. A radiação UVB leva à ativação da 

cascata de citocinas, com libertação de mediadores vaso e neuroativos resultando numa 

resposta inflamatória, a queimadura solar (51). Esta radiação encontra-se ainda 

associada a fotolesões no DNA induzindo o processo mutagénico, por dimerização da 

timina (51). Embora a radiação UVB tenha um papel mais marcante no desenvolvimento 

do cancro da pele, não se pode negligenciar o risco gerado pela radiação UVA (51, 59).  

A exposição a elevadas doses de radiação UV induz danos nos queratinócitos podendo 

até ativar a via apoptótica causando a sua destruição. Este tipo de radiação provoca 

hiperqueratose e espessamento da pele (51).  
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9.4 Protetor solar 

O protetor solar é um produto 

cosmético utilizado na prevenção 

dos malefícios associados à 

radiação solar (60). Estudos 

sugerem que o uso de protetor 

solar ajuda a prevenir lesões 

associadas ao 

fotoenvelhecimento e até alguns 

tipos de carcinoma da pele (56, 

58). Os protetores solares podem 

ser classificados em orgânicos e 

inorgânicos em função dos 

agentes utilizados na sua formulação. O protetor solar ideal é hipoalergénico, não 

comedogénico, não irritante, de largo espetro apresentando uma associação de agentes 

físicos e químicos e boa cosmeticidade (61). Um protetor solar de largo espetro é aquele 

que bloqueia tanto a radiação UVB como a UVA (62). Estudos comprovam que nenhum 

protetor solar assegura uma proteção completa contra a radiação ultravioleta visto que 

nenhum consegue filtrar na totalidade a esta radiação. Portanto no rótulo do protetor 

solar não pode surgir a indicação de que o mesmo assegura 100% de proteção contra 

os riscos decorrentes da sobre-exposição à radiação UV (60). No rotulo do protetor solar 

deve estar indicado o fator de proteção solar. 

Fator de Proteção Solar (SPF): corresponde à relação entre a dose mínima de radiação 

UVB que causa eritema na pele protegida por um protetor solar e a dose mínima de 

radiação UVB que causa o eritema na mesma pele, quando desprotegida. Apesar do 

SPF ser referente à radiação UVB o protetor solar deve proteger também da radiação 

UVA (58, 61, 63). 

Fator de proteção UVA:  corresponde à relação entre a dose mínima de radiação UVA 

necessária para induzir um escurecimento persistente dos pigmentos na pele protegida 

por um protetor solar e a dose mínima de radiação UVA que é necessária para induzir 

este efeito na mesma pele, quando desprotegida (59, 61).  

A eficácia do protetor solar deve ser indicada no rótulo de acordo a com a categoria em: 

baixa (SPF 6 e 10), média (SPF 15, 20 e 25), elevada (SPF 30 e 50) e muito elevada 

(SPF 50+) (60). O protetor solar pode atuar por absorção da radiação se apresentar 

filtros orgânicos/químicos ou então por reflexão da radiação caso contenha filtros 

Figura 2: Mecanismo de ação dos filtros solares orgânicos 

e inorgânicos. Adaptado de 

http://www.petquimica.ufc.br/como-funcionam-os-

protetores-solares/ 
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inorgânicos/físicos (58, 61). Existe a possibilidade de incluir na mesma formulação filtros 

orgânicos e inorgânicos sob a forma de nanopartículas com o objetivo de aumentar o 

espetro de ação e diminuir a concentração de agentes orgânicos (60, 64). 

A eficácia do protetor solar depende do filtro utilizado, da estabilidade da formulação e 

da combinação de filtros incluídos no produto, sendo que os mais eficazes serão os que 

garantem proteção face a ambos os tipos de radiação: UVA e UVB (64). 

9.4.1 Filtros Solares Inorgânicos 

Os filtros solares inorgânicos ou minerais são partículas que refletem ou difundem a 

radiação solar. Atuam num largo espetro radiação e por isso são eficazes na proteção 

de radiação UVA e UVB (61). Em Portugal os produtos cosméticos podem conter o óxido 

de zinco e o dióxido de titânio como filtros solares físicos (64). Tendo em conta que 

estes agentes se apresentam como partículas de tamanho elevado e não transparentes 

à luz visível, as formulações apresentam baixa cosmeticidade deixando uma película 

branca e opaca sobre a pele. Com o objetivo de melhorar a sua apresentação e 

promover a sua eficácia ao nível da proteção solar pode recorrer-se a nanopartículas 

(60, 64).  

De um modo geral os filtros minerais são considerados mais seguros que os filtros 

orgânicos, dado que apresentam menor ação sensibilizante. Podem, à partida, ser 

utilizados por qualquer pessoa, incluindo crianças com menos de 3 anos, grávidas, 

idosos e indivíduos com pele sensível (64). No entanto são ainda necessários mais 

estudos para avaliar a sua fototoxicidade, visto que tanto o óxido de zinco como o 

dióxido de titânio são fotocatalisadores. Por este motivo levam à formação de radicais 

livres por exposição ao sol. Por sua vez os radicais livres interagem com as células e o 

DNA causando danos, tais como o cancro (65).  

9.4.2 Filtros Solares Orgânicos 

Os filtros solares orgânicos ou químicos são substâncias de origem sintética. Atuam por 

absorção da radiação UV em extensões variáveis, ou seja, diferentes moléculas 

absorvem radiação de diferentes comprimentos de onda. O seu espetro de ação poderá 

ser estreito ou alargado dependendo do agente (61). Existem diferentes grupos de filtros 

solares orgânicos tais como: benzofenonas, dibenzoilmetanos, salicilatos, cinamatos 

entre outros (64). Os filtros químicos encontram-se mais associados a casos de 

sensibilização visto que são absorvidos pela pele. Além disso não são inertes o que 

permite a obtenção de uma preparação com elevada cosmeticidade e invisível. De modo 
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a garantir um protetor solar com espetro alargado pode-se combinar diferentes 

moléculas (58, 64). 

9.4.3 Seleção do Protetor Solar 

No momento de recomendar um protetor solar ao utente da farmácia é importante 

considerar: a quem se destina (crianças, grávidas ou adultos) para selecionar os filtros 

solares mais adequados bem como o SPF. Podemos questionar o utente se tem 

preferência por alguma marca ou por alguma forma farmacêutica assegurando assim 

um atendimento personalizado. Os protetores solares estão disponíveis em diferentes 

formas farmacêuticas, tais como:  

✓ Loções e cremes: preferíveis quando o produto vais ser aplicado numa área 

extensa.  

✓ Sprays e brumas: fáceis de aplicar, secam rapidamente após aplicação e deixam 

uma sensação de frescura na pele. Por esse motivo são muito requisitados por 

desportistas 

✓ Leites: fáceis de aplicar e não são gordurosos. 

✓ Sticks: para proteção dos lábios e outras zonas mais sensíveis.  

✓ Pós compactos: ideais para peles oleosas e sensíveis.  

De um modo geral os protetores solares de largo espectro são mais procurados visto 

que conferem proteção contra a radiação UVA e UVB. Quanto ao SPF o aumento da 

proteção de um valor para o seguinte é negligenciável, especialmente na gama alta. 

Além disso, o aumento da proteção só é linear em caso de queimadura solar, ou seja, 

um produto com SPF 30 protege duas vezes mais das queimaduras solares do que um 

produto com SPF 15. Contudo, um produto com um SPF 15 absorve 93% da radiação 

UVB e um produto SPF 30 absorve 97% da radiação UVB. Ou seja, um individuo que 

utilize SPF 30 não está duas vezes mais protegido da radiação UVB do que aquele que 

utiliza SPF 15 (61, 66). A FDA (Food and Drug Administration) recomenda o uso de 

protetor solar com SPF de 15, no mínimo, pois este associado à utilização de roupas é 

o suficiente para proteger do cancro de pele (62).  

No que diz respeito aos lactentes, crianças e grávidas recomenda-se o uso de filtros 

minerais, visto que não são absorvidos pela pele, associado a um SPF muito elevado 

diminuindo assim o risco associado à exposição à radiação solar (58, 67). 

9.5 Precauções a ter durante exposição solar 

Com o objetivo de prevenir os danos causados pelo sol devem ser adotadas certas 

medidas, tais como: evitar exposição solar entre as 12 e as 16 horas, caso a exposição 
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ocorra deve utilizar-se óculos de sol, chapéus e bonés que ajudam a proteger o rosto, 

lábios e olhos e aplicar protetor solar (56, 58).  

Quanto ao protetor solar, deve ser aplicado uniformemente em todo o corpo, o 

recomendado é a aplicação de 2mg/cm2. Tendo em conta a regra da colher de chá e 

considerando que cada colher corresponde a 5 ml, em cada braço e no rosto e pescoço 

aplica-se cerca de 3 ml (pouco mais de meia colher). Por outro lado, deve aplicar-se 

cerca de 6 ml (pouco mais de uma colher) em cada perna, nas costas e na região frontal 

(peito e barriga) (61). Os protetores solares devem ser aplicados 20 a 30 minutos antes 

da exposição solar permitindo a formação de um filme protetor na pele. A reaplicação 

deve ocorrer a cada duas horas e sempre que transpirar ou nadar já que a água e a 

transpiração diminuem a eficiência dos filtros solares. Alguns protetores solares alegam 

resistência à água no entanto tal não é legalmente permitido visto que sobre enfatiza a 

atividade do mesmo (68). O protetor solar deve também ser aplicado nos dias nublados 

pois mesmo assim 40 a 60% da radiação solar atravessa as nuvens e alcança a 

superfície da Terra (58, 63). 

9.6 Como atuar em caso de queimadura solar. 

O farmacêutico comunitário deve educar os utentes da farmácia não só sobre os 

cuidados a ter durante a exposição solar, mas também como atuar em caso de 

queimadura solar.  

As queimaduras são classificadas em graus em função da sua gravidade, ou seja, da 

zona, extensão e profundidade da mesma. Uma queimadura de primeiro grau afeta 

apenas a epiderme. Normalmente a recuperação ocorre em três a seis dias (69). Nesta 

categoria incluem-se as queimaduras solares, estas caraterizam-se por vermelhidão 

cutânea, inchaço e dor como resultado de uma reação tóxica aguda decorrente da 

exposição à radiação UV (70). Neste tipo de situações deve-se arrefecer a zona afetada 

com água fria corrente ou com compressas frias e húmidas. Deve-se também retirar 

objetos que possam armazenar calor como anéis ou cintos. Por fim, é importante 

proteger a zona queimada com gaze ou um pano limpo. De modo a aliviar a dor e reduzir 

a inflamação pode aplicar-se um MNSRM, por exemplo uma pomada (55, 69). As 

queimaduras de segundo grau são mais dolorosas e mais graves que as anteriores. A 

lesão é mais profunda, atinge a derme. Este tipo de queimadura carateriza-se por 

vermelhidão intensa, dor, formação de bolhas, aparência lustrosa e possível perda de 

pele. O processo de cicatrização é mais demorado, pode demorar algumas semanas. 

Os cuidados a ter são limpar o local afetado ou aplicar compressas frias, secar a região 

e cobrir com gaze estéril. Caso surjam bolhas nunca as rebentar e, caso elas rebentem 



Relatório de Estágio Profissionalizante - Farmácia Comunitária  

 

 
 
 32 32 

por si, não cortar a pele, pois aumenta o risco de infeção. A pessoa deve procurar ajuda 

de um profissional de saúde qualificado para tratar a queimadura (55, 69). Quanto às 

queimaduras de terceiro grau a lesão é ainda mais profunda que as de segundo grau 

e também mais grave. No local ocorre perda de pele e, a pouco e pouco a lesão torna-

se indolor visto que há destruição dos nervos. A pele fica seca e com aspeto de couro. 

A regeneração é mais difícil e demorada, podendo ser necessário recorrer a enxertos 

de pele. Em caso de queimadura de terceiro grau deve-se cobrir o local com gaze estéril 

ou um pano limpo húmido que não liberte fibras. Em caso de queimaduras faciais é 

importante perceber se a pessoa apresenta dificuldades respiratórias e nunca elevar a 

cabeça pois pode levar ao fecho da via respiratória caso esta esteja queimada. A pessoa 

não deve tentar tratar a queimadura, deve sim procurar ajuda imediata de um 

profissional de saúde qualificado (55, 69).  

9.7 Atividade de dinamização na Farmácia Martins 

O meu estágio englobou a chegada do verão altura em que se inicia a exposição solar 

seja na praia, na piscina ou até no campo. No início do mês de maio procedeu-se à 

exposição dos produtos solares e com isto achei que seria oportuno criar algum meio 

de informar os utentes da farmácia sobre os cuidados a ter com o sol. Neste sentido 

elaborei um poster informativo (Anexo G) que expus na farmácia sobre os cuidados a 

ter com o sol. Adicionalmente elaborei um folheto sobre como atuar em caso de 

queimadura (Anexo H) a ser entregue aos utentes pela equipa sempre que se 

considerasse oportuno, por exemplo quando o utente comprasse um protetor solar. O 

póster foi colocado estrategicamente perto do local de exposição dos protetores solares 

(Anexo I) de modo a que, ao ler o mesmo o utente conseguisse facilmente visualizar os 

produtos.  

9.8 Impacto 

Os utentes da Farmácia Martins mostraram interesse no póster e também no folheto 

entregue. O folheto foi sempre entregue ao balcão durante o atendimento, nessa altura 

aproveitava para colocar algumas questões aos utentes sobre os cuidados que 

habitualmente têm com o sol. Com estas questões percebi que de um modo geral os 

utentes da Farmácia Martins têm o cuidado de evitar a exposição solar nas horas de 

maior calor, entre as 12 e as 16 horas. Excetos alguns utentes que trabalham no campo 

os quais não tinha esse cuidado. Tal como aconteceu com o nível de vendas de ECTO 

o nível de vendas de protetores solares não se alterou relativamente a anos anteriores 

apesar das medidas implementadas.  
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10 Consultas de Revisão da Medicação 

Em todo o mundo existem inúmeros idosos com múltiplas morbilidades associadas à 

presença de diversas patologias crónicas tais como a hipertensão ou a diabetes, entre 

outras. Este crescente de patologias na população encontra-se inevitavelmente 

associado a um complexo esquema de medicação, visto que o doente terá de tomar 

diversos medicamentos (71). Estudos revelam que Portugal é dos países que apresenta 

maior consumo de medicamentos per capita (72). A polimedicação é definida como o 

consumo de pelo menos cinco medicamentos diferentes pelo mesmo utente (73). Nos 

doentes polimedicados a frequência de erros nas tomas é muito elevada, seja por 

duplicação, omissão ou troca de fármacos (71). A polimedicação encontra-se associada 

a diversos resultados negativos para o doente nos quais se inclui: reações adversas a 

fármacos, internamento hospitalar prolongado, readmissões frequentes e mortalidade 

(72, 73). Por este motivo comunicação com o paciente se torna tão importante (71). 

Neste sentido surgem as consultas de revisão da medicação que se apresentam como 

uma função chave para o farmacêutico comunitário. A revisão da medicação foi definida 

pela primeira vez por Zermansky et al. como o processo em que um profissional de 

saúde numa consulta com o doente revê o paciente, a sua patologia e o tratamento 

farmacológico (74). Através da consulta será possível promover a adesão à terapêutica 

e, posteriormente a sua otimização em conjunto com outros profissionais de saúde. 

Deste modo será possível melhorar a qualidade, eficácia e o uso do tratamento 

associado a um processo de monitorização dos seus efeitos pelo farmacêutico (71, 75).  

10.1 Método Dáder de seguimento farmacoterapêutico 

Nas consultas de revisão da medicação foi utilizado o Método Dáder, este baseia-se 

na obtenção de informação sobre o doente, os seus problemas de saúde e a sua 

farmacoterapia numa consulta com utente. Posteriormente, a partir da informação obtida 

elabora-se a sua história farmacoterapêutica e o estado de situação que permitem uma 

avaliação global da vertente fisiopatológica e farmacoterapêutica daquele individuo em 

diversos momentos. As consultas de revisão da medicação segundo o Método Dáder 

apresentam cinco etapas: Oferta do serviço, Entrevista farmacêutica, Estado da 

Situação, Fase de Estudo, Fase de Avaliação (76, 77).  

