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Resumo 
 

O presente relatório de estágio vem em jeito de culminar dos 5 anos de Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas. Sendo este estágio uma etapa crucial, onde é 

realizada a aplicação prática de todos os conhecimentos teóricos adquiridos na Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto. 

 Em fevereiro do presente ano ingressei a equipa da Farmácia da Prelada e foi-me 

disponibilizada toda a informação necessária ao meu estágio e conhecimentos que, sem 

dúvida, me tornaram uma melhor profissional e me deram a capacidade de entregar ao utente 

o meu contributo como futura farmacêutica. 

 Numa primeira parte deste relatório faço uma exposição das várias etapas de 

aprendizagem, começando pela apresentação inicial da farmácia e dos serviços 

disponibilizados pela mesma. Posteriormente realizo uma explicação do funcionamento do 

sistema informático, a gestão de stocks e também do receituário, medicação e produtos 

farmacêuticos (PF) disponibilizados no espaço da Farmácia da Prelada. Todos estes passos 

aprendidos ao logo de quatro meses. 

 Na segunda parte refiro os diferentes temas abordados no estágio como projetos, 

neste caso, panfletos sobre escabiose, pé diabético e micoses nos pés, o rastreio no âmbito 

deste último tema e ainda as palestras sobre acne realizadas em duas escolas distintas. 

 Esta oportunidade de estágio em Farmácia Comunitária mostrou-se uma forma de 

aprendizagem do aconselhamento farmacêutico no seu esplendor, e uma mais valia na 

obtenção de experiência em indicação e gestão numa Farmácia Comunitária. A profissão do 

farmacêutico ficou muito mais clarividente e sem dúvida todos os dias, todos os atendimentos 

eram o espelho da importância de um farmacêutico na comunidade. 
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Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

1. Enquadramento Legal  
O exercício da atividade farmacêutica é fundamentado por códigos deontológicos e 

normas jurídicas.  

O código deontológico farmacêutico tem como princípio geral que o exercício da 

atividade farmacêutica tenha como objetivo primordial o(a) doente, ou seja, este deve ser o 

centro da prestação dos cuidados farmacêuticos, albergando assim os regulamentos da 

conduta ética da profissão. Este mesmo código teve a aprovação a 28 de março 1998 em 

assembleia geral. 

O regime jurídico das Farmácias Comunitárias é descrito no Decreto-Lei n.º 109/2014, 

de 10 de julho que vem revogar o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto e estabelece o 

enquadramento legal do sector. A Ordem dos Farmacêuticos (OF) e a Autoridade Nacional 

do Medicamento e Produtos de Saúde I.P.(INFARMED) são os órgãos que dirigem os aspetos 

relacionados com o correto exercício farmacêutico [1]. 

No que diz respeito a farmácia comunitária ou de oficina, esta deve guiar-se também 

pelo manual de Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária, elaborado pela OF 

[2].  

 A Portaria n.º 249/2001, de 22 de março estabeleceu então que o nome «Farmácia» 

só pode ser utilizado para denominar estabelecimentos cuja instalação e funcionamento 

sejam devidamente autorizados pelo INFARMED [3]. 

2. A farmácia  

2.1. Localização e Instalações  

A Farmácia da Prelada (FP) tem as suas instalações desde 1964 na Rua Central de 

Francos n.º 316, Ramalde, Porto, uma zona com facilidade de acessos e que em que se 

observa a presença de clínicas nas áreas de veterinária, análises clínicas e ainda dentária 

(Anexo I). Tem também escolas e hospitais nas imediações, zonas residenciais, a Casa de 

Saúde da Boavista e ainda centro de saúde. Deste modo é possível caracterizar a 

comunidade que frequenta a FP como muito heterogénea. 

Foi-me possível constar que, como frequentadores da FP, existem os utentes, que são 

os clientes habituais e ainda os clientes que são as pessoas com passagens menos 

frequentes ou até únicas, principalmente devido ao aumento do turismo na região do Grande 

Porto. Ao longo dos mais diversos atendimentos e no decorrer do meu período de estágio 

senti um maior contato e proximidade com os utentes, visto que havia uma maior 
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disponibilidade da minha parte para uma conversa mais pessoal com estes, uma maior 

capacidade de cedência de aconselhamentos farmacoterapêuticos e ainda uma maior 

segurança em todos os âmbitos. A FP é, sem dúvida, um local muito frequentado, muitas 

vezes para uma simples conversa com o utente, pois muitos deles só se socializam com os 

prestadores de cuidados de saúde no seu quotidiano. Consegui também criar uma maior 

relação de proximidade com alguns dos utentes, principalmente utentes idosas, que quando 

se deslocavam para a FP perguntavam por mim. 

A FP é de fácil identificação e apresenta o horário normal de funcionamento, de 

segunda a sexta das 9h00 às 20h00, sábados, domingos e feriados das 9h00 às 13h00 

(Anexo II). No exterior também é observável a identificação da direção técnica (DT).  

Segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007 as farmácias são obrigadas a ter visíveis: o nome 

da DT; o horário normal de funcionamento; as escalas de funcionamento das farmácias do 

município, aprovadas previamente pela Administração Regional de Saúde (ARS); os 

descontos que concedam no preço dos medicamentos; os serviços farmacêuticos prestados 

e o preço dos mesmos; a existência de um livro de reclamações sobre a tutela do INFARMED; 

e no exterior deve estar visível a palavra “farmácia” ou o símbolo da “cruz verde”, que devem 

estar iluminados durante a noite caso a farmácia esteja de turno [2]. 

O interior da farmácia é composto por várias áreas. Na área comum existem lineares 

e expositores das áreas dermofarmácia e dermocosmética, pediatria, ortopedia, entre outros 

produtos, para a comunidade ter facilidade de observação dos produtos de venda livre 

existentes na farmácia (Anexo III). A FP possui, para facilidade dos utentes mais idosos e 

com maiores dificuldades de locomoção, 2 cadeiras e ainda dispõe de ar condicionado para 

promover as condições ideais para um bom atendimento do utente. Do lado direito, perto dos 

balcões de atendimento é possível observar o aparelho que realiza medições 

antropométricas, medição de tensão, frequência cardíaca, altura, peso e, por conseguinte, o 

Índice de Massa Corporal (IMC) com os valores de referência para cada faixa de alturas 

(Anexo IV). Também nesse local é possível observar uma pequena mesa onde são prestadas 

medições de parâmetros bioquímicos como: glicémia, colesterol total e triglicerídeos (Anexo 
V). Os balcões anteriormente referidos são constituídos por um espaço adequado para o 

aconselhamento individualizado, com a comodidade, segurança e privacidade suficientes 

(Anexo VI e VII). Cada um é equipado por um computador, impressora acoplada ao mesmo 

e ainda um scanner para os códigos de barras dos variados produtos. Além disso os balcões 

possuem algumas gavetas onde são colocados os sacos para entregar a medicação ou os 

produtos das variadas formulações, e ainda onde estão alguns produtos de venda livre de 

menor procura e de dimensões mais reduzidas. Do lado esquerdo, atrás de uma das paredes 

existe ainda um gabinete de atendimento personalizado, onde o serviço de administração de 

injetáveis é efetuado, a preparação individualizada de medicação (PIM), reuniões com 
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delegados dos mais variados laboratórios e ainda consultas de nutrição (Anexo VIII). Após a 

área de atendimento podemos encontrar um local de sistema de gavetas deslizantes onde os 

fármacos estão organizados segundo a forma farmacêutica, caracterização por medicamento 

de marca ou genérico e ainda por ordem alfabética para uma maior facilidade no atendimento 

ao cliente. Ao lado está uma zona de processamento e receção de encomendas com 2 

computadores, 2 telefones e material de escritório e contabilidade. As instalações sanitárias 

são também junto a esta área. Há uma zona denominada de copa, onde estão alguns 

produtos para facilidade de alimentação dos funcionários na farmácia e ainda um local onde 

são elaborados os manipulados esporadicamente. Junto a este espaço está acoplado um 

armazém de maiores dimensões onde se encontram as maiores quantidades de produtos 

farmacêuticos e outros produtos em stock devido à rotatividade dos mesmos, químicos, 

matérias-primas e materiais de embalagem. Esta zona está devidamente assegurada de 

condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação. Subindo umas escadas 

encontramo-nos no piso 1 onde tem mais um local de armazém de produtos de maiores 

dimensões, como os das ostomias, solares, medidores de glicémia e de tensão, entre outros 

e ainda produtos de venda livre com maior presença em termos de stocks. Existe para além 

deste armazém um gabinete/escritório, maioritariamente utilizado pelo dono da farmácia, o 

Senhor Correia, onde é realizada a contabilidade da farmácia.  

