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RESUMO 

A farmácia comunitária é, sem qualquer dúvida, a saída profissional do farmacêutico de maior 

significância ao longo da História. Isto, principalmente, quando se tem em mente o vasto leque escolhas 

que a educação no ensino superior, dentro desta área da saúde em particular, possibilita. A tendência 

referida não advém, apenas, da função do farmacêutico comunitário como agente intermediário de 

acesso à farmacoterapia por parte da comunidade. Instigando um uso apropriado da mesma com base 

na confiança estabelecida com os utentes, distingue-se, igualmente, a polivalência do farmacêutico na 

salvaguarda da saúde pública.  

O estágio curricular em farmácia comunitária permite aos estudantes experienciar esta realidade, 

sempre sob a orientação de uma equipa de profissionais, podendo, assim, aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, interiorizar nova informação e adaptar a transmissão da mesma ao 

serviço da comunidade. 

O presente relatório expõe o estágio que cumpri na Farmácia Outeiro do Linho, sob a orientação da 

Diretora Técnica Dra. Débora Vinha, onde tive a oportunidade de aprender o funcionamento e dinâmica 

por detrás de uma farmácia comunitária. Contando com o suporte de uma equipa de excelentes 

profissionais, assegurei a oportunidade de, durante os 4 meses de estadia, compreender e interiorizar 

as várias funcionalidades que constituem um serviço de saúde pública desta natureza. Quanto à 

estrutura do relatório de estágio, este encontra-se dividido em duas partes: a primeira remete a uma 

descrição da Farmácia Outeiro do Linho na sua essência, assim como as atividades e tarefas que 

realizei durante o estágio; a segunda corresponde à exploração detalhada dos projetos que desenvolvi 

e implementei na farmácia e na sua comunidade, desde o seu enquadramento até às conclusões 

alcançadas.         
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Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio   

INTRODUÇÃO 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) contém um vasto e variado conteúdo em 

conhecimentos e competências que visa possibilitar um leque significativo de escolhas de saídas 

profissionais, isto aquando a entrada no mercado de trabalho. Apesar desta evolução, a área do setor 

farmacêutico com maior integração destes profissionais continua a ser a farmácia comunitária. Este 

tipo de estabelecimento apresenta certas características a seu favor, comparativamente a outros locais 

do sistema nacional de saúde, entre as quais se destacam a maior quantidade de farmácias dispersas 

pelo país, um acesso mais fácil e rápido aos cuidados necessários para a resolução de problemas 

menores e a disponibilidade para esclarecimento de questões sobre medição prescrita. 

As farmácias e, consequentemente, os farmacêuticos tornam-se, deste modo, num meio de acesso 

à farmacoterapia por parte da comunidade local, ao mesmo tempo assegurando um uso racional, eficaz 

e seguro da mesma. A função de agente em prol da saúde pública do farmacêutico, no entanto, tem 

expandido para outras dimensões para além do aconselhamento e dispensa de medicação. Tirando 

proveito da proximidade com os utentes, estes profissionais procuram: promover estilos de vida mais 

saudáveis; determinar parâmetros indicadores do estado de saúde (p.e. colesterol total); possibilitar a 

administração de injetáveis sem necessitar recorrer a outros estabelecimentos de saúde; acompanhar 

e controlar a evolução de patologias crónicas; contribuir para o bem-estar e autoestima dos utentes e 

dos seus entrequeridos através de diversos novos serviços. 

O conhecimento teórico assim adquirido, através do mestrado em questão, quanto aos serviços 

dentro da farmácia comunitária perde um valor significativo se não posto em prática. Devido a isto, é 

aplicado o estágio profissionalizante de forma a complementar a componente teórica já referida com a 

realidade humana dentro de um estabelecimento. Isto é, seja na conexão com os utentes e as suas 

necessidades, seja nas relações com a equipa profissional que procura, em conjunto, servir a 

comunidade. A experiência de estágio exposta no presente relatório ocorreu na Farmácia Outeiro do 

Linho (FOL), em Valongo, entre 4 de fevereiro e 31 de maio de 2019, sob a orientação da Dra. Débora 

Vinha. Na Tabela 1, seguidamente descrita, encontram-se enumeradas as atividades desenvolvidas 

ao longo do estágio:  

 

Atividades desenvolvidas Fevereiro Março Abril Maio 

Integração na equipa e no espaço de trabalho X X   

Armazenamento, receção e conferência de 
encomendas 

X X X X 

Determinação de parâmetros fisiológicos e 
bioquímicos 

X X X X 

Controlo da temperatura e humidade X X X X 

Preparação de manipulados X X X X 

Atendimento ao público  X X X 

Formações X X X X 

Projeto I   X X 

Projeto II    X 
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PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA  

1. Farmácia Outeiro do Linho  

1.1.  Localização geográfica  

A FOL está situada na Travessa Vasco da Gama, nº 21, de forma que se encontra bastante próxima 

do centro da cidade de Valongo. A sua posição numa zona habitacional, fácil acesso a vias rodoviárias 

de trânsito significativo (p.e. a N15, IP4 e A4), espaço disponível para estacionamento e oferta de 

transportes públicos na região contribuem para uma frequência estável ao estabelecimento em 

questão. Outros fatores, como o espaçamento entre as farmácias da cidade, a proximidade do Hospital 

de Valongo, centros de saúde, clínicas, espaços comerciais, cafés, restaurantes, lavandarias, 

quiosques, escolas, entre outros, igualmente favorecem a adesão observada (Anexo I). 

 

1.2.  Horário de funcionamento  

O horário de funcionamento deste estabelecimento define o serviço ao público: de segunda a sexta-

feira, das 9h00 às 22h30; aos sábados, das 9h00 às 19h00; aos dias em que é destacado como 

Farmácia de Serviço, aberta durante a noite (apenas um funcionário e através do postigo de 

atendimento) até as 9h00 do dia seguinte, completando, deste modo, as 24h estipuladas. 

O meu horário de estágio ficou estabelecido entre as 10h00 e as 19h00, sendo a hora de almoço entre 

as 13h00 e as 14h00. Em certos dias de exceção foi necessário que iniciasse o turno às 9h00, pelo 

que todavia tive a oportunidade de observar o processo envolvido na preparação para a abertura da 

FOL. Outras ocasiões em que pude experienciar um movimento dos utentes diferente do semanal foi 

num domingo, dia de serviço da farmácia, e num sábado.   

    

1.3.  Recursos humanos  

Segundo o Decreto-Lei nº 75/2016, de 8 de novembro, as farmácias devem dispor de, pelo menos, 

um Diretor Técnico (DT) e um farmacêutico. Estes profissionais podem ser coadjuvados por técnicos 

de farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado, no entanto a maioria do quadro deve ser, 

idealmente, constituída por farmacêuticos [1]. A equipa da FOL, durante o período de estágio, era 

constituída por 6 elementos cujas características cumpria a legislação mencionada: Dra. Débora Vinha 

(DT e proprietária), Dra. Sílvia Gião, Dra. Liliana Moreira e Dr. Fernando Ribeiro (total de 4 

farmacêuticos); o Dr. Nuno Duarte e o Dr. Fernando Moreira (total de dois técnicos de farmácia). Para 

além das responsabilidades em comum, cada colaborador era incumbido de certas tarefas no 

estabelecimento, de forma a otimizar o funcionamento e organização do mesmo.  

 

1.4.  Perfil dos utentes  

Uma grande parte dos utentes que frequentam a FOL são da meia e terceira idade, polimedicados, 

da classe económica baixa a média e de um nível literário que varia entre inexistente e secundário. No 

entanto, como já referi, a localização da farmácia permite a passagem de pessoas de regiões, faixas 

etárias e padrões socioeconómicos diferentes, incluindo, ainda, alguns utentes estrangeiros 

(provavelmente de visita a familiares e/ou a viver temporariamente em Valongo enquanto exploram a 

cidade do Porto).  
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Mesmo antes de iniciar o atendimento ao público, facilmente denotei a familiaridade presente entre 

os utentes de frequência habitual e a equipa da FOL. Isto é, um vínculo que apenas é possível através 

do investimento de tempo e confiança nos conhecimentos dos profissionais de saúde. Apesar de a 

minha presença ter sido curta, pude igualmente criar relações de confiança com alguns utentes, 

observando os resultados do meu próprio aconselhamento. 

 

1.5.  Caracterização das instalações  

A nível exterior, a FOL encontra-se instalada no rés-do-chão de um edifício habitacional, estando 

devidamente identificada pela inscrição “Farmácia Outeiro do Linho” e a típica associada “cruz verde” 

luminosa (Anexo II). Toda a fachada apresenta-se envidraçada, o que, para além de a tornar 

distinguível das farmácias com uma arquitetura mais tradicional, facilita a exposição de várias 

informações. Entre estas, destacam-se as vitrinas publicitárias, o horário de funcionamento, o nome da 

DT, o contacto e localização, as farmácias do concelho destacadas para o serviço de 24h e a presença 

de um livro de reclamações. Para além deste cumprimento das normas em vigor, estas instalações 

encontram-se igualmente preparadas para o acesso de utentes de mobilidade reduzida. Isto é, a 

entrada está nivelada com o passeio através de rampas próprias [1,2]. 

Quanto ao espaço interior, as instalações desta farmácia expandem-se em dois pisos: o primeiro é 

formado pela área de atendimento ao público (em grande parte), o gabinete da Direção Técnica e a 

área de receção de encomendas (adjacentes ao espaço anterior); o segundo piso, por sua vez, é 

ocupado pelo armazém, a sala de administração de injetáveis, o laboratório e as instalações sanitárias. 

Fica, deste modo, salvaguardada a segurança, conservação e preparação dos medicamentos, assim 

como a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal da farmácia, 

estipulado pela legislação em vigor [1]. 

 

1.5.1. Área de atendimento ao público  

A área de atendimento ao público, na FOL, consiste num espaço extenso e funcional constituído por 

um balcão principal, com três postos de atendimento, e um complementar com um único posto que, 

normalmente, apenas é utilizado em momentos de maior movimento no estabelecimento. Cada posto 

apresenta uma distância entre si que permite a devida atenção a cada atendimento, sendo munido, 

para o efeito, de um computador, um leitor ótico, uma impressora, uma caixa registadora e um terminal 

multibanco. Uma vez que toda a fachada da farmácia é envidraçada, a luz natural ilumina o interior da 

mesma durante o dia, de forma que os focos luminosos apenas são necessários aquando a chegada 

da noite. Encontram-se disponíveis cadeiras para que o conforto dos utentes seja garantido enquanto 

esperam pelo seu serviço. O material publicitário existente sofre alterações em função de campanhas 

promocionais em efeito por época do ano. Dentro deste material destacam-se os panfletos, adesivos 

de chão, gôndolas e expositores de diferentes tamanhos e formatos (p.e., os de tamanho mais reduzido 

foram fixados em cima do balcão principal, ao contrário dos de maiores dimensões). 

As gavetas onde são armazenados os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) estão 

presentes atrás do balcão, de modo que os fármacos são organizados por carácter comercial e 

genérico, ordem alfabética e forma farmacêutica. Produtos como ampolas, soluções orais, gotas orais, 
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produtos oftálmicos, produtos de uso cutâneo, soluções auriculares, supositórios, produtos que 

constituem o protocolo da diabetes, anticoncecionais, medicamentos de reposição hormonal e de uso 

ginecológico são garantidos, assim, as suas próprias gavetas. Igualmente isolados dos restantes 

medicamentos, com a devida segurança, tratam-se dos fármacos estupefacientes ou psicotrópicos. 

Recorrendo a lineares, os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) e os produtos over 

the counter (OTCs) são expostos aos utentes, direcionando a atenção dos mesmos aos artigos de 

puericultura, dermofarmácia, cosmética, perfumaria, higiene oral, protetores solares, óculos de sol, 

óculos de leitura, suplementos alimentares, produtos dietéticos, ortopedia, entre outros (Anexo III).   

O espaço de atendimento personalizado está inserido na área em questão, sendo neste posto que 

se realiza a determinação da pressão arterial e dos três principais parâmetros bioquímicos, isto é, 

glicemia, triglicerídeos e colesterol total (Anexo IV). Para a medição automática do peso, altura e IMC 

(Índice de Massa Corporal) está presente um aparelho para o efeito, por funcionamento monetário. 

As condições de temperatura e humidade de toda a área de atendimento ao público são rigorosamente 

monitorizadas, de modo a cumprirem os limites legalmente delineados, com frequência semanal.     

 

1.5.2. Gabinete da Direção Técnica  

Este gabinete serve de espaço para as seguintes funções: gestão interna, comercial e financeira da 

farmácia; realização de reuniões com delegados de informação médica e representantes comerciais; e 

arquivo da documentação de maior importância da FOL (Anexo V). Com isto em mente, é espectável 

que este local seja, principalmente, ocupado pela DT, a Dra. Débora Vinha, e a Farmacêutica 

Substituta, a Dra. Sílvia Gião.  

 

1.5.3. Área de receção de encomendas  

Neste local está colocado todo o equipamento necessário para a conferência e receção de 

encomendas, proveniente de fornecedores e/ou de laboratórios. A instrumentação mencionada é 

composta por um computador, um leito ótico, uma impressora comum e uma impressora de etiquetas. 

Tudo isto permite a realização de operações relacionadas com o rececionamento, como a emissão de 

notas de devolução, notas de crédito e outros documentos. Estes são arquivados, juntamente com as 

faturas, nesta área delineada, de forma a serem enviados, quando requerido, para a contabilidade. Os 

contentores dos armazenistas ocupam um espaço próprio até a sua recolha. Igualmente armazenados 

encontram-se os medicamentos injetáveis, os medicamentos de temperatura controlada ou “de frio” 

(num frigorífico) e o reforço para os produtos farmacêuticos de marca. Por sua vez, a entrada nesta 

área é, preferencialmente, realizada através da porta das traseiras, tendo o prepósito de não afetar a 

área de atendimento próxima.     

 

1.5.4. Armazém  

A farmácia aqui explorada demonstra um armazém de área generosa, devidamente organizado e 

estruturado, em que as condições de luminosidade, humidade e temperatura são rigorosamente 

monitorizadas (as duas últimas de frequência quinzenal). O sistema de organização privilegia certos 

fatores, como a ordem alfabética, a diferenciação entre medicamento comercial (MC) e medicamento 
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genérico (MG), e a forma farmacêutica do produto. Distinguem-se, deste modo, como principais 

categorias: as cápsulas e comprimidos (MC e MG), as soluções orais, as pomadas e loções cutâneas, 

os produtos oftálmicos, auriculares, bucodentários, os que constituem o protocolo da diabetes, 

ginecológicos, supositórios e clisters, ampolas e saquetas, soluções nasais, gotas orais, soro 

fisiológico, dermocosméticos e outros produtos de saúde (Anexo VI). A Dra. Liliana Moreira é a 

responsável pela organização e gestão do armazém, o que inclui a função de reposição de stock na 

área de atendimento, pelo menos, três vezes por semana.  

 

1.5.5. Zona de reforço  

Na FOL, a zona de reforço encontra-se dividida em duas partes separadas, em que uma remete aos 

MCs e a outra aos MGs, ambas organizadas por ordem alfabética (Anexo VII). Esta escolha logística 

tem como objetivo otimizar o processo de dispensa de medicamentos através de um apoio aos produtos 

de maior saída. Com isto, evita-se a constante necessidade do profissional em atendimento se deslocar 

até ao armazém quando estes produtos esgotam na gaveta ou local de exposição. 

 

1.5.6. Sala de administração de injetáveis  

O material necessário à administração de medicação injetável está presente nesta sala, isto é, 

seringas e luvas descartáveis, algodão, álcool, o contentor de recolha de objetos afiados e/ou resíduos 

biológicos e a documentação associada. Esta última é complementar ao registo realizado no sistema 

informático da FOL de todos os medicamentos injetáveis administrados, sempre em função do 

farmacêutico administrador. Neste espaço ainda estão presentes uma marquesa, que o utente pode 

utilizar para se sentir mais confortável durante o processo de administração, e uma balança de 

pesagem para bebés e lactentes (Anexo VIII).     

 

1.5.7. Laboratório  

O laboratório resume-se ao local de preparação de medicamentos manipulados (MM), dispondo de 

uma bancada de trabalho, um armário de arrumação e uma secretária de apoio com tudo que é 

imprescindível à preparação das formulações magistrais e oficinais. Na bancada referida estão 

presentes duas balanças (uma semi-analítica e outra analítica), uma pedra de pomadas, um banho de 

água e a banca de lavagem do material. No armário de arrumação estão condicionados, 

separadamente, os utensílios de laboratório, as matérias-primas e a bibliografia com os protocolos 

requeridos para a preparação dos diferentes manipulados (isto é, a Farmacopeia Portuguesa 8.0 e o 

Formulário Galénico Português). Por fim, na secretária de apoio estão disponibilizados os dossiers de 

arquivamento das fichas de preparação, com uma cópia dos rótulos do respetivo produto manipulado, 

e dos registos de lotes (Anexo IX). Todo o espaço mencionado é, ainda, sujeito a uma monitorização 

rigorosa das suas condições temperatura e humanidade, com frequência quinzenal (semelhante à 

situação do armazém). 
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1.6.  Fontes de informação  

As Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF) ditam que o farmacêutico deve 

ter acesso a fontes de informação, devidamente organizadas e atualizadas, sobre o medicamento 

aquando o momento de dispensa. Dentro destas destacam-se informações relativo à indicação, 

posologia, contraindicações, interações e precauções de uma dada farmacoterapia, isto para que o 

utente usufrua do aconselhamento mais apropriado à sua condição [2]. Na FOL é possível consultar 

fontes como o Prontuário Terapêutico em papel, o Resumo das Características do Medicamento (RCM) 

online, a Farmacopeia Portuguesa 8.0, o Formulário Galénico Português, o Centro de Informação do 

Medicamento (CIM) da Ordem dos Farmacêuticos (OF) e o próprio sistema informático Sifarma 2000®.     

Nos momentos em que não tinha tarefas para cumprir, era-me requerido observar os membros da 

equipa que se encontravam a realizar atendimento. Por vezes, questionavam-me as indicações 

terapêuticas para os medicamentos presentes nas receitas dos utentes, com a devida permissão dos 

mesmos. Perante as situações em que não me recordava de tais características, iria consultar o 

Prontuário Terapêutico, auxiliando-me significativamente no reconhecimento das classes terapêuticas 

de muitos fármacos.    

 

2. Gestão em Farmácia Comunitária  

2.1.  Sistema informático  

O sistema informático adotado na FOL trata-se do Sifarma 2000®, um produto autorizado pela 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) e instalado e sujeito a suporte pela Global Intelligent 

Technologies (Glintt). Este software tem como função auxiliar os profissionais em farmácia comunitária 

nas suas responsabilidades diárias, principalmente o processo de gestão de produtos e o próprio 

atendimento. A gestão mencionada remete a tarefas como a realização e receção de encomendas, 

devoluções, consulta de movimentos de stock, controlo de prazos de validade e a gestão de stocks 

(máximos e mínimos definidos). Igualmente, o programa em questão é bastante útil aquando a dispensa 

de medicamentos e o aconselhamento associado (ambos inerentes ao atendimento). Isto, pois permite 

a consulta de informação relativo a cada medicamento e a criação de fichas de utente para um 

seguimento farmacoterapêutico mais apropriado. Aceder ao Sifarma 2000® exige que cada colaborador 

detenha um nome de utilizador e uma palavra-passe únicos, garantindo uma maior segurança nas 

operações do sistema. Sobretudo se tivermos em mente, ainda, a possibilidade de restrição do acesso 

dos utilizadores a certos conteúdos. 

O primeiro contacto que tive com este software foi através de formações que participei antes do 

início do estágio, contudo rapidamente me apercebi que não fora o suficiente. A instrução e paciência 

oferecidas pela equipa da FOL encorajaram-me a explorar as funcionalidades que o Sifarma 2000® tem 

para oferecer, ao ponto que algumas semanas após o início da minha estadia já me sentia confortável 

na sua utilização.     

 

2.2.  Gestão de stocks 

Uma gestão de stocks apropriada é essencial para qualquer farmácia ser capaz de garantir: a sua 

própria sustentabilidade, evitando perdas desnecessárias; e, acima de tudo, a satisfação das 
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necessidades dos utentes por medicamentos e outros produtos de saúde. Este tipo de gestão torna-

se, deste modo, num processo multifacetado que envolve vários fatores, como, p.e., a encomenda de 

produtos, a sua receção, documentação associada, armazenamento e dispensa. Acrescento que, para 

além destes componentes, outros igualmente importantes demonstram-se conectados, como as 

condições de compra de certos produtos (descontos e bonificações), a rotatividade, a sazonalidade e 

publicidades dos mesmos, o poder de compra dos utentes, o espaço disponível para a exposição e 

armazenamento na farmácia e a relação com os próprios fornecedores (p.e., sistema de entregas e 

possíveis falhas da últimas). O controlo dos stocks é realizado, maioritariamente, através do sistema 

informático, neste caso o Sifarma 2000®, pois permite registar o histórico de compras e vendas de cada 

produto, estabelecendo, com isto, um stock mínimo e máximo mais correto para o mesmo (operações 

presentes na secção “Ficha do Produto”). Apesar dos cuidados, podem surgir situações em que o stock 

físico diferencia-se do informático, o que, normalmente, resulta de erros cometidos durante a dispensa 

e/ou receção de produtos, não descartando, ainda, a possibilidade de furtos. Para corrigir e diminuir 

esta ocorrência, existe a necessidade de realizar reverificações dos stocks com a devida frequência.   

 

2.3.  Encomendas e fornecedores  

Na FOL, a encomenda de medicamentos e outros produtos de saúde pode ser submetida a duas 

entidades, isto é, armazenistas de distribuição grossista (agentes intermédios) ou diretamente ao 

laboratório. Quanto aos primeiros, os principais fornecedores, no caso da farmácia em questão, são: a 

OCP Portugal®, a Botelho & Rodrigues®, a Alliance Healthcare® e, por vezes, a Empifarma®. A OCP 

Portugal® trata-se do armazenista de preferência, no geral, para a encomenda de MSRM devido às 

suas condições mais favoráveis a nível económico, sendo observado o mesmo entre a Botelho & 

Rodrigues® e os MNSRM e/ou OTCs.  

É possível distinguir três tipos de encomendas: a diária, as instantâneas e as manuais. A encomenda 

diária tem por base uma lista de propostas de encomenda, formulada automaticamente pelo sistema 

informático, de produtos que atingiram níveis de stock iguais ou inferiores aos definidos como stock 

mínimo nas respetivas fichas. Antes do envio desta lista ao fornecedor, a mesma é analisada e alterada 

segundo as necessidades do momento (p.e., a presença de erros de stock e produtos que deixaram 

de ser comercializados). Este processo é realizado duas vezes por dia por um dos profissionais da FOL 

com mais experiência. As encomendas instantâneas são, tipicamente, criadas durante a dispensa de 

medicamentos, procurando disponibilizar para o utente aqueles que, naquele instante, não estão 

presentes na farmácia. O pedido é enviado diretamente ao fornecedor através do Sifarma 2000®, isto 

é, via gadget, sendo possível o utilizador informar-se sobre a disponibilidade e previsão de chegada do 

produto. Nos casos em que os medicamentos procurados são rateados, recorre-se a outra via de 

encomenda instantânea designada de “Projeto Via Verde do Medicamento” ou, simplesmente, “Via 

Verde”. As encomendas manuais, por sua vez, advêm das situações em que o pedido de produtos, em 

quantidade insuficiente ou esgotados no estabelecimento, é realizado via telefónica. Isto exige a criação 

manual deste tipo de encomendas no sistema informático aquando a chegada dos pedidos.  

As encomendas diretas aos laboratórios implicam a emissão de notas de encomenda, através de 

delegados de informação médica desses mesmos laboratórios. Apesar da chegada dos produtos ser 
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mais demorosa e de, normalmente, serem estabelecidas quantidades mínimas de compra, é possível 

definir condições financeiramente vantajosas para a farmácia (derivado de acordos prévios entre a DT 

e os delegados mencionados). Este tipo de encomenda, na FOL, é mais aplicado para a obtenção dos 

MGs mais vendidos, certos MNSRM e OTCs, e, ainda, vários produtos de dermofarmácia e cosmética.       

            

2.4.  Receção e conferência de encomendas  

As encomendas chegam à farmácia em caixotes de cartão ou em contentores de plástico próprio 

(comummente designados de “banheiras”), estando cada um numerado e identificado com o nome e 

morada da farmácia. Os produtos de frio são, no geral, entregues separadamente dos restantes, por 

vezes, num recipiente de coloração diferente, e resguardados com acumuladores térmicos. A 

documentação associada às encomendas, isto é, as respetivas guias de remessa ou faturas 

(disponibilizadas em duplicado), enumera os dados necessários para a sua receção e conferência, 

destacando-se: o nome do fornecedor, o nome do destinatário, os produtos requeridos, o respetivo 

Código Nacional de Produto (CNP), as quantidades pedidas e aviadas, o Imposto de Valor 

Acrescentado (IVA), o Preço de Venda à Farmácia (PVF) e o Preço de Venda ao Público (PVP). O 

processo de receção é realizado recorrendo ao sistema informático, neste caso o Sifarma 2000®, em 

que se procede ao registo de cada produto através do seu CNP ou, como adição recente, o Código 

Quick Response (CQR), aplicando um leitor ótico ou a introdução manual para o efeito. É ainda 

conferido, em simultâneo, o estado de conservação das embalagens, o prazo de validade (PV), o PVF 

(influenciado, ou não, por bónus ou descontos) e o PVP.  

Segundo a presente legislação, todos os medicamentos dentro de uma farmácia devem apresentar 

o preço registado através de impressão, etiqueta ou carimbo [3]. O PVP dos MSRM é definido pelo 

Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde (SiNATS), enquanto que produtos de venda 

livre tem o seu preço de venda delineado pela farmácia [4]. Este último preço é obtido utilizando a 

fórmula PVP = PVF + Margem de comercialização + IVA, de forma que a margem referida varia entre 

cada direção técnica. Antes de finalizar a receção, confere-se, todavia, se o total de embalagens e o 

custo total registados pelo sistema informático correspondem aos presentes na fatura ou guia de 

remessa. Para terminar, os medicamentos e/ou produtos de saúde defeituosos são devolvidos e os que 

não foram aviados pelo fornecedor são retirados ou reencaminhados para um outro. Em circunstâncias 

normais, as encomendas derivadas de pedidos diretos a laboratórios são rececionadas e conferidas 

pela Dra. Sílvia Guião.   

A tarefa em questão foi uma das que mais frequentemente realizei na FOL, tendo desenvolvido uma 

certa afinidade para a mesma. Isto deve-se, principalmente, ao seu grande contributo para a minha 

familiarização com o sistema Sifarma 2000®, a própria cadeia de encomenda-receção-conferência-

armazenamento e os diferentes produtos presentes na farmácia.   

 

2.5.  Armazenamento  

Os medicamentos e produtos de saúde são armazenados uma vez finalizada a receção dos 

mesmos. Os produtos cujas temperaturas de conservação são inferiores ou “produtos de frio” (p.e., 

insulinas) são guardados no frigorífico no momento de chegada à farmácia, sendo colocados no devido 
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local após a sua entrada no sistema. O processo de arrumação das embalagens segue a metodologia 

First Expired First Out (FEFO), quando se encontra registado o PV, e a metodologia First In First Out 

(FIFO), quando prazo em causa não está presente na embalagem. Sendo assim, os produtos de PV 

inferior são atribuídos prioridade na frente (no interior da gaveta, linear ou expositor) pelo que as novas 

embalagens são colocadas atrás ou em baixo das já presentes. Um armazenamento correto resulta, 

deste modo, numa boa gestão de stocks, com um controlo mais rigoroso sobre os PVs, o que, 

igualmente, se reflete num processo de dispensa mais eficiente.  