10.1.1 Oferta do serviço 

A consulta de revisão da medicação tem início com a oferta do serviço ao utente. Nesta 

fase o farmacêutico deve explicar, de forma clara, em que consiste a consulta: o que é, 

qual o seu objetivo e quais são as suas características principais (Anexo J – Carta 

Convite para as Consultas de Revisão da Medicação) (77). O farmacêutico poderá 
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oferecer este serviço sempre que percecione alguma necessidade do doente 

relacionada com os seus medicamentos, tais como: 

• O doente pergunta algo sobre um medicamento, um problema de saúde, um 

parâmetro bioquímico ou um relatório médico. Ou manifesta alguma 

preocupação sobre algum dos seus medicamentos ou problemas de saúde. 

• O farmacêutico recebe uma queixa sobre algum medicamento prescrito ou 

deteta algum Problema relacionado com a Medicação durante a dispensa (76-

80) 

Nesta fase é importante combinar com o doente o dia e a hora em que irá decorrer a 

consulta e também indicar a sua duração aproximada. O farmacêutico deve informar o 

utente que deverá levar o “saco dos medicamentos”. Ou seja, o utente deve levar todos 

os medicamentos que tem em sua casa tanto os que utiliza atualmente como os que já 

não usa seja porque parou o tratamento ou porque estão fora da validade. Deste modo 

será possível ver com o utente quais os medicamentos desnecessários e rejeitá-los, ou 

seja, entregá-los na VALORMED para que possam ser corretamente eliminados (76, 77, 

79).  

10.1.2 Entrevista Farmacêutica 

A segunda etapa é a consulta propriamente dita, isto é, a entrevista ao utente. Na 

entrevista, o utente revela o modo como vê os seus problemas de saúde (PS) e o seu 

tratamento farmacoterapêutico. É importante ter em atenção que as entrevistas com o 

doente constituem a principal fonte de informação, por esse motivo, o farmacêutico deve 

registar todos os dados para melhor avaliar a situação (Anexo K – Modelo de Registo 

dos Problemas de Saúde e Anexo L– Modelo de registo dos Medicamentos utilizados 

pelo doente) (77, 79). Durante a entrevista o farmacêutico não se deve limitar a observar 

ou a tomar notas do que o doente refere devendo intervir e colocar questões sempre 

que achar oportuno, assegurando assim um fluxo de informação bidirecional (77). A 

entrevista permite a recolha de informação importante sobre o doente, mas também a 

promoção do estado de saúde do utente. Por exemplo caso o farmacêutico verifique 

que o utente apresenta um caso de duplicação da medicação deve intervir 

imediatamente (76, 77).   

De acordo com o Método Dáder a primeira entrevista deve ser dividida em três partes:  

1. Preocupações e problemas de saúde - nesta fase da entrevista o objetivo é obter 

informação sobre as preocupações de saúde do doente. Procura-se que o 

doente responda amplamente e que realize uma descrição o mais completa 
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possível sobre os seus PS desde o início. O utente deve indicar quando se 

iniciou o problema (por exemplo estabelecer relações temporais com a toma de 

medicamentos), como convive diariamente com o problema, se tem alguma 

perceção sobre o controlo de cada PS.  

2. Medicamentos – nesta fase da entrevista o farmacêutico pode retirar os 

medicamentos do saco um a um e questionar o doente sobre cada um. É 

importante identificar para todos os medicamentos o nível de conhecimento e de 

adesão do doente, assim como, a efetividade e a segurança farmacoterapêutica. 

Para tal o farmacêutico deve colocar questões como: Toma este medicamento?, 

Toma para que?, Quem o indicou?, Há quanto tempo o toma?, Como é que 

toma?, Sente que esta a fazer efeito?, etc.. 

Nesta fase o farmacêutico pode aproveitar para eliminar os medicamentos 

desnecessários e fora de validade rejeitando-os na VALORMED. 

3. Revisão geral por sistemas – a última fase da entrevista consiste em realizar 

uma série de perguntas sobre o funcionamento ou estado do organismo, por 

aparelhos, da cabeça aos pés. Pode-se começar por perguntar se toma algo 

para as dores de cabeça, se tem problemas de visão ou de audição, se sofre 

tonturas, etc.. Esta fase permite também registar possíveis alergias, assim como 

parâmetros antropométricos como o peso e a altura (71, 73, 77, 79, 80). 

10.1.3 Estado da situação 

Após a entrevista com o doente, numa fase não presencial, o farmacêutico deve fazer 

uma avaliação do estado da situação. Ou seja, deve elaborar um documento que de 

modo resumido relacione os problemas de saúde e os medicamentos do doente, num 

determinado momento (Anexo M – Modelo de Registo do Estado da Situação). O estado 

da situação permite: avaliar a farmacoterapia do doente e visualizar o panorama global 

do estado de saúde do doente (77, 79). 

10.1.4 Fase de Estudo 

Esta etapa, tal como a anterior não requer a presença do utente. O farmacêutico, através 

de uma pesquisa rigorosa encontra informação objetiva sobre os problemas de saúde e 

a medicação do doente. O objetivo é realizar uma pesquisa focada na situação clínica 

do doente que permita identificar a melhor evidência científica em fontes relevantes. O 

farmacêutico pode recorrer a ferramentas de pesquisa, tais como TRIP Database ou 

PubMed Clinical Queries e Systematic Reviews Query (77, 79, 81). 

10.1.5 Fase de avaliação 
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Esta etapa realiza-se pelo farmacêutico na ausência do utente. O farmacêutico avalia 

todos os dados recolhidos e verificar se o utente atingiu ou não os objetivos da 

terapêutica instituída. Caso não alcance o objetivo esperado para o tratamento o 

farmacêutico pode desenvolver um plano que permitam ao paciente obter os resultados 

esperados. Por exemplo, um doente hipertenso habituado a ingerir enchidos todos os 

dias, o farmacêutico pode falar com ele e em conjunto criar um plano em que o doente 

reduz gradualmente a ingestão destes alimentos. Esta fase permite ainda identificar 

possíveis resultados negativos associados à medicação quer se manifestem no doente 

ou exista apenas suspeita. Para tal é necessário determinar para cada medicamento a 

sua efetividade, segurança e se é adequado ao utente (76, 77, 79, 80). Por exemplo um 

individuo idoso, asmático que apresenta artrite reumatoide vai ter dificuldade em utilizar 

inaladores pressurizados, neste caso seria mais indicado um inalador ativado pela 

respiração ou um nebulizador (82). 

10.2  Atividade de dinamização na Farmácia Martins 

Os utentes da Farmácia Martins são, na sua maioria, idosos polimedicados que em 

muitos casos vivem sozinhos. Por esse motivo, considerei apropriado sugerir-lhes uma 

consulta de revisão da medicação onde pudessem falar sobre os seus PS e os seus 

medicamentos. Neste sentido durante o atendimento sempre que me surgiam idosos 

polimedicados falava com os colegas farmacêuticos para tentar perceber se aquele 

seria o utente adequado para as consultas. Isto é, um utente que vive sozinho, que não 

tem quem o ajude a tomar a medicação e/ou um utente que coloque questões durante 

o atendimento sobre os seus medicamentos ou PS com frequência. Quando os colegas 

davam um parecer positivo abordava o utente apresentando-lhe o serviço e entregando 

a carta convite. De um modo geral os utentes abordados mostraram-se apreensivos em 

aceitar o serviço talvez por estarem mais habituados aos restantes colegas ou porque 

não me conheciam do mesmo modo que a restante equipa. Dos utentes abordados 

consegui que sete aceitassem o serviço. Depois de apresentar o serviço e de o utente 

aceitar agendei uma data indicando ao utente que deveria trazer consigo toda a 

medicação e algum exame recente que tivesse em casa.  

No dia da consulta reuni-me com o utente no Gabinete de Boas Práticas e falei com o 

mesmo. Comecei por o questionar sobre os seus problemas de saúde e depois sobre 

os seus medicamentos um a um. Ao longo da consulta fui preenchendo as tabelas 

relativas aos problemas de saúde e aos medicamentos do utente. No final da consulta 

preenchi um folheto (Anexo N - Folheto a entregar ao utente no momento da consulta) 

com uma tabela resumo da medicação onde se relaciona o medicamento com o 
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problema de saúde que trata e a posologia sendo este posteriormente entregue ao 

utente. 

Depois de recolher todos os dados durante a consulta procedi à fase de estudo em 

conjunto com a minha orientadora de estágio de modo a assegurar que a posologia se 

encontrava adequada para toda medicação. De seguida realizamos a avaliação da 

situação para ver se existiam resultados negativos associados à medicação. Dos sete 

casos avaliados não foram detetados resultados negativos, no entanto, caso fosse 

detetado algum o objetivo seria comunicá-lo ao utente e procurar comunicá-lo também 

ao seu médico. 

10.3 Impacto 

Tal como referido anteriormente apenas sete utentes aceitaram realizar as consultas de 

revisão da medicação. Um dos indivíduos solicitou diretamente ajuda com a medicação 

durante o atendimento pois a médica tinha prescrito recentemente três medicamentos 

e o utente não sabia qual a sua indicação terapêutica. Dos utentes avaliados três sabiam 

exatamente qual a posologia e indicação farmacoterapêutica. Nestes casos entreguei 

apenas o folheto com a tabela resumo da medicação. Dois dos utentes avaliados apesar 

de não conseguirem indicar o objetivo terapêutico dos diferentes medicamentos 

realizavam o tratamento conforme indicação médica. Nestes casos além de entregar o 

folheto com a tabela resumo optei por escrever nas embalagens qual a indicação do 

medicamento. Os dois últimos utentes apresentavam uma série de dúvidas relativas à 

medicação e à sua posologia tendo sido detetada uma situação de duplicação da 

medicação, um utente que tomava simultaneamente o medicamento de marca e o 

respetivo medicamento genérico. Neste caso falei com o utente e expliquei a situação 

e, no final da consulta relatei o sucedido a um colega farmacêutico e em conjunto 

voltamos a falar com o utente de modo a assegurar que não restavam dúvidas.      

De um modo geral não foram necessárias intervenções farmacêuticas ou médicas 

sendo apenas necessário reforçar junto de alguns utentes a indicação terapêutica dos 

medicamentos à exceção dos últimos dois utentes relatados.  

Considero que as consultas de revisão da medicação são realmente muito importantes 

principalmente junto da população mais idosa. Gostava que um maior número de 

utentes tivesse aderido às consultas, contudo penso ter contribuído para melhorar o 

tratamento farmacoterapêutico destes sete utentes.  
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11 Diabetes Mellitus - Pé Diabético 

De acordo com a IDF (International Diabetes Federation) cerca de 8,8% da população 

mundial entre os 20 e os 79 anos apresenta Diabetes Mellitus (DM) e espera-se que a 

prevalência desta patologia aumente para os 9,9%. Atualmente a Diabetes é considera 

a quarta causa de morte nos países desenvolvidos (83).  

A DM apresenta-se como um grupo de doenças de origem metabólica, carateriza-se 

pelo aumento dos níveis de açúcar (glicose) no sangue, hiperglicemia. A qual resulta de 

uma produção insuficiente ou de uma insuficiente ação da insulina nos seus recetores 

sendo em muitos casos uma combinação destes dois fatores. (84). A falta de insulina 

ou a incapacidade das células para responderem a esta hormona conduz a níveis 

elevados de glicose no sangue. A Diabetes pode levar ao desenvolvimento de uma série 

de complicações em diversos órgãos do organismo, visto que a hiperglicemia por longos 

de tempo induz lesões nos vasos sanguíneos (85). A DM encontra-se associada a casos 

de retinopatia, nefropatia, neuropatia, acidente vascular cerebral, pé diabético, entre 

outros (84). Um controlo rigoroso da glicemia, da tensão arterial e dos lípidos (gorduras 

no sangue) permite reduzir o número de complicações associadas à Diabetes.(85).  

11.1 Insulina 

A insulina é uma hormona produzida nas células β dos ilhéus de Langerhans do 

pâncreas. Numa situação de pós-pandrial, após a refeição, verifica-se um aumento do 

nível de glicose no sangue o que atua como um sinal para que se inicie a secreção 

pancreática de insulina para a corrente sanguínea. A insulina, posteriormente, atua nas 

células dos diferentes tecidos permitindo a captação de glicose e, deste modo regula o 

nível deste açúcar no sangue, glicemia (85, 86). A nível hepático a insulina promove o 

uptake de glicose e a síntese de glicogénio e de lípidos. A nível muscular promove o 

uptake de glicose e de aminoácidos e a síntese de glicogénio e de proteínas. No tecido 

adiposo promove o uptake de glicose e de triglicerídeos e a síntese de lípidos (86).   

11.2 Critérios de Diagnóstico 

O diagnostico da DM tem por base a determinação da glicemia após um período de 

jejum de, no mínimo, 8 horas ou em Prova de Tolerância à Glicose Oral (PTGO). Nesta 

prova o individuo ingere uma solução com 75g de glicose e avalia-se o valor de glicemia 

antes de ingerir a solução e 2 horas após a sua ingestão. O diagnóstico também é 

possível por determinação da Hemoglobina glicada A1c (85, 86). 
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O valor de glicemia em jejum ≤ 110 mg/dl é o considerado normal. De acordo com a 

DGS Norma 002/2011, o diagnóstico da Diabetes é estabelecido com base nos 

seguintes parâmetros e valores de plasma venoso na população em geral: 

✓ Glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl, associada aos sintomas clássicos de Diabetes 

(poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso), ou 

✓ Glicemia jejum ≥ 126 mg/dl, ou 

✓ Glicemia ≥ 200 mg/dl às 2 horas na PTGO, ou 

✓ Hemoglobina glicada A1c ≥ 6,5% (87). 

É importante ter em conta que o diagnóstico de Diabetes numa pessoa assintomática 

não deve ter por base um único valor anormal de glicemia de jejum ou de Hemoglobina 

glicada A1c. O resultado deve ser confirmado numa segunda análise, após uma a duas 

semanas (85, 87). 

11.3 Diabetes Mellitus classificação 

O modo de classificação desta patologia foi alvo de muito estudo ao longo do tempo. 

Atualmente considera-se quatro tipos clínicos: Diabetes tipo 1, Diabetes tipo 2, Diabetes 

gestacional e Outros tipos específicos de Diabetes (85, 87). 

Diabetes tipo 1: Resulta da destruição das células β do pâncreas o que torna o individuo 

incapaz de produzir insulina. O tratamento passa por insulinoterapia, ou seja, 

administração de insulina. Na maioria dos casos, a destruição das células dá‐se por um 

mecanismo autoimune, Diabetes tipo 1 autoimune. Noutros casos não é possível detetar 

o processo imunológico e a patologia denomina‐se Diabetes tipo 1 idiopática. A Diabetes 

tipo 1 por norma é detetada na infância e adolescência (85-87). 

Diabetes tipo 2: Encontra-se associada a: obesidade, principalmente abdominal, 

hipertensão arterial e dislipidemias. É a forma mais frequente de diabetes, cerca de 90% 

dos casos. O grau de insulinorresistência é variável, o individuo pode ou não necessitar 

de insulinoterapia. Esta patologia é clinicamente silenciosa e é diagnosticada 

frequentemente em exames de rotina ou no decurso de uma hospitalização por outra 

causa (85-87).  

Diabetes gestacional: Corresponde a uma anomalia no metabolismo da glicose 

documentado, pela primeira vez, durante a gravidez (85-87). 

Outros tipos específicos de Diabetes: Casos em que a Diabetes é consequência de um 

processo patológico, por exemplo: defeitos genéticos da célula β, defeitos genéticos na 

ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino, Diabetes induzida por fármacos como 

os corticosteroides (85-87). 
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11.4 Controlo da Diabetes 

A Diabetes é considerada uma doença crónica e progressiva. Os indivíduos afetados 

por esta patologia podem viver uma vida longa e com qualidade se assegurarem um 

bom controlo da doença. Ou seja, devem manter os níveis de glicemia dentro dos limites 

definidos pelo seu médico devendo também assegurar um controlo dos fatores de risco 

cardiovascular como, a hipertensão e a hipercolesterolemia. Tal é possível através de 

uma alimentação equilibrada associada à pratica de exercício físico, à toma da 

medicação de acordo com a indicação médica e não esquecer a importância do 

autoexame que permite a deteção de complicações como o pé diabético (84, 85, 87).  

Os indivíduos devem ter acesso a cuidados de saúde regulares fornecidos por 

profissionais qualificados. É igualmente importante educar os doentes e os seus 

cuidadores sobre a patologia quais os riscos associados e acima de tudo como os 

prevenir (84-86). A seguir destaca-se o caso o caso da neuropatia associada à diabetes 

para a qual o doente deve ter especial atenção. 