Os funcionários da FP formam uma equipa coesa na qual cada elemento apresenta 

funções e responsabilidades bem definidas. O quadro de pessoal é constituído por um 

proprietário, a DT Dra. Paula Correia, uma farmacêutica substituta Dra. Nicole Cassidy, um 

farmacêutico (Dr. Tiago), dois técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (TSDT) (Sónia 

e Holden), uma escriturária (Patrícia) e uma funcionária da limpeza (Elvira). Mais 

recentemente encontra-se também em funções uma farmacêutica em estágio profissional 

(Dra. Jéssica). Todos os funcionários estão devidamente identificados pelo uso de um cartão 

contendo o nome e título profissional.  

A minha receção como estagiária foi realizada de um modo muito cordial, e toda a 

informação necessária foi-me transmitida tanto verbalmente como por escrito, visto que existe 

um manual para o estagiário elaborado pela equipa. Todo o espaço da farmácia foi-me 

apresentado no primeiro dia de estágio, tendo usufruído de todas as áreas ao longo do 

mesmo, tendo em conta todos os cuidados a ter em cada espaço físico. 

Na FP pode-se também verificar um sistema de vídeo vigilância e alarme ligado a uma 

central, um controlador de temperatura e humidade que permitem a manutenção das mesmas, 

a temperatura a menos de 25ºC e a humidade inferior a 70%, e ainda há a garantia da 

iluminação adequada. Todas estas especificações de ambiente estão descritas e são 

devidamente verificadas e reguladas periodicamente para que haja a garantia de total 

segurança na conservação e ainda nos métodos de preparação de formulações. 
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2.2. Atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

No papel de estagiária, cumpria o horário 9h00-13h00 e 13h30-16h30, tendo dispensa 

aos feriados e fins de semana. Em caso de falta de comparência ao estágio por qualquer 

motivo, devia ser dado um aviso prévio, e era possível trocar as horas do dia de falta por uma 

manhã de feriado ou fim de semana, o que facilitava a gestão de pessoal. 

Na Tabela 1 estão representadas as atividades realizadas ao longo do estágio na FP. 

Além destas atividades ainda me foi possível realizar formações de áreas muito variadas, em 

anexo estão alguns dos certificados dessas mesmas formações (Anexo IX ao XII). 
Tabela 1 - Cronograma de atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

Atividades desenvolvidas Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Receção e conferência de encomendas      

Gestão de stocks, amazenamento e 
prazos de validade 

     

Formações       

Serviços farmacêuticos      

Dispensa de medicamentos e PF      

Projeto I      

Projeto II      

Projeto III      

Projeto IV      

 

2.3. Cuidados de Saúde e serviços prestados  

2.3.1. Determinação de peso, altura e índice de massa corporal (IMC) 

O IMC é um índice usado para a classificação do peso corporal em adultos, que 

relaciona o peso, em kg, com a altura, em m2. A fórmula base deste índice tem a seguinte 

definição: peso do indivíduo (em quilogramas (kg)) dividido pelo quadrado da sua altura (em 

metros (m)) [4]: 

𝐼𝑀𝐶 = 	
𝑝𝑒𝑠𝑜	(𝑘𝑔)

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎	(𝑚) × 	𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎(𝑚) 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a obesidade segundo a Tabela 2. 

Na FP, prestava ajuda à população na medição destes parâmetros antropométricos, 

que são medidos de forma automática num aparelho especializado para o efeito. Os passos 

a realizar durante a medição estão devidamente indicados via auditiva e visual, num painel 

com ilustrações iluminadas, porém todos os funcionários são instruídos exatamente como 

proceder para realizar as medições devidamente. Todos os dias era comum ajudar nas 
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medições e informar acerca do IMC, disponibilizando alguns aconselhamentos para controlo 

do peso e alterações no regime alimentar. Muitos utentes faziam as medições diariamente e 

era um local onde podiam partilhar dúvidas comigo acerca das suas patologias e onde, com 

os conhecimentos adquiridos, tentava esclarecer os mesmos para ajudar no controlo de 

algumas doenças. 
Tabela 2 - Tabela de classificação da obesidade, adaptada da Associação Portuguesa de Nutrição [4] 

Classificação IMC (kg/m2) Comorbilidades 

Baixo peso ≤ 18,5 
Baixo (mas risco 

aumentado de outros 
problemas clínicos) 

Peso normal 18,5-24,9 Médio 

Pré-obesidade 25,0-29,9 Aumentado 

Obesidade classe I 30,0-34,9 Moderado 

Obesidade classe II 35,0-39,9 Grave 

Obesidade classe III ≥ 40 Grave 

2.3.2. Determinação da pressão arterial e pulsação 

Em Portugal as doenças do foro cardiovascular são a principal causa de mortalidade, 

somando um total de 32% dos óbitos nacionais. Num estudo mais recente pelo Instituto 

Ricardo Jorge mostrou-se que 36% da população entre os 25 e 74 anos sofria de hipertensão 

arterial (HTA). Segundo esse mesmo estudo, chegou-se à conclusão de que apenas 69,8% 

desses doentes tinham conhecimento da sua patologia, 69,4% destes doentes conhecedores 

da doença estavam acompanhados de uma terapêutica antihipertensora e sendo que dentro 

destes, 71,3% apresentavam valores normais de pressão arterial (PA). Além disso, a HTA é 

mais verificada no género masculino e acreditam que isto se deve a uma maior ingestão diária 

de sal e de maior consumo de tabaco, fatores que predispõem para a patologia. Deste modo 

é possível afirmar que a população portuguesa é fortemente afetada pela HTA, como doença 

crónica, e que deste modo não se deve desprezar a mesma, sendo que o diagnóstico precoce 

e a manutenção de uma terapêutica adequada podem favorecer a qualidade de vida dos 

doentes [5-6]. 

Segundo as normas da DGS, a medição da pressão arterial deve obedecer a algumas 

regras [5] (Anexo XIII). 
A PA é determinada por dois valores, a pressão sistólica, que é a pressão exercida 

pela contração do musculo cardíaco, já o relaxamento deste mesmo musculo é a diástole, 

que dá origem ao valor de pressão diastólica. Deste modo pode-se dizer que o maior valor de 

pressão arterial é atingido aquando da sístole e o menor aquando da diástole. Os valores da 
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pressão arterial são medidos sob a unidade internacional de milímetros de mercúrio (mmHg) 

e podem ser consultados num fluxograma (Anexo XIV) [7]. 

Na FP a medição dos valores é realizada pelo mesmo aparelho que mede o peso e a 

altura e, por conseguinte, o IMC. É dotado de um medidor de pulso, pelo que a medição não 

é tão fiável como a braçadeira mais comumente utilizada, ou seja, não é realizado pelo método 

tradicional do esfigmomanómetro.  

Diariamente os utentes verificavam os seus valores de pressão arterial e eu fazia uma 

anotação, num caderno que pode ser providenciado pela própria farmácia, para 

posteriormente apresentar ao médico de família. Este processo é útil na redução de erros de 

medição visto que as características do meio se mantêm idênticas em todas as medições. 

Além disso, para realizar a medição há uma posição específica do pulso do utente para que 

seja o mais fiável possível, então ajudava nesse sentido, também deixando o utente mais 

tranquilo. É uma prática comum após o atendimento, principalmente dos utentes mais idosos, 

ser realizada a medição da PA. Verifiquei que a maioria dos utentes que faziam esta medição, 

e que a faziam corretamente (diariamente e na hora adequada, após o devido tempo de 

descanso) tinham os valores de pressão arterial mais controlados e dentro de valores normais 

para o controlo da patologia. A pulsação era a medição no âmbito cardiovascular mais 

desvalorizada pela comunidade em geral. 

No final das medições de PA tinha uma pequena conversa com o utente de modo a 

alertar para possíveis medidas não farmacológicas e ainda para saber se a possível toma de 

medicação antihipertensora estava a ser realizada devidamente, em busca de problemas 

relacionados com medicamentos (PRM). 