 

2.6.  Controlo de temperatura e humidade  

As BPF ditam que os medicamentos devem ser conservados a temperaturas entre os 15ºC e os 

25ªC e a humidade relativa não deverá exceder os 60% (margem de ± 5%). Os produtos que 

necessitam de ser conservados no frio devem ser depositados num frigorífico cuja temperatura se 

mantenha entre os 2ºC e os 8ºC [2]. Para conduzir à monitorização das condições de conservação dos 

medicamentos e produtos de saúde, o Decreto-Lei nº 75/2016, de 8 de novembro, define, por sua vez, 

que as farmácias devem deter um sistema de medição e registo de temperatura e humidade [1]. Na 

FOL, este sistema de registo consiste num termómetro próprio, com interface USB, no frigorífico e na 

utilização de termohigrómetros, com interface USB, nas áreas do armazém, laboratório e local de 

atendimento. O controlo dos parâmetros em questão no frigorífico é cumprido uma vez por semana, 

enquanto as restantes áreas são sujeitas ao mesmo processo de 15 em 15 dias (já referido).   

Esta monitorização foi atribuída à minha responsabilidade durante o estágio, pelo que tinha de 

imprimir os registos de temperatura e humidade da(s) semana(s) anterior(es), analisá-los, notificar a 

presença de anormalidades (se for o caso), datar os impressos e apresentá-los à Dr. Débora Vinha 

(DT). A mesma submete os registos a observação, rubrica-os e procede ao seu arquivamento, uma vez 

que servem de comprovativo de cumprimento (ou não) das normas estabelecidas.     

 

2.7.  Controlo de prazos de validade  

O controlo de PVs trata-se de uma das responsabilidades mais importantes num estabelecimento 

de dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde. Em questão ficam a garantia da segurança 

e saúde dos utentes (fator de extrema prioridade) e a prevenção de desperdício de produtos e 

investimentos financeiros (as devoluções apenas podem ser realizadas dentro de um intervalo de 

tempo limitado). Com isto em mente, existem duas operações que visam controlar o PV dos vários 

produtos dentro de uma farmácia: a verificação aquando a receção de encomendas, em que se introduz 

ou atualiza o respetivo prazo se o stock se demonstrar a “zero” ou o produto em stock apresentar um 

PV superior; e a emissão de uma “Lista de Controlo de Prazos de Validade”, mensal, em que são 

inumerados os produtos cujo PV expira nos próximos dois meses. Nesta última situação, caso o stock 

físico e o PV sejam confirmados como verdadeiros, os produtos são retirados do local de 

armazenamento e devolvidos ao respetivo fornecedor, assumindo a justificação “Prazo expirado”. Caso 

se verifique que o prazo de todos os itens não corresponde ao registado no sistema informático, 

procede-se à sua correção. O Dr. Fernando Ribeiro é, em circunstâncias normais, o profissional da 

FOL responsável pelo controlo mencionado.   
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2.8.  Devoluções e quebras 

A devolução de medicamentos e de outros produtos de saúde pode derivar de várias razões, 

destacando-se as seguintes: embalagens danificadas, produtos perdidos, não encomendados ou 

pedidos por engano, erro no PVP, PV expirado e recolha imposta pelo Infarmed. O procedimento desta 

operação exige a emissão de uma nota de devolução no sistema informático da farmácia (neste caso, 

o Sifarma 2000®). Esta resume-se a um documento onde estão descritos a identificação da farmácia, 

os produtos a devolver, a quantidade dos mesmos, o preço de custo, o respetivo IVA, o motivo de 

devolução e a identificação da fatura de origem. Uma vez impressas, em triplicado, assinadas e sujeitas 

ao carimbo da FOL, as guias são anexadas aos produtos, sendo tudo depositado num local identificado 

e específico para as devoluções (cumprimento com o delineado no o Decreto-Lei nº 75/2016, de 8 de 

novembro) [1]. No momento de recolha, a guia triplicada é a única cópia retida na farmácia, de forma 

que é arquivada para posterior regularização no sistema informático. Perante a situação desta operação 

ser aprovada pelo fornecedor, o mesmo pode proceder de dois modos: criar uma nota de crédito dos 

produtos ou proceder à sua troca por outros iguais. Qualquer que seja a decisão, este processo e tipo 

de cenário finaliza com a (já referida) regularização por sistema informático. Caso a devolução não seja 

aceite, o produto é retornado ao stock, podendo ser disponibilizado para venda, se apresentar as 

condições para tal, ou, se assim não se verificar, ser submetido a quebra (prejuízo para o 

estabelecimento).    

As condições exigidas para a validação de uma devolução por parte do fornecedor variam com o 

mesmo. Tomando como exemplo a OCP Portugal® e a Alliance Healthcare®, a primeira aceita 

devoluções de produtos até 5 dias após a sua receção na farmácia, enquanto que a segunda apenas 

valida devoluções até três dias. Deve-se respeitar estas limitações impostas, de forma a evitar que 

produtos não desejados se mantenham dentro da farmácia, diminuindo a possibilidade de gerarem 

lucro. 

 

3. Dispensa e classificação de medicamentos e de outros produtos farmacêuticos 

3.1. Ato de dispensa e aconselhamento farmacêutico 

Citando as BPF, a dispensa de medicamentos define-se como “o ato profissional em que o 

farmacêutico, após avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos 

doentes mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação farmacêutica, 

acompanhada de toda a informação indispensável para o correto uso dos medicamentos”. Isto descrito 

permite, naturalmente, deduzir o papel do farmacêutico como promotor de um uso responsável do 

medicamento, em que se pretende, com base na avaliação da terapêutica prescrita, identificar e 

resolver problemas relacionados com os medicamentos (PRM) [2]. O aconselhamento e 

acompanhamento farmacêutico apropriados, para além de promoverem a adesão à terapêutica, 

diminuem a possibilidade de o utente sofrer efeitos negativos associados à terapêutica.        

Um dos fatores chave durante o ato de dispensa trata-se da comunicação entre o doente e o 

profissional de saúde, de forma que a transmissão de informação importante, como a posologia, a 

duração do tratamento e os efeitos secundários possíveis, é imprescindível para um tratamento bem-

sucedido. Recorrendo, sempre que possível, a uma linguagem acessível e de fácil compreensão, deve-
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se demonstrar disponibilidade para o esclarecimento de eventuais dúvidas que suscitam no doente. A 

personalização e adaptação de cada atendimento é recomendado para o estabelecimento de linhas de 

comunicação perante os diferentes cenários que podem surgir em farmácia comunitária [5].      

Um caso particular em que pude realizar este tipo de aconselhamento remete a um utente habitual 

que me confessou, um dia, ter parado de se medicar com espironolactona e HYGROTON® (Amdipharm) 

devido a estes lhe provocarem dores de estômago. Tendo em mente a significância da medicação, 

recomendei reportar os efeitos adversos à sua médica para readaptar o tratamento. Na visita seguinte 

à FOL, questionei o utente sobre a situação e o mesmo declarou, satisfeito, que irá começar a tomar 

um novo medicamento para prevenir as dores mencionadas, isto é, o pantoprazol.   

 

3.2. Medicamentos sujeitos a receita médica 

A classificação de um produto como MSRM, segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto 

(Estatuto do Medicamento), exige a presença de uma das seguintes condições: constituir, direta ou 

indiretamente, um risco para a saúde do doente mesmo quando aplicados para o fim a que se destinam, 

na situação do seu consumo ocorrer sem vigilância médica; constituir, direta ou indiretamente, um risco 

para a saúde quando utilizados com frequência e em quantidades significativas para fins diferentes 

daqueles a que se destinam; conter substâncias, ou preparações à base destas, cuja atividade ou 

reações adversas sejam imprescindíveis de aprofundar; destinar-se a uma administração via 

parentérica [6].     

 

3.2.1. Prescrição médica 

As adaptações mais recentemente aplicadas à legislação relativo à prescrição dos medicamentos 

visam promover a desmaterialização de todo o circuito, isto é, desde a prescrição, dispensa e até a 

conferência do receituário. Estabelecer a Denominação Comum internacional (DCI) como mandatária, 

aquando a prescrição de medicamentos, deriva da necessidade de centrar este documento médico na 

escolha farmacológica, de forma a promover uma aplicação mais racional dos medicamentos. Apesar 

disto, existem situações pontuais em que é permitido submeter a prescrição deste tipo de produtos 

utilizando o respetivo nome comercial ao invés do DCI. Estas situações únicas descrevem que o 

medicamento em questão: trata-se de um MC sem equivalente ou MG equivalente no mercado; a 

margem ou índice terapêutico são estreitos; deriva de reações adversas descritas em episódios prévios; 

ou a continuidade do tratamento superior a 28 dias [7]. É possível distinguir dois tipos principais de 

receita médica em farmácia comunitária: a receita manual e a receita eletrónica (desmaterializada e 

materializada). A primeira é obtida recorrendo a uma prescrição em documento pré-impresso que, 

apesar de ser muito menos comum, na atualidade, todavia é utlizada em situações de exceção, isto é, 

falência do sistema informático, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou até um limite 

máximo de 40 receitas médicas por mês. A segunda receita deriva de uma prescrição de medicamentos 

através da utilização de soluções ou equipamentos informáticos, sendo o procedimento mais favorecido 

em relação ao anteriormente mencionado [7,8].  
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3.2.2. Normas de validação das prescrições 

Antes de proceder à dispensa, o farmacêutico deve verificar cada receita, de modo a garantir que a 

mesma respeita as devidas normas de validação. Quanto às receitas manuais, estas não podem 

demonstrar rasuras, caligrafias diferentes e sinais de que foram prescritas com canetas diferentes ou 

a lápis. A quantidade de embalagens prescritas deve ser descrita em cardinal e por extenso, não sendo, 

ainda, permitido a existência de mais do que uma via da receita manual. Limitadas a uma validade de 

30 dias após a sua emissão, estas mesmas receitas requerem os seguintes elementos para a sua 

validação: identificação do local de prescrição ou respetiva vinheta (se aplicável); vinheta identificativa 

do prescritor; especificidade médica (se aplicável) e contactos; identificação da exceção justificativa 

para a aplicação deste tipo de receita; dados do doente (nome, número de utente e número de 

beneficiário); entidade financeira responsável; regime especial de comparticipação de medicamentos, 

representado pelas siglas “R” (pacientes pensionistas) e/ou “O” (pacientes sujeitos a outras isenções) 

e complementados com a referência à portaria ou respetivo diploma legal (se aplicável); medicamento; 

posologia; número de embalagens; data de prescrição e assinatura do médico [7]. Para além disto, em 

cada receita manual apenas é permitida a prescrição máxima de quatro medicamentos ou produtos de 

saúde diferentes, impossibilitando, ainda, que o número de embalagens prescritas, por medicamento 

ou produto, exceda o limite de duas por linha, nem o limite total de quatro embalagens. A exceção ao 

descrito remete aos medicamentos em doses unitárias, em que se torna possível a prescrição de 4 

embalagens do mesmo produto, por receita manual ou por linha de prescrição de receita eletrónica. 

As receitas eletrónicas, por sua vez, devem apresentar os seguintes elementos para se proceder à 

sua validação: número da receita (e/ou respetivo código de barras); local de prescrição; identificação 

do médico prescritor; identificação do utente; verificação da entidade financeira responsável pela 

comparticipação; identificação do medicamento (DCI da substância ativa e, se aplicável, o nome 

comercial); forma farmacêutica; número de embalagens; dimensão das mesmas; posologia; duração 

do tratamento; comparticipações especiais; e data de prescrição (podendo incluir a hora do ato e a data 

do termo da vigência por cada linha de prescrição) [8]. No caso da receita eletrónica desmaterializada, 

cada linha referida contém apenas um medicamento com um limite máximo de duas embalagens 

(tratamentos de curta ou média duração, validade 60 dias a partir da data de emissão) ou de 6 

embalagens (tratamentos de longa duração, validade de 6 meses a partir da data de emissão). A receita 

eletrónica materializada tem uma validade de 30 dias a partir da respetiva data de emissão, podendo 

ser, todavia, renovável até uma validade de 6 meses, isto recorrendo desde uma a três vias 

devidamente indicadas no impresso. Neste tipo de receita apenas podem ser prescritos medicamentos 

para tratamento de longa duração, sendo sujeito à mesma norma aplicada na receita manual quanto 

ao número limite de medicamentos distintos, total de embalagens na receita e quantidade máxima de 

embalagens por medicamento. Todas as receitas eletrónicas são, igualmente, incluídas na situação 

única dos medicamentos de embalagem unitária já descrita (ao contrário da receita manual, estas 

podem atingir até 12 embalagens no caso de medicamentos de longa duração, de forma que são 

divididas pelas três vias). Os fármacos psicotrópicos e estupefacientes e os produtos do protocolo de 

diabetes apenas podem ser dispensados, sem exceção, na presença de uma receita manual ou 

eletrónica [7].  
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3.2.3. Medicamentos genéricos e sistema de preços de referência 

Os MGs definem-se como medicamentos cuja composição qualitativa e quantitativa, em substâncias 

ativas, e a forma farmacêutica correspondem às de um determinado medicamento de referência. Isto 

intitula a existência de bioequivalência com o último, tendo sido evidenciado recorrendo a estudos de 

biodisponibilidade apropriados. Deste modo, é válido afirmar que os MGs apresentam eficácia, 

segurança e qualidade iguais às do MC correspondente, pelo que a única diferença, para a farmácia e 

o próprio utente, encontra-se no custo, por vezes, significativamente, inferior. O farmacêutico fica 

responsabilizado por informar o doente, no momento da dispensa, da existência de medicamentos, na 

farmácia, equipotentes ao produto prescrito, sendo ainda comparticipados e sujeitos a um preço inferior. 

Para a identificação dos MGs, estes devem ter transcrito, na sua embalagem, o seu nome, dosagem, 

forma farmacêutica e a sigla “MG” [6]. O sistema de preços de referência (SPR) delimita um valor 

máximo a ser comparticipado, de forma que é calculado sobre o preço de referência ou igual ao PVP 

(em função do que é inferior) para cada grupo homogéneo (GH). Por sua vez, o preço de referência 

resume-se à média dos 5 PVPs mais baixos presentes no mercado, sendo estes medicamentos 

elementos do mesmo GH [4,9].   

Curiosamente, apesar do consenso geral ditar que os MG são mais vantajosos para o utente que 

os MC, testemunhei doentes, durante atendimentos na FOL, que afirmavam que os MG não são 

credíveis na sua qualidade e segurança. Isto deve-se, provavelmente, à lógica muito presente na nossa 

sociedade, e nem sempre fidedigna, de que o preço é um reflexo direto da qualidade de um produto, 

isto é, se é de menor valor significa que é de eficácia inferior. Por outro lado, situações de intolerância 

e/ou reações adversas com MG faz, certos utentes crer, incorretamente, que a causa é este tipo de 

medicamento e que não ocorreria se tivesse consumido MC.   

 

3.2.4. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são produtos sujeitos a um controlo e regime 

jurídico únicos, uma vez que, apesar das suas capacidades terapêuticas, podem induzir casos de 

abuso, dependência (física e psíquica) ou tráfico ilícito [10]. Com isto, a dispensa destes medicamentos 

requere um registo de identidade, incluindo a apresentação de documentação identificativa válida. 

Torna-se necessário por parte do doente, ou seu representante, o nome e endereço, enquanto que 

para o adquirente é requerido estes dois dados e, ainda, o número de identificação, data de nascimento, 

idade e validade do cartão de cidadão ou bilhete de identidade. No fim da operação é impresso, em 

duplicado, o respetivo talão “Documento de Psicotrópicos”, de forma que é arquivado num local 

apropriado do estabelecimento. Na FOL, para comunicar ao Infarmed as saídas destes fármacos, é 

emitida uma lista dos movimentos mencionados no fim de cada mês, sendo-lhes enviada via e-mail. 

Esta e qualquer mais documentação relativa a estupefacientes e psicotrópicos deve ser resguardada e 

mantida na farmácia durante três anos [11].     

Um dos principais cuidados a ter durante o atendimento e que me foi bastante incutido pela equipa 

da FOL foi, precisamente, a questão desta classe única de medicação. Felizmente, a grande maioria 

dos utentes que surgiam para o levantamento desta já se demonstravam informados e habituados ao 

procedimento exigido.      
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3.2.5. Sistemas de comparticipação 

A comparticipação de medicamentos permite que os utentes apenas suportam parte do PVP dos 

mesmos, pelo que o restante custo fica à responsabilidade do Estado e/ou de outros subsistemas de 

saúde existentes. É possível definir, tendo em mente a legislação em vigor, dois regimes atribuíveis 

para a comparticipação de medicamentos pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), isto é, o regime 

normal e o regime especial. 

No caso do regime normal, a comparticipação do Estado no PVP dos medicamentos é fixa de acordo 

com quatro escalões cujo valor é adaptado segundo fatores como: as indicações terapêuticas do 

medicamento; a sua utilização; as entidades que o prescrevem; e, ainda, o consumo acrescido para 

doentes que detém determinadas patologias. Deste modo, os escalões estabelecidos são: o escalão A 

(90%), o escalão B (69%), o escalão C (37%) e o escalão D (15%). O regime especial de 

comparticipação de medicamentos, por sua vez, introduz dois tipos de comparticipação: em função dos 

beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais de utentes. Relativo à situação dos 

beneficiários, inserem-se nesta categoria os pensionistas “cujo rendimento total anual não exceda 14 

vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do 

indexante dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante”. Estas condições 

refletem-se num aumento de 5% no valor de comparticipação para o escalão A e num aumento de 15% 

no mesmo valor para os restantes escalões. Os utentes com certas patologias (p.e. paramiloidose, 

lúpus, hemofilia, doença de Alzheimer, etc.) tem acesso a medicamentos comparticipados por regime 

especial próprio através da presença, na receita, das respetivas portarias ou despachos [4,12].  

As receitas eletrónicas, uma vez dada a sua entrada no sistema informático, assume, 

automaticamente, o devido regime de comparticipação. Isto não ocorre com as receitas manuais, sendo 

necessário inserir o plano descrito nas mesmas no momento de dispensa (p.e. o plano 01 corresponde 

ao regime normal, enquanto o plano 48 remete ao regime especial para pensionistas), caso contrário o 

utente não usufrui da comparticipação e a farmácia não sofre retorno do valor mencionado pelo SNS. 

Para além dos regimes mencionados, verifica-se a presença de regimes de complementaridade na 

comparticipação, através de subsistemas de saúde privados (grupos profissionais específicos ou 

seguros privados). Entre estes, destacam-se os seguintes exemplos: a MEDIS, MULTICARE, SAMS 

(Serviços de Assistência Médico Social para bancários) e SAVIDA (colaboradores da EDP).    

 

3.2.6. Conferência de receituário e faturação 

No final de cada mês, as farmácias têm a responsabilidade de verificar toda a documentação 

derivada do receituário, antes do seu envio para o Centro de Controlo e Monitorização do SNS (CCM-

SNS ou, como era anteriormente designado, Centro de Conferência de Faturas - CCF). Tal permite 

assegurar que não existem irregularidades na mesma e que a farmácia irá receber o valor completo 

das comparticipações. Caso sejam detetados erros no receituário, as receitas afetadas são devolvidas 

para correção, com a devida motivação, não sendo disponibilizada a comparticipação até nova 

validação. Resumidamente, uma receita apenas é considerada aceitável pelo CCM-SNS se verificar 

que: a informação relativa aos medicamentos dispensados impressa no verso da receita coincide com 

a prescrição; o regime de comparticipação inserido é o correto; a receita está dentro da validade; a 
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assinatura do prescritor está presente; a receita está assinada e datada pelo responsável da dispensa; 

foi aplicado o carimbo da farmácia. 

A organização das receitas consiste na sua separação em lotes, através do sistema informático, 

segundo cada organismo de comparticipação ou complementaridade. Tendo em mente que cada lote 

é constituído por 30 receitas, os mesmos são distinguidos recorrendo à emissão do respetivo Verbete 

de Identificação de Lote (VIL). Após cada VIL ser carimbado, é criada a Relação Resumo de Lotes 

(RRL), documento que descreve informação por lote. Para finalizar esta cadeia estrutural, é gerada a 

Fatura Mensal para cada entidade e subsistema de comparticipação de medicamentos, em que são 

resumidas as quantidades e valores das várias RRLs. Uma vez carimbadas, assinadas e datadas pelo 

profissional responsável, as faturas e restante documentação são envidas para o CCM-SNS (já 

referido) até ao dia 10 do mês seguinte. O receituário validado é comunicado à ANF que é o agente 

que paga antecipadamente o valor das comparticipações às farmácias. O mesmo valor é, mais tarde, 

atribuído pelo Estado à ANF (com juros) recorrendo, no caso da região do Norte do país, à 

Administração Regional De Saúde Do Norte I.P. (ARS Norte I.P.) [13,14].   

 

3.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

A categorização de um produto como MNSRM, recordando o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 

agosto (Estatuto do Medicamento), depende da ausência de qualquer uma das características 

delineadas no ponto 3.2. Medicamentos sujeitos a receita médica. Na sua generalidade, este tipo de 

medicação não sofre comparticipação por parte do Estado, estando as exceções previstas na legislação 

que remete ao sistema mencionado. É permitida a comercialização de MNSRM noutros 

estabelecimentos para além da farmácia, desde que detenham autorização por parte do Infarmed e 

que respeitam os requisitos legais e regulamentares [6]. Apesar disto, foi introduzida, em 2013, uma 

nova subcategoria de MNSRM denominada de medicamentos não sujeitos a receita médica de 

dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF). Estes medicamentos não requerem, igualmente, uma 

prescrição médica para a sua aquisição, no entanto exigem a intervenção de um farmacêutico e a 

aplicação de protocolos próprios para o efeito [3]. A dimensão dos MNSRM torna-se, deste modo, num 

dos instantes de maior aplicação dos conhecimentos da área de saúde que o profissional farmacêutico 

adquiriu ao longo da sua formação e experiência. Uma indicação farmacêutica apropriada para a 

resolução bem-sucedida de problemas menores de saúde é um dos fatores principais que premiam a 

farmácia face a outros estabelecimentos de dispensa autorizada. 

Segundo o testemunho da equipa da FOL, as várias classes de MNSRM presentes no mercado 

sofrem flutuações de carácter sazonal nas respetivas quantidades dispensadas. Por exemplo, durante 

os meses de Inverno e Primavera, produtos indicados no tratamento da sintomatologia das gripes, 

constipações e alergias (como antitússicos, expetorantes e anti-histamínicos) sofrem um aumento de 

vendas. Por sua vez, durante os meses de Verão, os protetores solares, produtos tópicos para o 

tratamento de queimaduras e antiparasitários são sujeitos ao favoritismo mencionado. A época do ano 

em que estive presente na FOL permitiu-me adquirir conhecimentos sobre a indicação e dispensa de 

vários destes produtos.          
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3.4. Outros produtos de saúde 

3.5.1. Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados (MM) são requeridos, geralmente, quando não estão presentes no 

mercado produtos com características especificas face às necessidades de um determinado utente 

(p.e. forma farmacêutica e dosagem). Tendo em mente a legislação atual, os MM podem ser 

classificados como Fórmulas Magistrais (preparados segundo uma receita médica que indica o doente 

a quem o medicamento se destina) ou Preparados Oficinais (preparado segundo indicações 

compendiais, isto é, uma Farmacopeia ou Formulário). Adicionalmente, a sua preparação, dispensa e 

garantia de qualidade e segurança são delineadas como responsabilidades do farmacêutico [15]. Uma 

vez preparado o MM, num laboratório com as condições apropriadas, procede-se ao preenchimento da 

ficha de preparação. Neste é incluído o cálculo do PVP e criação do respetivo rótulo para a embalagem, 

em que tudo é resguardado para consulta posterior e controlo de qualidade do manipulado obtido. A 

Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, dita que o valor de PVP mencionado é determinado através da 

fórmula [Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais] x 1,3 + IVA (6%) [16]. 

A comparticipação fixada, na posse de receita médica, para os MM é de 30% do respetivo PVP [15]. 

Como já referi num dos pontos anteriores, a FOL possui um laboratório devidamente equipado, pelo 

que pude preparar MM várias vezes ao longo do meu estágio comunitário, nomeadamente: suspensão 

oral de trimetoprim a 1%, pomada de enxofre (em vaselina) a 5% e a 3%, solução alcoólica de ácido 

bórico (saturada), suspensão oral de propanolol (5 mg/ml) e solução de minoxidil a 5%.  

 

3.5.2. Puericultura 

Os artigos de puericultura destinam-se a salvaguardar o bem-estar dos bebés e das suas mães, 

pelo que a busca destes produtos em farmácia comunitária já é algo deduzível. Verifica-se uma 

dedicação e cuidados por parte dos utentes quando se focam na saúde das suas crianças, levando-os 

a procurar auxílio e opinião profissional junto de um farmacêutico, salvo a necessidade de consulta de 

um pediatra ou especialista. A FOL, para responder a esta procura, apresenta vários produtos para 

diferentes fins. Por exemplo: leites de qualidades únicas (marcas NAN® e Aptamil®), adaptadas a cada 

fase de crescimento e as respetivas necessidades nutricionais do lactente; chupetas, biberões, tetinas 

e brinquedos adaptados (marca Chicco®); discos de amamentação e extratores de leite como 

acessórios de amamentação para a mãe; e, ainda, produtos de dermofarmácia e higiene indicados para 

as mães e lactentes. 

 

3.5.3. Suplementos alimentares 

A legislação atual define suplementos alimentares como géneros alimentícios com uma certa 

especificidade (p.e. formas doseadas), consistindo em fontes concentradas de nutrientes ou outras 

substâncias com efeito nutricional ou fisiológico (isoladas ou combinadas). Tem como prepósito 

complementar e/ou suplementar um regime alimentar normal, não sendo qualificados na substituição 

de uma dieta variada. Apesar dos seus benefícios, estes suplementos são inclassificáveis como 

medicamentos, de forma que não é permitido a referência a propriedades profiláticas, de tratamento ou 

cura de doenças ou seus sintomas. Por sua vez, a introdução no mercado destes géneros alimentícios 
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deve ser precedida de uma notificação à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) [17]. 

Curiosamente, na FOL, a suplementação que apresenta maior registo de vendas trata-se dos produtos 

dirigidos à fadiga física e mental (isto é, ampolas Sargenor®, multivitamínico Centrum® e as gamas 

Cerebrum® e MentalAction®). 

 

3.5.4. Produtos de dermofarmácia, higiene e cosmética 

A definição legal de produto cosmético dita que este é toda a substância ou mistura criada para 

entrar em contacto com as componentes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou os dentes e as mucosas bucais. Isto é, apenas ou 

principalmente, limpar, perfumar, alterar o aspeto, proteger ou manter em bom estado os mesmos, 

podendo, todavia, corrigir os odores corporais. Os cosméticos permitem, deste modo, abranger 

diversos tipos de produtos, incluindo os que são dirigidos à higiene corporal e beleza [18]. Os cuidados 

pessoais para além das necessidades básicas é algo que tem sido mais valorizado nos últimos anos, 

o que se reflete num aumento da oferta e procura nas farmácias por produtos com este prepósito, 

juntamente com um aconselhamento profissional apropriado. A FOL, não sendo exceção, disponibiliza 

certas linhas completas de dermofarmácia (p.e. Uriage® e Bioderma®), cuidados cosméticos (p.e. 