Neuropatia: Frequentemente associada à diabetes. A neuropatia, ou seja, os danos 

nervosos, surgem devido a longos períodos de hiperglicemia. Os nervos lesados não 

realizam o processo normal de transmissão dos impulsos motores e sensoriais o que 

faz com que lesões físicas passem despercebidas. Verifica-se uma alteração da função 

sensorial conduzindo a sensações anormais e dormência progressiva. Tendo em conta 

que a pessoa não sente a lesão não a trata e por esse motivo pode agravar, podendo 

ulcerar, desenvolver infeções e em último caso pode levar à amputação. A neuropatia 

periférica apresenta-se como a forma mais comum de neuropatia diabética, esta afeta 

os nervos distais dos membros principalmente a nível dos pés, mas também pode levar 

a problemas digestivos, urinários, disfunção cardíaca e disfunção erétil (85, 88, 89).  

Pé Diabético: Trata-se de uma complicação crónica severa da Diabetes. O pé diabético 

consiste em lesões nos tecidos profundos associadas a desordens neurológicas e 

vasculares nos membros inferiores. Estudos demonstram que a amputação é cerca de 

20 vezes mais frequente nos indivíduos diabéticos do que nos não diabéticos. Esta 

complicação pode ser prevenida e controlada para tal é necessário um bom controlo da 

diabetes, ou seja, controlo da glicemia. O autoexame aos pés é igualmente muito 

importante, associado à utilização de calçado apropriado.  

O farmacêutico deve contribuir para a educação dos utentes na farmácia. Esta instrução 

começa por ajudar o utente a entender o que é o pé diabético. O pé diabético carateriza-

se pela: existência de deformações, alteração ou redução da mobilidade articular, perda 

de sensibilidade, presença de calosidades e, em muitos casos, história anterior de 
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úlcera no pé. No que diz respeito aos cuidados a ter com os pés, o individuo deve 

assegurar alguns cuidados diários, tais como:  

✓ Observar os pés, verificar se surgem bolhas, feridas ou vermelhidões. 

✓ Lavar bem os pés com água morna e utilizar um sabonete com pH neutro. 

✓ Garantir que seca bem os pés principalmente a zona interdigital.  

✓ Aplicar creme hidratante nos pés evitando a região interdigital de modo a diminuir 

o atrito.  

✓ Utilizar meias claras, preferencialmente de algodão, sem elásticos e sem 

costuras. Deste modo caso se magoe e sangre percebe mais facilmente. 

✓ Usar sapatos adequados, ou seja, de biqueira larga, peito alto e com cordões. 

Inspecionar sempre os sapatos antes de os calçar, garantindo que estão limpos. 

Quanto aos cuidados semanais, o individuo deve: 

✓ Cortar a unhas dos pés e limá-las utilizando uma lima de cartão.  

✓ Na presença de calosidades deve recorrer a uma lima própria para calosidades. 

É importante alertar o utente que deve evitar utilizar agentes químicos e/ou cortar 

os calos. Deve procurar a ajuda e aconselhamento de um profissional de saúde 

qualificado.  

De modo a evitar lesões nos pés é importante, não andar descalço ou deixar os pés 

perto de fontes de calor como a lareira ou o aquecedor, deve também evitar a utilização 

de sacos de água quente. Isto porque a sensibilidade cutânea está diminuída por esse 

motivo pode não percecionar a formação da lesão.  

11.5 Atividade de dinamização da Farmácia Martins 

Durante o período de estágio a empresa de indústria farmacêutica Jaba Recordati 

propôs a realização de um rastreio de podologia por um profissional de saúde 

devidamente qualificado com objetivo de promover um dos seus produtos o Myco Clear® 

(Anexo O - Póster de promoção do rastreio de podologia.). Tendo em conta que o 

rastreio foi direcionado para os utentes da Farmácia Martins que apresentassem DM 

achei que seria oportuno aproveitar o momento para promover educação para a saúde 

alertando para o risco do pé diabético e quais os cuidados a ter na sua prevenção. Deste 

modo elaborei um folheto informativo (Anexo P) que entreguei a todos os utentes que 

participaram no respetivo rastreio. Todos os utentes convidados a participar no rastreio 

apareceram à hora marcada e após a consulta com a enfermeira atribuída pela Jaba 

Recordati os utentes foram encaminhados para eu pudesse falar-lhes um pouco sobre 

o pé diabético e os respetivos cuidados entregando-lhes o folheto.  
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11.6 Impacto 

Considero que a entrega destes folhetos foi uma mais valia para os utentes. Permitindo 

transmitir-lhes informação para a qual muitos deles não estavam conscientes. Os 

utentes mostraram-se agradecidos e em certos casos até afirmaram que iriam partilhar 

a informação com familiares seus que apresentassem a mesma patologia.  
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12 Conclusão 

No final destes quatro meses considero que o estágio na Farmácia Martins foi bastante 

positivo. Permitiu-me contactar com o dia-a-dia de uma farmácia comunitária. Durante 

este período tive a oportunidade de me inteirar sobre todas as atividades 

desempenhadas pelo farmacêutico comunitário e desempenhá-las. Desta forma foi 

possível preparar-me para o mundo de trabalho. A experiência é sem dúvida a chave 

que assegura um profissional de saúde de qualidade.    

O papel do farmacêutico na comunidade é fundamental e penso ter conseguido 

transmitir isso com as quatro ações implementadas durante o estágio junto dos utentes 

da Farmácia Martins. Com estas campanhas pude não só melhorar a comunicação com 

o utente na transmissão de informação, mas também por em prática os conhecimentos 

adquiridos durante o curso.  

Reconheço qua a componente de estágio em Farmácia Comunitária é realmente uma 

mais valia para o futuro farmacêutico já que permite colocar em prática todos os 

conhecimentos adquiridos. 
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Anexo A – Cronograma de estágio. 

 Março Abril Maio Junho Julho 

Integração na equipa e na dinâmica da 

farmácia 

     

Receção e conferência de encomendas e 

armazenamento 

     

Validação de receituário      

Avaliação da pressão arterial, colesterol 

total, triglicéridos e glicemia 

     

Atendimento e aconselhamento 

farmacêutico ao utente com supervisão 

direta 

     

Atendimento e aconselhamento 

farmacêutico ao utente sem supervisão 

direta 
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Anexo B - Tabela Resumo Ectoparasiticidas. Elaborada a partir de tabelas informativas 

disponíveis na Farmácia Martins e complementada com informação disponível em 

http://medvet.dgav.pt/Pesquisar. 

Nome 

comercial 

exemplo 

Substância 

Ativa 

Espécie 

alvo 

Forma 

Farmacêutica 

Espetro de 

Ação 

Duração 

de Ação 

Stronghold® Selemectina Cão e 

Gato 

Spot-On1 Pulgas 1 mês 

Advocate® Imidacloprida 

+Moxidectina 

Cão e 

Gato 

Spot-On Pulgas e 

Ácaros  

 

1 mês 

Diacan® Dimpilato Cão e 

Gato 

Coleira 

medicamentosa 

Pulgas, 

Carraças e 

Piolhos 

 

4 meses 

Bolfo® Propoxur Cão e 

Gato 

Champô, 

Coleira e Pó 

Pulgas e 

Carraças  

1 mês 

Capstar® Nitempiram Cão e 

Gato 

Comprimido Pulgas 1 mês 

Advantage® Imidacloprida Cão e 

Gato 

Spot-On Pulgas e 

Piolhos 

1 mês 

Vectra® Dinotefurano 

+Permetrina+ 

Piriproxifeno   

Cão e 

Gato 

Spot-On Pulgas, 

Carraças e 

Piolhos. 

Repelente de 

moscas e 

mosquitos 

 

 

 

1 mês 

Preventic® Amitraz Cão Coleira Carraças 4 meses 

Activyl® Indoxacarb Cão Spot-On Pulgas e 

Ácaros 

1 mês 

NexGard® Afoxonaler Cão Comprimido 

mastigável 

Pulgas e 

Crraças 

1 mês 

Bravecto® Fluranaler Cão e 

Gato2 

Comprimido 

mastigável, 

Spot-On2 

Pulgas, 

Carrsças e 

Ácaros 

 

3 meses 

Amflee® Fipronil Cão e 

Gato 

Spot-On Pulgas, 

Carraças e 

Piolhos 

 

1 mês 

Prac-Tic® Piriprol Cão Spot-On  1 mês  

http://medvet.dgav.pt/Pesquisar
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1Spot-on = Solução para unção puntiforme 

2 O Bravecto® para gatos existe apenas na forma de solução para unção punctiforme 

(Spot-on), os comprimidos mastigáveis destinam-se apenas aos cães.  

3 O Program® para gatos existe apenas na forma de suspensão injetável, os comprimidos 

destinam-se apenas aos cães.  

Anexo C - Esquema ilustrativo do modo de aplicação de uma solução para unção 

punctiforme. 

Advantix® Permetrina+ 

Imidacloprida 

Cão Spot-On Pulgas, 

Carraças e 

Piolhos. 

Repelente de 

moscas e 

mosquitos 

 

 

 

 

1 mês 

Seresto®  Flumetrina+ 

Imidacloprida 

Cão e 

Gato 

Coleira 

medicamentosa 

Pulgas, 

Carraças e 

Piolhos 

 

8 meses 

Frontline 

Combo® 

Metopreno+ 

Fipronil 

Cão, Gato 

e Furão 

Spot-On Pulgas, 

Carraças e 

Piolhos 

1 mês 

Effipro Duo® Piriproxifeno 

+Fipronil 

Cão e 

Gato 

Spot-On  3 meses 

Program® Lufenuron Cão e 

Gato3 

Comprimido, 

Suspensão 

injetável3 

  

1 mês 



Relatório de Estágio Profissionalizante - Farmácia Comunitária  

 

 
 
 56 56 

Anexo D - Póster informativo: Cuidados a ter com Animais de Estimação – 

Desparasitação externa. 

 

Anexo E - Folhetos informativos. [(a) – Como eliminar pulgas no seu animal de 

estimação e na sua casa?), (b) – Cuidados a ter com os animais de estimação nos dias 

de sol.), (c) – As orelhas do seu animal de estimação são motivo de atenção)]. 

 

 

(b) (a) 
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Anexo F - Póster informativo “Cuidados a ter com Animais de Estimação” no local de 

exposição na Farmácia Martins. 

 

 

(c) 
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Anexo G – Póster informativo: Cuidados a ter com o sol. 

 

Anexo H - Folheto informativo: Cuidados a ter com o sol – Queimaduras Solares. 
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Anexo I - Póster informativo “Cuidados a ter com o sol” no local de exposição na 

Farmácia Martins. 
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Anexo J – Carta convite para Consultas de Revisão da Medicação. 

Anexo K - Modelo de registo dos Problemas de Saúde.  
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Anexo L - Modelo de registo dos Medicamentos utilizados pelo doente. 

 

Anexo M - Modelo de registo do Estado da Situação. 
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Anexo N - Folheto a entregar ao utente no momento da consulta. [(a) – Parte exterior do 

folheto. (b) – Parte interior de folheto.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Anexo O – Póster de promoção do rastreio de podologia. 

 

Anexo P – Folheto sobre o Pé Diabético. [(a) – Parte exterior do folheto. (b) – Parte 

interior de folheto]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 
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Resumo 

 

Na unidade curricular Estágio do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto surge a possibilidade de adquirir uma 

formação complementar em farmácia hospitalar. Este estágio representa uma mais-

valia na formação académica promovendo a formação de profissionais mais qualificados 

e competentes. A importância do farmacêutico hospitalar é indiscutível porque para além 

de garantir o correto e eficaz circuito do medicamento, este também tem um papel 

fundamental em comissões hospitalares, nomeadamente na Comissão de Ética e na 

Comissão de Farmácia e Terapêutica.   

O estágio no Serviço Farmacêutico do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, 

E.P.E. teve a duração de sete semanas, tendo durante este período percorrido os 

diferentes setores do serviço. No início da formação em cada setor foi facultado o 

respetivo manual de procedimentos, com o objetivo de elucidar sobre as atividades 

realizadas, facilitando a compreensão do funcionamento de cada setor. Nos restantes 

dias, o farmacêutico responsável pelo setor foi o responsável pela formação. Este 

relatório encontra-se dividido por capítulos, apresentando em cada um deles uma breve 

descrição de cada setor seguido dos principais procedimentos existentes e as atividades 

realizados no mesmo enquanto estagiária.  
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14 Introdução 

O Serviço Farmacêutico (SF) Hospitalar constitui uma estrutura de extrema importância 

nos cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar (1). Neste departamento 

realiza-se a aquisição, armazenamento e distribuição da medicação pelo hospital e 

pelos seus utentes sob a direção de um farmacêutico qualificado (2). O farmacêutico 

hospitalar tem um papel muito importante na implementação e monitorização da 

terapêutica e também na área da investigação e ensino (3). 

Durante o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas o contacto com esta 

realidade profissional do farmacêutico é muito limitado e, com isso, durante o estágio 

profissionalizante os alunos têm a oportunidade de conviver com a mesma.  

O estágio profissionalizante realizou-se no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ 

Espinho E.P.E. (CHVNG/E) entre 15 de janeiro e 28 de fevereiro de 2019. Neste relatório 

serão apresentadas as funções do farmacêutico hospitalar associadas à descrição do 

funcionamento dos diferentes setores do SF neste centro hospitalar. Na Figura 1 

encontra-se representado o Cronograma do respetivo estágio.  

Semana 1 Distribuição Clássica, Hemoderivados, Armazéns Avançados 

Semana 2 Unidade de preparação de Nutrição Parentérica 

Semana 3 Unidade de preparação de Citotóxicos 

Semana 4 Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária 

Semana 5  Farmácia de Ambulatório 

Semana 6 Ensaios Clínicos 

Semana 7  Serviço Aprovisionamento e Serviço Financeiro 

 

15 Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho  

O CHVNG/E foi criado no final do século XIX por ordem da rainha D. Amélia para auxiliar 

o combate à epidemia de tuberculose que se instalara no país. Foi inicialmente 

denominado de “Hospital de Repouso de D. Manuel II” e, posteriormente de Sanatório 

D. Manuel II. No ano de 1975 este sanatório tornou-se um Hospital Geral Central em 

resposta à alteração da política de saúde na sua área principal, a tuberculose, e também 

devido à necessidade de aproveitamento das estruturas de saúde. O Decreto-Lei 

nº22/77 levou à criação do atual Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia que 

corresponde à agregação do Hospital Eduardo Santos Silva, do Hospital Distrital de 

Figura 1: Cronograma de estágio 
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Gaia e do Sanatório Marítimo do Norte. No ano de 2007, pelo Decreto-Lei nº 50 - A/2007, 

ocorreu a fusão do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e o Hospital Nossa Senhora 

da Ajuda de Espinho surgindo assim o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 

E.P.E. (4). 

O CHVNG/E é, portanto, composto por três unidades. A unidade I, o antigo Hospital 

Eduardo Santos Silva, onde se encontram as especialidades médico-cirúrgicas e o 

Serviço de Urgência Polivalente. A unidade II, o antigo Hospital Comendador Manuel 

Moreira de Barros, onde se encontra o Serviço de Ortopedia, Especialidade Materno-

infantil (Serviços de Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Neonatologia, Cirurgia 

Pediátrica, Centro de Procriação Medicamente Assistida, o Centro de Diagnóstico Pré-

Natal e também o Bloco Operatório de apoio). A unidade III, o antigo Hospital Nossa 

Senhora da Ajuda, onde se encontra a Unidade de Cirurgia de Ambulatório, a Unidade 

de Cuidados Continuados e a consulta externa de várias especialidades (4). Portanto 

este centro hospitalar tem capacidade de resposta a diversas áreas nos cuidados em 

saúde nomeadamente Serviço de Urgência Polivalente para tratamento de situações 

clínicas agudas, os cuidados médico-cirúrgicos e de ambulatório e, também os cuidados 

continuados e de reabilitação(4). 

15.1 O Serviço Farmacêutico 

O Serviço Farmacêutico hospitalar, regulamentado pelo Decreto-Lei nº 44204, de 2 de 

fevereiro de 1962, tem como responsabilidade a gestão da medicação e outros produtos 

farmacêuticos desde a sua seleção, passando pela aquisição e armazenamento, até à 

sua distribuição (5). O SF é constituído por um conjunto de departamentos com 

autonomia técnica sujeitos à orientação geral dos Órgãos da Administração do hospital, 

perante os quais tem de responder. Estes serviços são essenciais à atividade hospitalar 

uma vez que asseguram a qualidade, eficácia e segurança inerente à terapia 

farmacológica (1, 5).  