2.3.3. Determinação do índice glicémico 

  A diabetes mellitus (DM) é uma doença crónica hereditária ou adquirida que se 

expressa pela deficiência ou a nulidade de produção de insulina pelas células beta do 

pâncreas. Esta deficiência dá origem ao aumento da concentração de glucose no sangue que 

pode dar origem a patologias consequentes nos vasos sanguíneos entre outros locais do 

organismo. A patologia em causa é dividida em 2 tipos. A DM tipo 1 (comumente conhecida 

como diabetes insulino-dependente), onde as células beta pancreáticas não conseguem 

produzir insulina, é mais frequentemente encontrada em crianças ou jovens adultos. E ainda 

a DM tipo 2 (também conhecida como diabetes não dependente de insulina) que se 

caracteriza pela resposta escassa do próprio organismo à insulina produzida pelo pâncreas. 

É mais comum nos adultos e corresponde a 90% dos casos mundiais da patologia diabética 

[8]. 
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A população com maior predisposição a esta doença é a população com casos de DM 

na família, população com excesso de peso ou obesidade, população com hábitos de vida 

sedentários e grávidas (diabetes gestacional) [9]. 

O diagnóstico da DM é feito com base nos seguintes parâmetros e valores para plasma 

venoso na população representados na Tabela 3 [8]. 
Tabela 3 - Tabela de classificação da DM, adaptada da Norma nº 002/2011 de 14/01/2011 [8] 

Parâmetro Valores de glicémia (mg/dL) 
Glicémia em jejum ≥ 126 (ou ou ≥ 7,0 mmol/l) 

Glicémia ocasional ≥ 200 (ou ≥ 11,1 mmol/l) 

Glicémia às 2 horas, na prova de tolerância 
à glicose oral (PTGO) com 75g de glicose 

≥ 200 (ou ≥ 11,1 mmol/l) 

Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5%. 
Para ser realizado o diagnóstico de DM numa pessoa assintomática este não pode ser 

feito apenas com base num dos valores anteriores. É necessário repetir a análise após uma 

a duas semanas da primeira [8]. 

Durante todo o período de estágio comumente realizava medições de glicémia entre 

as 9h e 11h da manhã na população que assim o desejasse fazer, após uma instrução cuidada 

na primeira semana como estagiária. Estes utentes costumavam estar em jejum e preferiam 

fazer as medições na farmácia com alguma frequência para que estejam mais conscientes da 

patologia e terem uma noção mais específica dos valores obtidos apesar de possuírem o 

aparelho em casa. Traziam muitas vezes consigo apontados os valores de medições 

anteriores, sendo prática comum falar um pouco com o utente acerca da sua patologia, os 

seus hábitos de vida e hábitos alimentares e ainda perguntar acerca da sua terapêutica e 

toma da medicação, se estava a ser realizada devidamente de modo a alertar para os 

problemas que podiam advir da falha desta. Ou seja, aquela mesa tornava-se um local de 

aconselhamento para o utente, e é frequentemente a primeira abordagem com os cuidados 

de saúde. 

2.3.4. Administração de vacinas e de medicamentos injetáveis 

Para realizar a administração de vacinas ou injetáveis, esta deve ser realizada por um 

farmacêutico com formação específica reconhecida pela OF ou por enfermeiros específica e 

exclusivamente contratados para esse efeito e este serviço deve ser realizado em instalações 

especificas, ou seja, num gabinete personalizado. Esta atividade é da responsabilidade da DT 

da farmácia. Este gabinete deve possuir os materiais essenciais à administração e o material 

necessário para socorrismo em caso de uma reação anafiláctica decorrente da administração 

das vacinas [10].  
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Segundo a legislação vigente, cada administração deve estar registada pelo 

farmacêutico contendo os dados do doente (nome e nascimento), a vacina (nome, lote e via 

de administração) e os dados profissionais do próprio farmacêutico. Estes mesmos registos 

devem ser mantidos na farmácia em suporte físico ou eletrónico [10].   

Na FP foi-me possível verificar que os injetáveis mais administrados são 

tiocolquicósido, diclofenac e Neurobion®, sendo este um serviço muito procurado, pela 

comodidade e confiança depositada no farmacêutico e no próprio ato de administração do 

injetável. Observei ao longo de todo o estágio vários tipos de administrações de injetáveis (por 

exemplo: subcutâneo e intramuscular) dentro do gabinete personalizado, com o devido 

consentimento do utente. 

2.3.5. Dispensadores semanais de medicação ou Preparação Individualizada da     

Medicação  

Este serviço é um serviço recente em Portugal, ou seja, a norma implementada para 

a realização do mesmo apenas saiu no ano passado. A responsabilidade da prestação deste 

serviço em qualquer farmácia é do DT da mesma [11]. 

A OMS estima que, em cada dois cidadãos sujeitos a terapêutica crónica, um deles 

não tome corretamente a sua medicação, esta estatística é deveras preocupante. Além disso, 

em termos de economia dá origem a um desperdício na área da saúde de aproximadamente 

211 milhões de euros [12].  

A PIM é uma organização das formas farmacêuticas sólidas para uso oral de acordo 

com a posologia ajustada pelo médico. Existem vários métodos da aplicação da PIM como 

dispositivos multicompartimentais, dispositivos de auxílio a administração entre outros, de 

uma forma estanque ao abrigo de luz, se necessário, e da humidade. Este dispositivo é 

descartado após utilização. De um modo simples a PIM consiste no uso de caixas 

dispensadoras que permitem ao farmacêutico organizar a medicação do utente para o ajudar 

na gestão da sua terapêutica e dos seus medicamentos. Os grupos de utentes nos quais pode 

ser interessante a aplicação deste serviço são utentes que não saibam distinguir os diversos 

fármacos; utentes com características próprias que sejam identificadas pelo farmacêutico 

como candidatas: limitações físicas, limitações cognitivas, não adesão não intencional, pouca 

autonomia, entre outras; utentes que tomam diversos fármacos, ou seja, com uma terapêutica 

complexa e numerosa em termos de quantidade de medicamentos; utentes ao cargo de um 

cuidador; utentes num lar de idosos ou outra entidade; utentes que se ausentarão da sua casa 

por um curto período temporal; e utentes com terapêutica crónica [12]. 
A entrega ao utente da PIM deve ser realizada concomitantemente a uma conversa 

informada ao utente ou cuidador acerca do modo como deve realizar as tomas e clarificar todo 
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o processo para que este seja realizado corretamente e tenha o efeito pretendido, e ocorram 

ganhos na saúde.  

Na FP este processo está a ser aplicado há 2 anos, mas consegui reparar que ainda 

não possui uma adesão significativa sendo um total de 6 utentes apenas no PIM. Porém após 

realização de PIMs com a verificação apropriada ao longo do meu período de estágio, 

consegui constar que este serviço é, sem dúvida, uma mais valia para os utentes e este 

método deveria ser aplicado em massa na comunidade, principalmente na mais idosa e 

dependente de terceiros ou cuidadores (Anexo XV). Durante os atendimentos a explicação 

das tomas e dos medicamentos por vezes torna-se muito difícil quando a terapêutica do utente 

é vasta, como por exemplo: medicação diversificada para a DM, HTA, colesterol, sistema 

nervoso, entre outros, ou seja, doentes crónicos. A PIM facilita a mesma e existe a fiabilidade 

de que os medicamentos estão corretamente colocados no compartimento e diferenciados ao 

longo das tomas para que não seja difícil a manutenção da qualidade de vida do utente, 

proporcionada pela terapêutica. 

 Por exemplo, um caso que me marcou neste serviço farmacêutico foi um 

aconselhamento a um cuidador acerca da PIM para que ele pudesse adotar com a sua mãe, 

já idosa e acamada, e foi extremamente bem-vindo por parte do utente.  

2.3.6. Recolha de medicamentos  

Atualmente a poluição ambiental causada pela presença de medicamentos em locais, 

como por exemplo, o Rio Tejo, alertou a população para esta problemática. Deste modo é 

essencial que todos nós façamos o contributo de entregar a medicação fora do prazo ou que 

não será mais instalada na terapêutica para os locais corretos para o seu tratamento. 

Deste modo a FP aliou-se à VALORMED para realizar a recolha de medicamentos que 

os utentes entregam na farmácia. O sistema Spharm tem uma funcionalidade específica de 

entrega dos pontos do VALORMED, sendo este realizado por um farmacêutico. 