Vichy®, Filorga® e Phyto®) e de ambas as áreas referidas (p.e. Avéne®, Neutrogena® e Isdin®). Quanto 

à saúde oral, este estabelecimento apresenta escovas, pastas dentífricas e colutórios (p.e. Elgydium®, 

Arthodont® e Bexident®), assim como produtos de cuidado para próteses (p.e. Corega®).    

 

3.5.5. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Um medicamento de uso veterinário é descrito como “toda a substância ou associação de 

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

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

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

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [19]. Com isto em mente, distingue-

se um produto de uso veterinário como “a substância ou mistura de substâncias, sem indicações 

terapêuticas ou profiláticas, destinada: aos animais, para promoção do bem-estar e estado higio-

sanitário, coadjuvando ações de tratamento, de profilaxia ou de maneio zootécnico, designadamente o 

da reprodução; ao diagnóstico médico-veterinário; e ao ambiente que rodeia os animais” [20]. No caso 

particular da FOL, entre os medicamentos e produtos de uso veterinário disponíveis no mercado, são 

dispensados, com maior significância, os desparasitantes, internos e externos (p.e., FRONTELINE® - 

Boehringer Ingelheim e ADVANTIX® - Bayer), e medicação anticoncecional para gatas e cadelas (p.e., 

PILUSOFT® - Laboratoires Moureau). 

Esta foi uma das áreas da farmácia comunitária que senti que a formação prestada no curso, ao 

qual este relatório é realizado, não foi suficiente. Reafirmo que os conhecimentos que adquiri, quanto 

a esta problemática, foram transmitidos, na sua grande maioria, pela equipa da FOL.   
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3.5.6. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos consistem num vasto conjunto de produtos, cobertos por várias diretivas 

da Comunidade Europeia, cujo prepósito é a sua aplicação para os mesmos fins dos medicamentos 

(isto é, prevenir, diagnosticar ou tratar patologias), recorrendo a mecanismos que não reflitam ações 

farmacológicas, metabólicas ou imunológicas [21]. Entre os dispositivos mais comuns em farmácia 

comunitária, destacam-se os que constituem o protocolo da diabetes, isto é, agulhas, lancetas, tiras 

teste para controlo da glicemia e dispositivos de autoadministração de medicação injetável 

antidiabética. Para além deste protoloco, estão igualmente presentes produtos como os testes de 

gravidez, preservativos, dispositivos intrauterinos, meias de descanso e compressão, os elementos do 

protocolo de doentes ostomizados, canadianas, luvas cirúrgicas, entre outros.     

  

4. Serviços farmacêuticos prestados  

4.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos  

Os parâmetros fisiológicos e bioquímicos são determinações muito vantajosas no cenário de 

farmácia comunitária, uma vez que permite o despiste de situações anormais a nível de saúde do 

utente, assim como proceder a um acompanhamento da sua evolução quando sujeitos a algum tipo de 

intervenção recente (p.e. nova medicação para o controlo de uma doença crónica, adoção de melhores 

hábitos alimentares, entre outros). Permite-se, com isto, uma maior proximidade e confiança com a 

comunidade servida pela farmácia, o que é imprescindível aquando o aconselhamento farmacêutico e 

na interpretação dos próprios resultados obtidos para os parâmetros mencionados. 

 

4.1.1. Pressão arterial  

A pressão arterial (PA) trata-se do parâmetro medido com maior frequência na FOL, provavelmente 

devido a fatores como a incidência significativa de hipertensão arterial (HTA) na comunidade local 

(maior necessidade de controlo), a facilidade e rapidez do processo de determinação e a inexistência 

de pagamento pelo serviço. Para a medição da PA, a farmácia em questão dispõe de um 

esfigmomanómetro, associado a um estetoscópio de forma a detetar os sons de Korotkov, e de um 

aparelho medidor digital de braço (Rossmax®). Como já referido, é aconselhado o controlo e registo da 

PA por parte de utentes com HTA, sejam medicados ou não, dando maior enfâse aos últimos. O 

incentivo à adesão terapêutica, adoção de uma alimentação equilibrada e exercício físico regular é, 

igualmente, investido nos momentos de determinação deste parâmetro.  

 

4.1.2. Glicemia capilar  

A medição da glicémica capilar pode ser realizada quando o utente se encontra em jejum ou após 

uma refeição, tendo o cuidado, neste último caso, de informar o profissional de saúde há quanto tempo 

foi a mesma. Esta distinção permite uma interpretação correta dos resultados, principalmente perante 

a possibilidade de um diagnóstico primário de diabetes mellitus, de forma que alguns dos parâmetros 

para este são: glicemia em jejum ≥ 126 mg/dL ou glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL [22]. Na situação da 

FOL, a medição da glicemia é realizada recorrendo ao equipamento Accutrend® Plus. 
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4.1.3. Perfil lipídico  

Outra oferta de serviço presente na FOL consiste na determinação dos níveis de colesterol total e 

de triglicerídeos no sangue do utente. De forma a não se atingir uma hipercolesterolemia e uma 

hipertrigliceridemia, os valores de colesterol total e de triglicerídeos no sangue devem ser, 

respetivamente, ≤ 190 mg/dL e < 150 mg/dL em jejum [23]. A medição destes parâmetros é realizada, 

igualmente, utilizando o equipamento Accutrend® Plus. É recomendado a monitorização destes valores 

juntamente com a PA, devido ao risco de complicações cardiovasculares tipicamente associado.  

 

4.1.4. Teste de gravidez  

A FOL possibilita a realização de testes de gravidez dentro das suas instalações, prestando e 

respeitando sempre a discrição da situação, caso a utente assim o deseje, principalmente na 

transmissão do resultado obtido. O mecanismo por detrás do teste de gravidez usado na FOL resume-

se à deteção da gonadotropina coriónica humana (HCG) na urina através de métodos 

imunocromatográficos. Se a concentração presente deste indicador for superior a 25 mUI/mL, o 

resultado obtido será positivo, surgindo uma banda rosa na zona teste para além de uma semelhante 

na zona controlo (este último é essencial para a validação do teste). Caso isto não se verifique, 

detetando apenas a banda na zona de controlo, significa que a concentração de HCG é inferior à 

mencionada e o resultado do teste é negativo [24]. Recomenda-se a recolha da amostra de urina de 

manhã, uma vez que trata-se da fase do dia em que a concentração da hormona referida é superior.  

 

4.1.5. Peso, altura e Índice de Massa Corporal  

O IMC consiste num valor indicativo que permite classificar o peso corporal em adultos, através da 

divisão entre o peso do mesmo e o quadrado da sua altura [25]. Como foi referido no ponto 1.5.1. Área 

de atendimento ao público, a FOL dispõe de um aparelho na área de atendimento ao público que 

determina automaticamente a altura, peso e IMC do utilizador. No ato é emitido um recibo com os 

parâmetros referidos e a correspondente interpretação segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) (Anexo X).  

 

4.2. Administração de vacinas e injetáveis  

Desde que a legislação permitiu a administração de injetáveis por parte de farmacêuticos, após a 

obtenção da devida certificação, tem-se verificado uma maior procura deste serviço nas farmácias. A 

FOL, não sendo exceção, também disponibiliza a realização da administração em causa, de forma que 

apresenta ao público um horário específico para a mesma (garante a presença de, pelo menos, um 

profissional certificado) e um pequeno custo monetário associado. Alguns dos produtos injetáveis mais 

administrados na FOL são: medicamentos de injeção intramuscular, possuindo indicações terapêuticas 

anti-inflamatórias e de relaxamento muscular (p.e. COLTRAMYL® - Korangi); e vacinas não presentes 

no Plano Nacional de Vacinação (p.e. HAVRIX® - GlaxoSmithKline). Os farmacêuticos com a permissão 

legal e formação para a execução deste serviço são a Dra. Sílvia Gião e o Dr. Fernando Ribeiro. Todas 

as administrações realizadas ocorrem na sala de administração de injetáveis descrita no ponto 1.5.6. 

Sala de administração de injetáveis.  
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4.3. Consultas de nutrição  

As consultas de nutrição, uma outra oferta de serviço da FOL, são agendadas e conduzidas pelo 

nutricionista especializado Dr. Rui Cortez. Com a necessidade e procura cada vez maior pela 

adaptação dos nossos hábitos alimentares para um estilo mais saudável, este tipo de funcionalidade 

permite que a farmácia se torne um agente promotor da melhoria da saúde da comunidade, 

fortalecendo a confiança e fidelização com a mesma.   

 

4.4. Perfuração de orelhas  

Este serviço, apesar de disponível para o público em geral, é mais dirigido a crianças, o que permite 

ainda introduzir os pais das mesmas à oferta presente na FOL. O procedimento de perfuração não 

acarreta custos ao utente aquando a compra de cada par de brincos. Os produtos desta natureza 

existentes na farmácia são todos hipoalergénicos, contudo os brincos da marca Inverness® são os 

únicos adaptados ao instrumento de perfuração (Anexo XI). Este último serviço é realizado pelo Dr. 

Nuno Duarte, uma vez que é o profissional que detém a devida formação para o ato.      

 

4.5. VALORMED®  

A VALORMED® consiste numa sociedade sem fins lucrativos, fundada em 1999, responsável pela 

gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos inválidos para consumo. A iniciativa surgiu 

de uma parceria entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácias com o objetivo de promover 

a consciencialização do medicamento como resíduo deteriorador do meio ambiente quando 

inapropriadamente processado [26]. A FOL, sendo um dos estabelecimentos aderentes, tem em 

qualquer momento um contentor VALORMED® disponível. É permitido o depósito de produtos como 

caixas, blisters, restos dos medicamentos, folhetos informativos, frascos e ampolas, no entanto, é 

proibido a adição de seringas e agulhas [27]. Uma vez cheio, o contentor em questão é selado e sujeito 

a uma emissão de pedido de recolha a um dos distribuidores aderentes através do sistema informático 

(neste caso, Sifarma 2000®). O mesmo pedido é associado à referência única de cada contentor e a 

um talão impresso que deve assinado pelo operador e anexado à caixa (Anexo XII).     

 

5. Formações complementares  

Ao longo do estágio, disponibilizaram inúmeras formações regidas por delegados médicos, dentro 

da FOL, de várias áreas de especialidade. Entre estas destacam-se as formações: sobre a problemática 

da psoríase e o produto ENSTILAR® (LEO Pharma), espuma cutânea; as câmaras expansoras Vortex® 

e os instrumentos associáveis (nebulizador ultrassónico, nebulizador compressor e nebulizador 

vibração mesh); os produtos analgésicos e anti-inflamatórios da gama VOLTAREN® (GlaxoSmithKline) 

adaptados a OTCs, isto é, géis cutâneos, emplastro medicamentoso e cápsulas moles; o inalador de 

pó seco AIRFLUSAL® FORSPIRO (Sandoz); os suplementos alimentares da gama Cerebrum®; a gama 

de produtos para o cabelo Phyto®; os produtos cosméticos Filorga®; e os produtos cosméticos para 

homem Papillon®.     
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PARTE II – PROJETOS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA 

PROJETO I – Autoinjecção através de dispositivos de administração no tratamento de diabetes 

mellitus  

1. Enquadramento 

A idealização deste projeto adveio, principalmente, da experiência da equipa na FOL perante 

utentes que recorrem a dispositivos de autoadministração no tratamento de diabetes mellitus e de uma 

situação, em particular, que ocorreu pouco tempo após iniciar o atendimento ao público.  

Nos últimos anos, a maior acessibilidade aos dispositivos de autoadministração referidos refletiu-

se, conforme expectável, num aumento do número de atendimentos, na FOL, a utentes que lidam com 

os mesmos como opção farmacoterapêutica. Este cenário possibilitou o testemunho, por parte dos 

profissionais que constituem a equipa da FOL, de casos de aplicação incorreta destes dispositivos e/ou 

de dificuldades na sua utilização por parte de doentes diabéticos. Destaco ainda que, em certos casos 

pontuais, foi-lhes requerido pelo utente que administrassem a medicação injetável, uma vez que não 

sentia confiança suficiente para a realização do ato. 

A situação particular que experienciei, relacionada com a temática em questão, consiste num 

atendimento a uma doente que iria iniciar tratamento com insulina para controlo da diabetes. Quando 

a questionei se já fora instruída quanto à aplicação dos dispositivos, esta confessou que, apesar do 

acompanhamento médico, não conseguiu compreender, nem memorizar, os procedimentos 

associados. Mesmo tendo intenções de auxiliar a doente, rapidamente me apercebi do quão limitado 

era o meu próprio conhecimento na vertente destes dispositivos.    

Os fatores aqui explorados e o incentivo da própria equipa da FOL foram, deste modo, as causas 

principais para a implementação deste projeto. Isto com o intuito de não apenas melhorar os meus 

próprios conhecimentos, mas, maioritariamente, permitir que os utentes diabéticos que recorrem a 

medicação antidiabética injetável, e frequentam a farmácia em mente, usufruam o mais possível destes 

dispositivos de autoadministração para a melhoria do seu estado de saúde e bem-estar.    

  

2. Contextualização teórica  

2.1. Diabetes mellitus 

A diabetes mellitus é definida pela Associação Americana de Diabetes como “um conjunto de 

patologias metabólicas caracterizado pela hiperglicemia resultante de defeitos na secreção ou ação (ou 

ambos) da insulina” [28].  

Tendo em mente que existem vários processos fisiopatológicos que contribuem para o 

desenvolvimento da diabetes, é possível classificar a mesma em 4 quadros clínicos segundo a sua 

etiologia: a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2, a diabetes gestacional e outros tipos específicos de 

diabetes [22,28]. 

Cerca de 5 a 10% da população diagnosticada com diabetes mellitus apresenta diabetes tipo 1, 

sendo a sua manifestação mais predominante em crianças e adolescentes. Este quadro clínico resulta 

da destruição das células ß dos ilhéus de Langerhans que, por sua vez, estão presentes no pâncreas. 

Instala-se, consequentemente, uma insuficiência de insulina permanente (insulinopenia absoluta), de 

modo que a insulinoterapia é imprescindível para garantir a vida do doente. O mecanismo responsável 
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pela eliminação das células ß é, na maioria das situações, de natureza autoimune (diabetes tipo 1 

autoimune). Apesar disto, verificam-se certos casos em que este mesmo mecanismo não é observado 

(diabetes tipo 1 idiopática) [22].  

Sendo o quadro clínico mais comum na população diabética, cerca de 90 a 95%, a diabetes tipo 2 

afeta com maior frequência mulheres com manifestação prévia de diabetes gestacional, indivíduos 

obesos (principalmente a nível abdominal) e indivíduos com hipertensão arterial, dislipidemias e/ou 

predisposição genética [22,28]. Trata-se de uma patologia que deriva do desenvolvimento de 

insulinorresistência. Este fenómeno conduz a uma utilização inadequada da insulina por parte do 

organismo, de forma que as células ß procuram compensar a falha de eficácia através da produção de 

uma maior quantidade desta hormona. Como consequência, a doença é mais dificilmente detetada, 

uma vez que os níveis glicémicos permanecem normais ou apenas ligeiramente superiores. A 

diminuição progressiva da massa de células ß, em que a apoptose das mesmas é acelerada devido à 

compensação referida, resulta numa diminuição dos níveis de insulina e, por conseguinte, conduz à 

manifestação de diabetes tipo 2 [29,30]. Certos estudos revelaram que 5 anos após o diagnóstico os 

doentes diabéticos apresentavam uma redução da sua massa de células ß em 25%, pelo que atingiam, 

para este parâmetro, os 50% de regressão em apenas 15 anos após a deteção da patologia [30].    

A diabetes gestacional consiste num metabolismo anormal da glucose, de qualquer grau de 

severidade, que é registado, pela primeira vez, durante o período gestacional [28].  

Os casos mais pontuais em que a diabetes mellitus é consequência de um processo patogénico de 

origem identificada corresponde aos outros tipos específicos de diabetes, sendo alguns destes 

mecanismos: defeitos genéticos da célula ß; defeitos genéticos na ação da insulina; doenças do 

pâncreas exócrino; endocrinopatias diversas; e diabetes induzida por químicos ou fármacos [28]. 

Na diabetes, ocorrem complicações que podem ser classificadas como agudas ou crónicas. Por 

exemplo, uma cetoacidose no doente diabético tipo 1 resulta da destruição abrupta das células ß [22]. 

A hipoglicemia deve-se essencialmente ao incumprimento da terapêutica farmacológica e não 

farmacológica [31,32]. Ambas as situações são complicações agudas que se manifestam facilmente 

em diabéticos de tipo 1. Na diabetes tipo 2, devido às alterações suaves da glicemia, estas 

complicações são menos frequentes, pelo que esta é apenas diagnosticada aquando a realização de 

exames de rotina ou uma hospitalização devido a outro fator. Com isto em mente, todavia é possível 

registar os sintomas típicos de um estado hiperglicémico nas diferentes formas de diabetes mellitus já 

mencionadas, isto é, poliúria, polidipsia, perda de peso, polifagia e/ou visão turva [22,28].    

A falta de controlo da patologia conduz a uma ou mais complicações a longo prazo. A retinopatia 

diabética, nefropatia diabética, neuropatia periférica com risco de úlceras nos pés e amputações, 

neuropatia autonómica (sintomas observados a nível gastrointestinal, geniturinário e cardiovascular, 

assim como disfunção sexual) e doenças de natureza cardiovascular são complicações crónicas que 

causam enorme morbilidade e custos para a sociedade [22,31]. 

Um doente diabético controlado apresenta níveis de glicemia dentro de limites definidos, em jejum 

e após as refeições, que se aproximam, o mais possível, dos valores recomendados a um utente 

comum. Uma das formas de avaliar o estado de controlo da patologia consiste em realizar testes de 

glicemia capilar, diariamente e com bastante frequência ao longo do dia, registando todos os resultados 
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obtidos. Apesar disto, o método principal para a avaliação da conduta do doente no controlo da diabetes 

a médio prazo, isto é, nos últimos três meses, consiste na determinação da hemoglobina A1C (HbA1C). 

As metas terapêuticas deste parâmetro devem ser individualizadas em função de fatores como a idade, 

os anos de experiência com a patologia e as complicações pré-existentes [31]. Recomendações da 

Associação Americana de Diabetes, de reconhecimento internacional, ditam como meta de HbA1C 

mais adequada a adultos, excluindo grávidas, valores inferiores a 7% [32].       

 

2.2. Tratamento com medicação injetável 

As guidelines da Associação Americana de Diabetes para o tratamento farmacológico da diabetes 

tipo 1 recomendam a aplicação de: insulinoterapia, através de múltiplas doses diárias de insulina pós-

prandial e basal ou uma infusão subcutânea contínua de insulina; análogos de insulina de ação rápida, 

permitindo diminuir o risco de hipoglicemia. Por sua vez, é possível para o doente recorrer a medidas 

de carácter não farmacológico para potenciar o seu tratamento, como praticar exercício físico e adaptar-

se a uma dieta adequada. Este último remete ao reconhecimento das equivalências entre os alimentos 

que consome e os hidratos de carbono contidos (controlo das variações dos níveis glicémicos) [32].   

Quanto à componente farmacológica do tratamento de diabetes tipo 2, a metformina é considerada 

o ADO mais apropriado para a primeira linha de tratamento, salvo casos de intolerância ou 

contraindicação do mesmo. Correções do estilo de vida (exercício físico e dieta) trata-se da medida não 

farmacológica mais comum, independentemente do grau de gravidade da forma de diabetes em causa 

[33,34]. 

O algoritmo da Norma Nº 052/2011 (Direção-Geral de Saúde) estabelece que quando o doente não 

atinge níveis de glicemia normais, nem os valores de HbA1C da meta terapêutica, recorrendo à 

metformina e às medidas não farmacológicas, procede-se à adição de um segundo ADO ao plano 

terapêutico. Se necessário, após uma reavaliação futura, todavia é possível a junção de um terceiro 

fármaco [33]. 

Tendo por base as “Recomendações Nacionais da Sociedade Portuguesa de Diabetologia para o 

Tratamento da Hiperglicemia na Diabetes Tipo 2”, a seleção do fármaco a associar à metformina deve 

ser personalizada. Deste modo, deve ter em mente as características do doente (p.e. estado da 

patologia, idade do paciente e a presença de comorbilidades) e das diferentes classes terapêuticas 

existentes (p.e. eficácia, risco de hipoglicemia, alterações no peso, efeitos secundários e custo), não 

se limitando apenas aos ADOs [34].   

O doente diabético de tipo 2 utiliza, maioritariamente, ADOs, no entanto pode necessitar de 

insulinoterapia em função dos parâmetros clínicos que apresenta. Por exemplo, se o diagnóstico desta 

patologia for definido por hiperglicemia marcadamente sintomática, glicemias entre 300 e 350 mg/dL 

e/ou HbA1C > 10%, inicia-se o tratamento com a administração de insulina [33,35]. 

Uma classe terapêutica recentemente disponível no mercado para controlo da diabetes tipo 2 são 

os agonistas dos recetores glucagon-like peptide-1 (GLP-1) ou incretinomiméticos. Estes princípios 

ativos replicam a atividade das incretinas que, por sua vez, são hormonas intestinais sintetizadas após 

as refeições, ou, mais concretamente, após a ingestão de glicose. Um dos seus principais efeitos 

consiste na regulação dos níveis glicémicos através da indução da secreção de insulina, inibição da 



 Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária | FFUP  

24 
 

secreção de glucagon, aumento da saciedade e lentificação do esvaziamento gástrico. Para além disto, 

uma ação bastante benéfica e desejável destes análogos é a redução de peso [34,36].  

Os análogos do GLP-1 podem ser divididos em função da duração da sua ação: curta, como o 

exenatido, o liraglutido e o lixisenatido; longa, através de formulações de libertação prolongada, como 

o exenatido long acting release (LAR), o albiglutido e o dulaglutido. Entidades internacionais aprovam 

a aplicação destes fármacos em qualquer fase evolutiva da diabetes tipo 2, seja em monoterapia ou 

adicional a um tratamento pré-existente com ADO e/ou insulina [34]. 

 

2.3. Dispositivos de autoadministração 

Os dispositivos de autoadministração, ou “canetas” como são comummente conhecidos, consistem 

num dos métodos possíveis de administração de medicação injetável no tratamento e controlo da 

diabetes mellitus [37].  

A primeira caneta autoinjetável, denominada NovoPen®, foi introduzida no mercado em 1985 pela 

empresa dinamarquesa Novo Nordisk, tendo como finalidade a administração de insulina. Rapidamente 

demonstrou vantagens relativamente ao método anterior de seringa e frasco, isto é, maior 

conveniência, maior precisão nas dosagens, maior aceitabilidade pelo doente e, consequentemente, 

maior adesão à terapêutica. 

Ao longo dos anos, estes instrumentos foram submetidos a várias melhorias e inovações, 

principalmente com o aparecimento de novos fármacos de administração injetável. Entre estes 

destacam-se os análogos da insulina humana, permitindo múltiplas injeções diárias, e os análogos das 

incretinas, que requerem uma frequência de injeção significativamente inferior [38].  

O design e funcionamento dos dispositivos têm em mente as características do fármaco a 

administrar, pelo que é expectável a existência de modelos diferentes para cada classe terapêutica. 

Por exemplo, as canetas de aplicação de análogos da insulina podem ser pré-cheias e descartáveis ou 

reutilizáveis e recarregáveis, ambos requerendo a substituição da respetiva agulha antes de cada 

utilização [37]. No entanto, as canetas de aplicação de análogos das incretinas existentes no mercado 

são todas pré-cheias e descartáveis [39].  

Outra vertente essencial destes instrumentos trata-se do seu formato e da técnica de 

autoadministração. De uma forma geral, os dispositivos de aplicação de insulina são constituídos pelos 

mesmos componentes, apesar das ligeiras diferenças de design. Isto possibilita utilizar apenas uma 

técnica comum de aplicação destes instrumentos [37,40]. Pelo contrário, as canetas dos análogos das 

incretinas exigem procedimentos de administração distintos entre cada fármaco e diferenciados dos 

referidos na situação das canetas de insulina [41-43].  

 

2.4. Técnicas de aplicação correta dos dispositivos de administração 

Como referido anteriormente, é possível recorrer a uma técnica de aplicação “universal” para a 

utilização correta dos vários dispositivos de autoadministração de insulina. Uma das opções consiste 

em resumir o processo em 10 etapas simples como é explicitado na Tabela 2:  
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Tabela 2 - Técnica de aplicação única dos dispositivos de autoadministração de insulina (adaptado de [37,40])   

 

Os três fármacos principais da classe dos análogos da GLP-1, presentes no mercado português e, 

igualmente, comercializados na FOL, são o liraglutido (VICTOZA® - Novo Nordisk®), o exenatido LAR 

(BYDURION® - AstraZeneca®) e o dulaglutido (TRULICITY® - Eli Lilly and Company®). O dispositivo 

pré-cheio VICTOZA® apresenta uma semelhança de formato para com as canetas de insulina, ao ponto 

que é legítimo recorrer ao mesmo procedimento, salvo certos pormenores de adaptação, para se 

realizar a sua autoadministração [41] (Anexo XIII).  

Por sua vez, as canetas BYDURION® e TRULICITY® apresentam uma complexidade que exige a 

sua própria técnica de aplicação [42,43] (Anexos XIV e XV).  

 

2.5. Complicações que advêm do tratamento injetável 

A administração de medicação injetável, à semelhança de outros tipos de terapêuticas em que se 

recorre a seringas ou a dispositivos semelhantes aos aqui explorados, apresenta os seus desafios. 

Estes podem derivar da própria técnica, do doente, do profissional de saúde ou de mais do que um 

destes fatores em simultâneo. As três principais complicações são: lipohipertrofia, hemorragias e/ou 

hematomas e injeção durante a gravidez. 

A lipohipertrofia consiste no fenómeno em que se forma uma área espessa e textura semelhante a 

borracha na camada subcutânea da pele onde são administradas as injeções. Este resultado, mais 

observado em pacientes que realizam tratamento com insulina, pode ser consequência de: uma 

1. Lavar as mãos com água quente e sabão, secando-as cuidadosamente; 

2. 
Remover a tampa da caneta injetável e rolar a mesma entre as palmas das mãos 10 

vezes (insulinas pré-misturadas); 

3. 
De seguida, inverter suavemente a caneta 10 vezes de forma a obter uma 

homogeneização da insulina; 

4. Escolher uma agulha nova, remover o selo de papel e inserir a agulha na caneta; 

5. Enroscar a agulha e remover a tampa de segurança (interna e externa) da mesma;  

6. 

Marcar 2 unidades, ou dose de preparação, rodando o botão de dosagem, colocar a 

caneta com a agulha projetada para cima e pressionar o botão anterior de forma a 

observar a saída de insulina, repetir etapas caso tal não ocorra; 

7. 