De um modo geral o Serviço Farmacêutico hospitalar tem como funções a (6): 

✓ divulgação de informação relacionada com os medicamentos e apoio aos 

serviços de ação médica,  

✓ colaboração na investigação e ensino com os ensaios clínicos, 

✓ proposta e monitorização de protocolos terapêuticos em colaboração com a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), 

✓ preparação e controlo de fórmulas farmacêuticas, designadamente citotóxicos, 

misturas intravenosas (nutrição parentérica) e fórmulas magistrais e originais, 



Relatório de Estágio Profissionalizante - Farmácia Hospitalar 

 

 
 
 3 3 

✓ desenvolvimento de atividades de farmácia clínica, estudos de farmacocinética 

e monitorização de medicamentos, ações de farmacovigilância e estudos sobre 

formulação, qualidade e estabilidade dos medicamentos, 

✓ garantia da qualidade dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos, 

✓ distribuição e monitorização em ambulatório, 

✓ preparação e distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

através do sistema de distribuição individual diária em dose unitária, controlando 

posologia e duração de tratamento, 

✓ apoio ao serviço de aprovisionamento e logística na aquisição, armazenamento 

e gestão do stock de medicamentos, 

✓ entrega de medicamentos nos diferentes serviços, assegurando o controlo dos 

mesmos, 

✓ monitorização dos stocks de medicamentos nos diversos serviços. 

15.1.1 Estrutura física no CHVNG/E 

O Serviço Farmacêutico do CHVNG/E localiza-se na unidade I e na unidade II existe 

uma farmácia satélite. O SF na unidade I encontra-se fisicamente dividido em: Zona de 

conferência e receção de encomendas, Armazém, Farmácia de Ambulatório, Áreas de 

produção (Nutrição Parentérica (NP) e Citotóxicos (CTXs)), Sala de Ensaios Clínicos 

(EC) e Área de Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU). 

15.1.2 Recursos Humanos  

O quadro profissional do SF é composto por uma equipa multidisciplinar que engloba a 

Diretora do serviço, os Farmacêuticos, os Técnicos Superiores de Diagnóstico e 

Terapêutica (TSDT), os Assistentes Técnicos e os Assistentes Operacionais (AO). 

16 Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelo SF que 

garantem o uso adequado e dispensa dos medicamentos aos doentes do hospital nas 

melhores condições(1, 2). Este processo decorre nas seguintes etapas: Seleção, 

Aquisição, Receção, Armazenamento, Prescrição, Validação, Distribuição e 

Administração. 

16.1 Sistema Informático 

O SF do CHVNG/E utiliza um Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento 

(SGICM), produzido pela Healthcare Solutions, S.A. (CPC HS®). Este sistema simplifica 

a gestão dos produtos farmacêuticos, fornecendo informação relativa à quantidade 

disponível em armazém e aos consumos mensais, etc. O programa permite ainda 

consultar informação sobre a terapêutica do doente, as prescrições ativas e as passadas 
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e a posologia estabelecida, entre outros. No SF do CHVNG/E a gestão do stock é 

auxiliada por um programa interno o GSFARMA® o qual permite acompanhar o circuito 

dos produtos, desde a sua receção até ao registo de faltas para que se elabore a nova 

encomenda.  

16.2 Gestão de existências 

O sistema informático (SI)CPC HS® em conjunto como GSFARMA® permite gerir o stock 

de produtos farmacêuticos disponíveis nos diferentes armazéns. De modo a garantir 

que o processo ocorre sem falhas é importante que todos os agentes intervenientes no 

circuito do medicamento desempenhem o seu papel corretamente de modo a evitar 

faltas e assegurar uma adequada distribuição dos medicamentos. 

16.2.1 Seleção 

A seleção de medicamentos a adquirir no SF em meio hospitalar deve ter por base o 

Formulário Nacional de Medicamentos ou, nos casos em que tal não for possível, o 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos sendo esta seleção realizada, 

obrigatoriamente, por um farmacêutico (1, 2). Nos casos em que o prescritor solicita 

medicamentos que não constem dos formulários descritos anteriormente estes devem 

primeiro ser incluídos em adenda ao respetivo formulário (7). A seleção dos 

medicamentos a incluir na adenda é feita pela CFT, tendo por base as necessidades 

terapêuticas dos doentes, a melhoria da qualidade de vida dos mesmos e ainda critérios 

fármaco-económicos (1, 2). 

No CHVNG/E procura-se fazer uma gestão mensal do stock, no entanto, por vezes tal 

não é possível seja porque o produto é muito caro, ocupa muito espaço no armazém, 

ou requer um armazenamento específico (ex: frio), entres outros. Nestas situações opta-

se por fazer uma gestão de stock quinzenal. Diariamente é emitida uma listagem dos 

produtos disponíveis em armazém recorrendo ao CPC HS®, a partir desta listagem, 

utilizando o GSFARMA®, faz-se uma avaliação de todos dos produtos em função do 

nível de stock (abaixo de 50%) e, considerando os consumos mensais decide-se sobre 

proceder ao pedido de compra ou não.  

O GSFARMA permite, adicionalmente, registar as faltas que se verificam durante a 

distribuição de medicamentos nas diferentes áreas que compõem o SF, classificando o 

seu nível em baixo, crítico ou nulo (8). Este registo deve posteriormente ser avaliado 

verificando os níveis consumo de cada produto. Após a verificação, caso se entenda, 

pode-se elaborar o pedido de compra informático. De modo a garantir uma correta 

gestão é necessário que o registo de consumos esteja em dia e não existam erros de 

stock nem encomendas pendentes (8). Após elaborar o pedido de compra este tem de 
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ser aprovado pelo Diretor do SF. Posteriormente o Serviço de Aprovisionamento cria 

uma nota de encomenda e o Serviço Financeiro atribui um número de compromisso e 

por fim envia-se a Nota de Encomenda para o respetivo laboratório.  

O Serviço Financeiro é que estabelecem quais os laboratórios mais vantajosos para que 

o SF possa realizar as encomendas. Na seleção dos laboratórios considera-se uma 

série de fatores, dos quais se destaca: o preço, a indicação farmacêutica e os 

excipientes da forma farmacêutica (8).  

16.2.2 Aquisição 

O serviço de Aprovisionamento, cuja responsabilidade é assegurar a disponibilidade de 

materiais e/ou equipamentos necessários para a boa prestação dos referidos cuidados, 

receciona o pedido de compra do SF e continua o processo. Caso de trate de um ajuste 

direto prosseguem com a validação do mesmo no CPC HS® depois de garantir 

existência de um número de compromisso para o ano em vigor atribuído pelo Serviço 

Financeiro. 

As aquisições por ajuste direto, ou seja, quando a entidade adjudicante convida 

diretamente uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar uma proposta, 

podendo com elas negociar aspetos da execução do contrato a celebrar, poderão 

decorrer por (9): 

✓ Ajuste direto por exclusividade (nos casos em qua apenas uma empresa 

apresenta o produto desejado), 

✓ Ajuste direto simplificado (contrato de aquisição de valor inferior ou igual a 

5.000€), 

✓ Ajuste direto urgente (nos casos em que o consumo do produto desejado 

aumentou e os adquiridos deverão ser consumidos no prazo máximo de vinte 

dias). 

Nos casos em que não há ajuste direto é necessário pedi-lo para tal recorre-se ao 

catálogo online dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) para procurar 

o produto farmacêutico ou medicamento de interesse e vê-se quais as empresas 

aprovadas para comercialização do mesmo. A SPMS, criada em 2010 e regulamentada 

pelo Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de março, tem como missão a prestação de serviços 

partilhados em diversas áreas, tais como: compras e logística, serviços financeiros, 

recursos humanos e sistemas e tecnologias de informação e comunicação. Prestando 

estes serviços às entidades com atividade específica na área da saúde, de forma a 

"centralizar, otimizar e racionalizar" a aquisição de bens e serviços no SNS (10).  
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O pedido é depois criado no portal VORTAL® onde se registam todos os dados do 

produto a adquirir selecionando um júri no caso de estar mais de uma empresa em 

concurso. O pedido é lançado ficando a aguardar uma resposta das empresas, assim 

que está chega faz-se a sua adjudicação. 

No que diz respeito à aprovação dos pedidos, até a um máximo de 30.000€ é aprovado 

pelo Diretor do Serviço, dos 30.000€ até aos 75.000€ a aprovação é pelo Diretor do 

Conselho Administrativo (CA) e, acima dos 75.000€ a aprovação depende de 

deliberação do CA. Nos casos em que o pedido é urgente e não tem estas aprovações 

prévias a submissão deve ser retificada quando a proposta da empresa chega. No 

entanto, todos os pedidos cujo valor ultrapasse os 5.000 têm de passar pelo Gabinete 

Jurídico e todos os pedidos de catálogo cujo valor ultrapasse os 10.000€ requerem uma 

minuta de contrato. Quando o valor do pedido ultrapassa os 350.000€ tem de ser 

aprovado no tribunal de contas.  

As notas de encomenda devidamente autorizadas podem ser emitidas, isto é, enviadas 

via email para a empresa. Exceto para os Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas cuja nota de encomenda tem de ser manual, enviada por correio 

associada ao respetivo Anexo VII devidamente preenchido e assinado pelo 

farmacêutico (Anexo J).   

Por vezes é necessário realizar pedidos de empréstimo de medicação a outros hospitais 

seja devido a rutura de stock, a atrasos na entrega de encomendas, à demora da 

emissão da nota de encomenda ou a um consumo subitamente superior ao habitual. 

Este tipo de pedidos é efetuado via telefónica ou via email ao SF do hospital em causa 

e formalizados por escrito. Aquando da chegada da encomenda, o empréstimo é 

regularizado, sendo necessário guardar o registo dos pedidos concedidos (quando o 

hospital empresta) e dos pedidos obtidos (quando o hospital pede emprestado) (1, 8).  

16.2.3 Receção  

Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos requisitados pelo SF 

são entregues nesse mesmo serviço. Na chegada a encomenda é rececionada por um 

AO e conferida qualitativa e quantitativa por um TSDT, o qual deve depois assinar e 

datar a fatura correspondente que será posteriormente anexada aos restantes 

documentos técnicos (por exemplo: os certificados de análise). O assistente técnico 

regista a entrada do produto no SI, introduzindo o lote e validade dos medicamentos 

rececionados, integrando-os no stock informático. Por fim os adquiridos são enviados 

para armazenamento, tendo em atenção os critérios técnicos específicos (1). 
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A conferência de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas está sujeita a uma 

dupla verificação por farmacêuticos. No caso dos Hemoderivados é exigida a 

conferência dos boletins de análise e dos Certificados de Autorização de Utilização de 

Lote (CAUL) emitidos pelo INFARMED, que ficam arquivados junto com a respetiva 

fatura em dossiers específicos tendo em conta a ordem de entrada (1, 2).  

16.2.4 Armazenamento 

Durante o armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos é necessário respeitar as condições pré-definidas de espaço, luz, temperatura, 

humidade relativa e segurança dos medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos(1, 8). No armazém devem estar asseguradas determinados 

requisitos, nomeadamente(1, 2):  

✓ facilidade de limpeza, 

✓ permitir a rotação de stock - first expire, first out (FEFO), 

✓ condições ambientais adequadas (temperatura inferior a 25º C, proteção da luz 

solar direta e humidade inferior a 60 %), 

✓ dimensões adequadas que permitam a instalação de suportes para o correto 

armazenamento como prateleiras e/ou armários, para que nenhum produto 

assente diretamente no chão garantindo assim a circulação de ar, 

✓ os inflamáveis devem ser armazenados em local próprio, separados dos 

restantes garantindo maior segurança, 

✓ os citotóxicos devem também ter um local próprio de armazenamento, 

✓ os estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas têm de ser armazenados 

isoladamente num local fechado denominado cofre, 

✓ os medicamentos de ensaios clínicos devem também ser armazenados em 

armários de acesso restrito,  

✓ os medicamentos termolábeis devem ser acondicionados em frigoríficos 

(temperatura entre 2 e 8°C. 

No CHVNG/E o armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos realiza-se 

em sete armazéns tendo em consideração as suas caraterísticas, assim temos: 

Farmácia da Unidade 2 (F2), Armazém Central (F3), Farmácia de Ambulatório (F4), 

Citotóxicos (F5), Armazém de Soros (F7), Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Benzodiazepinas (F8), Ensaios Clínicos (F10) e Hemoderivados (F12). 

No armazém central, de distribuição clássica, os medicamentos são armazenados por 

ordem alfabética de acordo com a Denominação Comum Internacional (DCI) exceto no 

que diz respeito aos Hemoderivados, Nutrição Entérica (dietas) e Nutrição Parentérica, 

medicamentos de uso oftálmico, antibióticos, gases medicinais, desinfetantes e 



Relatório de Estágio Profissionalizante - Farmácia Hospitalar 

 

 
 
 8 8 

produtos de contraste radiológico. Os produtos são colocados em prateleiras 

devidamente identificadas, e dispostos de acordo com o seu prazo de validade (PV) (8). 

Os PV devem ser verificados regular e periodicamente e devem ser tomadas as medidas 

necessárias para evitar que expirem. Caso tal se verifique é preciso realizar a devolução 

da medicação à empresa com emissão de uma nota de crédito ou troca ao laboratório 

fornecedor (8).  

No SF realiza-se, diariamente, um registo do controlo da temperatura e humidade 

relativa das últimas 24 horas através dos sensores ViGIE® que monitorizam, 

permanentemente, as condições de armazenamento e enviam alertas, via email e via 

SMS, quando algo não está conforme. Este sistema certificado pela norma ISO 

9001:2015 permite a monitorização da temperatura e humidade relativa durante o 

armazenamento e processamento de produtos farmacêuticos, assim como a 

monitorização da pressão diferencial nas salas de preparação de citostáticos e 

parentéricos (11). 

Na primeira semana do estágio estive a acompanhar os farmacêuticos responsáveis 

pelo setor de distribuição clássica, deste modo tive a oportunidade de ver o processo de 

gestão de stock através do CPC HS® e do GSFARMA® associado ao procedimento 

envolvido no pedido de encomenda e a sua receção pelos TSDT. Na última semana 

acompanhei a responsável pelo processamento das encomendas provenientes do 

Serviço Farmacêutico no Serviço de Aprovisionamento. 

17 Farmacotecnia 

Atualmente a quantidade de medicamentos preparados em meio hospitalar é muito 

reduzida comparativamente ao que se verificava há uns anos. Os medicamentos que 

são efetivamente produzidos na farmácia hospitalar destinam-se a: doentes específicos 

(por exemplo fórmulas pediátricas); reembalagem de doses unitárias sólidas; e 

preparações estéreis (por exemplo NP e Citotóxicos (CTXs)).  

Neste processo de fabrico, tal como em qualquer outro, é de extrema importância 

assegurar a qualidade, segurança e eficácia do produto final, portanto, é necessário 

garantir uma estrutura adequada e um sistema de procedimentos adequado (1, 3). Na 

preparação de medicamentos manipulados é imprescindível a existência de 

equipamento e áreas especializadas para o efeito, bem como uma equipa qualificada e 

com a formação adequada para realizar a manipulação e preparação das formulações 

(12, 13).  
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A nível hospitalar produzem-se essencialmente dois tipos de preparações: as estéreis 

e as não-estéreis. No entanto, no CHVNG/E apenas são produzidas preparações 

estéreis (NP e CTXs) visto que, a sala de produção não estéril não cumpre os requisitos 

impostos pelo INFARMED e por esse motivo não tem aprovação para utilização.  

Na preparação de medicamentos estéreis é necessário garantir determinados cuidados 

com o objetivo de evitar a contaminação microbiológica e a presença de pirogénios na 

formulação, no caso da NP, mas também a proteção do operador, no caso dos CTXs. 

Neste sentido a preparação deve ser efetuada em salas limpas com antecâmaras de 

passagem obrigatória tanto para pessoas como para materiais (13). 