Consegui constar que é bastante comum a prática da recolha de medicação na FP, 

muitos utentes esperavam na fila até ser a sua vez apenas para fazer a entrega de medicação 

expirada ou inutilizada. Durante o meu período de estágio alertei alguns utentes para o dever 

que todos nós temos de cuidar do nosso planeta com ações como a entrega de medicação 

fora do prazo quando se vai à farmácia. Um pequeno gesto que pode ter um enorme impacto 

e em que todos os utentes podem ajudar. 

2.3.7. Recolha de radiografias para reciclagem 

A Assistência Médica Internacional (AMI) realiza uma campanha de reciclagem de 

radiografias em cooperação com farmácias, sendo FP uma das aderentes. Os utentes podem 

entregar as suas radiografias após 5 anos da realização das mesmas, quando estas já não 

têm interesse no diagnóstico dentro de sacos próprios na farmácia, sem relatórios médicos, 
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envelopes ou folhas. Esta campanha visa evitar a deposição de radiografias, que contêm 

vestígios de prata em aterros, de modo a diminuir assim a contaminação ambiental e 

produzindo receitas suficientes para ajudar monetariamente projetos em território nacional e 

no restante continente europeu. Esta campanha não está em vigor todos os meses, mas são 

recolhidas as radiografias ao longo do ano para serem entregues a uma das distribuidoras 

grossistas, para posteriormente ser entregue à entidade competente [13]. 

2.3.8. Consultas de Nutrição  

Na FP são prestadas consultas na área de nutrição na presença de um nutricionista, 

com ocorrência aproximadamente quinzenal durante todo o ano. Este serviço é realizado por 

marcação com a própria equipa da farmácia ao logo das 2 semanas e posteriormente é 

reservado um dia para as consultas. 

No estágio verifiquei que este é um serviço procurado principalmente após a altura da 

celebração da páscoa, em que as pessoas tentam melhorar a sua forma física para se 

sentirem mais confiantes no verão. Este serviço alia a consulta com a possibilidade de adição 

de alguns produtos dietéticos e com finalidade de controlo do apetite e do peso. Tudo isto no 

sentido de melhorar a qualidade de vida do utente. 

2.4. Serviços Informáticos 
A utilização de um software adequado à gestão da farmácia, que além de gerir stocks 

e encomendas possa, na área de atendimento, fornecer várias bases de dados científicos 

acerca dos produtos a serem comercializados de modo conciso e fidedigno é de imperativa 

necessidade em qualquer farmácia comunitária. Este tipo de programas ajuda em aspetos do 

âmbito de gestão, burocrático, e facilitam a atividade de todos os colaboradores existentes. 

Deste modo, a FP possui o sistema Spharm, software que pertence à SoftReis e permite 

realizar tarefas em todas as áreas anteriormente referidas entre muitas outras.  

Na minha opinião este programa é muito intuitivo, facilitando e diminuindo o tempo 

dispensado durante o atendimento na componente informática das prescrições, e ainda 

diminui a probabilidade de erros na dispensa. Atualmente verifica-se ser essencial um 

programa rápido e eficiente para que tudo vá de encontro a uma melhoria do ato farmacêutico.  

2.5. Fontes de informação  
Segundo a legislação, no artigo 12º do Código Deontológico da OF, consta 

“Considerando a constante evolução das ciências farmacêuticas e médicas, o farmacêutico 

deve manter atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para melhorar e 

aperfeiçoar constantemente a sua atividade, por forma que possa desempenhar 

conscientemente as suas obrigações profissionais perante a sociedade”. Deste modo a 
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atualização constante a nível científico é um dever da parte do farmacêutico, deste modo é 

fulcral que haja no seu local de trabalho o melhor conteúdo em informação técnico-científica 

fidedigna e atualizada. A ciência estando em constante mudança tem de ser encarada deste 

mesmo modo e nós, enquanto classe farmacêutica, devemos ter a capacidade de realizarmos 

uma busca por moldar o nosso conhecimento constantemente.   

A FP além de possuir o software com informações de cariz científico sobre os 

medicamentos como Resumo das Características do Medicamento (RCM), que facilita na 

consulta rápida da informação durante o atendimento, possui uma biblioteca com publicações 

como a Farmacopeia Portuguesa, em edição de papel, em formato eletrónico ou online, a 

partir do site reconhecido pelo INFARMED, o Prontuário Terapêutico e ainda publicações 

como o Código Deontológico da OF e o Índice Nacional Terapêutico. 

No decurso do meu estágio a utilização destas publicações e bases de informação 

científicas foram essenciais para adquirir conhecimentos de forma a realizar um atendimento 

do utente muito mais correto e devidamente informado. As mais utilizadas foram as 

plataformas online do INFARMED para consulta de RCMs e ainda bases de dados de 

interações farmacológicas de modo a responder a questões acerca da posologia, efeitos 

secundários e interações com medicação habitual do utente, tentando diminuir os PRMs 

encontrados. Por vezes a equipa da FP ajudava-me durante os atendimentos com as 

informações necessárias, próprias da experiência na área, o que me tornou mais capaz ao 

longo do tempo e me forneceu inúmeras instruções pertinentes. 

3. Gestão da farmácia 

3.1. Seleção dos produtos 

A aquisição de produtos farmacêuticos ou outros deve ter sempre em conta o doente, 

neste caso a comunidade de utentes onde está inserida a FP. A faixa etária, os estratos 

sociais, o meio, a cultura, a época do ano corrente, os hábitos de prescrição por parte dos 

médicos, são alguns dos fatores condicionantes para a seleção dos produtos. 

Como especificado anteriormente, a FP está inserida num centro urbano, sendo os 

seus utentes essencialmente idosos, de estratos sociais desfavorecidos e com poucas posses 

monetárias. Denotei que a medicação para patologias como HTA, DM, colesterol, são as mais 

encomendadas. Existe também outra área com um grande número de produtos 

encomendados, os produtos dentífricos e de limpeza e colocação de próteses quando em 

comparação com a área da dermocosmética por exemplo. 

3.2. Seleção dos fornecedores.  

Segundo o Decreto de lei Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, a aquisição de 

medicamentos é feita diretamente ao fornecedor ou ao distribuidor grossista. 
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Na FP o distribuidor grossista principal é a Cooprofar®, posteriormente a Empifarma®, 

a Alliance Healthcare® e a OCP Portugal®. Ao lado do computador principal para elaboração 

e receção de encomendas encontram-se os horários diários das distribuidoras para chegada 

e realização de encomendas e ainda para proceder a possíveis devoluções, com todos os 

respetivos contatos, tanto podendo ser por e-mail ou telefónicos (Anexo XVI). A aquisição de 

produtos diretamente aos fabricantes é também uma prática comum. Estes fornecedores 

frequentemente têm promoções ou algumas condições vantajosas para a encomenda de 

certos produtos. Além disso muitos também disponibilizam lineares e pessoas especializadas 

na elaboração de montras para exposição de produtos de venda livre. 

3.3. Aquisição e gestão de produtos 

O sistema Spharm tem incorporado um contador de itens de todos os produtos da 

farmácia devido à ficha de produto existente no próprio software. A ficha de produto existe 

para todos os produtos comercializados na farmácia. Nesta ficha encontra-se a designação 

do produto o código nacional de produto (CNP), o código de barras, os prazos de validade, 

os preços e extrato de movimento do mesmo produto ao longo do tempo na farmácia, 

informação sobre o produto em termos de IVA e especialidade, entre outros, e ainda um 

contador que avisa o próprio sistema de quando foi vendido o último produto em stock, por 

exemplo, e em que o mesmo produto é colocado de imediato diretamente para proposta de 

encomenda. Deste modo o stock é sempre mantido da melhor forma para a farmácia e para 

os seus utentes. Mesmo após este sistema automatizado, toda a encomenda é analisada por 

uma pessoa responsável e adaptada a possíveis encomendas adicionais desse produto ou 

de outros e de acordo com as necessidades diárias da FP. Esta encomenda é realizada 

online, via modem para o fornecedor devidamente escolhido. Além destes métodos, durante 

o atendimento, quando são produtos com maior urgência, ou reservas telefónicas ou 

presenciais é possível encomendar e reservar (deixando o nome e o contacto do utente) 

produtos via gadget (software ou aplicação específica dos distribuidores grossistas, que 

permite consultar a disponibilidade dos produtos, verificar se estão disponíveis ou esgotados, 

e realizar encomendas) ou via telefónica. Estes devem ficar registados em folhas próprias, 

com indicação do número de produtos encomendados, o nome dos mesmos, a dosagem, a 

forma farmacêutica, a hora da encomenda e o dia, como foi realizada, a hora de chegada, o 

funcionário que realizou a encomenda e assinatura do mesmo. Quando essa encomenda 

chega à farmácia o stock encontra-se a (-1) se o produto já foi pago, então este será 

devidamente separado numa prateleira. Se o produto foi reservado será colocado noutra 

prateleira distinta com um papel com o nome e contato da pessoa. Se no prazo de 7 dias não 

houver o levantamento da reserva este produto será devolvido ao fornecedor. As 

encomendas/pedidos diretos aos laboratórios também são efetuadas, normalmente de 
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produtos sazonais ou mensais e são também encomendas de maior volume, ou em situações 

de rutura de stock (comumente denominados “esgotados”) por parte dos armazenistas. 