Marcar a dose necessária, limpar o local de injeção (abdómen, coxa, parte posterior 

dos braços ou nádegas) e apertar uma porção de pele e gordura corporal se as 

condições do doente assim o exigir;  

8. 
Inserir a agulha por completo na pele num ângulo de 90º, manter a posição da caneta 

e pressionar o botão de dosagem até injeção completa; 

9. 
Antes de remover a agulha da pele, contar 10 segundos de forma a assegurar que foi 

administrada a dose completa; 

10. 
Com cuidado, remover a agulha da caneta e rejeitar a mesma para um depósito de 

objetos e/ou resíduos cortantes. 
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aplicação ou instrução incorreta da técnica de autoadministração, a duração do uso de insulina, a 

frequência de injeções e uma reutilização de agulhas. Estas áreas de atrofia variam em forma e 

tamanho, para além de serem dificilmente detetadas visualmente ou por tato, o que agrava ainda mais 

esta complicação. A realização de injeções nos locais afetados provoca alterações na absorção do 

fármaco a administrar, principalmente a insulina, conduzindo à ocorrência de grandes variações dos 

níveis glicémicos, ou seja, impede o controlo devido da diabetes mellitus. Para diminuir o risco de 

formação deste tipo de atrofia, é recomendada a divisão em secções das várias áreas possíveis para 

injeção (abdómen, coxa, parte posterior dos braços ou nádegas) e a rotação entre estas mesmas, a 

favor ou contra a direção dos ponteiros do relógio, uma vez por semana e com um mínimo de 1 cm de 

distância entre cada local [40].  

Deve-se igualmente evitar a reutilização de agulhas, uma vez que podem conduzir ao 

desenvolvimento desta complicação, e verificar periodicamente pela sua presença com o auxílio, de 

preferência, de um profissional de saúde. Uma outra consequência possível de uma técnica de 

administração incorreta trata-se do aparecimento de hematomas e/ou hemorragias externas no local 

de injeção. Inserir a agulha com demasiada força, atingir uma profundidade excessiva na camada 

subcutânea da pele, e/ou mover a agulha quando presente na última, são algumas das atitudes 

incorretas que podem conduzir aos fenómenos em questão, principalmente em doentes sujeitos a 

terapêuticas anticoagulantes. Apesar do desconforto que os hematomas e hemorragias podem 

suscitar, estes não provocam alterações comprovadas nos níveis de glicose dos pacientes. Com isto 

em mente, as principais medidas para minimizar o surgimento destas anomalias são: rever a técnica 

de autoadministração; utilizar uma nova agulha após cada injeção, de forma a evitar a distorção da 

primeira; realizar uma rotação entre os locais e secções de aplicação; pressionar um pouco de algodão 

após a autoadministração até parar a hemorragia. Todavia não se encontra definida a melhor técnica 

de administração de medicação injetável para mulheres grávidas, pelo que é expectável que surjam 

certas preocupações dentro deste grupo. Isto torna-se mais predominante quando ocorre a expansão 

do abdómen com o avanço da gravidez e a futura mãe é doente diabética de tipo I, uma vez que a 

mesma pode recear atingir o útero e, consequentemente, o feto. Especialistas defendem que durante 

o primeiro trimestre de gestação é seguro realizar injeções no abdómen com agulhas de 4 mm e num 

ângulo de 90º. No entanto, no decorrer do segundo e terceiro trimestres, as administrações devem ser 

localizadas nos lados do abdómen, braços ou coxas [40].  

 

2.6. Adversão à autoadministração 

Para além da vertente prática explorada no tópico anterior, deve-se ter em mente os outros tipos de 

impacto que a terapêutica injetável suscita no paciente, principalmente quando a adesão e eficácia do 

tratamento são colocadas em risco. 

A falta de adesão à medicação antidiabética injetável, verificada em certos pacientes, pode advir de 

vários fatores dependentes das características intrínsecas de cada doente e do ambiente cultural e 

socioeconómico que habitam. Entre esses elementos destacam-se a tolerabilidade, a eficácia, o custo 

da medicação, a complexidade do regime terapêutico e a relação entre o paciente e o profissional de 

saúde.   
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No entanto, estudos realizados, nos Estados Unidos, com doentes diabéticos tipo 2 submetidos a 

medicação injetável revelaram que 42% dos obstáculos à continuação da terapêutica derivavam de 

fatores relacionados com a autoadministração por si mesma. Mais especificamente, a preferência por 

ADO, experienciar dor devido às agulhas, nervosismo e/ou ansiedade resultante do recurso a agulhas 

e o tamanho das últimas [44].  

Estes resultados sugerem que a persistência de dificuldades na realização da injeção pode conduzir 

à descontinuação da terapêutica. Uma das formas de evitar este cenário trata-se de recorrer ao auxílio 

de outrem para a administração em causa.  

A alternativa mencionada é algo que, a longo prazo, pode se revelar desvantajoso. Isto, pois se o 

administrador for um indivíduo conhecido ou familiar, haverá ocasiões em que o mesmo não se 

encontrará disponível para a aplicação da injeção. Na situação do administrador ser um profissional de 

saúde, a comuta entre o local de serviço deste e a habitação do paciente rapidamente se torna 

fastidiosa. Para além disto, a dependência que se cria nestes casos pode ser desconfortante face ao 

carácter de certos doentes diabéticos [45].    

 

2.7. Educação do paciente   

Por vezes, uma menor adesão e eficácia do tratamento antidiabético injetável provém de uma 

educação inapropriada do paciente, mais especificamente quanto à técnica e procedimentos a seguir 

com este tipo de terapêutica [44].  

A falha de informação agrava os efeitos psicológicos e emocionais já explorados, pelo que se torna 

responsabilidade dos profissionais de saúde atenuar os mesmos recorrendo a uma instrução e 

acompanhamentos corretos do doente. O último deve se sentir capaz de exprimir as suas 

preocupações e ideias pré-concebidas, eliminando a crença de que a implementação desta terapêutica 

se trata de uma punição ou sinal de incompetência do paciente. 

Quem recorre à autoadministração deve ter a capacidade, desde o início do tratamento, de gerir a 

sua medicação e demonstrar envolvimento na adaptação dos regimes segundo as suas necessidades. 

É recomendado que os programas e/ou iniciativas educativas tenham em mente as capacidades 

físicas e cognitivas, o cenário cultural e o bem-estar emocional de cada indivíduo. Demonstrações de 

técnicas de injeção realizadas pelos utentes podem ser acompanhadas de terapias de distração, 

ilustrações, testemunhos ou dispositivos modelo, de forma a evitar o nervosismo que, normalmente, 

suscita do excesso de atenção [40].  

     

3. Objetivos  

A implementação do projeto aqui apresentado pode ser sintetizado nos seguintes objetivos: 

 Avaliar a técnica de aplicação dos dispositivos de autoadministração de utentes diabéticos que 

frequentam a FOL no controlo da diabetes mellitus; 

 Realizar uma intervenção que permita corrigir eventuais erros possíveis de comprometer a 

terapêutica com estes dispositivos;   

 Determinar o impacto da intervenção na técnica do doente através de uma segunda avaliação. 
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4. Métodos 

4.1. Amostra 

Os utentes diabéticos que utilizam os dispositivos de autoadministração no controlo da sua doença, 

e que frequentam a FOL, foram interpolados durante a sua visita habitual ao estabelecimento e/ou 

através de uma chamada telefónica. Utilizou-se desta forma uma amostra por conveniência. Após uma 

breve descrição do projeto e comprovada a sua disponibilidade, foi solicitado que assinassem o Termo 

de Consentimento Informado do Utente (Anexo XVI).   

 

4.2. Design 

Os elementos selecionados preencheram um questionário anónimo pré-formação (Anexos XVII e 

XVIII) e a execução da sua técnica de administração foi registada em vídeo, tornando-se possível, 

deste modo, avaliar a mesma.  

A intervenção realizada consistiu numa formação de reeducação quanto às técnicas mais 

apropriadas de autoadministração, em função do tipo de dispositivo, tendo sido conduzida 

individualmente com cada participante.  

Seguiu-se o preenchimento de um questionário anónimo pós-formação (Anexos XIX e VIII) e a 

gravação de um segundo vídeo da execução da técnica de administração, isto com o objetivo de 

determinar se esta tinha melhorado após a intervenção. 

Os participantes preencheram o Questionário Anónimo Pré-Formação que era constituído por duas 

partes, sendo que a Parte A refere-se à caracterização da amostra e a Parte B remete à avaliação da 

técnica de autoadministração do participante. A Parte B do questionário foi elaborada de forma a avaliar 

objetivamente a qualidade das técnicas para cada dispositivo. Para cada passo do procedimento o 

doente recebia uma pontuação, ou seja, na situação de realizar corretamente o passo recebia um 

ponto, caso contrário recebia zero pontos. Na eventualidade de executar parte do passo corretamente, 

era concedido meio ponto. Isto permitiu o cálculo de um score para cada participante, antes e depois 

da intervenção. Esta componente foi preenchida por mim após estudar o registo em vídeo do utente, 

em que o mesmo recorre a modelos-teste dos dispositivos que utiliza (fornecidos pelos respetivos 

laboratórios) e a uma laranja (local de injeção) para simular a técnica. 

Na data e hora marcadas em função da disponibilidade do utente, foi realizada a formação de 

reeducação com base numa apresentação PowerPoint (Anexo XX). Nesta são descritos, brevemente, 

os componentes que constituem as canetas em estudo que utilizam e os procedimentos próprios para 

realização de uma técnica correta de autoadministração. Todavia foi realizada uma demonstração 

prática com os modelos-teste, caso o utente assim necessita-se para melhor compreender os 

procedimentos. Terminada a reeducação, seguiu-se o preenchimento do Questionário Anónimo Pós-

Formação, igualmente constituído por duas partes (Parte A e Parte B). Na primeira procede-se a uma 

reanálise da amostra e na segunda a uma nova avaliação da técnica de autoadministração do 

participante. Realizou-se novamente o registo em vídeo da execução da técnica em condições iguais 

às anteriormente aplicadas.  
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Todas as fases que constituem este projeto foram postas em prática dentro das instalações da FOL, 

de modo que foi elaborado e assinado o devido Pedido de Autorização (Anexo XXI) para a utilização 

deste espaço.  

 

4.3. Análise estatística 

Os dados relativos à pontuação da técnica de administração dos dispositivos VICTOZA® e 

TRULICITY® foram analisados através de estatística descritiva, uma vez que a amostra era pequena. 

Os dados relativos à pontuação da técnica de administração da insulina e as diferenças antes e após 

a intervenção foram avaliadas recorrendo ao teste não paramétrico de Wilcoxon. Todos os valores são 

apresentados como valores ordinais com uma casa decimal e foi definido o valor de p < 0,05 como o 

nível de significância estatística, a partir do qual se considera existir diferenças nas distribuições das 

duas variáveis emparelhadas. Todos os dados foram analisados recorrendo ao SPSS para Windows 

versão 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).    

 

5. Resultados  

Inicialmente, a amostra deste projeto era constituída por 14 utentes que realizaram o inquérito pré-

formação e foram sujeitos à respetiva avaliação da técnica. No entanto, quando os participantes foram 

novamente contactados, 5 desistiram (Anexo XXII). As causas mais frequentemente reportadas para 

esta decisão foram: a falta de tempo livre devido ao horário de trabalho; não possuir meios de transporte 

próprios para se deslocar à farmácia; e a necessidade de cuidar de familiares menores e/ou 

incapacitados. 

Os resultados seguidamente explorados e relativos à Parte A do inquérito pré-formação estão 

também presentes no Anexo XXIII. A amostra final é constituída por 9 elementos. Destes, 6 (67%) 

apresentavam idade igual ou superior a 50 anos e os três restantes (33%) idades entre os 18 e os 49 

anos. Quanto à questão do sexo, 5 (56%) elementos da amostra eram do sexo masculino e 4 (44%) do 

sexo feminino. O quadro clínico mais predominante foi a diabetes tipo 2 (6 utentes ou 67%), seguida 

da diabetes tipo 1 (três utentes ou 33%), apesar de que não fora notado qualquer caso de diabetes 

gestacional, nem dos outros tipos específicos desta patologia. Acrescenta-se que, neste caso em 

particular, os 6 participantes que registaram deter diabetes tipo 2 são os mesmos elementos com idade 

igual ou superior a 50 anos.  

Entre as diferentes medicações injetáveis aqui estudadas, 7 participantes (78%) recorriam à 

insulinoterapia e 4 (44%) aos análogos das incretinas para o controlo da diabetes. Dois dos 9 utentes 

utilizavam os dois tratamentos em concomitância. Dos elementos prescritos com canetas de insulina, 

4 (57%) apresentavam diabetes tipo 2 e três (43%) diabetes tipo 1. Dentro dos utilizadores de 

incretinomiméticos, dois (50%) aplicavam o análogo VICTOZA® e os restantes dois (50%) o 

medicamento TRULICITY®. Um dos utilizadores deste último análogo registara deter diabetes tipo 1. 

Curiosamente, no período de tempo em que decorreu este projeto, não foi registado a aplicação da 

caneta BYDUREON® por qualquer participante. Apesar disto, todos os elementos indicaram o seu 

regime terapêutico quando inquiridos, inclusive, alguns deles, descreveram com rigor o número de 

unidades a utilizar de insulinas de ação rápida/muito rápida e das insulinas de ação basal. 
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Relativamente ao nível de controlo da patologia, 7 elementos (78%) afirmaram ter a diabetes 

controlada. De forma a averiguar a veracidade desta declaração, os utentes foram inquiridos sobre o 

seu último registo de HbA1C (%), valor este que dois participantes (22% da amostra) desconheciam ou 

não se recordavam. Sendo assim, dentro dos utentes que efetivamente registaram este parâmetro, isto 

é, 7 participantes, 5 (71%) afirmaram ser diabéticos controlados, contudo, apenas dois (29%) 

apresentaram valores de HbA1C inferiores a 7%.  

Quanto às situações explicitadas no ponto 2.5. Complicações que advêm do tratamento 

injetável, 5 utentes (56%) nunca experienciaram hematomas e/ou hemorragias, hiperlipotrofia e/ou 

necessidade de realizar injeções durante a gravidez. Dos 4 restantes (44%), a complicação mais 

predominante referida foram os hematomas e/ou hemorragias (36% das respostas registadas).  

Todos os inquiridos reportaram respeitar o seu respetivo regime terapêutico, não tendo, 

consequentemente, assinalado qualquer uma das razões propostas quando tal não se verifica.  

Durante o seu tratamento da diabetes, 4 participantes (44%) descreveram experienciar, pelo menos, 

uma das dificuldades enumeradas no questionário pré-formação, destacando-se o nervosismo e/ou 

ansiedade em usar agulhas e a dor significativa provocada pelas mesmas.  

Para finalizar este estudo da amostra, os utentes reportaram um grau de confiança nas suas 

capacidades de autoadministração (escala de 1 a 5) bastante elevado, uma vez que não foi assinalado 

qualquer grau inferior a 4.  

A reanálise da amostra, conseguida através da Parte A do inquérito pós-formação, resultou nos 

dados apresentados no Anexo XXIV. Quando os participantes foram inquiridos, novamente, quanto ao 

seu grau de confiança nas suas capacidades (escala de 1 a 5), determinou-se que este não sofreu 

qualquer alteração. Relativamente à opinião dos utentes sobre o grau de utilidade da formação teórico-

prática a que foram sujeitos (escala de 1 a 5), 8 (89%) conferiram-lhe o valor máximo na escala referida. 

A última questão do inquérito mencionado remetia ao grau de intenção do participante em corrigir a sua 

técnica de autoadministração (escala de 1 a 5), uma vez reeducados na última. Fora do expectável, 

três participantes (33%) não responderam com o grau máximo da escala.    

Os resultados score atribuídos a cada utente na respetiva avaliação qualitativa pré e pós-formação 

da técnica de autoadministração, em valores relativos e em percentagem, segundo o sistema de 

pontuação referido no tópico 4.2. Design, são apresentados em tabela no Anexo XXV. Por sua vez, 

verifica-se da análise estatística que, no que diz respeito à técnica de autoadministração das canetas 

de insulina, existe evidência estatística (p = 0,018) para afirmar que as distribuições das variáveis 

analisadas são diferentes, antes e após a formação de reeducação. 

   

6. Discussão  

Segundo os resultados, o quadro clínico mais predominante nesta amostra trata-se da diabetes tipo 

2, uma determinação igualmente observada no geral da população diabética [28]. De salientar que 

todos os participantes que apresentavam este quadro clínico eram adultos de idade mais avançada 

(igual ou superior a 50 anos). Esta característica é bastante observada na maioria dos diagnosticados 

com diabetes tipo 2, ao ponto que certas entidades, como a Federação Internacional de Diabetes e o 
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Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais (Estados Unidos), consideram idade 

igual ou superior a 45 anos um fator de risco ao seu desenvolvimento [46,47].  

O facto de existirem utentes na amostra com diabetes tipo 2 que recorrem à insulinoterapia, neste 

caso através dispositivos de autoadministração, significa que, muito provavelmente, tiveram de 

experienciar um de dois cenários: o diagnóstico desta patologia foi definido por hiperglicemia 

marcadamente sintomática, glicemias entre 300 e 350 mg/dL e/ou HbA1C > 10%; o tratamento com 

ADO e medidas não farmacológicas não foi suficiente para um controlo apropriado da diabetes [33,35].   

Curiosamente, um participante que registou deter diabetes tipo 1 aplica, para além da requerida 

insulina, um análogo das incretinas, mais especificamente, o medicamento TRULICITY®. Apesar de 

não estar presente como opção terapêutica nas recomendações internacionais, a associação de um 

análogo GLP-1 à insulinoterapia para o tratamento de diabetes tipo 1 é uma possibilidade que já fora 

testada em certos ensaios clínicos [48-56]. Destes concluiu-se que a aplicação de incretinomiméticos 

deve ser ponderada perante doentes com excesso de peso ou obesos e que não conseguem atingir as 

suas metas terapêuticas através de uma insulinoterapia intensa. O fármaco liraglutido, ou VICTOZA®, 

foi o que mais evidência demonstrou para a sua sugestão a doentes com diabetes tipo 1 não 

controlados e com excesso ou obesos [57]. No caso em particular do participante deste projeto, seria 

necessário esclarecer melhor em que circunstâncias lhe foi prescrito TRULICITY®, uma vez que o 

questionário não inquiria o IMC dos utentes e o regime terapêutico registado para a insulinoterapia não 

descrevia especificamente as unidades utilizadas. 

Verificou-se uma discordância entre o número de utentes diabéticos, com o seu último valor de 

HbA1C (%) registado, que afirmaram estar controlados e o número de doentes com valores de HbA1C 

inferiores a 7%. Isto suscita a possibilidade do próprio participante não compreender o que significa ser 

um doente diabético verdadeiramente controlado. Discrepâncias desta natureza, quanto ao controlo da 

diabetes ou dos níveis de glicemia e o significado dos valores obtidos em testes de média a longo prazo 

(como o caso do HbA1C), é algo que já fora observado em certos estudos dirigidos a esta temática. 

Um estudo, em particular, consistia num inquérito on-line apresentado a doentes diabéticos tipo 2 de 6 

países diferentes (Canada, Alemanha, México, Estanha, Reino Unido e Estados Unidos da América). 

Os seus resultados demonstraram que mais de metade dos participantes (57%) registou valores de 

HbA1C iguais ou superiores a 7%, apesar de dois-terços da amostra reportar que o seu último registo, 

para este parâmetro, demonstrou que se encontravam num estado muito bom quanto à sua patologia 

[58].    

Quanto às situações explicitadas no ponto 2.5. Complicações que advêm do tratamento 

injetável, mais de metade dos participantes (5 utentes ou 56%) nunca experienciaram as mesmas. Por 

sua vez, entre os restantes utentes, a complicação mais predominante referida foram os hematomas 

e/ou hemorragias, o que pode indicar uma técnica de autoadministração menos correta de sua parte. 

Contudo, recordo que estas manifestações não provocam alterações comprovadas nos níveis de 

glicose dos pacientes [40].  

Todos os inquiridos reportaram respeitar o seu respetivo regime terapêutico. Apesar disto, os 

resultados podem não ser um reflexo da realidade, uma vez que a questão pode ser demasiado 
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sugestiva e, não intencionalmente, pressionar o participante a responder positivamente devido ao seu 

receio de represálias ou de ser julgado.  

A experiência de, pelo menos, uma das dificuldades enumeradas no questionário pré-formação por 

4 utentes (44%) é bastante preocupante, uma vez que estas dificuldades são fatores relacionados com 

a autoadministração que já se revelaram obstáculos à continuação da terapêutica [44]. Com isto em 

mente, estes utentes, muito provavelmente, ultrapassaram fases em que se sentiam incapazes de 

cumprir o seu regime de tratamento, comprometendo o controlo da patologia e a melhoria da sua 

qualidade de vida.     

No que se refere à formação de reeducação, pode-se afirmar que esta teve um impacto muito 

positivo. Segundo os resultados obtidos existem diferenças nas pontuações antes e após a formação 

no que diz respeito à técnica de administração da insulina, sendo que as pontuações aumentaram após 

a formação de forma significativa. Com isto, demonstra-se, claramente, que a intervenção do 

farmacêutico em ações de educação na população em geral, e nas farmácias comunitárias em 

particular, melhora a adesão à terapêutica dos doentes e aumenta o conforto e nível de destreza dos 

doentes diabéticos que precisam de usar estes dispositivos invasivos. 

Os resultados referentes aos dispositivos VICTOZA® e TRULICITY® apontam também para uma 

melhoria na técnica, uma vez que a pontuação aumentou após a intervenção, no entanto, devido ao 

pequeno tamanho da amostra, estes dados não foram alvo de tratamento estatístico inferencial.  

 

7. Conclusões 

A execução de uma intervenção, sob a forma de uma formação reeducativa quanto à técnica de 

autoadministração mais apropriada, numa amostra de doentes diabéticos que recorrem a canetas de 

medicação injetável antidiabética, resultou num impacto muito positivo. Erros que os utentes cometiam 

na sua técnica, sem se aperceberem, e que poderiam estar a comprometer a terapia com os 

dispositivos em questão foram corrigidos. Comprova-se, deste modo, que a intervenção farmacêutica, 

principalmente em cenário de farmácia comunitária, tem a capacidade de contribuir para a otimização 

da terapêutica, tendo sempre em mente o papel importante que o utente tem na mesma. 

Apesar disto, este projeto teve as suas limitações, pelo que, todavia, tem a possibilidade de ser 

aperfeiçoado e readaptado para a continuação do estudo da relação entre o doente diabético e os 

dispositivos de autoadministração disponíveis. Entre as sugestões para o futuro, destaco: a aplicação 

do mesmo projeto com uma amostra maior, através da divulgação do estudo por meios de comunicação 

apropriados; a realização de uma terceira avaliação da técnica alguns meses após a intervenção, para 

averiguar se houve retenção a médio-longo prazo da informação transmitida; adicionar mais questões, 

ao devido questionário, direcionadas à evolução do tratamento da patologia, desde o diagnóstico até à 

atualidade, ou a criação de um questionário inteiramente dedicado a esta, para compreender melhor 

as circunstâncias exatas que requereram a farmacoterapia em uso; um acompanhamento do controlo 

da patologia, através dos registos de HbA1C (%) dos utentes, antes e após da formação reeducativa, 

de forma a verificar se esta tem um impacto nos níveis glicémicos e bem-estar.        
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PROJETO II – A pediculose em ambiente escolar  

1. Enquadramento  

O incentivo para a realização deste projeto surgiu, pela primeira vez, algumas semanas após o início 

do meu estágio comunitário na FOL. Isto quando, num certo dia, chegou uma encomenda da empresa 

Reckitt Benckiser® que consistia em vários produtos desparasitantes da gama FULLMARKS® para 

renovação do stock. Incluído na encomenda encontrava-se uma quantidade significativa de material 

didático e informativo para as escolas sobre a temática da pediculose. Consequentemente, a equipa 

da FOL sugeriu-me dar uso a este mesmo material, sob a forma de um dos meus projetos, numa das 

instituições de ensino da região. 

Realizar atividades de natureza educativa e interativa com crianças é algo que já tenho alguma 

experiência, derivado do facto de ter participado em trabalho voluntário com estas durante o meu 

percurso académico na FFUP. Apesar de exigir certos cuidados, como, p.e., adaptar a informação de 

forma a ser mais acessível e cativante a este tipo de audiência, sempre terminei as sessões educativas 

com uma sensação de satisfação ao testemunhar que as crianças assimilaram os novos 

conhecimentos. Tendo em mente o mencionado, decidi prosseguir com o projeto de realizar uma 

apresentação educativa sobre a temática da pediculose, em que a instituição de ensino alvo seria o 

Centro de Acolhimento “Mãe d’Água”, uma valência da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 

Valongo. Este tem como missão acolher crianças e jovens (órfãs e/ou em situações socioeconómicas 

precárias), sob a tutela de várias orientadoras especializadas, de forma a lhes garantir estruturas 

suporte, o mais semelhante possível a um ambiente familiar comum, onde se reúnem as condições e 

cuidados próprios a uma boa educação, bem-estar e desenvolvimento integral [59]. O centro em 

questão tem uma condição única e crítica para a pediculose: trata-se de um ambiente, 

simultaneamente, escolar e familiar, em que menores de quase todas as idades partilham os mesmos 

espaços e materiais diariamente. A educação correta quanto à problemática da pediculose, 

principalmente na prevenção da sua transmissão, a estas crianças, torna-se, assim, essencial para 

evitar desregulações na estabilidade que lhes foi cuidadosamente construída. 

 

2. Contextualização teórica  

2.1. Definição de pediculose  

A pediculose, ou infestação por piolhos, resume-se a uma das parasitoses mais comuns no ser 

humano, tendo como agente responsável um ectoparasita obrigatório, isto é, o piolho. Existem três 

espécies diferentes deste parasita, pelo que cada um provoca uma manifestação diferente da 

problemática em causa: o Pediculus humanus capitis, ou piolho da cabeça, que conduz à pediculose 

capitis; o Pediculus humanus corporis, ou piolho do corpo, que conduz à pediculose corporis; e 

o Phthirus pubis, ou piolho púbico, que conduz à pediculose púbica [60,61]. Os seus comportamentos 

e características diferentes refletem-se na sua presença em diferentes regiões do hospedeiro humano 

[47], para não mencionar as suas capacidades como transmissor de outras patologias (de momento, 

apenas foi observado este fenómeno através do Pediculus humanus corporis [62]). 

A pediculose capilar é a forma mais comum desta parasitose em ambiente escolar (pré-escola e 

primária), podendo o agente invasivo atingir o couro cabeludo, sobrancelhas e pestanas das crianças 
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[63]. Tendo em mente o que fora aqui descrito, as consequências de carácter psicossocial desta 

condição são, geralmente, mais valorizadas do que as de carácter clínico. Mais concretamente, 

ansiedade social, desconforto, ansiedade por parte dos pais, constrangimento derivado da situação por 

parte da criança, falhas na comparência às aulas e incumprimento do trabalho escolar [64].  

 

2.2. Epidemiologia  

Sendo uma condição exclusivamente humana e ubiquitária, a comprovação de que a pediculose 

capilar (PC) e o respetivo agente invasor acompanham a nossa espécie desde a antiguidade é algo já 

espectável. Isto pode ser presenciado em achados arqueológicos, como os ovos de piolho fossilizados 

que datam a 10 000 anos atrás [64]. 

Na atualidade, os estudos de prevalência desta condição nos países desenvolvidos revelam 

resultados de variabilidade significativa, p.e., no continente europeu os valores do indicador em questão 

podem se apresentar desde 1% até 20%, todavia excluindo a discrepância observada nas diferentes 

regiões do mesmo país [64,65]. Em Portugal, um estudo realizado em 4 escolas do 1º Ciclo, Ensino 

Básico, da região Norte, concluiu que o nível de prevalência da amostra era relativamente baixo, em 

que apenas 17,2% das crianças demonstravam sinais de contaminação pelo piolho da cabeça [66].  