A sala limpa deve satisfazer determinados requisitos, tal como descrito na norma ISO 

14644-4 (14). Para ter acesso à zona crítica de trabalho, tanto as pessoas como os 

materiais, devem atravessar vários ambientes de limpeza crescente (15). O 

manuseamento de preparações assépticas deve ser feito num ambiente de classe A 

(estabelecido em função da quantidade de partículas/tamanho que podem existir no ar), 

o qual é assegurado através de uma câmara de fluxo laminar (CFL). Quando se 

manuseiam produtos farmacêuticos perigosos, como o caso dos citotóxicos, a 

preparação deve ser realizada em condições de pressão negativa em CFL vertical, de 

forma a proteger o operador e o ambiente de contaminação, assim como o produto (15, 

16). Por outro lado, a sala de preparação de NP apresenta pressão positiva e a câmara 

é de fluxo laminar horizontal de modo a garantir a esterilidade da preparação (17). É 

extremamente importante que se estabeleça uma diferença de pressão entre salas 

adjacentes com diferentes níveis de limpeza de modo a prevenir o contrafluxo de ar e a 

possível contaminação das salas, a pressão diferencial deve permanecer na faixa dos 

5 a 20 Pa (15). Neste tipo de sala utilizam-se sistemas de tratamento de ar (filtros) que 

garantem níveis adequados de partículas e contaminantes microbiológicos, realiza-se o 

controlo de temperatura e humidade, e ainda da sobre ou sub-pressão dos 

compartimentos conforme aplicável (16).  

Antes de entrar na sala limpa o pessoal envolvido na manipulação e limpeza da sala 

deve passar primeiro por um vestiário onde deixa a sua roupa e inicia a colocação o 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). De seguida encontra-se a antecâmara que 

permite o acesso à sala limpa, deve sempre assegurar-se uma diferença de pressão de 

cerca 10 Pa entre salas. Na antecâmara o pessoal termina a colocação do EPI e por 

fim, na sala limpa é onde se realiza a preparação (15, 16).  
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É importante garantir que todo o pessoal quer os AO envolvidos na limpeza da sala e 

do material quer o farmacêutico e TSDT envolvidos na manipulação têm formação e 

treino adequado sobre como proceder. 

No final do dia tanto o farmacêutico como o técnico devem assinar a folha de trabalho 

onde indicam o período que permaneceram na câmara e, no caso da Unidade de 

Preparação de Citotóxicos (UPC), deve anotar-se quais os fármacos manipulados. 

Todos os dias, quando termina a manipulação na sala esta deve ser limpa por um AO. 

17.1 Nutrição Parentérica 

Nutrição consiste no fornecimento de nutrientes em quantidades adequadas que 

permitam o normal funcionamento das células. O estado nutricional de um doente é de 

extrema importância podendo condicionar a evolução da patologia bem como o êxito da 

terapêutica instituída (18, 19). A malnutrição é um síndroma que afeta um elevado 

número de doentes, parecendo haver uma tendência para o seu aumento durante o 

internamento do paciente devendo o médico avaliar caso a caso e decidir qual o método 

de nutrição mais adequado (18). O suporte nutricional selecionado deve ser 

individualizado contemplando a situação clínica do doente, as suas necessidades 

energéticas e a via de administração possível (oral, entérica ou parentérica) (20, 21). A 

nutrição artificial consiste no aporte de macronutrientes (proteínas, hidratos de carbono 

e lípidos) e micronutrientes (eletrólitos, oligoelementos e vitaminas) adaptados 

qualitativa e quantitativamente a cada doente. O objetivo do suporte nutricional é 

prevenir ou compensar alterações metabólicas indesejáveis, de modo manter ou 

recuperar o estado nutricional do paciente (19, 20).  

No que diz respeito à nutrição parentérica, é utilizada apenas quando as necessidades 

metabólicas e nutricionais do doente não podem ser asseguradas através da nutrição 

oral ou entérica (21). A preparação deve obedecer a determinados requisitos, 

nomeadamente: esterilidade, apirogenia, densidade de nutrientes e perfil 

farmacocinético adequados, pH, osmolaridade tolerada pelo endotélio vascular e 

ausência de toxicidade (19, 20). A NP poderá ser administrada por acesso venoso 

central, através de cateteres introduzidos nas veias subclávia, jugular ou femural. 

Alternativamente pode ocorrer por acesso venoso periférico quando se trata de períodos 

de administração curtos, se o doente não apresentar restrição de fluidos e a 

osmolaridade da preparação for baixa (< 600 – 900 mOsm/L) para evitar uma flebite. A 

via selecionada varia dependendo do doente e da própria preparação tendo em conta o 

pH, osmolaridade e volume de preparação a administrar (18, 20, 21). 
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No CHVNG/E a nutrição parentérica é solicitada através de um formulário específico de 

preenchimento manual e direcionado para um determinado doente. O farmacêutico 

deve verificar a conformidade da prescrição antes de realizar o seu processamento. 

Para tal deve avaliar a via de administração selecionada, bem como a bolsa e a 

respetiva aditivação caso se verifique (a bolsa só é aditivada quando o médico considera 

necessário). As bolsas preparadas neste setor dividem-se em bolsas destinadas ao 

serviço de neonatologia (Unidade II), bolsas destinadas a doentes pediátricos (Unidade 

I ou II) e bolsas destinadas a doentes adultos que se encontrem internados nos Serviços 

Clínicos (SC) das diferentes unidades (I, II e III). De um modo geral a bolsas de NP para 

adultos são fornecidas pela indústria podendo posteriormente ser aditivadas no SF. Por 

outro lado, as bolsas de NP para neonatologia são totalmente produzidas no SF (17). 

No Anexo A é possível ver uma prescrição de NP para adultos e no Anexo C uma 

prescrição do Serviço de Neonatologia. 

No caso da NP para adultos o médico deve elaborar uma nova prescrição sempre que 

se inicia um novo regime de NP ou quando o doente troca de SC. Para tal utiliza um 

formulário pré-definido onde seleciona o regime estabelecido para o doente bem como 

a aditivação, caso pretenda, e o local de administração. Este formulário é entregue no 

SF onde será confirmado e validado por um farmacêutico que comprova o correto 

preenchimento do mesmo garantindo que está assinado e datado pelo médico prescritor 

(1, 18).  

Após a validação da prescrição o farmacêutico procede ao seu registo no programa 

interno NPAGE®, no caso da NP para adultos. Este programa permite registar o doente 

e estabelecer o regime de nutrição estabelecido; selecionar a bolsa para o controlo 

microbiológico; emitir listagens para confirmação dos doentes, de material e de 

consumos e ainda emitir rótulos para uma correta identificação do doente e da 

preparação (17). No Anexo B podem ver-se os rótulos utilizados para identificação das 

bolsas de NP para adultos.  

Relativamente à nutrição parentérica para o serviço de neonatologia a prescrição é 

enviada para o SF via email e o farmacêutico deve confirmar todos cálculos validando 

a prescrição. Posteriormente regista-a no SI recorrendo a um programa interno, o 

PRePARE®. Deve ainda elaborar o rótulo da preparação com os dados do recém-

nascido e a composição qualitativa e quantitativa da bolsa. Todo o processo é, 

posteriormente, conferido por um TSDT alocado à área. No Anexo D e E pode ver-se a 

prescrição resultante do programa PRePARE® e os rótulos de identificação das bolsas, 

respetivamente  
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Depois de estipulados os regimes de nutrição para todos os doentes em NP, tanto 

adultos como recém-nascidos, é necessário atribuir os consumos dos produtos de 

nutrição a cada um deles através do CPC HS®.  

No que diz respeito à preparação das bolsas, tal como referido anteriormente, aquelas 

que se destinam à nutrição de adultos são compradas diretamente ao fornecedor e 

poderão posteriormente ser aditivadas. A aditivação realiza-se na sala limpa e implica a 

presença de um farmacêutico e de um TSDT visto que todo o processo requer dupla 

verificação. Deve existir na sala uma forma de ver qual a composição das diversas 

bolsas e ainda uma lista com a ordem de aditivação, de modo a evitar possíveis erros 

(17). Os aditivos normalmente adicionados às bolsas de adultos são oligoelementos 

bem como vitaminas hidro e lipossolúveis. Com o objetivo de assegurar as condições 

de esterilidade inerentes às formas farmacêuticas de administração parentérica realiza-

se diariamente o controlo microbiológico da última bolsa de NP preparada para os 

adultos assim como da última bolsa de neonatologia (1, 17, 18).  

Além da preparação de NP o farmacêutico desta área realiza ainda a manipulação 

estéril de fármacos como o Myozyme® (alglucosidase alfa) utilizado para tratar a doença 

de Pompe causada pela deficiência da enzima alfa-glucosidase ácida, a preparação de 

velaglucerase utilizada para tratar a Doença de Gaucher (22). E a divisão de 

ranibizumab (Lucentis®) e de aflibercept (Eylea®) utilizados no tratamento da 

degenerescência macular (23, 24). Todos os processos atrás descritos são 

devidamente rastreados, com registos de lotes e validades para todos os produtos 

utilizados na produção. O farmacêutico responsável pelo setor de NP está também 

incumbido de gerir o stock de produtos disponíveis e realizar os pedidos de compra 

quando necessário (17).  

Durante a segunda semana deste estágio permaneci na área da nutrição parentérica 

onde tive a possibilidade de desempenhar as funções habituais do farmacêutico deste 

setor bem como a aditivação de bolsas de nutrição para adultos. Tive também a 

oportunidade de preparar uma bolsa de nutrição idêntica às do serviço de neonatologia.   

17.2 Citotóxicos 

A UPC do Serviço Farmacêutico deve ser constituída por uma área de produção (sala 

limpa), que proporcione níveis adequados de partículas em suspensão no ar, e diversas 

áreas de apoio, nomeadamente uma área de documentação, uma área de 

armazenamento e uma área de lixos. Deve assegurar-se que existe um número 

suficiente de pessoas com qualificação técnica adequada (farmacêuticos, técnicos de 

farmácia e assistentes operacionais), para realizar todas as tarefas inerentes à 
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preparação de medicamentos citotóxicos, durante o período de funcionamento da UPC 

(15). 

Na unidade de preparação de citotóxicos do CHVNG/E trabalham três farmacêuticos, 

dois TSDT e um AO, estes profissionais têm como função preparar e fornecer 

medicação ao Hospital de Dia onde se encontram os doentes em tratamento. A receção 

e o transporte dos CTX para a UPC é realizado por um AO e a conferência por um 

TSDT. O AO procede à sua arrumação sob a supervisão de um farmacêutico. A 

manipulação de CTX ocorre em sala limpa idêntica à da NP com duas diferenças, a 

pressão diferencial nesta sala deve ser negativa de modo a evitar que o ar, 

potencialmente contaminado, presente na sala saia. A outra diferença é a câmara de 

fluxo laminar que neste caso é de fluxo vertical de modo a proteger o operador dos 

fármacos em manipulação(15, 16).  

A prescrição de citotóxicos pode ser feita informática ou manualmente. O médico 

responsável pelo doente deve ativar as prescrições diariamente, depois de uma consulta 

onde são avaliados os parâmetros antropométricos: peso, altura e Body Surface Area 

(BSA). A fórmula aplicada no cálculo da BSA pode variar. No CHVNG/E utiliza-se a 

fórmula de DuBois. Estes são os parâmetros utilizados no cálculo da dose de CTX a 

administrar que poderá ser em função do peso (mg/Kg), da BSA (mg/m2), da área sob 

a curva (AUC), entre outros, daí a necessidade de consultar o protocolo instituído para 

entender qual o método de cálculo aplicável. Depois de registada a informação relativa 

à avaliação do doente, pelo médico e enfermeiro, no processo clínico (SClinic) e caso 

tudo esteja de acordo o SF recebe um email automático com o “OK” para tratamento. 

Só depois deste “OK” é que se pode avançar com a preparação dos CTX a serem 

administrados em Hospital de Dia (a administração pode ser via SC ou IM) de acordo 

com os protocolos terapêuticos instituídos no Hospital, aprovados pela Comissão de 

Coordenação Oncológica e pela CFT (16).  

Na prescrição deve constar o diagnóstico, a identificação do doente, o seu peso (Kg), 

altura (m) e BSA (m2), a identificação do médico prescritor, o nome do citotóxicos por 

DCI, a dose, a via de administração, e a data de prescrição. O farmacêutico tem a 

responsabilidade de avaliar e validar a prescrição médica verificando todos os 

parâmetros, efetuando os cálculos correspondentes aos volumes de solução de fármaco 

a medir para assegurar a dose prescrita, confirmando qual o agente de diluição a utilizar 

(no Resumo de Caraterísticas do Medicamento (RCM) do fármaco), devendo também 

elaborar os rótulos para identificação da preparação (Anexo F). Tendo em conta as boas 

práticas deve arquivar-se sempre uma cópia do rotulo e garantir a rastreabilidade de 
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todo o processo (3). Todos os dados e cálculos devem posteriormente ser conferidos 

por um segundo farmacêutico, dupla verificação. Na UPC o farmacêutico deve 

igualmente monitorizar a preparação dos medicamentos pelo TSDT assegurando o 

processo de dupla verificação (15, 16). Além da preparação da medicação a administrar 

no HD, na UPC prepara-se também bombas perfusoras, isto é, dispositivos médicos 

portáteis que permitem a administração de medicamentos de forma precisa e contínua 

durante um longo período de tempo. Antes da preparação deve averiguar-se a sua 

compatibilidade com os citotóxicos e a sua adequação ao uso pretendido (tempo de 

perfusão) (15). Por vezes são elaboradas preparações para administração via intratecal 

ou via intravitrea e nestes casos deve assegurar-se que estas são as primeiras a ser 

manipuladas assegurando o menor nível de contaminação possível na sala.  

Diariamente são retiradas duas listas relativas aos agendamentos previstos para o dia 

seguinte no Hospital de Dia. De seguida o farmacêutico encarregado da distribuição dos 

CTX orais prepara, a partir desta listagem, a medicação tanto os CTX como antieméticos 

e outros complementos que se destinam a ser administrados ao doente antes ou após 

o tratamento no HD. A cedência de medicação deve estar sempre em conformidade 

com o protocolo aplicado ao doente (16). No que diz respeito ao uso de anticorpos 

monoclonais e outros agentes biológicos com capacidade de modificar a atividade das 

células do sistema imunitário tornando-as mais aptas a atuar sobre as células tumorais 

(25), é necessário uma autorização específica direcionada para um doente em concreto.   

No final do dia de trabalho são registados informaticamente, no CPC HS®, todos os 

consumos efetuados relativos aos CTX preparados. Por outro lado, os consumos 

respeitantes à medicação oral devem ser efetuados no momento de cedência. O 

farmacêutico deve também elaborar uma lista de todo o material que será utilizado no 

dia seguinte para a preparação de CTX tendo por base os protocolos médicos instituídos 

e a listagem de doentes do HD fazendo uma associação aos respetivos lotes de modo 

a garantir a rastreabilidade do processo (3).   

Adicionalmente deve proceder-se, no final do dia, à remoção de todos os resíduos 

resultantes da manipulação dos citotóxicos em contentores próprios. Os resíduos da 

UPC em conjunto com os resíduos tóxicos resultantes de outras atividades do centro 

hospitalar são recolhidos e encaminhados para uma unidade de tratamento própria 

externa ao hospital.  

Na terceira semana do estágio permaneci na Unidade de Preparação de Citotóxicos 

onde tive a oportunidade de ver todos os procedimentos envolvidos no circuito de CTX, 

a validação e conferência das prescrições e a preparação propriamente dita em sala 
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limpa. Portanto, consegui ver os procedimentos aplicados na preparação dos CTX em 

CFL bem como as medidas de segurança e assepsia envolvidas na produção estéril 

permitindo assim uma maior proximidade com a realidade do exercício farmacêutico 

hospitalar. Pude também acompanhar um AO até ao hospital de dia onde contactei com 

os doentes em tratamento quimioterápico.  

18 Distribuição 

O processo de distribuição da medicação apresenta-se como um conjunto de operações 

que garantem que os fármacos certos, na dose e forma farmacêutica correta são 

atribuídos ao doente certo em tempo oportuno. A distribuição de medicamentos inicia-

se com a prescrição médica e termina com a administração ao paciente (1).  

O método de distribuição aplicado pode variar de um serviço para outro, consoante as 

necessidades de cada SC e a possibilidade de implementação de determinados 

sistemas de distribuição. O Serviço Farmacêutico neste hospital dispõe de três tipos de 

distribuição:  

✓ a distribuição a doentes em regime de internamento: Distribuição 

Clássica/Tradicional, a Distribuição por Pyxis®, a Distribuição Individualizada 

Diária em Dose Unitária, 

✓ a distribuição a doentes em regime de Ambulatório, 

✓ a distribuição de medicamentos sujeitos a legislação específica: Hemoderivados, 

Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas, Medicamentos de Ensaios 

Clínicos (1, 6, 8). 