Atualmente está em vigor a Via Verde do Medicamento (VVM) que tem como objetivo 

melhorar o acesso a medicamentos pertencentes a uma lista previa (Anexo XVII) cuja 

exportação/distribuição intra-comunitária é sujeita a uma notificação prévia ao INFARMED. 

Este projeto visa a aquisição de medicamentos quando a farmácia não possui stock dos 

mesmos. Nestes mesmos casos a farmácia coloca a encomenda via VVM ao distribuidor 

aderente, com base numa receita médica válida e o distribuidor satisfaz esse mesmo pedido 

com o stock existente num armazém para esse mesmo canal, atribuído pelo titular da AIM do 

próprio medicamento. 

A gestão dos stocks da farmácia é feita de uma forma eficaz e inerente aos 

funcionários que nela trabalham. Para que tal aconteça de acordo com o devido há que ter 

em conta diversos fatores como a rotatividade do produto, se são de quantidade fixa (quanto 

estão sempre presentes na farmácia exceto em caso do stock estar esgotado nos próprios 

armazenistas ou entrada por saída (quando apresentam rotatividade baixa), o próprio tipo de 

utentes, os esgotamentos, as condições ou promoções fornecidas por cada laboratório entre 

muitas outras variáveis em questão.  

A gestão dos stocks foi-me ensinada ao longo do estágio, tendo oportunidade de 

verificar a realização de encomendas com os delegados comerciais dos laboratórios 

farmacêuticos trabalhados pela FP, encomendas na área de dermocosmética, entre outras.  

 Tive igualmente a oportunidade de realizar encomendas instantâneas e telefónicas, 

exemplo disso foram PF na área da ortopedia em que são necessárias medições específicas, 

as quais eu anotava e fazia uma encomenda de acordo com as mesmas para o fornecedor 

dessa área de PF. As encomendas de maiores quantidades e as diárias estavam a cargo de 

membros específicos da FP, porém foi-me possível observar a realização das mesmas. 

3.2.1. Receção e conferência de encomendas 

No ato de receção de encomendas é importante ter em conta a qualidade dos produtos 

que chegam à farmácia, e de máxima prioridade colocar os produtos termolábeis no frigorífico 

na área de armazém. 

As encomendas chegam à farmácia com uma fatura original ou guia de remessa, 

sendo estes devidamente arquivados de acordo com o respetivo fornecedor, e em alguns 

casos um duplicado. Neste documento estão as informações acerca do fornecedor ou 

distribuidor grossista, a farmácia de destino, o número de encomenda, os produtos de acordo 

com o nome do mesmo, e a quantidade encomendada e enviada, o Preço de Venda à 

Farmácia (PVF), a taxa de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), o Preço de Venda ao 

Público (PVP), o total de artigos presentes na encomenda e o preço total da encomenda. 
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Aquando da receção informática da encomenda no sistema Spharm®, é colocado o 

nome do distribuidor e procura-se a respetiva encomenda. Procede-se então à entrada dos 

produtos, tendo em conta as quantidades, PVF, PVP e margem de comercialização (se for 

aplicável). Similarmente é necessário verificar a forma farmacêutica (FF), dosagens e PV para 

que tudo esteja igual ao apresentado na fatura. No caso de produtos cujo preço é estabelecido 

pela farmácia e que não apresentem o PVP é necessário imprimir a etiqueta que lhe diz 

respeito. 

Finaliza-se colocando a data e o número da encomenda no sistema, confirmando 

sempre o número total de embalagens e o total da fatura, vendo se são coincidentes com o 

apresentado pelo sistema informático. 

A receção de encomendas foi realizada por mim desde a primeira semana de estágio 

e até ao final do mesmo, tendo sempre em conta a verificação de informações essenciais 

especificadas anteriormente. Esta ação verificou-se extremamente importante para ter 

conhecimento dos medicamentos e PF vendidos na FP, margens, controlo de prazos de 

validade e ainda gestão de stocks. 

3.2.2. Armazenamento de medicamentos e outros PF 

Seguidamente à receção, os produtos são arrumados nos locais devidos de modo a 

assegurar as condições de luminosidade, temperatura, humidade e ventilação.  

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) estão organizados para lá dos 

balcões de atendimento, em gavetas, prateleiras e no armazém, já os Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) estão expostos na área de atendimento para 

comodidade de visualização dos utentes da FP. 

Para que a gestão dos produtos seja realizada da melhor forma, tendo em conta os 

prazos de validade, nas gavetas e prateleiras os medicamentos estão organizados segundo 

a denominação comum internacional (DCI), no caso dos genéricos, e segundo o nome 

comercial, e todos cumprem a metodologia First-Expire, First-Out (FEFO). Esta metodologia 

aplica que os PF estão organizados com os de prazos de validade (PV) menor na frente e os 

de maior validade atrás, sendo que os de prazo menor são comercializados primeiramente. 

(Anexo XVIII). 
Concomitantemente à receção realizava o armazenamento, onde tinha em 

consideração todas as especificações de armazenamento presentes no RCM do 

medicamento ou na embalagem exterior do PF, de acordo com a norma FEFO, e tendo em 

conta a disposição dos produtos nos próprios lineares, sistema de gavetas ou armários da 

FP. 

No decurso do meu estágio consegui ajudar na elaboração de montras no âmbito do 

“Produto da semana” e na reorganização dos lineares. Como estagiei no período de 
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primavera, verifiquei e ajudei na elaboração de montras de produtos com ação anti-

histamínica, adjuvantes no tratamento da secura e irritação ocular e ainda antigripais. No final 

de maio houve a mudança para produtos solares e pós solares,  

3.2.3. Controlo de prazos de validade 

De modo a controlar os PV dos produtos presentes na FP, é impressa uma folha todos 

os meses com os produtos cujo PV está a expirar. Este documento tem por base todas as 

entradas de encomenda, por isso para que esteja o mais fiável possível, deve ter-se em 

grande atenção os PV aquando da entrada do produto no sistema. Os produtos que findam o 

seu PV no próximo mês são então devolvidos.  

É necessário ter em conta que os produtos como tiras-teste, lancetas e agulhas 

possuem no sistema menos 5 meses de PV, assim como os medicamentos de veterinária. 

O controlo dos prazos de validade no final de cada mês estava a cargo de uma 

funcionária da FP, mas foi-me possível ajudar na realização do mesmo, tendo uma maior 

noção do processo e das metodologias de devoluções caso possível.  

4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos (PF)  
As farmácias, segundo a legislação, estão autorizadas a vender ao público 

medicamentos, substâncias medicamentosas, medicamentos e produtos veterinários, 

medicamentos e produtos homeopáticos, produtos naturais, dispositivos médicos, 

suplementos alimentares e produtos de alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, 

produtos cosméticos e de higiene corporal, artigos de puericultura e ainda produtos de 

conforto [14].  

Os medicamentos de uso humano são classificados como MSRM, Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de 

dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF) [14]. 

Ao longo do meu estágio foi possível realizar a dispensa de PF das mais variadas 

áreas. Senti, contudo, que nos 4 meses de estágio a minha capacidade de aconselhamento 

farmacêutico foi aumentando exponencialmente e com isso vinha a responsabilidade do 

próprio aconselhamento e a confiança depositada no farmacêutico como primeiro contato com 

os cuidados de saúde. 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, são denominados como 

MSRM aqueles que: 1)“Possam constituir, direta ou indiretamente, um risco, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 2)Sejam 

com frequência utilizados em quantidade considerável para fins diferentes daquele a que se 

destinam, se daí puder resultar qualquer risco, direto ou indireto, para a saúde; 3)Contenham 
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substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade e ou efeitos 

secundários seja indispensável aprofundar; 4)Sejam prescritos pelo médico para serem 

administrados por via parentérica” [14]. 