Curiosamente, nas últimas três décadas, tem-se registado um ligeiro aumento no número de casos 

de PC numa perspetiva global, podendo se tratar de um reflexo do surgimento de resistências aos 

antiparasitários mais comuns [64].      

Indivíduos de todos as classes e/ou grupos socioeconómicos podem ser atingidos pela PC, de forma 

que não é dependente, simplesmente, do nível de higiene pessoal ou do meio. Como já fora referido, 

as crianças na idade pré-escolar e escolar, isto é, entre os três e os doze anos, são as mais afetadas 

pelo parasita em questão, principalmente as crianças caucasianas e do sexo feminino [65,67]. Teorias 

sugerem que esta última observação advém do facto das mesmas, geralmente, partilharem maior 

contacto físico do que as crianças do sexo masculino. Igualmente se propõem que certos tipos de 

cabelo apresentam características que permitem uma maior proliferação da espécie invasiva [67].  

 

2.3. Caracterização do parasita  

O Pediculus humanus capitis, piolho da cabeça ou, como é comummente designado, piolho, trata-

se de um artrópode, da ordem Psocodea, que se alimenta de sangue e cuja única espécie hospedeira 

é o ser humano (já referido) [68]. Apresentando uma cor acinzentada clara e 6 membros (incluindo 

garras), o tamanho do inseto em questão varia entre 1 e 3 mm de comprimento e, ao contrário de certos 

mitos, não possui a capacidade de voar, nem de saltar [69,70]. Para sobreviver, o mesmo ingere sangue 

várias vezes por dia, algo possível através de estruturas mandibulares adaptadas para o ato de sucção 

e da sua saliva, simultaneamente produzida, que demonstra propriedades anticoagulantes e 

vasodilatadoras no hospedeiro [69]. As zonas da cabeça de maior tendência para a fixação do piolho 

são a nuca e a retro-auricular, pois são os locais com melhores condições de humidade e temperatura 

para o seu desenvolvimento (p.e. permite manter a sua própria temperatura corporal) [70]. 

O ciclo de vida deste parasita pode ser simplificado em três fases: ovo (ou lêndea), ninfa e adulto 

[68]. Na primeira fase, as fêmeas adultas, que vivem, em média, até 30 dias, depositam cerca de 10 
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ovos (ou lêndeas) diariamente [70]. Estes mesmos ovos são consolidados na base do fio de cabelo, 

procurando manter a sua proximidade com o couro cabeludo. As lêndeas, geralmente, medem 0,8 mm 

de comprimento e 0,3 mm de largura, demonstrando, ainda, uma forma oval e uma coloração que oscila 

entre o branco e o amarelo. Isto pode, facilmente, conduzir à sua identificação incorreta como gotículas 

de produtos para o cabelo, em spray, ou partículas de caspa. 

Na segunda fase, os ovos eclodem dentro de 1 semana após a sua postura (entre o 6º e 9º dia), 

libertando as ninfas. Esta forma é semelhante à do piolho adulto, contudo o seu tamanho é inferior. 

Para atingir a maturidade a ninfa tem de passar por três mudas, algo que, normalmente, é atingido 

cerca de 7 dias depois da abertura dos ovos. As lêndeas vazias, por sua vez, mantêm-se fixas no fio 

de cabelo, assumindo uma coloração permanente de amarelo opaco.   

Na terceira e última fase do ciclo, o piolho adulto possui dimensões semelhantes às de uma semente 

de sésamo, verificando-se, ainda uma discrepância entre o tamanho das fêmeas (superior) e dos 

machos (inferior). Se tiver acesso a uma fonte constante de alimento no hospedeiro, o parasita em 

questão tem a possibilidade de sobreviver até 30 dias (já referido). Caso contrário, apenas conseguirá 

suportar um a dois dias de vida fora do hospedeiro [68]. 

 

2.4. Modo de transmissão  

O principal modo de transmissão da PC, recordando que o piolho não apresenta capacidades de 

voo nem de salto, trata-se do contacto direto. Por outras palavras, o artrópode consegue contaminar 

outros hospedeiros rastejando de uma cabeça afetada para uma “saudável” quando sujeitas a contacto 

físico direto. Justifica-se, assim, a maior incidência de PC entre crianças presentes em ambientes de 

fácil interação, como a escola, o meio familiar, atividades de desporto, campismo e festas de pijama 

[67]. Uma forma menos comum de transmitir a PC, apesar de ser alvo de alguma evidência sugestiva 

do contrário [65], consiste na transmissão por fómites, ou transmissão indireta. Nesta última, uma 

cabeça não-contaminada pode ser atingida quando em contacto direto com: vestuário pertencente a 

uma pessoa com a problemática em estudo, como chapéus, cascóis, casacos, uniformes desportivos, 

fitas para o cabelo e elásticos; escovas, pentes ou toalhas já utilizadas por uma vítima de PC; camas, 

sofás, almofadas, tapetes ou peluches que tenham sido, recentemente, utilizados por indivíduos 

contaminados com este parasita [67]. Apesar de tudo, animais de estimação, como o gato e o cão, não 

contribuem para a transmissão de PC [71]. 

 

2.5. Sinais e sintomas  

Em certos casos, este tipo de pediculose pode ser assintomático [65], contudo a maioria dos 

indivíduos contaminados demonstram um ou mais sinais e sintomas, de menor ou maior intensidade, 

em função do nível de desenvolvimento da invasão e das características do próprio hospedeiro. As 

manifestações mais comummente listadas são [60,63,71]: a sensação de algo movimentar-se no couro 

cabeludo; comichão no couro cabeludo, pescoço e/ou orelhas, sendo uma reação alérgica à saliva do 

piolho; o avistamento de piolhos no couro cabeludo e/ou lêndeas nos fios de cabelo, em que as últimas 

são mais fáceis de detetar em redor das orelhas e linha do cabelo, apesar de não representarem, 

obrigatoriamente, uma parasitose ativa; lesões na cabeça e pescoço derivadas da coceira, 



 Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária | FFUP  

36 
 

acrescentando que, se não forem devidamente tratadas, podem sofrer infeção por microrganismos 

normalmente presentes na pele humana (p.e. Staphylococcus aureus e/ou Streptococcus pyogenes); 

irritabilidade e problemas de sono devido ao facto do piolho ser mais ativo durante a noite. Quando um 

individuo está perante uma pediculose pela primeira vez, os primeiros sintomas, como, p.e. comichão, 

apenas devem surgir duas a seis semanas após a contaminação [71]. Isto, pois, todavia, é necessário 

que o organismo desenvolva sensibilidade à saliva do parasita [65].   

 

2.6. Diagnóstico  

O método de diagnóstico de eleição, segundo a Academia Americana de Pediatria, de uma PC ativa 

resume-se à identificação de uma ninfa ou piolho adulto vivos no couro cabeludo ou cabelo da potencial 

vítima [72]. No entanto, as ninfas e piolhos adultos são muito pequenos, movimentam-se rapidamente 

e evitam a luz, pelo que uma inspeção visual sem recurso a utensílios próprios não é o mais adequado 

[73]. Como alternativa, as guidelines da instituição mencionada recomendam a passagem de um pente 

fino, já adaptado para a pesquisa destes parasitas, no cabelo molhado e lubrificado com condicionador 

comum, desde as raízes às pontas, do individuo afetado [72].     

Perante o cenário de não se verificar a presença de ninfas ou piolhos adultos, uma segunda 

inspeção deve ser conduzida, desta vez por lêndeas (ovos) viáveis. Estas são mais frequentemente 

avistadas atrás das orelhas e na base do pescoço (já referido), algo conseguido através da observação 

a olho nu ou recorrendo a uma lâmpada de Wood (confere uma coloração azulada às lêndeas) [72,73]. 

Apesar disto, apenas aquelas que se encontram a, cerca de, 6 mm acima da base do fio de cabelo 

podem ser verdadeiramente viáveis e sugestivas de uma infestação ativa. Quando localizadas num 

nível superior ao descrito, significa que as lêndeas devem estar vazias ou mortas, uma vez que 

requerem uma proximidade ao couro cabeludo para a sua sobrevivência. Existe a possibilidade de 

submeter estas estruturas biológicas à observação microscópica de forma a conferir a sua viabilidade, 

isto é, confirmar a presença de uma ninfa no seu interior [72].  Se não se verificarem ninfas e/ou piolhos 

adultos na cabeça de uma potencial vítima, e as lêndeas presentes apenas se encontram acima do 

limite de 6 mm, está-se perante uma infestação, muito provavelmente, antiga e inativa (não carece de 

qualquer tratamento) [73].    

Para além do diagnóstico referido, pode-se proceder a um diagnóstico diferencial de forma a garantir 

que as partículas observadas no cabelo são verdadeiramente ovos de piolho. Este exame inclui a 

dermatite seborreica e a psoríase do couro cabeludo, em que as escamas resultantes destas patologias 

são facilmente destacáveis, ao contrário das lêndeas. Detritos, como vestígios de tinta e de produtos 

cosméticos, podem ser, ainda, erradamente identificados como ovos, sendo necessário um 

esclarecimento devido [61].  

 

2.7. Tratamento  

Todos os indivíduos diagnosticados com uma infestação ativa de PC devem ser submetidos a 

tratamento, assim como, em simultâneo, todos os membros do agregado familiar ou pessoas próximas 

cujo diagnóstico revelou a presença de uma parasitose ativa. Certos especialistas recomendam 

tratamento profilático a quem partilha a cama e/ou local de descanso das vítimas desta parasitose [74]. 
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Atualmente, é possível delinear várias formas de tratar a PC, em que se aplicam produtos sujeitos a 

receita médica, de venda livre e/ou “caseiros”. Entre os procedimentos existentes, destacam-se: os 

métodos químicos, os métodos físicos e os “tratamentos alternativos” [70]. 

Os métodos químicos consistem, principalmente, na utilização de pediculicidas (agentes que 

eliminam piolhos) tópicos, distinguindo-se os agentes cujo mecanismo de ação é de natureza 

neurotóxica. Entre estes, existe o malatião (organofosfato), o carbaril (carbamato), o lindano 

(organoclorado), o spinosade, as piretrinas (extraído da flor do crisântemo), a permetrina, fenotrina e 

deltametrina (os três últimos são piretróides, isto é, derivados sintéticos das piretrinas) [64,65,69]. A 

frequência do tratamento depende, principalmente, do tipo de efeitos que os agentes antiparasitários 

provocam. Produtos com ação ovicida (elimina ovos) forte requerem tratamento complementar apenas 

se se verificar a presença de piolhos adultos vários dias após a primeira intervenção [74]. Pediculicidas 

com uma ação ovicida mais fraca, ou inexistente, exigem aplicações frequentes. De forma a ser atingida 

o máximo de eficácia, é recomendado, no geral, que a segunda intervenção seja no período de tempo 

pós-eclosão dos ovos, mas prematuração completa a piolho adulto. Isto é, entre 7 a 14 dias depois do 

primeiro tratamento (em que já foram eliminados piolhos adultos e jovens) [70,74]. 

Uma adição e/ou alternativa ao pediculicidas tópicos trata-se da terapêutica oral, em que certos 

fármacos, como o agente anti-helmíntico ivermectina e o antibiótico cotrimoxazol (ou sulfametoxazol-

trimetoprim), têm sido utilizados de forma off-label devido à sua eficácia satisfatória na terminação da 

PC em casos pontuais. Não é aconselhado o seu uso na primeira linha de tratamento, uma vez que 

podem suscitar resistências [64,65]. Como alternativa ao mencionado para o tratamento da pediculose, 

existe, ainda, os métodos físicos, ou seja, a remoção mecânica, o desequilíbrio osmótico e/ou asfixia, 

a exsicação e a eletrocussão. No primeiro método, é recomendada a remoção manual de lêndeas, com 

recurso a um pente fino no cabelo molhado e lubrificado com condicionador comum, como adjuvante 

após a aplicação de um produto ovicida, e não como via de tratamento isolada. Por desequilíbrio 

osmótico e/ou asfixia do piolho, listam-se o álcool benzílico e os derivados meticones (óleo sintéticos 

de silicone), em que as substâncias ativas envolvem o parasitam num filme oclusivo, obstruindo os 

seus espiráculos (p.e loção e spray FULLMARKS®). A exsicação resume-se à aplicação de ar quente, 

durante 30 minutos, recorrendo a um dispositivo próprio para veicular o ar, o que, infelizmente, 

juntamente com a exposição a temperaturas elevadas, limita a sua adesão. Para finalizar, a 

eletrocussão consiste na deteção e remoção de piolhos aplicando um aparelho eletrónico [64,70]. Estes 

últimos tratamentos têm-se demonstrado mais vantajosos relativamente aos pediculicidas químicos 

mencionados. Isto, uma vez que, ao contrário destes, os métodos físicos não conduzem ao 

desenvolvimento de resistências, e a sua inércia química e natureza não-tóxica permite evitar os efeitos 

adversos tipicamente associados ao tratamento antiparasitário químico (p.e. absorção transcutânea, 

risco de desenvolvimento de leucemia infantil e complicações neurológicas devido a ingestão acidental) 

[65]. As metodologias designadas de “tratamentos alternativos” não são letais para o piolho, de forma 

cientificamente comprovada, representando as vias mais tradicionais para a resolução da PC de 

tempos outrora, como, p.e., a aplicação de vaselina, pomadas para o cabelo, maionese, azeite, óleos 

vegetais ou minerais [70]. 
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2.8. Procedimentos de prevenção e controlo  

Prevenir a transmissão pontual e/ou coletiva de PC é, muitas vezes, dificultada pelo intervalo de 

tempo significativo até ao surgimento dos primeiros sintomas de uma parasitose ativa e a tendência 

para um contacto próximo entre os grupos mais atingidos por esta condição, isto é, as crianças [60]. 

Apesar disto, é possível implementar e instigar medidas de prevenção e controlo da infestação de 

piolhos, principalmente após o aparecimento dos primeiros casos ativos de PC: 

 Evitar o contacto direto cabeça-a-cabeça durante atividades de grupo em ambiente escolar, familiar 

e outros (p.e. atividades desportivas, recreio, festas de pijama e acampamentos); 

 Não partilhar peças de vestuário e acessórios, como chapéus, cascóis, casacos, uniformes 

desportivos, fitas para o cabelo ou barretes; 

 Não partilhar escovas, pentes ou toalhas, procurando desinfetar os dois primeiros, quando 

utilizados por um indivíduo vítima de PC, mergulhando-os em água quente (> 60ºC) durante 5-10 

minutos; 

 Não utilizar camas, sofás, almofadas, tapetes ou animais de peluche que entraram, recentemente, 

em contacto com um indivíduo vítima de PC; 

 Lavar e secar todo o vestuário, roupa de cama, e outros itens, que tenham entrado em contacto 

com o indivíduo vítima de PC dois dias antes do início do tratamento, aplicando água quente e uma 

secagem a elevada temperatura;  

 Pertences que não possam ser lavados na máquina devem ser selados em sacos de plástico 

durante duas semanas; 

 Aspirar o chão e mobiliário presente no ambiente familiar, principalmente nas zonas de contacto 

com o indivíduo vítimas de PC; 

 Não usar sprays fumegantes, ou semelhantes, uma vez que não são requeridos no controlo da 

pediculose e podem ser tóxicos quando inalados ou absorvidos através da pele. 

Uma das recomendações significativas aquando um surto de PC dentro de uma comunidade, escola 

ou acampamento, consiste em ensinar às próprias crianças o tipo de atividades a evitar de forma a 

diminuir a incidência desta infestação [75]. 

 

3. Objetivos  

A implementação do projeto aqui apresentado pode ser sintetizado nos seguintes objetivos: 

 Informar as crianças em ambiente escolar e familiar quanto à problemática da pediculose; 

 Promover comportamentos corretos na profilaxia e tratamento da pediculose em ambiente escolar 

e familiar; 

 Corrigir os mitos que possam existir quanto à pediculose em ambiente escolar e familiar, seja por 

parte das crianças como dos docentes e não-docentes. 

 

4. Métodos  

De forma a atingir os objetivos mencionados na educação das crianças, docentes e não-docentes 

presentes no Centro de Acolhimento “Mãe d’Água”, considerei como a melhor opção a realização de 

uma pequena sessão educativa sobre a pediculose em ambiente escolar. Sob a orientação da FOL, 
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preparei uma apresentação em formato PowerPoint (Anexo XXVI) em que a problemática em estudo 

era explorada de uma simples e adaptada à faixa etária do público-alvo principal. Os tópicos abordados 

foram: a definição de pediculose, o agente parasitário, o ciclo de vida do piolho, as formas de 

transmissão, os sintomas de um PC ativa, os procedimentos que a criança deve seguir quando suspeita 

de uma PC ativa, os tratamentos mais comuns e sugestões para evitar a transmissão do piolho às 

pessoas com quem convivem. No final da apresentação, todavia propus 5 questões simples (duas 

questões de escolha múltipla e três questões de verdadeiro ou falso), todas derivadas da informação 

partilhada durante a sessão, tendo como finalidade verificar se as crianças estavam cativadas com a 

mesma e se interiorizaram o que fora ensinado. Após este pequeno questionário, cada participante foi 

presenteado com: um caderno de entretenimento (Anexo XXVII) sobre a temática em estudo (contém 

desenhos para colorir, jogos, atividades, entre outros) disponibilizada pela marca de produtos 

desparasitantes FULLMARKS® e a própria FOL; uma pequena caixa de lápis de cor (Anexo XXVII), 

igualmente disponibilizada pela FULLMARKS® e a FOL; e um folheto informativo ilustrado (Anexos 

XXVII e XXVIII), que preparei para a ocasião tendo em mente as características do público-alvo, com 

dicas para prevenir e lidar com a pediculose, descreditando, ainda, mitos tipicamente associados à PC. 

Para além do referido, as docentes e não-docentes responsáveis disponíveis para assistir à 

apresentação seriam sujeitas a um pequeno inquérito pós-intervenção (Anexo XXIX), em que lhes era 

inquiridos: o nome, a idade, o grau de utilidade que daria à apresentação projetada (numa escala de 1 

a 5), quão apropriada para o público presente considerou a mesma (numa escala de 1 a 5), o grau de 

influência positiva que a apresentação terá no público presente (numa escala de 1 a 5) e o grau de 

contributo que a presente sessão teve para o seu conhecimento (numa escala de 1 a 5). 

 

5. Resultados e Discussão 

Com a devida antecedência, entrei em contacto com a coordenadora do Centro de Acolhimento 

“Mãe d’Água” de forma a delinear o dia mais apropriado para a sessão educativa, assim como os 

devidos recursos eletrónicos de apoio à mesma (p.e., televisor com porta para ligação com um 

computador). A apresentação acabou por se realizar no dia 1 de junho de 2019 (Dia da Criança), às 

15:00 h, nas próprias instalações do centro mencionado. Estiveram presentes 20 crianças, idade entre 

os 4 e 16 anos, e uma das mentoras especializadas (as restantes não se encontravam disponíveis no 

momento da atividade). 

Desde o início da apresentação denotei que a temática da PC era de grande interesse por parte da 

audiência, principalmente as crianças e jovens. Várias vezes, no decorrer da sessão, as mesmas 

colocaram questões, informaram-me dos conhecimentos (por vezes, incorretos, como mitos) que já 

detinham da problemática e, todavia, partilharam os casos que testemunharam (pessoalmente ou por 

alguém próximo) de uma pediculose ativa. A orientadora presente demonstrou-se bastante instruída e 

experiente quanto à PC, pelo que a sessão educativa, para esta, acabou por se tornar num processo 

mais revisivo. Os resultados das questões propostas no final da apresentação foram muito promissores, 

em que a grande maioria, ou todos os membros, da audiência selecionaram, oralmente, as respostas 

corretas. Isto sugere que deram a devida atenção aos conhecimentos que transmiti, que interiorizaram 

os mesmos e que o método educativo que escolhi foi suficientemente apropriado. Estas observações 
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foram, ainda, favorecidas pela pontuação máxima atribuída às questões do inquérito pós-intervenção 

ao qual a mentora especializada (docente) foi sujeita (Anexo XXIX). 

O encerramento da sessão foi demarcado com testemunhos animados e de satisfação, por parte 

das crianças, relativamente à nova informação adquirida sobre a PC. A distribuição por cada 

participante dos cadernos de entretenimento, caixas de lápis de cor e folhetos ilustrados derivados da 

apresentação foi, igualmente, muito bem recebida. 

 

6. Conclusão 

A pediculose capilar é uma condição já muito explorada a nível dos profissionais de saúde e 

educadores especializados, contudo o mesmo não se reflete, do meu ponto de vista, entre as próprias 

crianças propícias a este tipo de infestação. Certas iniciativas aplicadas em instituições de ensino que 

visam educar sobre esta problemática têm sido disponibilizadas (p.e., pela marca de desparasitantes 

FULLMARKS®). No entanto, estas atividades não são o suficiente, uma vez que a falta de 

conhecimentos que testemunhei aquando a realização do projeto trata-se do reflexo, pelo menos 

regional, do que é ensinado às crianças nas suas escolas. 

Outro aspeto que denotei durante esta experiência é que as medidas educativas sobre a PC são, 

primeiramente, focadas na esfera social escolar. Apesar de lógica, esta mesma tendência pode, não 

intencionalmente, negligenciar as restantes instituições existentes onde também está presente um 

convívio próximo entre crianças, jovens e adultos vulneráveis a uma infestação. Centros de apoio 

social, centros de dia, centros ATL (isto é, atividades de tempos livres) e centros de acolhimento 

(semelhantes ao “Mãe d’Água”) são alguns dos exemplos mais comuns. 

Um desafio que costumo enfrentar, e reconheço, quando se pretende transmitir informações 

relevantes de questões de saúde pública a crianças e jovens consiste na adaptação das mesmas. Se 

as apresentações, folhetos, livros instrutivos, entre outros meios, não se demonstrarem acessíveis e 

cativantes o suficiente, gera-se uma estagnação do fluxo de conhecimentos, ou seja, os mesmos 

podem chegar ao público-alvo, mas não ocorre nenhuma retenção. Para evitar este infortúnio, tomei 

como base o material didático existente da marca FULLMARKS® e a experiência da equipa da FOL 

aquando a formulação do meu próprio material informativo. A resposta positiva por parte das crianças 

e orientadora especializada do centro que visitei comprovou que esta estratégia foi bastante 

promissora.   

Resumidamente, não devemos tomar a dimensão da incidência da pediculose capilar nos tempos 

correntes como razão para não investir em mais atividades educativas dirigidas às faixas etárias mais 

afetadas, ou seja, as crianças. Isto, pois é apenas através de um tratamento apropriado e a instrução 

de medidas preventivas de transmissão dos piolhos que é possível atingir um controlo ideal desta 

parasitose. Logo, sugiro que se criem programas informativos, para os vários estabelecimentos de 

ensino e/ou convívio de menores e adultos, sobre a temática da PC a uma dimensão nacional, tendo o 

cuidado de adaptar a informação e material fornecidos às diferentes idades e cenários 

socioeconómicos.         
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ANEXOS 

Anexo I - Localização geográfica descrita da Farmácia Outeiro do Linho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II - Espaço exterior da Farmácia Outeiro do Linho 
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Anexo III - Área de atendimento ao público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV - Espaço de atendimento personalizado 
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Anexo V - Gabinete da Direção Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI - Armazém 
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Anexo VII - Zona de reforço (secção dos MGs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII - Sala de administração de injetáveis 
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Anexo IX - Laboratório 

 

Anexo X - Classificação dos valores de IMC (retirado de [25]) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC (Kg/m2) Classificação 

≤ 18,5 Baixo peso 

18,5 a 24,9 Peso normal 

25 a 29,9 Pré-obesidade 

30 a 34,9 Obesidade grau 1 

35 a 39,9 Obesidade grau 2 

≥ 40 Obesidade grau 3 
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Anexo XI - Perfuração de orelhas - Brincos Inverness® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII - Contentor VALORMED® 
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Anexo XIII - Técnica de administração do dispositivo VICTOZA® (adaptado de [41]) 

 

Anexo XIV - Técnica de administração do dispositivo BYDUREON® (adaptado de [42]) 

VICTOZA® 

1. Lavar as mãos com água quente e sabão, secando-as cuidadosamente; 

2. Remover a tampa da caneta injetável e escolher uma agulha nova; 

3. Remover o selo de papel e inserir a agulha na caneta, enroscando-a; 

4. Remover a tampa de segurança (interna e externa) da mesma; 

5. 
Marcar a dose de preparação da caneta, rodando o botão de dosagem, e colocar a 

caneta com a agulha projetada para cima; 

6. 

Aplicar alguns toques no cartucho para se dar a ascensão das bolhas de ar 

potencialmente presentes e pressionar o botão anterior de forma a observar a saída de 

líquido, repetir etapas caso tal não ocorra; 

7. 

Marcar a dose necessária, limpar o local de injeção (abdómen, coxa, parte posterior 

dos braços ou nádegas) e apertar uma porção de pele e gordura corporal se as 

condições do doente assim o exigir; 

8. 
Inserir a agulha por completo na pele num ângulo de 90º, manter a posição da caneta 

e pressionar o botão de dosagem até injeção completa; 

9. 
Antes de remover a agulha da pele, contar 6 segundos de forma a assegurar que foi 

administrada a dose completa; 

10. 
Com cuidado, remover a agulha da caneta e rejeitar a mesma para um depósito de 

objetos e/ou resíduos cortantes. 

BYDUREON® 

Etapa 1 Preparar a sua caneta 

 

Retirar um conjunto do frigorífico e deixar o mesmo à temperatura ambiente 

durante 15 minutos (não utilizar se expirado o prazo de validade); 

Lavar as mãos durante o tempo de espera; 

Abrir o conjunto selado, puxando a aba presente no canto, e retirar a caneta 

e agulha (não utilizar se estiverem presentes defeitos num ou em ambos 

estes elementos); 

Verificar o estado do líquido através da janela de inspeção, devendo ter um 

aspeto incolor e livre de partículas (a presença de bolhas de ar é normal); 

Remover o selo de papel da agulha; 
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Encaixar a agulha na caneta pressionando e enroscando a primeira até 

corretamente apertada (não remover a tampa de proteção da agulha e não 

proceder se agulha não encaixar devidamente); 

Etapa 2 Preparar a sua dose 

 

Colocar a caneta com a agulha projetada para cima e girar o botão da 

extremidade oposta, na direção dos ponteiros do relógio, até ouvir um click e 

o rótulo verde desaparecer; 

Segurar a caneta firmemente pela extremidade com o rótulo laranja e bater 

levemente a mesma na palma da mão, 80 vezes ou mais, até se obter uma 

suspensão homogénea sem grúmulos (rodar o dispositivo entre batimentos 

sem tocar no botão); 

Observar a caneta sob uma fonte de luz e verificar, através das janelas de 

preparação e inspeção, que a suspensão se encontra homogénea e sem 

grúmulos (continuar com batimentos na palma da mão caso isto não se 

verifique, não prosseguir se o medicamento não estiver corretamente 

preparado); 

Comparar a suspensão obtida com as imagens presentes nas instruções (se 

igual ao ilustrado, continuar procedimento); 

Etapa 3 Injetar a sua dose 

 

Selecionar o local de injeção (abdómen, coxa ou parte posterior dos braços) 

e lavar suavemente o mesmo com água e sabão ou algodão embebido num 

pouco de álcool; 

Colocar a caneta com a agulha projetada para cima e girar o botão da 

extremidade oposta, na direção dos ponteiros do relógio, até o rótulo laranja 

desaparecer e o botão de injeção ser libertado (todavia não pressionar o 

mesmo); 

Remover a tampa da agulha nem girar (vestígios de líquido na tampa e/ou 

agulha é normal); 

Inserir a agulha por completo na pele num ângulo de 90º e pressionar o 

botão de injeção com o polegar até ouvir um click, contando 10 segundos de 

forma a assegurar que foi administrada a dose completa; 

Rejeitar o dispositivo usado, com a agulha todavia encaixada, num recipiente 

próprio (não reutilizar a agulha). 
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Anexo XV - Técnica de administração do dispositivo TRULICITY® (adaptado de [43]) 

 

 

 

 

 

 

TRULICITY® 

1. Retirar a caneta do frigorífico e verificar que o prazo de validade não expirou; 

2. 
Observar o dispositivo em busca de defeitos e confirmar que o medicamento no seu 

interior não apresenta apeto nebuloso, transparente ou granuloso; 

3. Lavar as mãos com água e sabão; 

4. 
Escolher o local de injeção (abdómen, coxa ou parte posterior dos braços) e lavar o 

mesmo; 

5. 
Puxar para fora a tampa na base da caneta, todavia bloqueada, tendo o cuidado de 

não tocar na agulha; 

6. 