Para que a dispensa de medicamentos seja possível é essencial a apresentação de 

uma prescrição médica informatizada ou manual, onde conste: a identificação do 

doente, a data da prescrição, a designação do medicamento por DCI com indicação da 

dose, forma farmacêutica e via de administração e a identificação do médico prescritor. 

De um modo geral utiliza-se a prescrição eletrónica, no entanto, nos casos de 

justificação recorre-se à prescrição manual (8). 

18.1 Distribuição Clássica 

Distribuição clássica ou distribuição tradicional permite a distribuição de medicação aos 

SC onde há maior nível de consumo ou nos casos em que não é possível recorrer a 

outro método. No CHVNG/E este circuito consiste na distribuição de produtos 

farmacêuticos a partir do Armazém Central para os diversos serviços após a sua 

requisição, normalmente via informática, ao SF de acordo com os níveis de stock 

previamente aprovado pelo Diretor do Serviço em questão. Para satisfação do pedido 

pelo SF é efetuado um consumo ao serviço que o solicitou (6, 8).  
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A distribuição clássica contempla também a distribuição por requisição individualizada 

neste caso é requerido ao serviço farmacêutico a medicação por doente, com indicação 

do nome genérico (DCI), dosagem, posologia, via de administração, podendo também 

ser necessária, a justificação da utilização do mesmo. Sendo a prescrição informática 

todos os dados podem ser consultados no CPC HS®. A medicação é preparada por um 

TSDT e dispensada em saco de plástico identificado, com o serviço, nome e número do 

paciente (6, 8). 

Determinados antibióticos, cuja utilização é restrita, a requisição tem de ser sempre 

acompanhada por uma justificação elaborada pelo prescritor. Esta é enviada para o 

Serviço Farmacêutico, onde é revista e analisada pelo farmacêutico, e só depois se 

proceda à sua preparação. Estes antibióticos de utilização restrita, por exemplo o 

carbapenem, requerem uma autorização de uso da Comissão de Infeciosos tendo por 

base a situação clínica do doente. Esta comissão associada à Clínica do Antibiótico 

permitem um maior controlo na utilização deste tipo de medicamentos bem como 

garantir a adesão à terapêutica, a toma da medicação e o seguimento do doente (6).  

No sistema de distribuição individualizado, também se inclui os sistemas de distribuição 

especiais, como é o caso dos hemoderivados e as bolsas de nutrição parentérica. Tanto 

uns como outros são requisitados por escrito mediante uma prescrição médica, sendo 

preparados para um doente específico e para um determinado período. Inclui-se 

igualmente a medicação de justificação, isto é, quando o médico decide aplicar 

determinado tratamento a um doente em detrimento das alternativas normalmente 

utilizadas. Por exemplo quando o médico solicita o uso de um probiótico para o 

tratamento de uma situação de diarreia tendo em consideração que o tratamento prévio 

com loperamida não foi eficaz. Alguns serviços do hospital têm o seu próprio stock nos 

armazéns avançados (AA) de onde retiram a medicação e depois enviam a justificação 

ao SF para que procedam à sua reposição. No entanto certas unidades como a Unidade 

de Pós-operatório e a Unidade de Cuidados Intensivos não têm AA e por isso têm de 

solicitar diretamente ao SF (1, 6). 

Foi possível, durante a primeira semana de estágio contactar com as funções dos 

farmacêuticos e dos TSDT encarregados da distribuição clássica. Tive a oportunidade 

de preparar a medicação e outro tipo de produtos farmacêuticos tais como dietas para 

satisfazer os pedidos solicitados pelos serviços bem como processar a devolução de 

produtos provenientes dos SC ao serviço farmacêutico (6). 

18.1.1 Armazéns Avançados 
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A distribuição por reposição de stocks nivelados consiste em estabelecer, no serviço 

correspondente, um armazém de medicamentos, Armazém Avançado, com 

quantidades definidas devendo o stock ser controlado pelo pessoal das enfermarias de 

cada serviço. Os níveis de stock a repor devem ser previamente definidos por 

farmacêuticos, enfermeiros e médicos dos respetivos serviços clínicos tendo em conta 

as necessidades e as particularidades dos pacientes atendidos nesse serviço. É 

importante que se estabeleça simultaneamente uma frequência de reposição. Este 

sistema limita a intervenção do farmacêutico, uma vez que os medicamentos se 

encontram nos serviços e são administrados sem que haja verificação por parte do 

mesmo. O pedido dos medicamentos para reposição dos stocks nivelados, é feito pelo 

enfermeiro do serviço, validado pelo farmacêutico processado por um TSDT e por fim a 

reposição é feita por um AO (1, 6, 8)).  

No CHVNG/E cada serviço tem o seu próprio AA para os quais estão pré-definidos os 

stocks mínimos (25%) e máximos (80%) de cada fármaco. Deste modo é gerado 

diariamente no SF uma listagem do stock de cada serviço sendo que para o serviço de 

urgência faz-se uma avaliação tendo em conta o stock máximo e para os restantes faz-

se uma avaliação dos mínimos. A listagem dos serviços onde se deve repor o stock a 

máximos é rotativa, varia diariamente (1).  

Na preparação da medicação os TSDT recorrem a um sistema de armazenamento semi-

automático, o Kardex®, que consiste num “armário” controlado eletronicamente que 

indica a posição do fármaco e a quantidade a retirar. Este sistema apresenta várias 

vantagens, entre as quais: diminuição dos erros de dispensa e dos custos a eles 

associados e melhor controlo do stock existente desde que seja adequadamente 

efetuado o consumo do produto no serviço através do Personal Digital Assistant (PDA) 

quando é retirado (8).  

No processo de reposição dos AA não é efetuado um consumo do produto, ocorre 

apenas uma transferência entre armazéns, ao contrário do que se verifica na 

Distribuição Clássica. O consumo é apenas atribuído quando o produto é retirado do AA 

para ser utilizado no doente e o consumo é atribuído a esse doente.  
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O processo de reposição dos Armazéns Avançados encontra-se representado na Figura 

2. 

Durante a primeira semana do estágio, quando estive no setor da clássica, tive a 

oportunidade de assistir e também de preparar a medicação para reposição dos stocks 

a níveis máximos e mínimos dos AA dos diferentes serviços, utilizando o Kardex®. Pude 

também acompanhar os AO na reposição dos respetivos AA (8). 

18.1.2 Pyxis® 

O Pyxis® trata-se de um sistema de fornecimento de medicação automático, o qual 

apresenta uma série de vantagens, tais como: otimiza a gestão de medicamentos 

(contagem, monitorização da utilização e gestão do acesso), maior segurança visto que 

implica uma identificação física do utilizador (por impressão digital) antes de permitir o 

acesso e assegura a disponibilidade de medicamentos fora do horário do SF, entre 

outros (Anexo G) (6, 8). 

No CHVNG/E este sistema está implementado na Psiquiatria Internamento e na 

Unidade de Cuidados Intensivos de Cirurgia Cardiotoráxica (UCICT). O Pyxis® encontra-

se informaticamente ligado ao SF o que permite a avaliação do stock para uma correta 

reposição da medicação em função dos níveis disponíveis. Este sistema apresenta três 

níveis de segurança distintos. No nível mínimo de segurança abre-se uma gaveta com 

diversos compartimentos, sendo cada um deles correspondente a uma substância 

ativa/dosagem havendo a possibilidade de retirar uma quantidade variável dos diversos 

fármacos. No nível médio apenas um dos compartimentos da gaveta se abre, aquele 

onde se encontra o medicamento pretendido, mas é possível retirar qualquer 

quantidade, independentemente do registo informático. Por fim, no nível máximo, que 

se aplica aos estupefacientes, só é possível retirar uma unidade de cada medicamento 

(1, 8).  

A reposição de stock neste sistema é realizada todas as segundas, quartas, sextas e 

vésperas de feriado com o objetivo de garantir que o SC tem medicação suficiente para 

operar mesmo quando a farmácia hospitalar não está em funcionamento (6). 
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Figura 2: Processo de reposição dos Armazéns Avançados (8).  
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18.2 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária   

O sistema de dose unitária para distribuição de medicamentos apresenta uma série de 

vantagens, tais como: maior segurança no circuito do medicamento, diminuição do risco 

de interações, racionalização da terapêutica, atribuição correta de custos e redução de 

desperdícios (1). O sistema de distribuição por dose unitária inicia-se com a prescrição 

médica, normalmente, informática por DCI de acordo com Formulário Nacional de 

Medicamentos (8). O farmacêutico tem como função a validação da mesma de modo a 

evitar determinadas situações, tais como possíveis interações, duplicações de 

terapêutica ou posologia inadequada. As questões que possam surgir pela análise da 

prescrição médica devem ser esclarecidas com o prescritor. Por vezes os fármacos 

podem ser prescritos para usos off-label o que poderá implicar a consulta de guidelines 

farmacoterapêuticas ou até o parecer da Comissão de Ética para uma correta validação. 

Após validação da prescrição a medicação é preparada e dispensada para um período 

de 24 horas para um determinado doente (1). 

A distribuição da medicação é feita através de malas, as quais se encontram divididas 

em compartimentos, as gavetas, cada mala tem como destino um serviço. Todas as 

gavetas são identificadas na parte da frente com etiquetas removíveis que contêm a 

identificação do serviço, o nome do doente e o número da sua cama. Portanto, cada 

gaveta corresponde a um doente e garante a sua medicação para um período de 24 

horas. A troca das malas é efetuada pelo SF em horários pré-estabelecidos. Nos casos 

em que o doente necessite de medicação não disponível na mala o enfermeiro retira-a 

diretamente do stock do serviço e faz a administração. Fora do horário estabelecido 

para preparação de malas apenas é fornecida a terapêutica de caráter urgente que não 

esteja disponível no stock do serviço (3). No sistema de distribuição de medicamentos 

é obrigatório que todos os medicamentos, até ao momento da sua administração, 

estejam devidamente identificados com nome genérico, dosagem, prazo de validade e 

lote de fabrico. Para que isso aconteça, os medicamentos são retirados da sua 

embalagem original e são reembalados de forma a estarem devidamente identificados 

durante todo o processo. A reembalagem é feita no Serviço Farmacêutico sob a 

supervisão de um TSDT (Anexo H) (6, 8). 

No CHVNG/E a prescrição da DIDDU é feita informaticamente e validada por um 

farmacêutico. Concluída esta etapa geram-se mapas terapêuticos para os diversos 

doentes que ficam acessíveis ao TSDT cuja função será preparar as malas com a 

medicação para entregar no SC. Neste centro hospitalar existem dois circuitos de 

distribuição, um às 14H30min e outro às 16H. Durante o período de preparação de cada 

circuito o técnico deve atualizar a prescrição para garantir que não houve modificações, 
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seja por adição, remoção ou troca de fármacos ou doses. Os produtos de maiores 

dimensões que não cabem na mala, tais como dietas, devem ser transportados à parte 

em sacos devidamente fechados e identificados que serão entregues no SC em 

conjunto com a mala pelo AO.  

No final do dia de trabalho é necessário efetuar o consumo informático de toda a 

medicação e produtos farmacêuticos distribuídos, sendo este consumo atribuído 

diretamente ao doente (6).  

Caso um medicamento não seja administrado ao paciente será devolvido ao SF em 

conjunto com a mala para que o TSDT proceda à sua devolução informática ao 

armazém central de modo a acertar o stock (1).  

Enquanto permaneci neste setor, durante a quarta semana do estágio, pode ver o 

processo de validação das prescrições pelos farmacêuticos e ainda tive a oportunidade 

de preparar as malas destinadas aos serviços de Medicina 4, Otorrino e Cirurgia 

Cardiotoráxica bem como de realizar a devolução da medicação não utilizada no SC. 

Na mesma semana visitei o SF da Unidade II onde vi, igualmente, o processo de 

validação farmacêutica e preparação de malas para os serviços de ortopedia e 

ginecologia.  

Os serviços clínicos disponíveis na unidade II não são os mesmos que existem na 

Unidade I por esse motivo a medicação utilizada pode variar relativamente à disponível 

na Unidade I. Os pedidos de compra de compra da medicação exclusiva da Unidade II 

são feitos diretamente para este local, no entanto, é preciso uma aprovação da Diretora 

do Serviço Farmacêutico para que o pedido prossiga. A medicação que é comum às 

duas unidades é pedida para o armazém central e posteriormente entregue na Unidade 

II.  

18.3 Distribuição em Ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório, pelo SF resulta da 

necessidade de assegurar um maior controlo e vigilância de determinadas terapêuticas, 

devido a possíveis reações adversas, necessidade de assegurar a adesão à terapêutica 

pelos doentes e também, porque para certos medicamentos só é possível garantir uma 

comparticipação de 100% se forem dispensados pelo Serviço Farmacêutico Hospitalar 

(1). Esta forma de distribuição apresenta uma série de vantagens das quais se destaca: 

a redução dos custos relacionados com o internamento hospitalar, a redução dos riscos 

inerentes ao internamento (por exemplo: infeções nosocomiais) e a possibilidade de 

continuar o tratamento em ambiente familiar , entre outros (1). A dispensa de medicação 

em ambulatório abrange apenas determinadas patologias como é o exemplo do Vírus 
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da Imudeficiência Humana (VIH) - SIDA, o cancro, a esclerose múltipla, a insuficiência 

renal e a Hepatite B e C. 

A prescrição encontra-se informatiza de modo a facilitar o seu acesso pelo farmacêutico, 

devendo constar: a identificação do médico prescritor e do utente, o 

diagnóstico/patologia e a terapêutica farmacológica. No que diz respeito à medicação 

prescrita deve estar indicado o medicamento por DCI, a dose, a frequência e a duração 

prevista do tratamento. Acoplada a esta informação, deverá ser possível aceder à data 

prevista para a consulta médica seguinte podendo o farmacêutico dispensar a 

medicação suficiente até à mesma, caso o stock o permita, caso contrário cede para um 

período de trinta dias (6). 

No processo de cedência de medicamentos deve fornecer-se ao doente a informação 

de maior relevo sobre a sua terapêutica (por exemplo: o esquema posológico, as 

condições de conservação, as reações adversas possíveis, etc.). O doente deve assinar 

um termo de responsabilidade na primeira vez que levanta a medicação em como se 

compromete a cumprir todas as condições descritas. Durante o ato da dispensa, o 

farmacêutico procede à validação da prescrição que passa por verificar se a mesma 

está de acordo com o protocolo de tratamento instituído. Deve ainda confirmar a 

identificação do doente, através do seu cartão de cidadão ou bilhete de identidade, 

sendo que, no primeiro ato de dispensa deve ser sempre o utente a dirigir-se ao SF, de 

forma a tomar conhecimento de todos os procedimentos e a responsabilizar-se pela 

medicação cedida. Nas vezes subsequentes, os medicamentos podem ser cedidos ao 

próprio ou ao seu cuidador, desde que autorizado pelo utente a levantar a medicação. 

Neste caso, o cuidador deve mostrar a sua identificação e a do doente. Em todos os 

levantamentos o doente ou o cuidador deve assinar uma guia de levantamento a qual 

é, simultaneamente, assinada pelo farmacêutico e arquivada no SF, exceto para os 

doentes de VIH-SIDA aos quais é assegurada confidencialidade e, portanto, não 

necessitam de assinar esta guia (8).  

O Despacho n.º 18419/2010, de 2 de dezembro, define as condições de dispensa e 

utilização de medicamentos prescritos a doentes com Artrite Reumatóide, Espondilite 

Anquilosante, Artrite Psoriática, Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular e Psoríase em 

Placas. No caso das prescrições de doentes externos à instituição, é exigido um modelo 

materializado da prescrição com aposição de vinheta médica e deve registar-se no SI o 

número da receita médica, o prescritor e local de prescrição (26).  

O papel do farmacêutico no processo de distribuição de medicação em regime 

ambulatório não se limita apenas à sua dispensa, mas é também responsável pela 
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monitorização dessa terapêutica. Devendo registar interações medicamentosas, 

reações alérgicas e a adesão à terapêutica. 