Por parte dos utentes da FP foi possível verificar que existe ainda uma lacuna de 

informação acerca dos medicamentos originais e os genéricos. Muitos dos utentes pediam o 

original até que o total de fatura era indicado, aí sim, optavam maioritariamente por genéricos, 

devido aos seus preços mais competitivos. 

No atendimento, se a medicação fosse nova, principalmente, fazia uma adenda aos 

medicamentos genéricos, a sua segurança e todos os processos e ensaios que necessitam 

passar até comercialização para consciencializar o utente do perfil de segurança. Nestes 

casos, após ser dada a informação necessária, a grande maioria optava por medicamentos 

genéricos. Havia, porém, sempre, tal como em todas as farmácias, utentes que não queriam 

de modo algum outro medicamento sem ser o original, mesmo em situações financeiramente 

desfavoráveis. 

4.1.1. Dispensa de estupefacientes ou psicotrópicos 

Todos os medicamentos que contenham na sua formulação substâncias ativas (SA) 

estupefacientes ou psicotrópicos (contidas nas tabelas I e II do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 

de janeiro, e n.º1 do artigo 86º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro) devem 

ser tratados segundo regras específicas e com especial cuidado e atenção por parte do 

farmacêutico [15].  

Os medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos são substâncias que atuam a 

algum nível do sistema nervoso central (SNC), causando alterações a esse nível quer sejam 

e perceção, alterações de humor, alterações físicas e psíquicas (como o próprio nome indica). 

Estas substâncias desde que utilizadas adequadamente e especificamente para uma situação 

trazem consigo um enorme benefício na terapêutica do utente [16]. Estes medicamentos 

englobam medicamentos ansiolíticos, sedativos, hipnóticos, estes visam tratar a ansiedade 

ou induzir o sono, os antipsicóticos, para controlo de psicoses, antidepressivos, para 

tratamento de alterações de humor e ainda o lítio para tratamento e mania, doença bipolar e 

depressão recorrente, e ainda para doentes com comportamentos agressivos ou que 

pratiquem automutilação [16]. 

Com a finalidade de haver um maior controlo e rigor na dispensa deste tipo de 

substâncias, aquando da dispensa, no sistema informático é necessário colocar os dados 

relativos ao médico prescritor: nome e morada, número de inscrição na Ordem dos Médicos 

e os dados relativos ao doente: nome, morada, sexo, idade e número do Cartão de Cidadão.  

É necessário verificar adequadamente a receita, tendo uma atenção redobrada para o 
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medicamento em questão verificando o nome comercial ou DCI, a dosagem, FF e posologia 

e ainda o tamanho da embalagem. 

No final de cada mês é obrigatório enviar para o endereço eletrónico do INFARMED 

todos os medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos dispensados na farmácia. Essa lista 

de medicamentos está munida de informação acerca do medicamento, lote, nome do doente, 

contato e morada do doente e ainda a quantidade que foi levantada da prescrição. No final do 

ano é realizado o mesmo procedimento tendo em conta todos os medicamentos deste grupo 

que foram dispensados na farmácia. 

Foi-me possível realizar inúmeras dispensas e até vendas suspensas de 

medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos e tive a oportunidade de verificar a 

elaboração e envio das listagens deste tipo de fármacos para o INFARMED. 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Os MNSRM também são designados comumente como medicamentos de venda livre 

(MVL), sendo considerados MNSRM todos aqueles que não estejam inseridos nos 4 pontos 

anteriormente referidos nos MSRM (Art.º114 relativo aos MSRM). Os MNSRM não são 

comparticipáveis, salvo os casos previstos na legislação que define o regime de 

comparticipação do Estado [14].   

O INFARMED, I.P., pode autorizar a reclassificação de MSRM em MNSRM-EF tendo 

em conta o perfil de segurança ou indicações terapêuticas [17]. 

Esta classe de medicamentos pode ser vendida quer por indicação do farmacêutico 

quer por pedido do utente [14].  

Verifiquei que estes são os medicamentos de eleição aquando de um aconselhamento 

terapêutico na farmácia, quando o utente aborda o farmacêutico expondo uma situação, ou 

problema de saúde, que o transtorna. Porém é necessário aconselhar devidamente o utente 

acerca do medicamento, posologia, interações farmacológicas e não farmacológicas, efeitos 

adversos, pois o uso responsável dos medicamentos é da responsabilidade de todos. 

4.3. Tipos de Prescrição  

A prescrição de medicação, incluindo manipulados, estupefacientes e psicotrópicos, 

tem de ser realizada por meios eletrónicos através de Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde (SPMS). Também é utilizada para produtos de saúde com e sem comparticipação pelo 

Sistema Nacional de Saúde (SNS) como por exemplo: dispositivos médicos e géneros 

alimentícios de alimentação especial. Este método tem como função diminuir os erros 

associados a dispensas, aumentar a segurança nas prescrições, facilitar a comunicação entre 

os profissionais de saúde e agilizar o processo beneficiando o utente com todos os pontos 

anteriormente referidos [18-19]. 
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A receita sem papel ou a materializada ou via manual destinam-se a prescrições em 

ambulatório e dispensa em farmácia comunitária dos produtos de saúde referidos acima [18-

19]. 

Existem 2 tipos de prescrição até que todas se tornem desmaterializadas, estes são: 

a prescrição electrónica desmaterializada – acessível por equipamentos eletrónicos; os 

softwares, no momento da prescrição, necessitam de validar e registar a receita no sistema 

central de prescrições, mais propriamente a Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP); 

e a prescrição eletrónica materializada – a prescrição impressa. Esta apenas pode ocorrer em 

modo online, ou seja, no momento de prescrição, os softwares têm de validar e registar a 

receita de medicamentos no sistema central de prescrições, antes de a emitir em papel [18]. 

Maioritariamente facilita a prescrição para a população mais idosa. 

A prescrição manual é apenas realizada em situações excecionais e de acordo com a 

legislação. No documento de prescrição manual o prescritor deve colocar uma cruz no canto 

superior direito da receita o motivo que levou a essa exceção: falência informática, 

inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio (não pode ser utilizada em lares de idosos) 

ou até 40 receitas/mês. Estas receitas possuem várias especificidades [18-19]: 

• Não podem apresentar rasuras; 

• Não podem possuir caligrafias distintas nem serem prescritas com canetas 

diferentes ou a lápis. Se tal se verificar, há o impedimento de comparticipação dos 

medicamentos por parte da farmácia; 

• O número de embalagens deve estar por extenso e cardinal; 

• Deve estar identificado o local e prescrição ou estar presente uma vinheta 

respetiva, se for o caso. Em casos de regimes especiais de comparticipação, por 

exemplo o de um doente pensionista, deve ser colocada uma vinheta de cor verde 

de identificação da unidade de saúde. Em caso de consultório ou médico particular, 

deve estar devidamente identificado com o número de local de prescrição registado 

no PRVR, com uma vinheta ou aposição do respetivo código; 

• Vinheta identificativa do prescritor; 

• Especialidade médica, quando aplicável, contato; 

• Identificação da exceção; 

• O nome e número nacional do utente e de beneficiário; 

• Entidade financeira responsável; 

• Regime especial de comparticipação do medicamento, representado por “R” e “O, 

em caso aplicável; 

• Identificação do medicamento; 

• Justificação técnica, se aplicável; 



Relatór io de Estágio em Farmácia Comunitár ia 

 

19 

• Data de prescrição; 

• Assinatura do prescritor. 

Para prescrição de medicamentos, as receitas necessitam ter a identificação do 

medicamento através da DCI ou nome da SA, FF, dosagem, apresentação (dimensões da 

embalagem), Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), 

posologia (o prescritor deve especificamente apresentar a dose, o intervalo de administração 

e a duração do tratamento de forma clara), número de embalagens e ainda em casos em que 

a lei permita, a prescrição pelo nome comercial ou do titular ainda deve conter na identificação 

esse mesmo nome comercial ou o titular da AIM e ainda o código do medicamento 

representado por dígitos e código de barras (ao invés do CNPEM) [18-19]. 