Posicionar firmemente a base transparente da caneta sob o local de injeção e 

desbloquear o dispositivo, girando o anel de bloqueio em direção do respetivo símbolo 

ilustrado; 

7. 
Pressionar o botão verde de injeção até ouvir um primeiro click e manter a pressão 

sob o mesmo durante 10 segundo ou até ouvir um segundo click; 

8. Retirar a caneta da pele e rejeitar a mesma num recipiente próprio. 
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Anexo XVI - Termo de Consentimento Informado 
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Anexo XVII - Questionário anónimo pré-formação aos utentes (Parte A - Estudo da amostra) 
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Anexo XVIII - Parte B - Avaliação da qualidade da técnica de administração do utente (comum a ambos 

os questionários) 
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Anexo XIX - Questionário anónimo pós-formação aos utentes (Parte A - Reanálise da amostra)  
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Anexo XX - Apresentação PowerPoint “Dispositivos e técnicas de autoadministração de medicação 

antidiabética injetável” (adaptado de [37,40-43,76-88]) 
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Anexo XXI - Pedido de Autorização para utilização do espaço da farmácia (original e assinado) 
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Anexo XXII - Evolução da amostra ao longo do projeto, em função do dispositivo utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXIII - Resultados obtidos da Parte A (Estudo da amostra) do questionário pré-formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de utente 
Dispositivo(s) 

aplicado(s) 
Avaliação pré-

formação 
Avaliação pós-

formação 

01 INSULINA   
02 INSULINA   

03 
INSULINA + 
TRULICITY®    

04 VICTOZA®   
05 INSULINA   
06 

INSULINA + 
VICTOZA®   

07 TRULICITY®   
08 INSULINA   
09 INSULINA   
10 INSULINA   
11 INSULINA   
12 TRULICITY®   
13 INSULINA   
14 INSULINA   
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Anexo XXIV - Resultados obtidos da Parte A (Reanálise da amostra) do questionário pós-formação 
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Anexo XXV - Resultados obtidos da avaliação qualitativa da técnica de autoadministração da amostra 

  

Nº de utente 
Dispositivo(s) 

aplicado(s) 

Avaliação qualitativa 

Pré-formação Pós-formação 

V. Relativo % V. Relativo % 

01 INSULINA 6,5/10 65 9/10 90 

03 
INSULINA + 
TRULICITY®  

6/10 3/8 60 37,5 9,5/10 8/8 95 100 

04 VICTOZA® 4,5/10 45 8/10 80 

06 
INSULINA + 
VICTOZA® 

7/10 7,5/10 70 75 7,5/10 8/10 75 80 

08 INSULINA 6/10 60 8/10 80 

10 INSULINA 5,5/10 55 8/10 80 

11 INSULINA 5/10 50 8/10 80 

12 TRULICITY® 2,5/8 31,25 5/8 62,5 

13 INSULINA 5/10 50 6/10 60 
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Anexo XXVI - Apresentação PowerPoint “Pediculose em ambiente escolar” (adaptado de [60,63-65,67-

73,75-77,89-104]) 
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Anexo XXVII - Material disponibilizado às crianças do Centro de Acolhimento “Mãe d’Água” 

 

 

 

 

 

 



 Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária | FFUP  

97 
 

Anexo XXVIII - Folheto informativo sobre a temática “Pediculose em ambiente escolar” (adaptado de 

[75-77,89,96-98,102-106]) 
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Anexo XXIX - Questionário pós-intervenção a docentes e não-docentes do Centro de Acolhimento 

“Mãe d’Água” (original e preenchido) 
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R e s u m o  

 

Nesta última etapa do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, é dada aos 

estudantes a possibilidade de realizar um estágio curricular na área de Farmácia Hospitalar 

durante um período de 2 meses. O nosso grupo teve oportunidade de realizar este estágio no 

Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E., durante o período compreendido entre 1 de julho e 

31 de agosto. 

Este estágio permitiu-nos perceber as funções do farmacêutico hospitalar e as diferentes 

áreas de intervenção do mesmo e, sendo o Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. um 

hospital polivalente, foi nos dada a possibilidade de perceber o funcionamento dos diversos setores 

existentes, sendo que para tal, cada um de nós permaneceu uma semana em cada serviço. Esta 

passagem pelos diferentes setores permitiu-nos assim acompanhar e participar nas diversas 

atividades realizadas e perceber a importância do farmacêutico para o funcionamento de um 

hospital. 

O presente relatório está dividido em capítulos, e respetivos subcapítulos, de forma que 

cada um explora um dos diferentes setores com os quais contactamos no decorrer do estágio, 

assim como informar brevemente sobre o próprio centro hospitalar. 

Em cada ponto relativo aos serviços referimos o funcionamento do mesmo e as suas 

instalações, culminando com o testemunho do que foi experienciado durante a nossa passagem. 

 

.  



   

  6 

Í n d i c e  

 

Declaração de Integridade ......................................................................................................... 3 

Agradecimentos ......................................................................................................................... 4 

Resumo ...................................................................................................................................... 5 

Índice ......................................................................................................................................... 6 

Índice de Anexos ....................................................................................................................... 8 

L i s t a  d e  A b r e v i a t u r a s  .............................................................................................. 9 

I n t r o d u ç ã o  ........................................................................................................................ 1 

Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. .............................................................. 1 

Serviços Farmacêuticos ...................................................................................................... 1 

Definição, competências e organização ............................................................................. 1 

Recursos humanos e físicos .............................................................................................. 2 

Planificação do estágio ....................................................................................................... 2 

C i r c u i t o  d o  M e d i c a m e n t o ...................................................................................... 3 

Armazém de Produtos Farmacêuticos .............................................................................. 3 

Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos ................................................... 3 

Receção e conferência de encomendas ............................................................................ 4 

Armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos ........................................ 4 

Gestão de stocks ................................................................................................................ 5 

Balanço final da passagem pelo APF ................................................................................ 5 

S i s t e m a s  d e  d i s t r i b u i ç ã o  d e  m e d i c a m e n t o s  ......................................... 5 

Distribuição Clássica ........................................................................................................... 5 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária ............................................................... 6 

Validação e Monitorização da Prescrição Médica.............................................................. 6 

Dispensa e Transporte de Medicamentos .......................................................................... 6 

Balanço final da passagem pela DIDDU ............................................................................ 7 

Unidade de Farmácia de Ambulatório ............................................................................... 7 

Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório ........................................................ 7 

Validação e Monitorização da Prescrição Médica.............................................................. 8 

Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos .................................................... 8 

Venda de Medicamentos em Regime de Ambulatório ....................................................... 9 



   

  7 

Devolução de Medicamentos ............................................................................................. 9 

Balanço final da passagem pela UFA ................................................................................ 9 

F a r m a c o t e c n i a  ............................................................................................................... 9 

Manipulados não estéreis .................................................................................................10 

Medicamentos não estéreis ..............................................................................................10 

Fracionamento de medicamentos ....................................................................................11 

Manipulados estéreis .........................................................................................................11 

Medicamentos estéreis .....................................................................................................11 

Nutrição Parentérica .........................................................................................................12 

Citotóxicos ........................................................................................................................14 

Balanço da unidade de farmacotecnia ............................................................................16 

E n s a i o s  c l í n i c o s  ........................................................................................................17 

Fases de um ensaio clínico ...............................................................................................17 

Intervenientes de um ensaio clínico ................................................................................18 

Instalações de serviço de ensaios clínicos .....................................................................18 

Receção, verificação e armazenamento ..........................................................................18 

Prescrição e dispensa de medicamentos experimentais ..............................................19 

Devolução e destruição .....................................................................................................19 

Visitas e auditorias ............................................................................................................19 

Balanço final da passagem pela unidade de ensaios clínicos ......................................20 

C o n c l u s ã o  .......................................................................................................................20 

R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  ...............................................................................22 

Anexos .....................................................................................................................................28 

 

 

  



   

  8 

Í n d i c e  d e  A n e x o s   

 

Anexo I - Certificação ISO 9001 versão NP EN ISO 9001:2015 ...................................................... 28 

Anexo II - Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) ............................................................. 28 

Anexo III – Distribuição dos SF ........................................................................................................ 29 

Anexo IV - Kanban ............................................................................................................................ 29 

Anexo V – Lista Comum ................................................................................................................... 30 

Anexo VI - Sala de armazenamento de psicotrópicos e estupefacientes ........................................ 30 

Anexo VII - Zona de receção de PF de grande volume ................................................................... 30 

Anexo VIII - Câmara de Refrigeração .............................................................................................. 30 

Anexo IX - Esquema de aviamento e entrega da dose unitária ....................................................... 30 

Anexo X – Sala de Espera da UFA .................................................................................................. 30 

Anexo XI Gabinete de atendimento .................................................................................................. 30 

Anexo XII - Prateleira para armazenamento de medicamentos e PF na UFA ................................. 30 

Anexo XIII - Armazenamento de medicação termolábil na UFA ...................................................... 30 

Anexo XIV - Local de armazenamento de medicação antiretrovírica .............................................. 30 

Anexo XV – Local de armazenamento de nutrição .......................................................................... 30 

Anexo XVI - Impresso a preencher pelo AOP para transporte de CTX ........................................... 30 

Anexo XVII - Rótulos ........................................................................................................................ 30 

Anexo XVIII - Armário com produtos de maior rotatividade ............................................................. 30 

Anexo XIX - Zona para os produtos termolábeis .............................................................................. 30 

Anexo XX - Gabinete auxiliar da UFO .............................................................................................. 30 

Anexo XXI - Zona branca da UFO .................................................................................................... 30 

Anexo XXII - Elaboração de Lotes de produção .............................................................................. 30 

Anexo XXIII - Glossário de ECs ........................................................................................................ 30 

Anexo XXIV - Sala de armazenamento dos produtos dos EC ......................................................... 30 

Anexo XXV - Dispositivos de monitorização da temperatura ........................................................... 30 

Anexo XXVI - Prescrição de Medicamentos para EC em impresso próprio 

(IM.SFAR.GER.004/5) ................................................................................................................................ 30 

 

 

 

 

  



   

  9 

L i s t a  d e  A b r e v i a t u r a s  

 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

ANF – Associação Nacional de Farmácias 

AOP – Assistente Operacional 

APF – Armazém de Produtos Farmacêuticos 

APFH – Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares 

ATEC – Assistente Técnico 

AUC – Area Under the Curve 

CA – Conselhos de Administração  

CAUL – Certificado de Autorização de Utilização de Lotes 

CdM – Circuito do Medicamento 

CEIC – Comissão de Ética para a Investigação Clínica 

CES – Comissão de Ética para a Saúde 

CFLV – Câmara Fluxo de Ar Laminar Vertical  

CFT – Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CHKS – Caspe Healthcare Knowledge Systems 

CHTS – Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 

CHUP, E.P.E. – Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. 

CIP-IMC – Cuidados Intensivos de Pediatria e Internamento Médico-cirúrgico 

CMIN – Centro Materno Infantil do Norte 

CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados 

CTX – Citotóxicos 

DCI – Denominação Comum Internacional 

DIDDU – Distribuição Individual Diária de Dose Unitária 

EC – Ensaios Clínicos 

FEFO – First Expired First Out 

FF – Forma Farmacêutica 

FHNM – Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento 

GHAF – Gestão Hospitalar de Armazéns e Farmácia 

HJU – Hospital Joaquim Urbano 

HLS – Hospital Logistic System 

HSA – Hospital Santo António 

INFARMED, I.P. – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

IT – Instrução de Trabalho 

IV – Intravenoso 

LEF – Laboratório de Estudos Farmacêuticos da ANF 

ME – Medicamentos Experimentais 

NP – Nutrição Parentérica 

OP – Ordem de Preparação 



   

  10 

PF – Produtos Farmacêuticos 

PrEl – Prescrição Eletrónica 

PROD – Unidade de Produção de Estéreis e Não Estéreis 

PV – Prazos de Validade 

RCM – Resumo das Características do Medicamento 

RNM – Resultado Negativo do Medicamento 

SA – Serviço de Aprovisionamento 

SC – Serviço Clínico 

SCI – Unidade de Cuidados Intensivos 

SF – Serviços Farmacêuticos 

SNS – Sistema Nacional de Saúde 

SUC – Caixas Stock 

TSDT – Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

UEC – Unidade de Ensaios Clínicos 

UFA – Unidade de Farmácia de Ambulatório 

UFO – Unidade de Farmácia Oncológica 

USP – United States Pharmacopeia 

 

 



   

  1 

I n t r o d u ç ã o  

Citando o Professor Dr. José Aranda da Silva no seu testemunho para a edição comemorativa 

dos 20 anos da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH), “o farmacêutico 

hospitalar ocupa um lugar de relevo e prestígio profissional, técnico e científico no acompanhamento 

do doente, na participação em equipas multidisciplinares e na ligação entre os serviços do hospital e 

os conselhos de administração no que respeita à aquisição de medicamentos, à correta gestão de 

stocks, ao cumprimento de protocolos farmacoterapêuticos e aos estudos de custo-efetividade”.
1
  

Isto é, atualmente, o farmacêutico hospitalar não só desempenha um papel determinante na 

promoção da saúde e dos cuidados de saúde, que por si só são missões de valor e notoriedade 

procedentes da intervenção farmacêutica e do âmbito da satisfação de necessidades do doente, 

como também tem um papel impactante nas questões económicas e financeiras da sua entidade 

hospitalar. 

O estágio curricular em Farmácia Hospitalar traduz-se na oportunidade de contactar com o ato 

farmacêutico em meio hospitalar, reconhecendo o seu papel enquanto veículo de dispensa e suporte 

de informação sobre medicamentos
2
, percecionar o impacto das responsabilidades dos serviços 

farmacêuticos hospitalares na instituição e tomar conhecimento do seu papel na inovação científica, 

através da integração em estudos clínicos conduzidos na respetiva unidade hospitalar. 

 

Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E.  

O Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. (CHUP, E.P.E.) possui como principal 

missão a prestação de cuidados de saúde à população.
3
 Simultaneamente, afirma-se como um 

hospital central e universitário,
3, 4

 motor de investigação, ensino e formação. 

Atualmente, o CHUP, E.P.E. é composto por 4 unidades físicas, nomeadamente a Unidade 

Hospital Santo António (HSA), o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), a Unidade Hospital 

Joaquim Urbano (HJU) e o Centro de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães. 

O CHUP, E.P.E., para além de atender às necessidades de uma área residencial largamente 

considerável, que abrange mais de 3,3 milhões de habitantes, segundo o Relatório e Contas do 

próprio CHUP, E.P.E. de 2017, é Centro de Referência Nacional em 16 áreas de Intervenção 

Prioritária
5-8

 e encontra-se inserido em seis Redes de Referência Europeia.
3
 

 

Serviços Farmacêuticos 

 Definição, competências e organização 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) representam, nas unidades hospitalares, a garantia do uso 

racional, seguro e eficaz do medicamento, ao menor custo possível. A sua intervenção estende-se à 

integração em equipas de cuidados de saúde e promoção de ações de investigação científica e de 

formação.
9, 10

 

Compete aos SF a seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos (PF) e 

dispositivos médicos, bem como o seu armazenamento, manipulação (quando aplicável), e 

distribuição, culminando o circuito do medicamento (CdM), com o seu uso pelo doente.
2, 11

 Fica 

também a cargo dos serviços a informação relativa aos PF, salvaguardando a sua qualidade e 
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segurança, assim como a participação em ensaios clínicos (EC) e em equipas técnicas 

multidisciplinares, além do constante envolvimento na elaboração de protocolos terapêuticos.
12

  

Com efeito, nos SF do CHUP, E.P.E. são adquiridas dezenas de fármacos, resolvidas diversas 

solicitações internas de informação sobre medicamentos, validadas centenas de prescrições, 

manipulados dezenas de fármacos nas unidades para o efeito e atendidos mais de 150 doentes por 

dia na Farmácia de Ambulatório. Não obstante, os SF ainda contribuem no campo da inovação 

científica, participando em mais de 100 estudos clínicos, e colaboram na formação interna e externa, 

tanto de farmacêuticos como de outros profissionais.
10

 Os farmacêuticos, em particular, têm ainda 

presença em diversos grupos de trabalho, assim como em comissões técnicas, como são exemplo a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Farmacovigilância, a Comissão de Ética 

para a Saúde (CES) e a Comissão de Controlo e Infeção Hospitalar.
13

  

Os SF utilizam, como sistema informático interno, o sistema de Gestão Hospitalar de Armazéns 

e Farmácia (GHAF) e garantem as condições de armazenamento dos medicamentos através da sua 

monitorização pelo sistema VIGIE
®
. Relativamente aos padrões da qualidade, os SF mantêm a 

Certificação ISO 9001 versão NP EN ISO 9001:2015 (ANEXO I), que certifica o Sistema de Gestão 

de Qualidade
3, 10

 e, em termos de Acreditação Internacional, a unidade Hospital Santo António 

renovou a acreditação em 2017 pelo Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) (ANEXO II).
3
 

 

Recursos humanos e físicos 

A direção técnica dos SF está a cargo da farmacêutica Dra. Patrocínia Rocha. 

A equipa dos SF é composta por mais de 65 colaboradores, envolvendo 22 farmacêuticos 

(Técnicos Superior de Saúde - TSS), 27 Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), 

16 Assistentes Operacionais (AOP) e 3 Assistentes técnicos (ATEC)
13

, que colaboram entre si 

conjugando as suas diferentes funções. 

No que diz respeito às instalações dos SF, estas podem ser encontradas no piso 0, na ala 

Norte do Edifício Neoclássico. Os SF são constituídos por 6 unidades físicas – Unidade de Farmácia 

de Ambulatório (UFA), Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), Unidade de Ensaios 

Clínicos (UEC), Unidade de Produção de Estéreis e Não Estéreis (PROD), Armazém de Produtos 

Farmacêuticos (APF) e Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) – encontrando-se praticamente 

centralizados neste espaço, com exceção da UFO, que se encontra fisicamente deslocada, junto ao 

Hospital de Dia. 

 

Planificação do estágio  

O estágio curricular no CHUP, E.P.E decorreu nos meses de julho e agosto. Durante este 

período de 2 meses, contactamos essencialmente com as diferentes áreas desenvolvidas pelos 

farmacêuticos hospitalares e, circunstancialmente, com outros profissionais.  

A primeira semana de estágio consistiu numa semana de receção e apresentação dos SF. Nas 

semanas conseguintes, estivemos distribuídos pelas unidades da farmácia, consoante um mapa de 

calendarização definido no início do estágio (ANEXO III). 
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C i r c u i t o  d o  M e d i c a m e n t o  

Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF 1001 é o armazém central de Medicamentos e de outros PF presentes na farmácia 

hospitalar, sendo o local onde ocorre a primeira etapa do CdM. Neste setor decorrem os processos 

de aquisição, bem como a sua receção, armazenamento, conservação, controlo de stocks e 

verificação dos respetivos prazos de validade (PV).
14

  

De forma a realizar uma gestão e reposição adequada de stocks, é utilizado o sistema Kanban. 

Este sistema consiste na reposição de produtos através de cartões, em que são definidos, através de 

um cálculo, os pontos de encomenda (que representa o stock mínimo de cada produto até ser pedida 

nova encomenda) e quantidades a encomendar de cada produto, após ser atingido o ponto de 

encomenda. No kanban estão também identificados a localização do respetivo produto, a designação, 

o código de barras do mesmo e, em alguns casos, algumas observações (ANEXO IV).
15

 

 

Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A aquisição de todos os medicamentos e PF, como mencionado anteriormente, é realizada 

através do sistema Kanban. Estes cartões são retirados dos produtos, no momento em que é atingido 

o ponto de encomenda e colocados num local destinado a esse efeito, designado de “produtos a 

encomendar”, para posterior pedido de encomenda. Seguidamente, o farmacêutico introduz 

informaticamente, na lista comum (ANEXO V), o código do produto e a quantidade a encomendar, 

sendo colocado o kanban, posteriormente, numa caixa destinada aos produtos encomendados, de 

forma a serem novamente repostos após a receção dos respetivos produtos. 

Esta lista comum é partilhada com o Serviço de Aprovisionamento (SA) que, por sua vez, emite 

uma nota de encomenda aos fornecedores. De referir que só podem ser encomendados produtos que 

estejam aprovados pelo CHUP, E.P.E. e que estejam presentes no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM). Poderão ainda ser encomendados outros produtos, desde que haja 

aprovação prévia por parte da CFT.
16

 

Para além dos fornecedores habituais, o CHUP, E.P.E. pode também solicitar medicação à 

Farmácia Lemos em determinados casos, tais como, quando existe medicação esporádica ou que 

esteja em falta no CHUP, E.P.E., quer seja por esgotamento por parte do fornecedor habitual ou por 

outro motivo e ainda no caso de medicamentos manipulados (devendo estes ser requeridos com 24h 

de antecedência).
17

 

Em situações de maior urgência, são solicitados empréstimos de medicamentos e/ou produtos 

farmacêuticos a outra entidade hospitalar, quando estes não existem nos SF ou em qualquer Serviço 

Clínico (SC) do hospital. Devem ser impressas duas guias, uma delas destina-se à entidade à qual o 

empréstimo é feito e a outra é arquivada na pasta que se destina aos Pedidos de Empréstimo do 

Hospital, que se localiza na receção do APF, sendo feito registo do mesmo em impresso próprio. De 

forma contrária, o CHUP, E.P.E. pode também efetuar a cedência de empréstimos de medicamentos 

ou PF a outra entidade hospitalar.
18
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Receção e conferência de encomendas 

A receção e conferência de encomendas garante que os produtos recebidos estejam em 

conformidade com o que foi pedido. Numa primeira fase, quando os produtos chegam ao APF, o AOP 

trata de separá-los com o respetivo kanban, de forma a serem conferidos pelo TSDT, e anexa a guia 

de remessa, faturas e a respetiva nota de encomenda. Posteriormente, o TSDT verifica o destinatário 

da encomenda, o destino interno do produto, ou seja, se este é armazenado no APF ou noutro setor 

da farmácia, a integridade das embalagens, faz também a conferência quantitativa e qualitativa do 

que foi recebido com o que está descrito na guia de transporte ou fatura e com o que foi pedido na 

nota de encomenda, assim como do lote e do PV. Deve ser dada prioridade ao armazenamento dos 

produtos do frio. Os PF necessitam de ter um PV superior a 6 meses. Caso esta condição não se 

verifique, o PF pode não ser aceite, excetuando se for dada a garantia de troca, caso necessário, por 

produtos com PV mais alargado. Finalmente, deve ser colocada uma etiqueta com a inscrição 

“CONFERIDO” e enviada toda a documentação associada à encomenda conferida e validada para o 

SA, para ser dada entrada pelo GHAF. 

No que diz respeito aos medicamentos derivados do plasma humano, deve ser verificado, 

aquando da sua receção, a presença do certificado do INFARMED, I.P., o Certificado de Autorização 

de Utilização de Lotes (CAUL), o qual poderá ser consultado através da base de dados desta 

entidade. Quanto às matérias-primas, estas devem ser acompanhadas pelo respetivo Boletim de 

Análise que comprova a qualidade do lote, sendo depois enviado para o setor da produção e aí é 

averiguada se estas se encontram em conformidade. Relativamente aos Estupefacientes e 

Psicotrópicos, estes são enviados para um farmacêutico, de forma a poderem ser armazenados 

numa sala própria com acesso restrito. (ANEXO VI) 

 

Armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

No APF, o armazenamento encontra-se dividido em diferentes áreas, sendo todas elas 

organizadas segundo a metodologia FEFO (First Expired First Out), devendo os PF ser retirados das 

prateleiras da direita para a esquerda e da frente para trás.
19

 A maior parte dos PF encontra-se 

disposta nas estantes, por ordem alfabética, segundo a Denominação Comum Internacional (DCI), 

existindo um local para os materiais de penso, outro para a nutrição artificial, outro destinado ao 

armazenamento de colírios, pomadas oftálmicas, gotas nasais e auriculares, manipulados, antídotos 

e contrastes de raio-X. Existem ainda locais destinados ao armazenamento dos produtos excedentes 

da UFA e ao armazenamento de alguns produtos da UFO. De referir também que, os desinfetantes e 

antisséticos são armazenados numa sala própria, devido às suas características inflamáveis, 

havendo ainda um local próprio para armazenamento de produtos de grande volume (ANEXO VII). 

Outros produtos que requerem condições de armazenamento específicas são os produtos 

termolábeis, que têm de ser colocados numa câmara de refrigeração (ANEXO VIII), devidamente 

controlados, e os estupefacientes que, por questões de segurança, são armazenados numa sala 

própria, acessível apenas aos farmacêuticos. Os citotóxicos (CTX), após serem rececionados, são 

enviados imediatamente para a UFO. 
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Gestão de stocks 

O processo de compras e gestão de armazéns tem como função assegurar que sejam 

adquiridos e disponibilizados os medicamentos e PF em quantidade, qualidade e no prazo que é 

solicitado por parte dos SF, de forma a não ser interrompido o CdM e cumprindo o prazo esperado 

pelos utentes, evitando também gastos desnecessários que se traduzem em prejuízo para o 

hospital.
15

 

São verificados, na última semana de cada mês, todos os produtos cujo PV expira dentro de 3 

meses, sendo colocada uma informação em todas as unidades cujo PV esteja a expirar. Os produtos 

cujo PV expirou, são retirados do armazenamento e colocados na prateleira de “Produtos que 

terminaram o PV”. 
20

 

Posteriormente, os PF cujo PV tenha expirado são devolvidos ao fornecedor, sendo que, se 

estes não forem aceites, são incinerados por entidade própria.
21

 

Outros processos incluídos na gestão de stock passam pela reposição por Hospital Logistic 

System (HLS), que consiste na troca de caixas (SUC) vazias por caixas cheias, a reposição de stocks 

nivelados, que é efetuada no local, após contagem das unidades consumidas, e a reposição de 

stocks por kanban.
22

 O GHAF é também útil na gestão de stocks, sendo também importante a 

elaboração de um inventário como controlo interno, para confirmar se o stock informático corresponde 

ao físico, de forma a minimizar o prejuízo e evitar a rutura de produtos.
23

 

 

Balanço final da passagem pelo APF 

Durante a nossa passagem pelo APF, tivemos oportunidade de assistir à dispensa de 

hemoderivados e à receção e verificação de encomendas. Preenchemos a lista comum, de forma a 

enviá-la para o aprovisionamento, assim como estivemos a verificar os PV dos produtos devolvidos 

pelos utentes, a fim de estabelecer quais os medicamentos que poderiam ser aproveitados, 

permitindo realizar uma poupança ao CHUP, E.P.E. e o direcionamento para a compra de outros 

medicamentos. 