No CHVNG/E a dispensa em ambulatório poderá ser realizada por um ou dois 

farmacêuticos dependendo do horário de funcionamento de modo a assegurar um 

processo sem interrupções. Este procedimento corresponde, essencialmente, à 

dispensa da medicação diretamente ao doente, o que implica a adoção de normas 

rigorosas para a prevenção e deteção de erros. Devem por isso ser adotadas estratégias 

para prevenir a ocorrência de erros, nomeadamente: a conferência dos medicamentos 

no ato de dispensa, o armazenamento separado de medicamentos com o mesmo 

princípio ativo e dosagens diferentes, a consulta do histórico de levantamentos da 

medicação no SI, a formação dos farmacêuticos na área da farmacoterapêutica, a 

deteção de erros de administração, entre outros. A dispensa de medicação em 

ambulatório é sempre feita informaticamente com associação do lote e validade ao 

produto fornecido. Devem ainda ser tomadas medidas que permitam a deteção de erros, 

como a conferência qualitativa e quantitativa dos stocks dos produtos quinzenal ou 

mensalmente. No caso da deteção de algum erro deve contactar-se o médico e o doente 

e efetuar-se o registo em impresso próprio da não conformidade detetada (1).  

Neste centro hospitalar o farmacêutico desta área tem também a responsabilidade de 

preparar a medicação a ser administrada no Hospital de Dia. Para tal o farmacêutico 

acede informaticamente à agenda do HD e emite uma listagem dos doentes para que 

possa de seguida preparar a medicação. Esta medicação é preparada em sacos que 

devem ser devidamente fechados e identificados com os dados do doente e do serviço.  

O período de estágio no setor do ambulatório decorreu na quinta semana do mesmo. 

Durante este período tive a oportunidade de ver como se processa a cedência de 

medicação e também de proceder à sua dispensa. Pude ainda fazer o inventário em 

conjunto com a farmacêutica responsável e preparar a medicação destinada a 

administração aos doentes no Hospital de Dia.   

18.4 Circuitos especiais de distribuição 

A dispensa da medicação é muito mais do que um ato físico, deve ter por base uma 

avaliação da medicação do doente. O doente tem de ser visto como único e a medicação 

tem de ser revista consoante o seu estado clínico no momento. Assim, todos os 

medicamentos deveriam ser conferidos pelo farmacêutico assegurando a dispensa mais 

adequada a cada utente. Contudo, os medicamentos que são distribuídos de forma 

controlada são apenas uma pequena percentagem da totalidade dos medicamentos 

distribuídos pelo Serviço Farmacêutico. Entende-se por distribuição controlada aquela 
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que se realiza através de um procedimento especial, com a exigência de requisitos 

superiores à distribuição habitual. Este controlo especial no processo de distribuição 

pode dever-se à existência de legislação específica, de problemas de segurança ou 

motivos de eficácia terapêutica (8).  

Por vezes não existe uma legislação específica para a cedência de um determinado 

fármaco ou grupo de fármacos e, nesses casos é necessário estabelecer normas 

internas no hospital por exemplo, a justificação de utilização da medicação. Para os 

Hemoderivados (medicamentos derivados do plasma), os Estupefacientes, 

Psicotrópicos e Benzodiazepinas e medicamentos que de Ensaios Clínicos, existe 

legislação específica relativamente à sua distribuição (1). 

18.4.1 Hemoderivados 

Hemoderivados trata-se de uma classe dos fármacos de uso exclusivo hospitalar na 

qual se inclui as proteínas coagulantes, imunoglobulinas, agentes hemostáticos, anti 

tripsina e albuminas. Em 1995 surgiu o Despacho do Ministro da Saúde n.º 5 (Aquisição 

de Produtos derivados do Plasma Humano) o qual determina que todos os atos de 

requisição clínica, distribuição aos serviços e administração aos doentes de 

medicamentos derivados do plasma humano, utilizados em estabelecimentos de saúde 

públicos e privados, terão de ficar registados. Portanto, no processo de distribuição é 

necessário que o médico solicite o produto de acordo com uma requisição específica 

(modelo nº1804 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda) Anexo I. Este modelo é 

composto por 2 vias, a “Via Farmácia” e a “Via Serviço”. A primeira via apresenta três 

quadros (A, B e C), sendo que os quadros A e B devem ser preenchidos pelo médico 

com os dados do doente e do tratamento enquanto que o quadro C é preenchido pelo 

farmacêutico após validação. A “Via Farmácia” deverá ficar arquivada por um período 

de 50 anos no SF, para que seja possível rastrear o produto em caso de contaminação 

por outro lado, a “Via Serviço” segue com o produto para o serviço onde será utilizado 

para que sejam registadas as administrações e depois é arquivado no processo clínico 

do doente. No processo de validação o farmacêutico deve verificar se a situação clínica 

para a qual foi solicitado o medicamento se encontra descrita no RCM do hemoderivado, 

caso seja para um uso off-label é necessário uma aprovação prévia pela Comissão de 

Ética do CHVNG/E. É também imprescindível verificar se a dose e a duração do 

tratamento estão de acordo com a patologia, pois caso algo não esteja de acordo com 

o estipulado, a requisição é devolvida ao SC, para que seja corrigida. Posteriormente o 

farmacêutico preenche o quadro C com os dados da substância ativa, lote e nº de CAUL. 
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Por vezes o SC faz a devolução de hemoderivados que tinham sido previamente 

solicitados, nestes casos o farmacêutico que receciona o produto deve confirmar 

quantos foram enviados, quantos foram utilizados (“Via Serviço”) e quantos são 

devolvidos, confirmar o doente e o lote e de seguida dá a entrada do produto SI com 

atualização do stock (1, 6, 8).  

Este departamento também tem a responsabilidade de realizar a reposição de produtos 

nos serviços, como por exemplo nas urgências ou no bloco operatório. Quando se trata 

de uma reposição, é submetida apenas a “Via de Farmácia” e o quadro C já se encontra 

preenchido por um técnico do serviço clínico que fez o registo no momento da 

administração e o farmacêutico depois faz a sua conferência. 

Neste serviço existe uma listagem onde são registadas as saídas dos produtos bem 

como as devoluções, caso ocorram, esta listagem é continua e renovada anualmente. 

Mensalmente deve ser realizado um inventário dos hemoderivados.  

O período de estágio nesta área decorreu durante a primeira semana do mesmo, em 

simultâneo com o tempo na área da distribuição clássica. Explicaram-me o tipo de 

requisição necessária para a dispensa dos hemoderivados, os parâmetros a verificar 

para garantir o correto preenchimento das vias pelo SC, a forma de como deve ser 

preenchido o quadro C e também como é feito o registo manual e o consumo informático 

da medicação. 

18.4.2 Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

O circuito dos medicamentos Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas é 

sujeito a um elevado controlo encontrando-se regulamentado pelo Decreto-Lei n 15/93, 

de 22 de janeiro. A necessidade destes fármacos serem sujeitos a uma legislação 

restrita deve-se às suas características, pois são fármacos que atuam ao nível do 

sistema nervoso central, alguns com janelas terapêuticas muito estreitas. O seu 

consumo pode conduzir à dependência psíquica e física, bem como a fenómenos de 

tolerância podendo levar ao abuso do seu consumo (1). 

O circuito de distribuição destes medicamentos é difere consoante o serviço clínico, seja 

ele por dose unitária ou distribuição por reposição de stocks, como é o caso do Pyxis® 

na UCICT e na Psiquiatria Internamento. Na distribuição por de reposição de stocks é 

definido previamente um stock na enfermaria. O enfermeiro efetua o registo da 

administração do medicamento no ANEXO X (modelo nº1509 da Impressa Nacional da 

Casa da Moeda), que é posteriormente entregue no Serviço Farmacêutico (Anexo K). 
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Portanto, quando no SC o enfermeiro administra ao doente um medicamento desta 

classe deve fazer o seu registo no designado ANEXO X o qual é posteriormente 

assinado pelo diretor do respetivo serviço clínico. Este anexo é, de seguida, entregue 

no SF onde será confirmado pelo farmacêutico que garante o seu correto 

preenchimento, devendo constar a identificação do serviço, nome e código, o nome 

(DCI) e a dosagem do medicamento, o nome dos doentes, a quantidade administrada, 

a data de administração, a soma das unidades que foram administradas e a assinatura 

do médico responsável pela verificação. A cada ANEXO corresponde apenas uma 

substância ativa/dose podendo, no entanto, conter um máximo de dez registos de 

administração efetuados a um ou mais doentes, de acordo com a Portaria n.º 981/98, 

de 8 de junho. Depois de avaliado pelo farmacêutico o ANEXO X é revisto por uma 

administrativa que irá atribuir um número sequencial interno, há exceção das 

benzodiazepinas (27).  

Os fármacos são entregues no SC ao cuidado de um enfermeiro que assina e data o 

Anexo X que será posteriormente arquivada no SF por um período de 3 anos. Neste 

centro hospitalar existem diversos serviços que possuem AA e nestes também está 

prevista a existência de estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas.  

Independentemente do processo de distribuição, a medicação é preparada pelo 

farmacêutico responsável do setor de DIDDU, sendo posteriormente confirmada por um 

segundo farmacêutico, garantindo desta forma uma dupla verificação de todo o 

processo. No primeiro dia útil de cada mês, realiza-se um inventário onde são avaliadas 

e corrigidas, sempre que possível, as não conformidades existentes. O INFARMED é 

informado trimestralmente dos consumos efetuados no CHNVG/E, sendo para isso 

enviados os mapas de consumo dos respetivos meses. Do mesmo modo, anualmente 

é feito um inventário a 31 de dezembro, sendo comunicadas as existências, qualitativas 

e quantitativas, ao INFARMED. Sempre que se encontrem medicamentos com o prazo 

de validade expirado, são feitas as respetivas saídas para abate, após autorização da 

Diretora do SF. 

Na quarta semana deste estágio pude ver o processo de validação da requisição de 

Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas através do ANEXO X bem como de 

auxiliar a preparação da medicação para reposição dos stocks e a reposição no sistema 

Pyxis®.  

18.4.3 Metadona 
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Em Portugal a metadona está indicada para o alívio da dor aguda e para o tratamento 

de desintoxicação de dependentes de opiáceos (heroína ou outras drogas similares à 

morfina. 

O CHVNG/E adquire este fármaco junto da Administração Regional de Saúde do Norte, 

todos os meses é enviado o consumo estimado para esse mês, sendo a medicação 

entregue no SF acompanhada de documento próprio. O farmacêutico responsável 

confere se as quantidades enviadas estão de acordo com o pedido e é efetuada a 

entrada no SI. O processo de distribuição da metadona é semelhante ao da distribuição 

dos Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas, existindo, no entanto, uma 

numeração sequencial especifica para a metadona. São também realizados inventários 

mensais, verificadas todas as não conformidades e se possível, procede-se à sua 

correção. Mensalmente é enviado para a Administração Regional de Saúde do Norte, 

uma listagem dos doentes aos quais foi administrado o fármaco (6, 8).  

Durante o estágio acompanhei a cedência deste tipo de medicação e explicaram e 

demonstraram-me todos os passos inerentes ao mesmo.  

18.4.4 Medicamentos em Ensaio Clínico 

Processo de distribuição descrito em “8 Ensaios Clínicos”. 

18.4.5 Autorização Utilização Especial (AUE) 

Em Portugal as autorizações de comercialização podem ser de 3 tipos:  

✓ Autorização de Utilização Excecional de medicamentos (AUE), 

✓ Autorização de Utilização de lotes de medicamentos em rutura de fornecimento 

e sem alternativa terapêutica (AUE de lote), 

✓ Autorização de Comercialização de medicamentos sem autorização ou registo 

válido em Portugal ou que não tenham sido objeto de um pedido de autorização 

ou registo válido (SAR). 

No CHVNG/E quando chega um pedido ao Serviço Administrativo é necessário fazer 

uma avaliação prévia que permita a sua triagem. O primeiro passo é averiguar se o 

medicamento solicitado tem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal 

para que possa ser adquirido sem importação. Caso tenha AIM deve verificar-se se está 

ao abrigo do Decreto-Lei 176/2006, verificando no RCM as indicações para as quais 

teve aprovação porque o medicamento pode ser solicitado para um uso off-label e nesse 

caso necessita de uma autorização específica pelas autoridades competentes (28). 

Em Portugal, os processos de AUE encontram-se regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 

176/2006, de 30 de agosto. Nos casos em que o pedido é feito por doente o processo é 
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submetido no módulo "Autorização para doente específico" do portal do SIATS (Sistema 

de Informação para a Avaliação das Tecnologias de Saúde). Devendo o doente ser 

identificado com as três primeiras consoantes do último nome seguidas das duas 

primeiras consoantes do primeiro nome. O pedido submetido no SIATS poderá ser feito 

à Direção de Avaliação das Tecnologias de Saúde quando se solicita uma aprovação 

para aquisição do medicamento ou à Direção de Avaliação de Medicamentos (DAM) 

quando se solicita uma autorização de importação do medicamento. Quando a 

medicação requisitada não é especifica do doente já não se utiliza este portal (3, 28-

30).  

Depois de preenchido o pedido todo o processo passa a decorrer informaticamente e, 

assim, a CFT é notificada da submissão para que dê o seu parecer favorável. 

Posteriormente, é notificado o CA cuja função é validar o processo para que possa ser 

submetido ao INFARMED pelo Serviço Administrativo, o qual é notificado assim que o 

pedido for aprovado pela autoridade competente. Aquando da submissão dos pedidos 

deve ser sempre anexado o RCM, as Good Manufacture Practice, as provas 

preliminares de benefício clínico e o preço estipulado para o medicamento, de acordo 

com a deliberação nº1546/2015 (Anexo M). Caso se trate de um medicamento extra 

formulário tem de ser associado ao processo a respetiva autorização de utilização. Nos 

casos de pedido de importação deve ainda ser enunciada a cadeia de importação.  

Nos casos em que o pedido não é feito por doente os requerentes devem apresentar 

até ao final do mês de setembro de cada ano, os pedidos de AUE por medicamento. A 

autorização assim obtida costumava ter validade de um ano, mas atualmente a sua 

validade passou a trienal. 

Relativamente aos Estupefacientes a AUE tem de ser autorizada não pela CFT mas 

pela Direção de Inspeção e Licenciamentos. 

Anualmente deve ser elaborada pelo Serviço Financeiro uma listagem com a medicação 

a ser solicitada no ano seguinte para que haja aprovação prévia pela CFT. 

Relativamente às AUE de lote, em casos excecionais e devidamente justificados o 

INFARMED pode conceder ao titular de AIM, fabricante ou distribuidor autorizado uma 

autorização excecional para colocação no mercado dos lotes de medicamentos 

estritamente necessários a colmatar ruturas de fornecimento. Isto quando, 

comprovadamente, não houver alternativa terapêutica. 

O INFARMED poderá autorizar a comercialização de medicamentos sem autorização 

ou registo válidos em Portugal ou que não tenham sido objeto de um pedido de 
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autorização ou registo válido, ao abrigo do disposto no artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 

176/2006, de 30 de agosto. 

19 Ensaios Clínicos 

Os ensaios clínicos (EC) são estudos conduzidos, numa fase inicial em animais e, 

posteriormente no homem com o objetivo de descobrir ou verificar os efeitos de um ou 

mais medicamentos experimentais. Ensaio Clínico pode ser definido 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 e 

a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva 

segurança ou eficácia, de acordo com a Lei nº 21/2014 (31). A realização destes estudos 

encontra-se devidamente autorizada pelo INFARMED e pela Comissão de ética para a 

Investigação Clínica (CEIC) que monitorizam a segurança da utilização dos 

medicamentos experimentais, e garantem o acompanhamento dos mesmos de acordo 

com a legislação aplicável (31, 32) 

Os ensaios clínicos processam-se em quatro fases distintas no que respeita o seu 

objetivo e desenho. A fase I, realiza-se num pequeno número de indivíduos (10-100), 

geralmente, saudáveis (exceto nos casos em que a molécula desenvolvida apresenta 

elevada toxicidade, por exemplo para o cancro, nesses casos recorre-se a sujeitos que 

apresentem a patologia). Nesta fase o objetivo é obter informação sobre os efeitos da 

molécula, avaliando a sua segurança e tolerância, bem como determinar o seu perfil 

farmacocinético (Absorção, Distribuição, Metabolização e Excreção) e farmacodinâmico 

(32). Nos ensaios de fase II verifica-se um aumento do número de indivíduos em estudo 

(100-600) sendo estes, sempre, portadores da patologia para a qual a molécula foi 

desenhada. Nesta fase continua a avaliar-se a segurança da molécula, assim como a 

sua eficácia terapêutica e determinam-se os regimes terapêuticos (dose e frequência de 

administração) para a fase seguinte (32). Os ensaios de fase III, também conhecidos 

por ensaios terapêuticos confirmatórios, envolvem um número superior de participantes 

(1000-5000). Estes ensaios visam avaliar a relação benefício/risco e complementar 

informações sobre a segurança, a eficácia e o benefício terapêutico do medicamento 

experimental (32). Os ensaios de fase IV ou ensaios pós-comercialização decorrem 

quando o medicamento já se encontra no mercado e visam a recolha de informação 

sobre a efetividade do medicamento na prática clínica e a recolha de informação 
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adicional sobre o fármaco, por exemplo, incidência de reações adversas, novos 

benefícios ou indicações (32).  