4.4. Regimes de Comparticipação  

O Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de outubro, afere a comparticipação de 

medicamentos através de um regime geral e de um regime especial de comparticipação [18, 

20].  A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos de venda ao público é fixada 

de acordo com escalões específicos, que variam de acordo com as indicações terapêuticas 

dos medicamentos. No escalão A estão contemplados medicamentos anti-hemofílicos; 

medicamentos para tratamento da fibrose quística; medicamentos específicos para a 

hemodiálise; alguns medicamentos anti-infeciosos; medicamentos moduladores do SNC; 

hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas; medicamentos 

usados em afeções oculares; medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores, cuja 

comparticipação é de 90%. No escalão B estão contemplados medicamentos anti-infeciosos, 

medicamentos que atuam no aparelho cardiovascular, respiratório e digestivo; com 

comparticipação de 69%. No escalão C medicamentos que atuam no aparelho geniturinário, 

locomotor e medicação antialérgica com comparticipação de 37%. Finalmente, no escalão D 

inserem-se os medicamentos novos e com regime de comparticipação transitório que são 

comparticipados em 15%. Estão abrangidos por um regime de comparticipação específico as 

tiras-teste e agulhas para controlo da DM, em 85% e 100% respetivamente [18, 21].  
A percentagem de comparticipação é majorada para algumas patologias ou grupos de 

doentes, de acordo com condições específicas. A este regime dá-se o nome de regime 

excecional, anteriormente designado de regime especial. Estes regimes aplicam-se na 

farmácia comunitária e na farmácia hospitalar. Para facilitação da consulta dessas mesmas 

patologias, existe uma tabela com as patologias abrangidas por regime especial, local de 

dispensa, percentagem de comparticipação concedida no regime especial e respetivos 

diplomas legais [22].  

Além destes regimes de comparticipação existem subsistemas de saúde públicos e 

privados que comparticipam uma percentagem dos medicamentos. Esses subsistemas 
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podem ser ADSE, SAMS, Médis, Savida (comparticipação especial para trabalhadores da 

EDP), CTT, Multicare, Traquilidade, Fidelidade, CGD, ADM (comparticipação especial para 

militares), APDL (comparticipação especial para trabalhadores do porto de Leixões). 

 Este reconhecimento dos vários tipos de comparticipação e dos subsistemas de 

comparticipação surgiu no início dos atendimentos, trazendo uma dificuldade acrescida, mas 

foram-me devidamente explicados pela equipa da FP e o SI possui um parâmetro a preencher 

com números específicos relativos aos tipos de comparticipação aquando da dispensa, o que 

diminui a ocorrência de erros. Por vezes os utentes, como são clientes habituais da farmácia 

nem dão o seu número de cartão do serviço de comparticipação, então têm de ser 

devidamente verificados na ficha de cliente para efeitos de comparticipação e processamento 

do receituário. 

4.5. Processamento do receituário e faturação  

Na dispensa de medicação com receita manual, é necessário colocar no sistema o tipo 

de comparticipação e imprimir no verso da mesma o documento de faturação com um número 

de 1 a 30 e o lote para processamento de receituário, e este deve ser assinado pelo utente, 

conter a data e a assinatura do responsável pela dispensa no canto inferior esquerdo. Após a 

dispensa é importante fazer uma dupla verificação de forma a detetar possíveis erros como 

por exemplo da FF, tamanho da embalagem e preços.  

No final do mês é realizada a organização das receitas manuais por lote, num total de 

30 receitas por lote (à exceção do último lote) e dependendo do tipo de comparticipação 

realizada. É emitido o verbete de identificação por lote, carimbado e assinado pela DT que 

fica junto do lote correspondente. Posteriormente é enviado, até dia 10 do mês seguinte, para 

o Centro de Conferência e Faturas (CCF), juntamente com as receitas manuais, a relação 

resumo dos lotes e a fatura mensal, para que a farmácia possa receber o valor correspondente 

à comparticipação dos MSRM. 

O verbete de identificação de lote contém o seguinte: nome e código da FP, mês e ano 

da fatura, código, tipo e número sequencial do lote, total correspondente ao PVP do receituário 

desse lote quantidade de receitas no lote, total pago pelos utentes nesse lote e total a pagar 

pela entidade competente da comparticipação. A relação resumo dos lotes tem o nome e 

código da FP, mês e ano da fatura e dados dos verbetes de identificação de lote. A fatura 

mensal tem de possuir as seguintes indicações: nome e código da FP, número e data da 

fatura, número fiscal, total de lotes, importância total do PVP, importância total paga pelos 

utentes e o total a pagar pela entidade competente. Todos os documentos são assinados pela 

DT e carimbados com o carimbo da FP. O triplicado da fatura mensal é devolvido 

posteriormente pela CCF à FP, isto caso todas as receitas e documentos de faturação estejam 

em conformidade. 
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Parte II – Trabalhos desenvolvidos ligados à prática profissional 
 

Os trabalhos elaborados ao longo do estágio profissionalizante possuem extrema 

importância para uma aplicação de informação teórica e os conhecimentos adquiridos nos 5 

anos de formação na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Na FP foi-me possível 

desenvolver trabalhos na área da escabiose humana, pé diabético, micoses nos pés (pele e 

unhas) e ainda sobre acne. 

1. Escabiose 

1.1. Enquadramento teórico 

1.1.1. Definição da patologia 

A escabiose ou sarna humana é uma infestação cutânea parasitária frequente 

provocada pelo ácaro Sarcoptes scabiei var.hominis. Estima-se que a doença afete cerca de 

300 milhões de pessoas todos os anos mundialmente em ambos os sexos, em qualquer idade 

e nível económico [23-24]. 

A OMS tem uma preocupação acrescida com surtos endémicos no mundo. Surtos 

epidémicos ocorrem ciclicamente de aproximadamente 20 em 20 anos e afetam de acordo 

com fatores como imunidade, condições de vida, hábitos higiénicos, migrações e locais de 

habitação. O parasita em causa provoca doença exclusivamente no homem, sendo um 

parasita humano obrigatório, por conseguinte não há transmissão interespécies [24-25].  

Este parasita pode sobreviver entre 24h  a 72h fora do hospedeiro, principalmente em 

locais de temperaturas baixas e de humidade relativa alta [25].  

Apenas a fêmea adulta deste parasita é a causa da infestação pois escava uma 

galeria, um género de “túnel”, na pele do hospedeiro com o auxílio de enzimas proteolíticas, 

deposita aí os seus ovos e provoca então uma reação de hipersensibilidade. A larva eclode 

aproximadamente dentro de 2 a 4 dias e demora cerca de 2 semanas a atingir o estadio adulto 

(ácaro) [25-26]. 

Os sintomas da escabiose surgem habitualmente entre 2 a 4 dias após re-infestação 

e podem prolongar-se durante várias semanas porque o período de incubação pode variar de 

3 a 6 semanas. Se a infestação for primária pode demorar 2-4 semanas até sentir os sintomas, 

devido a este período de incubação. Neste período de incubação há uma sensitização do 

organismo humano para os antigénios apresentados pelos parasitas [27]. 
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1.1.2. Transmissão 

A escabiose humana pode afetar indivíduos de todos os estratos sociais, mas são os 

mais jovens, idosos, imunocomprometidos e com atrasos cognitivos que habitualmente 

apresentam maior risco de contágio e também maior risco de complicações posteriores [23]. 

É altamente contagiosa e a transmissão ocorre habitualmente por contacto cutâneo 

direto (pela pele), pessoa-a-pessoa ou pele-pele, por exemplo de pais para filhos. Nos jovens 

adultos o contacto sexual é um meio de transmissão muito eficaz.  Já o contacto casual na 

população não tem demonstrado grande eficácia na transmissão. Além destas formas, o 

contágio pode acontecer, por exemplo, com o uso ou contacto direto com roupas 

contaminadas sobretudo de doentes com escabiose grave ou crostosa (a forma mais grave 

da doença) [28-29].  

 

1.1.3. Sinais e Sintomas 

A escabiose é confundida frequentemente com doenças como eczema, impetigo, tinha 

e psoríase. As lesões são visíveis principalmente nas zonas interdigitais, pulsos, axilas, 

cotovelos, joelhos, nádegas, genitália e zona mamária. A zona da cabeça e pescoço 

raramente é afetada exceto em crianças e idosos. Os bebés e crianças também apresentam 

frequentemente evidências nas zonas palmares e planta dos pés. Os principais sintomas são 

normalmente prurido, acentuado durante a noite, que causa problemas no sono e diminuição 

da concentração durante o dia. O prurido intenso é o sintoma que causa mais debilitação por 

parte do doente e que provoca também um maior estigma social. O surgimento de erupções 

cutâneas como pápulas, nódulos ou vesículas (idênticas a picadas) nas áreas mais afetadas 

do corpo (dedos, mãos, axilas, seios, nádegas, genitais e abdómen) [23, 30-32]. 