 

S i s t e m a s  d e  d i s t r i b u i ç ã o  d e  m e d i c a m e n t o s  

A distribuição constitui um dos passos fulcrais do CdM. Este processo torna os medicamentos, 

dispositivos médicos e/ou PF, acessíveis aos doentes do hospital, estejam estes em regime de 

internamento ou em regime de ambulatório.
2
  

 

Distribuição Clássica 

Este sistema de distribuição visa aprovisionar medicamentos para reposição de stocks, 

mediante a solicitação de determinado SC ou em caso de necessidade pontual. Atualmente, este 

método engloba 4 circuitos – A, B, C e D,
24

 e inclui armazéns avançados e equipamentos 

semiautomáticos, como o sistema de distribuição Pyxis.
25

 A título de exemplo, o circuito A engloba a 

distribuição aos Cuidados Intensivos (SCI) através do sistema automático de dispensa de 

medicamentos – Pyxis Medstation®.
25
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Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A DIDDU à semelhança de outros sistemas de distribuição, tem o seu começo com uma 

prescrição médica.
2
 Como especialista do medicamento, o farmacêutico assume o papel de analisar e 

validar as prescrições, fomentando o uso seguro e racional do medicamento. 

Este sistema disponibiliza medicação aos doentes internados de forma personalizada e 

diariamente para as 24h conseguintes, com exceção do sábado, visto que a medicação enviada 

nesse dia é para 48h (sábado e domingo). 

 

Validação e Monitorização da Prescrição Médica 

As prescrições são, maioritariamente, recebidas informaticamente no Módulo da Prescrição 

Eletrónica (PrEl) do CdM.
26

 As exceções são os derivados do plasma humano, psicotrópicos e 

estupefacientes, material de penso e antídotos, cuja prescrição consiste num impresso para o efeito. 

Posteriormente à receção da prescrição, o farmacêutico identifica se se encontram preenchidos 

todos os elementos essenciais à mesma, que incluem dados pessoais do doente – como nome, 

número do processo, serviço de internamento e número da cama; dados técnicos relativos ao 

medicamento – designação por DCI, FF, dose, frequência, via de administração e duração de 

tratamento, se necessário; bem como a data e hora da prescrição e a identificação do prescritor.
26

 

Quanto mais informação clínica constar na prescrição, nomeadamente a referência a 

parâmetros como idade, peso e altura do doente, assim como o seu respetivo diagnóstico, mais 

correta e criteriosa poderá ser a validação da prescrição. Com efeito, durante a validação e avaliação 

do perfil farmacoterapêutico, o farmacêutico considera, além das características do doente, as 

características do medicamento, bem como tem em conta o FHNM, a sua Adenda e as Deliberações 

da CFT.
26

 

 

Dispensa e Transporte de Medicamentos 

Após validação da prescrição, são geradas listagens com a medicação a ser dispensada para 

os SC. Regra geral, a medicação de cada doente internado é preparada e colocada numa gaveta que 

dispõe da identificação do próprio. Cada gaveta é designada de Cassetes de Unidose, que são 

conduzidas até aos SC através de carros de transporte apropriados.
27

 O transporte e entrega são 

efetuados de acordo com a ordem e o horário pré-definido internamente.
27, 28

 (ANEXO IX) 

As prescrições previamente validadas poderão sofrer alterações, inclusive interrupções na 

farmacoterapia, ou até surgir novos doentes. Neste sentido, antes de ser realizado o transporte para 

o serviço, é emitida pelo farmacêutico uma última lista com as modificações até ao momento. Esta 

ação é particularmente importante para garantir o cumprimento das boas práticas de transporte e 

acondicionamento de produtos de frio e que a medicação seja entregue e administrada corretamente 

e atempadamente.
27

 

Todavia, nem todas as alterações de requisições surgem antes da saída do carro para o 

serviço. Neste sentido, na DIDDU distingue-se o Processamento de Prescrições com Revertências 

em detrimento do Processamento de Prescrições sem Revertências, referindo-se o anterior ao último 

caso explanado.
29

 No caso de situações de inconformidade na receção dos produtos ou de urgência 
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na prescrição prima-se o aviamento desta medicação, que à semelhança dos produtos sem 

revertência, segue em envelopes de papel identificados com etiquetas.
30

  

Importa ainda destacar que, no que concerne aos Hemoderivados e aos Estupefacientes e 

Substâncias Psicotrópicas, devido às suas especificidades, estes requerem de monitorização rigorosa 

por parte dos SF, sendo dispensados de acordo com o descrito no Despacho Conjunto nº 1051/2000, 

Série II de 30 de outubro
31

, e no Decreto-lei nº 15/93, de 22 de setembro
32

, respetivamente.
26

 

 

Balanço final da passagem pela DIDDU 

Neste setor dos SF observamos a validação de inúmeros medicamentos e produtos 

farmacêuticos prescritos por profissionais de diversos SC. Tivemos ainda oportunidade de contactar 

com os vários impressos e proceder ao débito e dispensa de Psicotrópicos e Estupefacientes.  

 

Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A UFA tem como função assegurar que é feita a distribuição de medicamentos e de outros PF 

aos utentes do Hospital de Dia e da consulta externa, cumprindo as quantidades, a qualidade e os 

prazos exigidos, de forma a preservar as características dos mesmos.
33, 34

 

A dispensa de medicamentos neste setor surge da necessidade de fazer face a situações em 

que o seu fornecimento não consegue ser assegurado pelas farmácias comunitárias, assim como da 

necessidade de vigiar e controlar certas patologias crónicas. É da responsabilidade deste setor, a 

dispensa de medicamentos devidamente embalados e identificados, garantindo a existência de 

profissionais de saúde que lhes dispensem informação e aconselhamento, de forma a incitar a sua 

correta utilização. 

São, portanto, responsabilidades do farmacêutico a distribuição, informação e controlo de todos 

os medicamentos dispensados ao utente em regime de ambulatório, incluindo as amostras para os 

EC, a organização de um sistema de controlo com registo do perfil farmacoterapêutico dos doentes e 

a elaboração de procedimentos de dispensa e processamento de receituário, seguindo a 

regulamentação em vigor e as diretrizes dos Conselhos de Administração (CA).
2
  

Segundo o Decreto-Lei n.º 288/2001, de 10 de novembro, todos os medicamentos que são 

distribuídos na UFA possuem uma comparticipação de 100% e exigem que o hospital possua 

condições apropriadas de forma a garantir a sua distribuição e confidencialidade.
35

 

 

Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A UFA encontra-se aberta ao público, de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, sendo utilizado 

um sistema de senhas informatizado. Apresenta uma sala de espera (ANEXO X) e uma zona de 

atendimento com 3 balcões de atendimento individuais, de forma a que a informação prestada ao 

utente doente seja feita com a maior confidencialidade possível, e ainda uma sala individualizada que 

funciona como 4º balcão (ANEXO XI).
34

 Os medicamentos estão separados de acordo com as 

diferentes patologias, sendo que, dentro da mesma patologia, estão organizados por ordem 

alfabética, segundo a DCI (ANEXO XII). Existem também 3 frigoríficos para o armazenamento de 

medicação termolábil (ANEXO XIII), estantes separadas para armazenamento de medicação anti-

retrovírica (ANEXO XIV), para nutrição (ANEXO XV) e ainda prateleiras para o armazenamento de 
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documentação, nomeadamente deliberações e autorizações caso a caso. A reposição dos 

medicamentos e PF é feita segundo o sistema de Kanbans. 

 

Validação e Monitorização da Prescrição Médica 

Aquando da entrada na sala de atendimento, os utentes ou os respetivos cuidadores (se estes 

estiverem designados no termo de responsabilidade), apresentam a prescrição médica que tem de 

ser verificada pelo farmacêutico, de modo a assegurar que cumpre todos os requisitos exigidos 

segundo os diplomas legais e as autorizações da Direção Clínica, da CFT, da CES e do CA. Posto 

isto, o farmacêutico deve verificar se a prescrição eletrónica foi elaborada de acordo com as normas 

estabelecidas, se o modelo da receita é apropriado para a UFA e a identificação do utente, 

nomeadamente o seu nome, número de processo, sistema de saúde e respetivo número. Esta deverá 

também conter a designação do medicamento, segundo a DCI, FF, posologia e via de administração, 

a especialidade médica, data da próxima consulta, identificação e assinatura do prescritor e ainda a 

identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica. A prescrição médica é válida até 1 

mês após a consulta, sendo que caso seja detetada alguma inconformidade os medicamentos não 

podem ser dispensados até que a situação fique regularizada.
36

 

No CHUP, E.P.E., atualmente, todas as prescrições são eletrónicas, com exceção das 

referentes à Nutrição e Medicamentos Hemoderivados, sendo estas prescritas em papel. Neste 

último, a prescrição é feita em impresso modelo nº 1804, devidamente preenchido com o registo de 

lotes e CAUL.
37

 

 

Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A dispensa de medicamentos ocorre nas seguintes situações: quando a mesma está 

autorizada por diplomas legais, com ou sem restrições impostas pelo CHUP, E.P.E.; quando não está 

autorizada por diplomas legais mas com deliberações específicas, autorizados pelo CA do CHUP, 

E.P.E.; medicamentos no âmbito de uma alta precoce com a devida justificação, sendo que os SF 

informam acerca do custo do medicamento e da sua classificação e encaminham para a Direção 

Clínica, só podendo ser dispensado após autorização desta; e medicamentos sem diplomas legais 

nem deliberações específicas do CHUP, E.P.E. que autorizem a sua dispensa, através da respetiva 

justificação, sendo neste caso o processo de autorização remetido à CFT e decidido caso a caso.
36

 

Sempre que um utente inicia um novo tratamento, devem ser disponibilizadas determinadas 

informações tais como a forma de administração, o modo de conservação e os possíveis efeitos 

secundários. Estas informações são cedidas de forma verbal e pela disponibilização de um panfleto 

informativo, assim como do termo de responsabilidade. Adicionalmente, são também dispensadas 

seringas, contentores de risco biológico e bolsas térmicas, caso seja necessário, de forma a 

transportar medicamentos de frio. 

Podem ainda ser dispensados medicamentos a clientes externos ao hospital que apresentem 

artrite reumatoide, artrite psoriática, espondilite anquisolante, artrite idiopática juvenil poliarticular e 

psoríase em placas.
38
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Venda de Medicamentos em Regime de Ambulatório 

Segundo o Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de setembro, as farmácias hospitalares são 

autorizadas a vender medicamentos ao público caso ocorram circunstâncias excecionais suscetíveis 

de comprometer o acesso aos medicamentos, nomeadamente produtos em risco de descontinuação, 

ou devido a razões clínicas, por ser necessária a imediata acessibilidade a determinado 

medicamento. A venda direta ao público é feita mediante a apresentação da receita médica, com pelo 

menos três carimbos de farmácias comunitárias, de forma a comprovar a rutura do medicamento.
39

 

 

Devolução de Medicamentos 

Os medicamentos podem ser devolvidos pelos utentes, sendo os mesmos colocados em local 

próprio e identificados com “Devolução de Medicamentos”, devendo ficar registada a data de entrega 

e o farmacêutico que recebeu. 

Após serem rececionados, os medicamentos deverão ser aceites se a origem deste e as 

condições de conservação estiverem em conformidade com as normas exigidas e se as embalagens 

primárias e secundárias estiverem conservadas e dentro do PV. Os medicamentos em unidose 

deverão ter os blisters convenientemente identificados pela DCI, FF, dosagem, lote e PV e deverá ser 

verificada qualquer precaução especial que possa exigir o acondicionamento. Por outro lado, deverão 

ser rejeitados os medicamentos termolábeis, visto não ser possível garantir a sua correta 

conservação por parte do utente, e no caso de medicamentos multidose, quando a sua integridade 

física tenha sido violada. Os medicamentos que tenham sido rejeitados devem ser colocados em 

contentores vermelhos, para posterior eliminação, segundo o procedimento de eliminação resíduos 

hospitalares (grupo IV).
40

 A medicação que esteja em condições adequadas, mas que não consegue 

ser aproveitada pelos SF é doada aos “Médicos do Mundo”. 

 

Balanço final da passagem pela UFA 

Durante a nossa passagem pela UFA, tivemos oportunidade de assistir à validação e dispensa 

de medicação e, posteriormente, com auxílio de um farmacêutico, realizamos também alguns 

atendimentos. Pudemos ter contacto quer com receitas eletrónicas, quer com receitas manuais, tais 

como nos casos da nutrição, bem como familiarizarmo-nos com regras de prescrição e com a 

legislação que regulamenta a farmácia. Tivemos ainda a efetuar reposição de stocks, o que nos 

permitiu conhecer melhor os medicamentos dispensados e em que local eram estes armazenados. 

 

F a r m a c o t e c n i a  

Na localização dos SF do CHUP, E.P.E. é possível encontrar uma área específica de 

Farmacotecnia, que se destina à produção de formulações que visam colmatar falhas no mercado da 

distribuição farmacêutica e que não existam comercializadas, preparações específicas e adequadas a 

cada doente conforme a prescrição médica que acompanha a patologia, requisições de clientes 

externos e solicitações dos EC.
41

 Deste modo, as preparações podem ser referentes a nutrição 

parentérica (NP) e medicamentos citotóxicos (CTX), colírios, medicação de EC, fracionamento de 

medicamentos, nomeadamente intravítreos, e reembalagem de doses unitárias sólidas. 
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Manipulados não estéreis 

No setor de Farmacotecnia dos SF do CHUP, E.P.E. são preparados/manipulados 

medicamentos não estéreis, de acordo com as Boas Práticas de Fabrico (Portaria 594/2004 de 2 de 

junho) segundo a norma ISO 9001:2015.
42

 

 

Medicamentos não estéreis 

Pedidos e ordens de preparação de medicamentos não estéreis  

A prescrição deste tipo de medicação chega ao farmacêutico através do sistema informático 

GHAF, com destino a serem entregues ao CMIN, DIDDU e UFA, ou então pelo sistema de Kanbans 

que se destina a realizar a reposição de stocks do APF. É da competência do farmacêutico verificar 

se a prescrição é conhecida ou se é uma prescrição nova. Se for verificado ser o último caso, deve 

proceder-se como para com medicamentos estéreis.
43

 

A OP é emitida pelo farmacêutico supervisor após validação e é executada pelo TSDT 

(operador). Necessita conter as características técnicas de preparação, lote, identificação do 

operador e do supervisor, quantidade por unidade, número total de unidades a preparar, a 

composição quantitativa e qualitativa, as matérias-primas utilizadas (incluindo lote, origem e prazo de 

validade), técnica de preparação, ensaios de verificação de qualidade do produto final, exemplar do 

rótulo e validação do produto final por parte do supervisor. Os rótulos podem ser da responsabilidade 

de qualquer um dos dois intervenientes.
42

 

A rotulagem das preparações deve estar em conformidade com a legislação em vigor, e é 

necessário possuir as seguintes informações: composição qualitativa e quantitativa, nomeadamente 

discriminação de substâncias de notificação obrigatória, lote atribuído à preparação, prazo de 

validade do medicamento (atribuído de acordo com a USP Pharmacists’ Pharmacopeia 31-NF26 

LH795, página 777), condições de conservação do medicamento, instruções especiais para 

utilização, via de administração, local de preparação e o diretor técnico dos SF. Se se tratar de um 

caso de uma formulação específica para determinado doente, o rótulo deve conter a identificação do 

doente (nome, serviço e número de cama) e a posologia indicada.
43, 44

  

 

Produção de medicamentos não estéreis 

Após impressão da OP e rótulos, o TSDT procede à manipulação, com o fardamento 

adequado, neste caso bata, touca, máscara “bico de pato” e luvas de nitrilo. Na sala de preparação 

existem vários armários com material necessário para as formulações, uma hotte e bancadas de 

preparação.
45

 As matérias-primas não estéreis estão localizadas na sala de preparação de 

medicamentos não estéreis e ordenadas por ordem alfabética de acordo com a DCI.
46

 

Para que a preparação possa estar finalizada é necessário proceder ao controlo de qualidade 

da mesma com os Ensaios de Controlo da Qualidade e Verificação do Produto Final, incluídos na 

própria OP de acordo com cada FF.
47

 

Dá-se então a rotulagem do produto, e este é colocado numa embalagem secundária 

transparente. O farmacêutico procede à supervisão do produto e realiza-se, posteriormente, o débito 

das matérias-primas no sistema informático GHAF e num impresso próprio por parte do TSDT. De 

seguida, a OP é devidamente arquivada, é dada entrada do produto acabado no armazém 1006 e, 

por fim, realizada a transferência para o APF (1001).  
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Fracionamento de medicamentos 

O procedimento de fracionamento de medicamentos permite obter frações de dose de um 

medicamento, possibilitando a utilização de doses não disponíveis comercialmente, sem prejuízo das 

propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da FF. Este permite a disponibilidade de doses de 

fármaco específicas para os doentes, rentabilização das preparações, diminuindo os custos 

associados nos SF. Apenas são consideradas formulações para fracionamento produtos cuja 

substância ativa não apresenta risco na operação de fracionamento e cujo mecanismo de libertação 

não seja afetado, ambos os casos comprovados pelo respetivo resumo das características do 

medicamento (RCM). É igualmente tido em conta, o facto de determinada dosagem de fração não 

existir comercializada no mercado.
48

 

O pedido de fracionamento surge de modo manual, através do devido impresso ou por kanban 

sendo da responsabilidade do farmacêutico ou do TSDT verificar a existência de pedidos na farmácia.  

A validação do “Pedido de fracionamento de medicamentos” é dada após verificação dos 

seguintes aspetos: data e número do pedido, identificação do requisitante, medicamento a fracionar, 

laboratório produtor, lote, prazo de validade, dose a preparar, quantidade a preparar e prazo de 

entrega expectável.
49

  

O procedimento de fracionamento tem em conta a FF do medicamento e é distinta para formas 

sólidas (comprimidos e pós) e formas líquidas.
63

 De modo a garantir o controlo de qualidade do 

produto são realizados ensaios de verificação de medicamentos fracionados. Estes processos de 

verificação baseiam-se nos procedimentos de controlo visual (integridade da parte fracionada) e 

controlo do peso. Se o resultado se verificar como não conforme é aberta uma notificação e o lote é 

segregado e devidamente etiquetado como “Lote não conforme” até ser tomada uma decisão pela 

Direção de Serviço.
50

  

O produto é considerado acabado após reembalagem, atribuído o lote de produção pelo 

farmacêutico de acordo com a IT - Atribuição de Prazo de Validade aos Manipulados Sólidos 

(ANEXO XXII) e o prazo de validade, tendo em conta a recomendação da USP 31-NF26 LH795, 

edição 2008-2009.
51

  

 

Manipulados estéreis 

A produção de manipulados estéreis engloba medicamentos estéreis, manipulados de NP, ou 

seja, todos aqueles cujo meio de produção necessite de especificações de esterilidade. Esta secção 

tem armazéns próprios, onde podem ser encontrados os produtos consumíveis para a produção dos 

manipulados desta secção.  

 

Medicamentos estéreis 

Pedidos e ordens de preparação de medicamentos estéreis  

Os pedidos de preparação de medicamentos estéreis são realizados através do sistema 

informático GHAF ou manualmente. Pedidos estes normalmente realizados até as 13 horas do 

próprio dia de elaboração. Caso sejam realizados a posteriori usualmente serão elaborados apenas 

no dia seguinte. 
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Ao farmacêutico do serviço cabe a responsabilidade de validar a prescrição e de elaborar uma 

Ordem de Preparação (OP) de acordo com o pedido correspondente. A OP pode estar previamente 

adequada ao pedido se este não for uma formulação nova. Normalmente para elaborar uma OP dá-

se a introdução dos dados específicos no sistema informático e este elabora automaticamente a 

ordem e os respetivos rótulos e lotes, de acordo com a IT.SFAR.GER.040/1. Um segundo 

farmacêutico deve verificar essa informação para a validar. Cabe ao Gestor do Processo manter a 

Instrução de Trabalho (IT) implementada, atualizada e divulgada.
53

 

 Porém, caso seja uma formulação nova, é necessário realizar uma revisão bibliográfica, 

consultar o Laboratório de Estudos Farmacêuticos da Associação Nacional de Farmácias (LEF) e 

avaliar, juntamente com outros farmacêuticos de outros hospitais, relativamente à possível 

experiência com essa preparação e verificar a conceção e validação. Os resultados da nova 

formulação são registados no impresso “Registo de Conceção, Verificação e Validação de Novas 

Formulações”. Um segundo farmacêutico é responsável por realizar uma verificação dessa nova 

formulação e registar o resultado (Aprovado ou Não Aprovado) na respetiva matriz. Após elaboração 

da medicação de acordo com a nova formulação, é necessária uma maior monitorização do doente.
52

   

Cabe ao Gestor do Processo manter a Instrução de Trabalho (IT) implementada, atualizada e 

divulgada.
54

 

Produção de medicamentos estéreis 

Os medicamentos mais comumente preparados são colírios (ex: ciclosporina), intravítreos (ex: 

bevacizumab), medicamentos de EC e ainda medicação para reposição de stock pelo método de 

kanban. 

O espaço de preparação está dividido em 3 zonas distintas. Na zona negra são colocadas as 

proteções dos sapatos, touca, de forma a cobrir todo o couro cabeludo, e máscara do tipo 

“procedimentos II”, com elástico. Após estes passos é feita a primeira higienização das mãos.
55

 Na 

zona cinza é colocada a bata cirúrgica impermeável e é realizada a desinfeção das mãos.
55

 Por fim, 

na zona branca são colocadas as luvas cirúrgicas e são elaboradas as preparações tanto de 

medicação estéril, como de NP. É de notar que esta sala está de acordo com a norma ISO 14644, 

encontra-se a pressão positiva e possui uma câmara de Fluxo de Ar Laminar Vertical (CFLV) para 

garantir esterilidade do processo.
56, 57

 Existe ainda um transfere para realizar a transferência do 

material entre a zona branca e negra. 

As OPs, e os respetivos rótulos, são colocadas no transfere e transportadas para a sala branca 

onde são utilizados para a preparação do medicamento, verificando as quantidades e produtos a 

utilizar, a técnica a ser seguida detalhadamente, as especificações de armazenamento e possíveis 

ensaios de verificação a elaborar no final. Após elaboração do lote de determinada preparação, o 

farmacêutico ou TSDT coloca todas as unidades na mesma manga juntamente com os respetivos 

rótulos. O TSDT recolhe essa mesma manga e procede à rotulagem das unidades e embalamento na 

embalagem secundária. No final, o farmacêutico deve sempre verificar, conferir e validar o produto 

final.
53

  

 

Nutrição Parentérica  

Pedidos e ordens de preparação de bolsas de NP  
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Ao farmacêutico é fornecida a prescrição médica através do sistema informático GHAF ou 

através de prescrição manual. Há, então, a receção, validação de acordo com a política do 

medicamento do CHUP, E.P.E., bem como o valor limite definido pelos standards da NP e 

monitorização da mesma. É essencial verificar a presença dos dados de identificação e localização 

do doente - nome, número de processo, peso (em kg), dia de NP, localização do doente num SC, 

bem como da data e hora da prescrição. Além desta informação, é imperativa a composição 

qualitativa e quantitativa de ambas as soluções (solução I de macro e micronutrientes e solução II de 

lípidos e vitaminas lipossolúveis) em dose por kg por dia e volume prescrito, identificação da unidade 

emissora da prescrição médica e a identificação do médico. Alguma inconformidade na prescrição 

deve ser comunicada ao médico prescritor e alterada de modo a realizar a preparação mais 

adequada ao doente.
58

  

Aquando da validação da prescrição são impressas as OP e os rótulos respetivos pelo sistema 

informático de modo automático, em duplicado para ambas as soluções, verificando novamente a 

conformidade de todos os dados.
58

  

O registo dos operadores é realizado de modo manual, no campo destinado ao mesmo, na 

OP.
58

 

 

Produção de bolsas de NP 

As preparações de NP destinam-se a serviços internos (CMIN, Hospital de Dia e ainda 

Cuidados Intensivos de Pediatria e Internamento Médico-Cirúrgico (CIP-IMC)) e externos (Centro 

Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS)).
51

 

As bolsas são preparadas após a preparação dos restantes medicamentos estéreis na CFLV. 

Os operadores trabalham em circuito fechado na preparação de ambas as soluções, seguindo 

sempre a OP.  

Aquando da preparação da solução 1, há o uso de um sistema automático de enchimento, 

onde estão acoplados 3 soros glicosados de concentrações crescentes e uma solução de 

aminoácidos. Os conetores do sistema possuem cores diferentes para facilitar o processo e diminuir a 

ocorrência de erros - verde para a solução de glucose a 5%, amarelo para a solução de glucose a 

10%, vermelho para a solução de glucose a 30% e azul para a solução de aminoácidos. Efetua-se o 

enchimento do sistema e rejeita-se o volume residual do mesmo. A medição deve seguir essa ordem 

de acordo com a prescrição médica. Cada um dos nutrientes (micronutrientes hidrossolúveis) deve 

ser devidamente medido em seringa luer-lock, com capacidade e precisão adequada ao volume que 

se pretende medir e adicionados à bolsa com a solução de macronutrientes. Com efeito, os 

micronutrientes devem ser medidos com o material adequado para evitar a existência de partículas 

na bolsa de NP, cumprindo-se a sequência de aditivação que consta na OP. No final, o farmacêutico 

retira o ar da bolsa e a mesma é cerrada através do sistema de “clampagem”. Coloca-se o rótulo 

respetivo e procede-se ao controlo gravimétrico.  

No caso da solução 2, esta pode ter como embalagem primária final uma seringa opaca (em 

casos de volume final ≤ 50mL) ou uma bolsa nos restantes casos. Em ambos os casos, é realizado o 

enchimento da emulsão lipídica para cada uma das embalagens e, posteriormente, medidas as 
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vitaminas lipossolúveis com o auxílio de um spike com filtro arejador e de partículas, sendo 

adicionadas à emulsão lipídica. Em seguida, deve-se obturar a embalagem primária e rotular de 

imediato. No caso da bolsa, esta deve ser protegida da luz com papel de alumínio e deve ser 

colocado um segundo rótulo nessa mesma proteção.
59

  

Cabe ao supervisor realizar a verificação do produto final, de modo a detetar possíveis erros na 

produção através dos ensaios de validação - Organolético I: incolor a amarelo transparente; 

Organolético II: ausência de partículas em suspensão; Organolético III: ausência de ar; Controlo 

gravimétrico: o peso da preparação deverá situar-se dentro dos limites estabelecidos (± 5%). Deste 

último, é feito o registo na própria OP. 

Caso se encontre alguma inconformidade, esta deve ser averbada na OP e prontamente 

elaborada uma nova preparação.
60

 As preparações com destino ao mesmo doente devem ser 

embaladas conjuntamente na embalagem secundária. 