Os ensaios clínicos podem ser classificados de acordo com a sua fase de 

desenvolvimento ou de acordo com os seus objetivos. O tipo de estudo aplicado pode 

ser o característico de determinada fase, mas não ser conduzido apenas nessa fase de 

desenvolvimento, tal como exemplificado na Figura 3. Por exemplo, os estudos de 

farmacologia, apesar de serem estudos de fase I e designados como tal, muitas vezes 

também são conduzidos nas restantes fases (31, 32). 

É preciso ter em conta que os EC não se limitam à avaliação de medicamentos não 

comercializados. Os EC também se destinam a avaliar a aplicabilidade de 

medicamentos já comercializados em situações clínicas para as quais ainda não se 

encontram aprovados (31, 32). 

O ciclo do medicamento, desde o seu desenvolvimento à sua introdução no mercado, 

envolve diversos intervenientes, todos eles com papéis e objetivos distintos, a seguir 

encontra-se uma descrição de cada um deles (32).  

Promotores (instituições académicas ou indústria farmacêutica) os detentores da 

molécula experimental, são responsáveis pela conceção, condução, gestão e 

financiamento do EC e pela submissão do protocolo às autoridades competentes para 

obtenção da autorização e parecer. É o agente que realiza uma primeira triagem dos 

centros de estudo através dos inquéritos de feasibility e propõe o investigador, 

facultando-lhe todos os dados pré-clínicos relevantes para a boa condução do ensaio 

(32).  

Figura 3: Correlação entre as fases de desenvolvimento do ensaio clínico e o tipo de estudo. Os círculos 

escuros representam os tipos de estudo mais comuns de realizar em determinada fase e os círculos 

claros representam estudos que podem também ser conduzidos nessa fase, apesar de serem menos 

usuais. Adaptado de: https://www.apifarma.pt/publicacoes/siteestudos/Documents/ENSP-

APIFARMA_TT-EnsaiosClinicos_relatorio-final.pdf 
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Autoridades regulamentares são as entidades públicas que regulam a atividade, o 

Estado Português, o INFARMED, CEIC, as Comissões de Ética para a Saúde (CES) e 

a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) (32). 

✓ Estado português responsável pela política do sector e pelo seu quadro 

regulamentar legislativo. 

✓ INFARMED faz uma avaliação prévia da relação risco/benefício do EC, aprova-

o e acompanha-o.  

✓ CEIC é responsável pela avaliação inicial e monitorização de todos os ensaios e 

estudos e pela emissão de um parecer ético e científico favorável cujo objetivo 

primário é assegurar os direitos, segurança e bem-estar dos participantes. Para 

emissão do parecer é necessário uma revisão e aprovação do protocolo, 

determinação da adequabilidade do investigador para conduzir o EC (análise do 

seu Curriculum Vitae), avaliação das instalações, métodos e materiais usados 

na obtenção do consentimento informado e pela supervisão da implementação 

e execução do ensaio (31). 

Os centros de ensaio, são organizações públicas ou privadas (hospitais, laboratórios ou 

outras entidades com capacidade técnica), por norma centros hospitalares, entidades 

dotadas de meios técnicos e de recursos humanos adequados para a realização dos 

ensaios clínicos, onde os mesmos são conduzidos. Assumem a responsabilidade de 

negociação do contrato financeiro e aprovação da realização do EC no respetivo centro. 

Devem reunir condições de infraestrutura, técnicas e humanas para a implementação, 

condução e acompanhamento adequado do EC (32).  

Contract Research Organizations (CRO) (organizações académicas ou comerciais) 

interveniente não obrigatório cuja existência está dependente da sua subcontratação 

pelo Promotor. A sua função é assegurar a realização de todas as atividades de 

desenvolvimento do ensaio clínico ou são apenas responsáveis pela monitorização da 

atividade nos centros de ensaio (gestão de dados, etc.). Podem ser-lhes delegados 

serviços específicos desde a gestão integral do projeto, monitorização do ensaio, 

tratamento estatístico dos dados obtidos ou atividades de farmacovigilância (32).  

Clinical Research Associate, igualmente denominado de monitor. Designado pelo 

Promotor ou pelo CRO tem como funções comunicar ao Promotor a verificação das 

condições indispensáveis à realização do estudo clínico e a informação prestada a toda 

a equipa de investigação, nomeadamente, o cumprimento das normas das boas práticas 

clínicas, através da supervisão da obtenção do consentimento informado, da taxa de 

recrutamento dos participantes, dos testes realizados ao fármaco, da compliance com 

o protocolo e dos prazos de pagamentos (32). 
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Equipa de investigação: coordenador da investigação, médicos, farmacêuticos, 

enfermeiros e outros colaboradores responsáveis por atividades laboratoriais e 

administrativas (32).  

✓ O investigador principal e sub investigadores são responsáveis por obter o 

consentimento informado e prestar qualquer esclarecimento ao participante, e 

propor alterações ao protocolo, caso o ache adequado. 

✓ Enfermeiros responsáveis pela avaliação física e administração de medicação 

ao doente, sempre que aplicável. 

✓ Farmacêuticos responsáveis pelo circuito do medicamento experimental (31). 

Participantes (voluntários saudáveis e doentes) indivíduos com um diagnóstico indicado 

para a patologia em estudo ou participantes saudáveis, no caso dos ensaios de fase I. 

Indivíduos que cumprem os critérios de elegibilidade estabelecidos no Protocolo do 

ensaio e que, participando voluntariamente no mesmo poderão beneficiar de um acesso 

precoce a novas terapêuticas (32).  

O procedimento que leva ao início de um ensaio clínico num centro é bastante 

complexo. O Promotor contacta diretamente um potencial investigador do centro ou por 

meio de gabinetes de investigação que possam eventualmente existir nos centros, 

enviando um questionário de feasibility através do qual avalia se o centro tem 

capacidade para conduzir o EC proposto e se existe o interesse do potencial 

investigador em participar no estudo. Para auxiliar o processo de seleção do centro o 

Promotor realiza uma visita de qualificação ao mesmo cujo objetivo é averiguar se este 

possui as condições necessárias (recursos humanos, infraestruturas e doentes) para a 

realização do EC. O farmacêutico participa nesta visita de qualificação elaborando um 

relatório da mesma onde são abordadas todas as questões relacionadas com a 

população do estudo, desenho e objetivos do estudo e aspetos relacionados com o 

medicamento investigacional. Após esta visita o Promotor seleciona alguns centros de 

estudo para implementação do EC, podendo estes ser selecionados numa fase inicial 

ou como centros de backup (33). Depois da seleção dos centros o Promotor deve enviar 

os documentos que tem relativos ao EC, como o protocolo (ou sinopse), o Pharmacy 

Manual, Material Safety Data Sheet para o sector de Ensaios Clínicos do SF. É nesta 

fase que se inicia a recolha da documentação para submissão do centro às autoridades 

competentes, nomeadamente o Circuito do Medicamento de Ensaio Clínico. Este 

documento é assinado por um Farmacêutico da Equipa de Investigação e pelo 

Promotor/representante do estudo. O diretor do SF deve emitir simultaneamente uma 

declaração onde garante ter todas as condições para o desenvolvimento do ensaio. 
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Todos estes documentos são submetidos à CEIC e ao INFARMED para serem 

avaliados e validados (32, 33). 

Após obtenção dos pareceres e aprovações, é realizada a visita de início (Site Initiation 

Visit). Esta segunda visita realiza-se com toda a equipa envolvida no EC tem como 

objetivo avaliar detalhadamente todos os procedimentos do protocolo, clarificando todas 

as questões. Todos os elementos da equipa de EC ficam com as suas funções 

delegadas registadas no Delegation Log. O farmacêutico verifica, com base numa check 

list interna, se toda a documentação do Pharmacy File está presente (brochura do 

investigador, protocolo do EC, autorizações e pareceres das entidades competentes, 

acordo financeiro, formulários de registo de cedência e devolução de medicação, 

certificados de análise da medicação envolvida, cópia do formulário de delegação de 

funções, etc.). Para uma correta condução do EC é elaborado um manual de 

procedimentos onde consta a identificação do EC, objetivo, população alvo, período em 

que decorre, procedimentos relacionados com a medicação e os contactos da equipa 

(32, 33). 

No que diz respeito à receção e armazenamento da medicação de EC esta também 

carece de um cuidado especial e, é obrigatoriamente processada por um farmacêutico 

da equipa de EC. Aquando da receção é necessário conferir que durante o transporte 

foram respeitadas as condições preconizadas de temperatura e humidade relativa. Para 

tal a medicação vem acompanhada com um datalogger/termohigrómetro que assegura 

o registo continuo destes parâmetros. Existem outras situações em que a medicação é 

transportada em caixas validadas e certificadas e o Promotor assume a 

responsabilidade, mediante envio de declaração, em como as condições foram 

respeitadas pela transportadora (33). O farmacêutico que recebe a medicação tem a 

responsabilidade de conferir a encomenda assegurando a conformidade entre os kits 

rececionados e os descritos na documentação que acompanha a medicação. A 

conferência da medicação para EC inclui: a verificação do registo do datalogger, 

verificação quantitativa e qualitativa dos Kit de medicação com comprovação do rótulo 

(conformidade com a diretiva 2003/94CE) e verificação dos Certificados de Compliance 

para os lotes recebidos (34). Caso tudo esteja em conformidade é efectuado o acuso de 

recção da medicação, no SI Interactive Web Response System (IWRS). Preenche-se os 

Accountability Log do Promotor (se aplicável) e do centro (Anexo M), envio de um email 

ao Promotor/monitor de confirmação da receção e por fim, arquivo de todos os 

documentos no Pharmacy File. Desta forma a medicação fica disponível para ser 

atribuída aos participantes no EC. Toda a medicação envolvida no EC é armazenada 

numa sala de acesso restrito, em armário fechado e identificado com o EC em causa, 
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em que as variáveis temperatura e humidade relativa são monitorizadas de forma 

contínua. De modo a harmonizar o processo existe uma listagem com todos os EC a 

decorrer, a medicação associada ao mesmo e o local onde esta se encontra 

armazenada (32, 33)  

Para a cedência da medicação é desenhado um formulário de prescrição, dispensa e 

administração da medicação, específico para cada estudo, o qual deve permitir a fácil 

identificação do agente responsável por cada etapa. A prescrição só poderá ser feita 

pelos médicos intervenientes no ensaio clínico, investigador e/ou co investigador. O 

farmacêutico é responsável por confirmar o correto preenchimento do formulário e a 

concordância com o protocolo do EC a que respeita. No processo de dispensa deve 

verificar-se a prescrição no que respeita ao número(s) do(s) Kit alocados a cada doente 

e a sua concordância com o(s) números(s) do(s) Kit constantes do relatório enviado pelo 

sistema IWRS. É importante que o farmacêutico verifique se o PV da medicação se 

mantém durante o período para o qual é cedido o medicamento experimental devendo 

também proceder-se à identificação do doente (número) e a data da dispensa no rótulo 

de cada Kit. Todo o processo de dispensa deve ser duplamente verificado por um 

segundo farmacêutico, sendo o formulário de prescrição assinado e datado por ambos. 

É necessário proceder ao registo da medicação dispensada ao doente bem como da 

medicação devolvida por este resultante da consulta anterior no Accountability Log 

interno e do Promotor (se aplicável) (32, 33).  

No CHVNG/E não existe ainda a possibilidade de dispensar a medicação diretamente 

ao doente, por isso esta é o médico da equipa que faz o ensino e treino ao doente no 

que se refere à administração da medicação. Durante a consulta em que é dispensada 

a medicação é importante informar o doente que é necessário manter a medicação na 

embalagem original e alertar que, na próxima visita de EC, tem que devolver todos os 

Kit/blister (vazios ou com medicação não administrada) (33). Este processo é 

fundamental para calcular a compliance do doente, sendo este valor posteriormente 

comunicado à restante equipa de investigação para, caso seja necessário, se proceder 

ao reforço da informação ao doente, relativamente à adesão à terapêutica. É igualmente 

comunicado ao doente qualquer outra informação relevante, por exemplo medicação e 

alimentos permitidos e proibidos. A medicação para devolver ao Promotor é guardada 

em sacos devidamente identificados com o EC, iniciais do doente e quantidade 

devolvida, e fica a aguardara realização de uma visita de monitorização, para que o 

monitor proceda à reconciliação e devolução de mesma ao Promotor. Quando a 

medicação é enviada para o Promotor para destruição este deve, posteriormente, enviar 

o certificado de destruição que é arquivado no Pharmacy File (31-33).  
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Periodicamente são realizadas visitas de monitorização ao setor dos EC pelos 

respetivos monitores para os ensaios a decorrer no centro. Estas visitas têm como 

objetivo avaliar se o protocolo está a ser cumprido corretamente e se todos os processos 

estão de acordo com as Good Clinical Practice. Para além disto, o monitor também 

avalia se o centro respeita as condições de armazenamento preconizadas para cada 

medicamento de EC. O farmacêutico responsável deve acompanhar o monitor durante 

a visita e elaborar um relatório da mesma (31-33).  

Quando um EC termina é realizada a visita de encerramento (Close Out Visit) regista-

se o número de doentes incluídos, a data e o local de arquivo de toda a documentação 

inerente ao mesmo e realiza-se uma visita de encerramento. Nesta o monitor recolhe 

toda a medicação utilizada e não utilizada e apura se existe toda a documentação e 

informação que suportou o EC. Toda a documentação relativa aos EC é arquivada 

durante um período de 15 anos sendo que vai passar a 25 anos após o término do 

mesmo (31-33). 

Durante a sexta semana de estágio permaneci no setor do EC. Inicialmente a 

farmacêutica responsável pelo setor fez uma apresentação sobre este tema sendo que 

o longo da semana pude acompanhar a atividade do farmacêutico nesta área. 
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20 Conclusão 

Concluído esta etapa do estágio profissionalizante no Serviço Farmacêutico do Centro 

Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho considero que o mesmo foi uma mais-valia na 

minha formação académica enquanto futura profissional de saúde. Esta experiência 

revelou-se uma opção muito positiva. Deste modo pude esclarecer o modo de 

funcionamento do Serviço Farmacêutico Hospitalar e o qual o papel do farmacêutico 

como especialista do medicamento e agente de saúde pública na prática do dia-a-dia 

de um hospital.  

Embora o período de estágio tenha sido curto, foi possível contactar com todos os 

setores que constituem o SF, conhecer o circuito do medicamento, bem como perceber 

a importância do papel do farmacêutico nesta área. Ficou sem dúvida um enorme gosto 

por pela mesma.   
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Anexo A – Exemplo de prescrição de bolsa de nutrição parentérica para adultos. 
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Anexo B – Rótulos Nutrição Parentérica Adultos. 
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Anexo C – Exemplo de prescrição enviada do Serviço de Neonatologia de uma bolsa 

Nutrição Parentérica. 
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Anexo D – Exemplo de prescrição de uma bolsa Nutrição Parentérica para a 

Neonatologia obtida no programa PRePARE®. 
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Anexo E - Rótulos Nutrição Parentérica Neonatologia. 
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Anexo F – Rótulos Citostáticos. 
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Anexo G – Consola Pyxis®.  

 

Anexo H – Medicação reembalada e identificada. 
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Anexo I – Representação do modelo nº1804 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda 

a preencher para requisição de Hemoderivados – Via Farmácia e Via Serviço. 
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Anexo J – Representação do Anexo VII utilizado para requisição e transporte de 

Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas. 

Anexo K – Representação do Anexo X utilizado para o registo de Estupefacientes, 

Psicotrópicos e Benzodiazepinas administrados nos Serviços Clínicos e requisição ao 

Serviço Farmacêutico. 
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Anexo L – Impresso utilizado no pedido de Autorização de Utilização Excecional. 
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Anexo M - Representação da folha de registo interna da medicação de Ensaios Clínicos 

- Drug Accountability Log Interno. 
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