 

Controlo microbiológico das bolsas de NP 

O farmacêutico ou TSDT é responsável por realizar um pedido ao Serviço de Microbiologia 

para análise do material e preparação. O nome do doente, o número do processo e o número de 

episódio da recolha são devidamente anotados. A análise é feita à primeira bolsa de cada sessão e à 

última bolsa do dia, em técnica assética, com cerca de 2 mL de solução colocados num meio de 

cultura adequado à análise e cada uma deve ser devidamente identificada. Similarmente, é feita uma 

análise às várias superfícies existentes dentro da zona branca de modo aleatório, com o auxílio de 

uma zaragatoa e esta é colocada num meio de cultura antecipadamente estipulado. Todas as 

análises são embaladas numa manga própria, sendo as referentes às bolsas de nutrição enviadas 

para o Serviço de Microbiologia a nível interno e as referentes às superfícies para um serviço externo 

de análise.
61

 

 

Citotóxicos 

A produção de manipulados citotóxicos está a cargo da UFO, localizada na unidade de Hospital 

de Dia, no serviço de Hematologia Clínica do HSA. A localização desta unidade é privilegiada, pois 

diminui a extensão do CdM citotóxico, diminui a possibilidade de exposição do meio ambiente, 

utentes e trabalhadores que frequentam o hospital, aumenta a capacidade de comunicação entre os 

vários intervenientes no processo (farmacêuticos, médicos, enfermeiros, TSDT e AOP) e diminui o 

tempo de latência do medicamento no processo de transporte do mesmo. Assim, visto que o local de 

administração é acoplado ao local de produção, este facto incrementa os ganhos na saúde. 

 

Encomenda, receção, transporte e armazenamento de CTX 

As encomendas são baseadas no sistema de Kanbans e efetuadas para o armazém 1001 no 

final de cada dia. No caso de algumas referências, o pedido é realizado com as iniciais do doente, 

número do processo ou código definido pelo laboratório fornecedor. No final do dia, é comum elaborar 

uma previsão de consumos para o dia seguinte, de modo a conseguir colmatar possíveis falhas de 

stock e certificar a presença da medicação necessária para os doentes.
62

  

A receção dos produtos encomendados na UFO cabe ao TSDT e é necessário conferir a 

integridade dos produtos e se o transporte foi efetuado nas condições corretas. Deve também ser 
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conferida a DCI, nome comercial, dosagem, FF e via de administração, de acordo com a guia de 

transferência. Caso haja alguma inconformidade deve ser esclarecido com o APF (1001). O 

farmacêutico imprime as etiquetas específicas dos fármacos que necessitam manipulação e ainda 

das soluções de diluição que identificam os mesmos com um QRCode e que dispõem especificado o 

nome do produto, a data de validade e o lote. O AOP coloca as etiquetas nos produtos e o TSDT 

realiza a arrumação de acordo com a norma FEFO.
62

 

O transporte dos CTX é feito num circuito independente e devidamente identificado. Os 

profissionais que estejam envolvidos neste circuito devem ser devidamente alertados para as 

condições e perigo dessa mesma função desempenhada. A responsabilidade pelo transporte dos 

CTX entre o armazém e a UFO é da responsabilidade de um AOP, em contentores fechados e 

devidamente sinalizados.
63

  

Após o CTX estar preparado a administrar, o farmacêutico coloca-o na caixa correspondente, 

cadeirões ou camas, internamento ou CMIN, de acordo com o local onde o doente se encontra. O 

AOP desse mesmo serviço regista no impresso devido para o efeito acerca da preparação a 

transportar, o doente a que se destina e a hora de transporte da medicação até à enfermeira 

responsável pelo doente em causa.
63

 (ANEXO XVI) 

 

Prescrição, OP e rotulagem de CTX 

A prescrição de CTX pode ser realizada por 2 métodos, sendo um através do GHAF, no 

módulo do CdM, no qual existe previamente um protocolo informático, de acordo com os Protocolos 

de Quimioterapia praticados no CHUP, E.P.E.. Estes protocolos estão disponíveis digitalmente na 

UFO e são atualizados com a devida periodicidade. A prescrição também pode ser manual, num 

modelo próprio de prescrição tanto para doentes internados (impresso verde) como para os doentes 

no Hospital de Dia (impresso rosa) e esta deve conter um conjunto de critérios mínimos de 

aceitação.
64

  

Os farmacêuticos presentes na UFO devem estar munidos de competências para realizar a 

validação e monitorização das prescrições médicas que lhe são apresentadas de ambas as 

alternativas, de forma a garantir a segurança e a eficácia da terapêutica. Desse modo, realiza-se a 

validação da prescrição tendo em conta a identificação do doente, peso (kg) altura (cm), superfície 

corporal (m
2
), Area Under the Curve (AUC) (quando aplicável), DCI do CTX, dose padrão do 

protocolo e adequado ao doente em específico, via de administração, data de realização do ciclo, SC, 

nome do médico prescritor, denominação do protocolo, patologia e a confirmação pela CFT, no caso 

de medicamentos sujeitos a aprovação prévia por esta entidade.
64

   

A pré-medicação e medicação são debitadas em regime de não internamento, com o especial 

cuidado de debitar todos os CTX com o lote e prazo de validade correto, para possível rastreamento 

de produtos.
64

  

Consequente à validação da prescrição pelo farmacêutico, é emitida uma OP, impressa como 

um rótulo. Deste modo, são impressos 2 rótulos (ANEXO XVII): o rótulo externo que possui 

informações acerca do CTX e do doente, sendo colocado exteriormente na preparação finalizada, e 

um rótulo interno, com informação adicional acerca da técnica de preparação. Após emissão das OP, 

estas devem ser duplamente verificadas por outro farmacêutico.
65
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De modo a facilitar a gestão de material e gestão temporal é feita uma listagem de doentes 

com a informação contida nos sistemas informáticos para o dia seguinte. 
 

Manipulação e libertação das preparações CTX 

As instalações são divididas fundamentalmente em 3 zonas. A zona negra que se encontra a 

uma pressão positiva e é usada para armazenamento de adjuvantes da quimioterapia ou pré-

medicação CTX, as soluções de diluição e as bombas perfusoras. O posto dos farmacêuticos é 

composto por 2 computadores, onde trabalham os 2 farmacêuticos que fazem parte da equipa da 

UFO, uma impressora de rótulos e leitores de códigos, todos estes para permitirem a validação das 

prescrições, emissão de OP e rótulos. Encontra-se disponível um armário ao lado deste mesmo posto 

(ANEXO XVIII) que contém os medicamentos com maior rotatividade, de forma a tornar mais rápido o 

processo de preparação de tabuleiros, e ainda os frigoríficos (ANEXO XIX) para a medicação que 

necessita refrigeração para se manter estável. Acoplada a esta zona existe um gabinete auxiliar 

(ANEXO XX) onde são impressas as etiquetas, com bibliografia auxiliar, arquivadores, bens 

consumíveis e onde é realizada a dispensa de hemoderivados.
66

 

O doente dirige-se ao hospital e dá entrada no Hospital de Dia na receção, onde é elaborada 

uma colheita de sangue para análise. Conforme o resultado do hemograma e do estado global do 

doente, é dada “luz verde” por parte da equipa de enfermagem no caso de o mesmo estar pronto 

para fazer a medicação, “luz amarela” enquanto há o período de espera, ou então “luz vermelha” 

caso se verifique alguma anomalia no hemograma.
66

  

Validada a prescrição e impressas as OPs e os rótulos, estes últimos são colocados nas 

embalagens dos fármacos, caso não necessitem de manipulação posterior na zona branca, e são 

colocados na caixa correspondente (cadeirões ou camas). No caso de necessitar de manipulação, é 

utilizado o transfere presente nesta área, que faz a ligação entre a zona branca e a zona negra. No 

transfere é colocado um tabuleiro onde está presente a OP, ambos os rótulos, o CTX descartonado e 

a solução de diluição (quando aplicável). Este entra posteriormente na zona branca (ANEXO XXI) 

que está a uma pressão negativa e onde o TSDT de apoio faz uma verificação do material e prepara 

todo aquele que será necessário para a preparação do manipulado, descontaminando assim o 

material a ser utilizado antes deste entrar na CFLV. Já na CFLV o TSDT operador trabalha em 

técnica assética em todas as instâncias e deve ser realizada uma dupla verificação de todos os 

volumes medidos, tanto verbalmente como visualmente. Após preparação o TSDT de apoio verifica a 

“clampagem”, as condições de estabilidade e é colocado o produto numa embalagem secundária, 

devidamente rotulado, no caso de fotossensibilidade é ainda colocado papel de alumínio a proteger a 

preparação. Após ser colocado novamente no transfere o farmacêutico avalia o clamp, o rótulo e o 

acondicionamento, e a preparação é libertada no CdM e deve ser colocada no local ao qual se 

destina (caixa referente aos cadeirões ou camas).
66

  

 

Balanço da unidade de farmacotecnia 

Nas 2 semanas passadas na unidade de Farmacotécnia foi possível assistir a todo o processo 

envolvido no CdM manipulado, desde o pedido até a libertação do produto, dentro quer da área onde 

se realizam as preparações estéreis e não estéreis como também na UFO. Aquando da preparação 

de formulações estéreis foi possível contactar com o ambiente dentro da CFLV e realizar o 
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embalamento das preparações, além de auxiliar na colocação do material dentro dessa câmara. Na 

área de produção de não estéreis foi possível realizar a preparação de pomadas de sirólimus por 

completo, com a supervisão da TSDT.  

 

E n s a i o s  c l í n i c o s   

Segundo a Lei nº 21/2014, de 16 de abril, que remete à regulação da investigação clínica, 

define-se EC ou ensaios 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 (ME); ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

ME; ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais ME, a fim 

de apurar a respetiva segurança ou eficácia”. Esta lei abrange o regime da realização de EC com 

medicamentos de uso humano e o regime da investigação clínica de dispositivos médicos, sempre 

salvaguardando as leis anteriores relativas à proteção de dados pessoais.
67

 

Os EC são uma etapa fundamental para a criação e desenvolvimento de novos medicamentos, 

uma vez que sem esta não é possível garantir a eficácia e segurança dos mesmos. Para além disto, a 

ausência desta componente não permite conceder a Autorização de Introdução no Mercado (AIM) 

dos próprios fármacos. 

As várias vantagens, diretas e indiretas, que os EC concedem a cada país estão dispersas em 

três vertentes principais, isto é, os próprios doentes, a comunidade científica e a economia. Na 

primeira vertente, os EC permitem: acesso precoce e gratuito a tratamentos; benefício para os futuros 

doentes; melhoria dos cuidados assistenciais; e potencial para aumentar a qualidade e/ou tempo de 

vida do doente. Na comunidade científica, por sua vez, esta componente contribui para: aumento do 

conhecimento científico; estabelecimento de redes de investigação, nacionais e internacionais; 

desenvolvimento de equipas de investigação; e retenção de talento. A nível económico, os EC 

possibilitam: reduzir a despesa pública e contribuir para a sustentabilidade do Sistema Nacional de 

Saúde (SNS); criação de valor para outras indústrias; criação de emprego; e atração de 

investimento.
68

     

 

Fases de um ensaio clínico 

Um determinado EC pode ser classificado em função do seu objetivo (isto é, segundo a fase 

que constituem) e do desenho do próprio estudo. É possível distinguir 4 fases com os seus respetivos 

tipos de ensaios:
69

  

● Fase I: os principais objetivos são a avaliação da segurança e da tolerância (efeitos ou reações 

adversas) do ME, o estabelecimento do perfil farmacocinético (isto é, absorção, distribuição, 

metabolização e excreção) e, se possível, farmacodinâmico;  

● Fase II: os objetivos principais são a avaliação da segurança do ME a curto prazo e a 

determinação da dose e regime terapêutico mais adequados; neste último ponto, a dose 

mínima eficaz é favorecida em relação à dose máxima tolerável;  

● Fase III: os objetivos principais são avaliar a relação risco-benefício, estabelecer o valor 

terapêutico e caracterizar as reações adversas mais frequentes do ME, tudo com base numa 

comparação do último com o tratamento standard e/ou placebo em doentes;  
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● Fase IV (ou pós-comercialização): o objetivo principal trata-se da recolha de informação 

adicional sobre o comportamento do medicamento quando aplicado num cenário clínico normal 

(dados de efetividade). 

 

Intervenientes de um ensaio clínico 

O processo de investigação e desenvolvimento de novos medicamentos suscita uma exigência 

e complexidade acentuadas, principalmente na fase de EC. Por isso, todos os intervenientes 

associados ao estudo – promotor, autoridades regulamentares, investigador, monitor, participante, 

farmacêutico destacado pelo ME e auditor (ANEXO XXIII) – são essenciais.  

 

Instalações de serviço de ensaios clínicos  

As instalações para a realização de EC no CHUP, E.P.E. estão localizadas nos SF, sendo 

constituídas por duas salas independentes. Numa destas procede-se à realização de reuniões e à 

receção dos monitores e auditores, servindo, ainda, como local de arquivo de toda a documentação 

relativa aos ensaios a decorrer no momento no CHUP, E.P.E.. A outra divisão, cujo o acesso restrito 

apenas permite a entrada a pessoas autorizadas, serve de armazenamento e controlo de todos os 

MEs, desde a dispensa aos pacientes voluntários até à sua devolução ao promotor. (ANEXO XXIV) 

 

Receção, verificação e armazenamento 

Quando ocorre a chegada da medicação experimental ao estabelecimento hospitalar, esta é 

entregue ao APF, juntamente com a devida documentação e, seguidamente, redirecionada para a 

UEC. Uma vez nesta, o farmacêutico destacado ao setor realiza a verificação de vários parâmetros, 

como o estado de conservação e integridade das caixas, bem como a presença dos respetivos 

certificados de análise. Para além disto, o farmacêutico em questão tem de comprovar a 

correspondência entre a medicação entregue e os dados presentes no drug shipment receipt (o 

código e nome do ensaio, quantidade, lote e validade). No caso de estar presente medicação de frio 

(2-8 °C), está anexada à mesma um data logger, isto é, um dispositivo de registo de temperatura. A 

sua atividade é terminada pelo farmacêutico no momento de receção, de modo a ser possível 

consultar o registo obtido e verificar se houve algum desvio na temperatura durante o transporte. Se 

existir um desvio como o referido, o promotor tem que ser notificado e a encomenda é colocada em 

quarentena até tomada de decisão acerca do procedimento (aprovação ou rejeição). No cenário de 

uma conformidade completa, a medicação é rececionada e registada (no dossier do estudo e no 

sistema IVRS/IWRS), sendo o inventário da medicação experimental atualizado, tudo de acordo com 

o respetivo protocolo de cada estudo.
70

 

O armazenamento e/ou acondicionamento dos produtos é conduzido em armários de acesso 

restrito (15-25 °C) ou frigoríficos (2-8 °C) isto segundo os requerimentos de temperatura para 

conservação. Este parâmetro é devidamente controlado recorrendo a dispositivos de monitorização 

(ANEXO XXV), cujos registos são periodicamente recolhidos pelo farmacêutico destacado ao setor 

para análise e arquivo. Todos os desvios à temperatura ideal de armazenamento devem ser 

comunicados e justificados ao promotor.
70
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Prescrição e dispensa de medicamentos experimentais 

As características únicas dos EC ditam que a manipulação e prescrição dos ME têm de seguir 

um procedimento próprio, incluindo as regras e documentação associada, diferente do normalmente 

aplicado na distribuição da medicação. A prescrição de MEs é realizada apenas por médicos 

integrantes da equipa do ensaio, através de um impresso adaptado e criado pelo CHUP, E.P.E. 

(ANEXO XXVI). Este documento é constituído por 4 campos de preenchimento: o primeiro identifica o 

ensaio e o prescritor, o segundo providencia informação do participante, o terceiro informação sobre o 

ME a dispensar (preenchido pelo médico prescritor) e o quarto consiste num registo do momento de 

dispensa (preenchido pelo farmacêutico destacado ao setor). Este último campo inclui dados relativos 

ao ME dispensado (lote, quantidade e prazo de validade) e assinatura do participante, ou 

representante, como comprovativo de levantamento da medicação. Por sua vez, as prescrições são 

arquivadas no dossier do respetivo ensaio.
70

 

Na situação de ser necessário submeter o ME a algum tipo de manipulação, p.e. para 

administração IV ou subcutânea, são encaminhados para a UFO ou a produção. 

A iniciação do paciente à ME trata-se de uma das funções mais importantes, dentro do circuito 

dos ECs, atribuídas ao farmacêutico destacado ao setor. Este profissional deve fornecer toda a 

informação adequada, seja por via escrita e/ou oral, de modo a proceder-se a um acondicionamento, 

administração e posologia corretos. A adesão terapêutica é, igualmente, incentivada, pelo que no 

caso de não utilização dos MEs, o paciente deve ser advertido e estar ciente da importância da 

devolução destes.
70

 

 

Devolução e destruição 

Como referido no ponto anterior, na eventualidade da ME prescrita não ser tomada na sua 

totalidade, ou apenas restarem as embalagens vazias, tudo isto deve ser devolvido pelo participante 

na UEC. O ME excedente passa por uma nova receção, sendo contado, registado e acondicionado 

num local próprio, pelo farmacêutico destacado ao setor, até à sua recolha por parte do promotor.
70

 

A medicação que não fora utilizada é, por sua vez, sujeita a destruição pelo próprio promotor 

(aquando a sua recolha) ou pelo CHUP, E.P.E., no seu sistema de incineração, caso tenha sido 

estabelecido um acordo prévio para o efeito.
70

  

 

Visitas e auditorias 

Na unidade de EC são realizados 4 tipos principais de visitas, cada uma apresentando 

finalidades diferentes. A primeira visita (pré-estudo) tem o objetivo de proceder a uma qualificação do 

centro de estudos, em que o monitor, como representante do promotor na monitorização do processo, 

inspeciona o mesmo centro e avalia se este atinge os requisitos humanos e físicos exigidos para a 

condução do EC. São, deste modo, inspecionados os equipamentos, infraestrutura e motivação dos 

recursos humanos, sendo ainda discutidas as primeiras informações relativas ao medicamento em 

investigação e ao protocolo. Caso o centro de estudo seja aprovado, o monitor fica responsável por 

reunir todos os documentos e autorizações das entidades reguladoras (INFARMED, I.P., Comissão 

Ética para a Investigação Clínica (CEIC) e a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)) para 

ser concedida a permissão de início do ensaio.
69, 71
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Após aprovação por parte das entidades em questão, procede-se à segunda visita ou visita de 

início, em que o objetivo é instruir e capacitar toda a equipa para a execução do ensaio, garantindo 

que a informação completa do ME e os procedimentos requeridos pelo protocolo (presentes no 

dossier do estudo cedido) foram assimilados.
69, 71

 

O monitor acompanha o progresso do EC através de visitas de monitorização, realizadas 

periodicamente com o farmacêutico destacado ao setor, em que se procede ao controlo da qualidade, 

verificação das condições de armazenamento, revisão e verificação de documentos e contabilização 

do ME.
71

 

O quarto, e último, tipo de visita é designado de visita de fim e representa a finalização do 

estudo. Neste evento, o monitor cumpre a tarefa de retificar e arquivar toda a documentação existente 

relativa ao ensaio, assim como notificar toda a medicação experimental que restara e que deverá ser 

devolvida. Terminado o processo, o dossier do estudo é arquivado no CHUP, E.P.E. por um período 

mínimo de 15 anos, respeitando, deste modo, as boas práticas clínicas internacionais.
71

 

Para além disto, os hospitais onde decorrem investigações clínicas podem, em qualquer 

momento, ser submetidos a auditorias por parte dos promotores e inspeções organizadas pelas 

autoridades reguladoras. Estas operações têm como objetivo garantir a proteção dos doentes 

envolvidos nos EC, assim como a qualidade e integridade dos dados recolhidos. As auditorias 

consistem numa avaliação do cumprimento do protocolo e dos procedimentos de trabalho, das boas 

práticas clínicas e da legislação em vigor.
70

 

 

Balanço final da passagem pela unidade de ensaios clínicos   

Durante o nosso período de estadia na UEC, tivemos a possibilidade de testemunhar as 

diversas etapas que constituem este tipo de estudos. Relativo às experiências mencionadas, 

destacamos: presenciar, pelo menos, uma visita pré-estudo, visita de início, visita de monitorização e 

visita de fim de ensaio, comunicando com os monitores dos respetivos estudos; auxiliar nos 

procedimentos de receção de ME, incluindo o arquivo do controlo de temperatura aquando o 

transporte, verificação e acondicionamento da medicação; na emissão de OPs de medicamentos em 

que é requerida a sua manipulação no CHUP, E.P.E. antes da sua administração; e a preparação de 

pré-medicação presente em certos protocolos experimentais.  

 

C o n c l u s ã o  

Apesar do estágio em farmácia hospitalar realizado no CHUP, E.P.E. não se tratar do primeiro 

contacto com o nosso futuro papel como farmacêuticos, permitiu-nos testemunhar uma outra 

realidade do mesmo onde, para além do nosso envolvimento na terapêutica dos utentes, temos uma 

intervenção ativa nos vários passos do circuito do medicamento. 

Resumidamente, foi-nos possível compreender melhor qual a verdadeira função do 

farmacêutico nesta dimensão de cuidados de saúde, procurando tirar o maior aproveitamento da 

mesma. Isto é, apesar de algumas limitações próprias do período, percecionar o valor do 

farmacêutico através da melhoria da prestação de serviços de saúde, com o propósito de diminuir os 

custos e aumentar a satisfação quanto à qualidade e quantidade, instigando a adesão à terapêutica e 

reduzindo os efeitos negativos da medicação. 



   

  21 

A nossa escolha do CHUP, E.P.E. como local de estágio adveio do facto desta instituição, de 

renome reconhecido, apresentar uma grande e diversa quantidade de funções e papéis nos seus SF 

e demonstrar que a inovação na área interventiva do profissional farmacêutico não tem limites. 

Efetivamente, durante o estágio reconhecemos estes mesmos valores, tornando-nos esta experiência 

mais completos quer como estagiários, quer como profissionais de saúde que seremos em breve. 

Entre as novas iniciativas do centro em questão, destacamos os dois programas que estão, de 

momento, a ser desenvolvidos na dimensão dos Cuidados Farmacêuticos: o programa de conversão 

da terapêutica intravenosa (IV) para oral, uma vez que a última se trata de uma via mais segura e 

económica; e o programa de monitorização de parâmetros analíticos e de ajuste de dose, cujo 

objetivo consiste na identificação de erros de medicação, prevenção de RNMs, ajustes de dose com 

base nas funções fisiológicas (hepática e outras) de cada doente e otimização da terapêutica 

farmacológica.
72

 

Finalizamos, deste modo, esta etapa da nossa formação com um maior conhecimento sobre o 

mundo de trabalho que se avizinha, independentemente da função que cada um de nós pretenda 

prosseguir. Com base no testemunho, que levaremos connosco, do nosso estágio, provaremos que, 

para além de profissionais que contribuem para o tratamento dos pacientes, somos, igualmente, 

promotores da saúde e do bem-estar dos cidadãos. 

  

https://docs.google.com/document/d/1x7LXoXb6dQqCXKX0Mx1sbc2DbZ__qE8F/edit#heading=h.j8sehv
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Anexo I - Certificação ISO 9001 versão NP EN ISO 9001:2015 

A n e x o s  

 

 

 

 

 

Anexo II - Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) 
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Anexo IV - Kanban 

 

Anexo III – Distribuição dos SF  

Semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 

Estagiário 1 – 5 julho 
8 – 12 
julho 

15 – 19 
julho 

22 – 26 
julho 

29 julho – 
2 agosto 

5 – 9 
agosto 

12 – 16 
agosto 

19 – 23 
agosto 

26 – 30 
agosto 

Luana 

Ferreira 
APRES APF PROD UFO EC AMB DID Relatório Relatório 

João 

Sousa 
APRES APF UFO PROD EC AMB DID Relatório Relatório 

Elisa 

Gouveia 
APRES DID EC APF AMB PROD UFO Relatório Relatório 

Filipa 

Pinheiro 
APRES DID EC APF AMB UFO PROD Relatório Relatório 
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Anexo V - Lista Comum 

Anexo VI - Sala de armazenamento de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo VII - Zona de receção de PF de grande volume 

Anexo VIII - Câmara de Refrigeração 
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Anexo IX - Esquema de aviamento e entrega da dose unitária 

Anexo X – Sala de Espera da UFA 
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Anexo XI Gabinete de atendimento 

Anexo XII - Prateleira para armazenamento de medicamentos e PF na UFA 
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Anexo XIII - Armazenamento de medicação termolábil na UFA 

Anexo XIV - Local de armazenamento de medicação antiretrovírica 
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Anexo XV – Local de armazenamento de nutrição 

Anexo XVI - Impresso a preencher pelo AOP para transporte de CTX 
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Anexo XVIII - Armário com produtos de maior rotatividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo XVII - Rótulos 
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Anexo XIX - Zona para os produtos termolábeis 

Anexo XX - Gabinete auxiliar da UFO 
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Anexo XXI - Zona branca da UFO 

Anexo XXII - Elaboração de Lotes de produção 
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 Promotor: “a pessoa, singular ou coletiva, o instituto ou o organismo responsável pela 

conceção, realização, gestão ou financiamento de um estudo clínico”.
67

 

 Autoridades regulamentares: o Estado, que define a política do setor e o quadro 

regulamentar; o INFARMED, I.P., que, para além de se tratar da autoridade competente que 

concede a aprovação necessária para o início do EC, é responsável pela “fiscalização do 

cumprimento de boas práticas nestes estudos, no contexto do estudo ou fora dele”
67, 70

; a 

CEIC, um organismo independente constituído por profissionais de saúde e outros, que é 

responsável por “assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos 

participantes nos estudos clínicos e de garantir os mesmos junto da sociedade”
67

; e a CNPD, 

entidade administrativa independente com poderes de autoridade, cuja função é controlar e 

regularizar o processamento de dados pessoais, com um meticuloso respeito pelos direitos 

do Homem e pelas liberdades e garantias reconhecidas na Constituição e na Lei.
70, 72

 

 Investigador: “uma pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para o exercício 

da atividade de investigação; é incumbido da “realização do estudo clínico no centro de 

estudo e, sendo caso disso, pela equipa de investigação que executa o estudo nesse 

centro”.
67

 

 Monitor: “o profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, designado 

pelo promotor para acompanhar o estudo clínico e para o manter permanentemente 

informado, relatando a sua evolução e verificando as informações e dados coligidos”.
67

 

 Participante: a pessoa que se encontra envolvida no estudo clínico.
67

 

 Farmacêutico responsável pelo ME: um profissional com qualificação na área das boas 

práticas clínicas, de acordo com as normas aplicáveis, que garante o cumprimento dos 

requisitos relativos ao circuito e condicionamento dos ME e dos dispositivos utilizados para a 

sua administração, assim como os medicamentos já autorizados e necessários ou 

complementares à realização de EC.
67, 70

 

 Auditor: “profissional, dotado da necessária competência técnica, experiência e 

independência, designado pelo promotor para conduzir auditorias a estudos clínicos”; estas 

auditorias consistem numa avaliação cuidadosa, sistemática e independente, com o objetivo 

de regularizar a concordância entre as atividades exercidas e as disposições planeadas e 

estabelecidas no protocolo, os procedimentos operacionais padrão do promotor e as boas 

práticas clínicas.
70, 73

 

 

  

Anexo XXIII - Glossário de ECs 
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Anexo XXIV - Sala de armazenamento dos produtos dos EC 

Anexo XXV - Dispositivos de monitorização da temperatura 
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Anexo XXVI - Prescrição de Medicamentos para EC em impresso próprio (IM.SFAR.GER.004/5) 
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