Além desta forma de escabiose pode ocorrer um outro tipo, a escabiose crostosa ou 

também denominada escabiose Norueguesa, que é verificada especialmente em doentes 

imunocomprometidos ou em casos de imunossupressão como por exemplo: HIV, HTLV, 

cancro e doenças autoimunes. Caracterizando-se pela presença de um número elevado de 

parasitas, o que torna estes doentes extremamente contagiosos, e pela hiperqueratose de 

regiões como couro cabeludo, palmas das mãos e dos pés, conjugado com fissuras profundas 

na pele. Pode provocar frequentemente linfadenopatia (aumento do tamanho dos nódulos 

linfáticos), eosinofilia no sangue periférico e ainda aumento dos níveis séricos de 

imunoglobulina E (IgE). Uma elevada mortalidade está também associada a este tipo de 

escabiose, por sépsis originada de infeções secundárias por várias bactérias [29, 33-34]. 
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1.1.4. Tratamento 

A escolha do tratamento difere entre de país para país e depende de fatores como a 

idade, gravidade da doença, local de habitação, sinais como eczema, toxicidade do fármaco, 

custo e disponibilidade de tratamento [25]. 

 

1.1.4.1. Medidas não farmacológicas 

As medidas não farmacológicas são de extrema importância nesta patologia, e não 

devem ser descoradas. Devem-se tratar todos os membros do agregado do familiar ao mesmo 

tempo e todas as roupas que estiveram em contacto com o doente (roupa de cama, roupa de 

banho e roupa do dia-a-dia) usadas nas últimas 72 horas, devem ser lavadas a temperaturas 

entre 50 e 70ºC. As roupas que não possam ser lavadas, por qualquer motivo, devem ser 

mantidas dentro de um saco de plástico bem fechado durante, pelo menos, 72 horas até 1 

semana, ou até colocar esse saco num congelador. Os doentes deverão cortar as unhas, para 

evitar a transmissão a terceiros. Após contato com um doente é recomendado lavar as mãos 

com água morna e sabão, para prevenir a transmissão. Os adultos e as crianças podem voltar 

ao trabalho e à escola, no dia após completarem o tratamento inicial [23, 29]. 

 

1.1.4.2. Medidas farmacológicas 

O benzoato de benzilo (28% para adultos e 6,25 % ou 10-12,5% para crianças) é o 

princípio ativo utilizado, em Portugal, como primeira linha de tratamento. Recomenda-se um 

banho com água quente e sabão durante 10 minutos e secar devidamente todo o corpo. 

Aplicar em seguida o acaricida em camada fina, que pode ser previamente embebido num 

pedaço de algodão hidrófilo, massajando ligeiramente a totalidade da pele abaixo do queixo, 

especialmente nas zonas das pregas, e deixando secar, de modo a obter uma distribuição 

uniforme. Por outro lado, é necessário ter o especial cuidado de não aplicar o produto nas 

mucosas. Repete-se a aplicação, deixando secar novamente e vestindo-se em seguida com 

uma roupa limpa. Cerca de 24h a 48h depois, tomar outro banho idêntico e mudar a roupa do 

corpo e da cama. Fazer uma reaplicação, em doentes cujo caso seja necessário, podendo 

ser repetido o tratamento no intervalo de 7 a 10 dias, caso um tratamento não seja o suficiente 

para a cura. Nas crianças está contraindicado naquelas com menos de 30 meses e deve ter-

se o cuidado de proteger as mãos das mesmas para que não haja a possibilidade de colocar 

a SA nas mucosas, por exemplo com luvas. Se for outra pessoa a fazer o tratamento ao 

doente, o mesmo deve utilizar luvas descartáveis e no final lavar as suas mãos com água 

morna e sabão [23-25].  
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Alguns exemplos de acaricidas são [23-25, 27-29]: 

• Permetrina (5%) é considerada segura para crianças a partir dos dois meses, mas não 

está recomendada durante a gravidez e lactação. É considerada pelo Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) como a SA na primeira linha de tratamento. 

Em Portugal podemos encontrar comercializada a permetrina a 1% (Nix®) o que é 

uma falha considerável nas linhas de tratamento da escabiose; 

• Crotamitão é comercializado em Portugal como Eurax® (100mg/g de creme ou 100 

mg/ml de líquido) para tratamento de vários tipos de parasitoses. A aplicação é dupla, 

aplicado 2 vezes separadas por um prazo de 24h, podendo ser necessário repetir a 

aplicação após 7 dias; 

• Enxofre é o mais antigo escabicida utilizado mundialmente, como um precipitado de 

enxofre a 6-10% em vaselina (manipulado), aplicado durante três noites, e sendo 

necessário realizar uma lavagem corporal entre cada aplicação. Após uma semana 

repetir o tratamento. Pode ser usado em crianças com menos de 2 meses, grávidas e 

durante a amamentação; 

• Lindano (1%) já não é utilizado na Europa desde 2008 pois foram constatados casos 

de reações adversas no SNC e o aumento da resistência a este fármaco; 

• Ivermectina oral é simples, rápida, segura e bem tolerada, segundo a maioria dos 

estudos, contudo não está autorizado na maioria dos países, incluindo em Portugal. 

Para controlo do prurido é aconselhado um anti-histamínico oral sem efeito sedativo. 

Os corticoides de média a alta potência podem ser utilizados após a desinfestação [24-25]. 

As infeções bacterianas secundárias deverão ser tratadas com antibioterapia tópica 

ou oral, dependendo da sua extensão e gravidade, após a devida examinação médica [25]. 

 

1.1.5. Erros no tratamento 

Frequentemente os doentes ou cuidadores cometem vários erros durante o 

tratamento, tanto farmacológico como não farmacológico, alguns destes podem ser [29]: 

• Remoção do medicamento tópico aplicado nos dedos e mãos, sobretudo nas crianças; 

• Lavagem das mãos após aplicação do medicamento sem reaplicação nas mesmas; 

• Ausência de prescrição do tratamento em grávidas e recém-nascidos por medo de 

inseguranças de alguns dos tratamentos tópicos; 

• Aplicação do tratamento tópico apenas nas zonas visivelmente afetadas; 

• Aplicações unitárias, sem reaplicação; 

• Ausência de prescrição do tratamento a todos os elementos do agregado familiar; 

• Ausência de cuidados para a não transmissão via fómites. 
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Casos de má adesão à terapêutica têm vindo a aumentar a resistência a estes 

fármacos, que é uma questão de extrema importância em termos de saúde mundial. 

 

1.2. Objetivos e métodos  

Devido à elevada procura de produtos com a finalidade de tratamento desta patologia 

(como AcarilBialÒ, manipulados de enxofre, entre outros) e pelo facto de no mês de março e 

abril se encontrar na cidade do Porto um surto de casos desta patologia, alguns destes na 

população que frequenta a FP, decidi que seria de interesse da comunidade abordar o tema 

de uma forma mais descontraída e sem receio de julgamentos.  

O método de alerta à população utilizado foi um panfleto informativo disponibilizado no 

balcão de atendimento que referisse vários pontos de importância acerca da doença (Anexo 
XIX). Sendo esta patologia pouco falada, muito por haver ainda pudor por parte do doente de 

que terceiros cogitem que o parasitismo ocorreu meramente por falta de higiene e condições 

habitacionais, pensei que seria um método que iria fornecer a informação necessária tendo 

em conta toda a população envolvente. 

O tema foi também partilhado entre a equipa da FP em jeito de discussão, tendo sido 

alertada para alguns aspetos importantes no aconselhamento, através de situações 

hipotéticas de atendimentos. Este “teste” fez-me realizar uma melhor revisão bibliográfica 

para que a informação prestada fosse a mais pertinente e a mais adequada tendo em conta 

os produtos mais comercializados em Portugal. 

 

1.3. Resultados, discussão e conclusão  

Esta ação foi muito bem recebida pela população, porque os utentes frequentemente 

falavam acerca do panfleto, até entre eles aquando dos atendimentos, e todas as dúvidas que 

podiam ter eram esclarecidas. Os panfletos foram “desaparecendo” todos do balcão de 

atendimento com muita brevidade. Sendo esta patologia pouco abordada e querendo eu como 

futura farmacêutica desmistificar alguns factos acerca desta, achei de grande importância que 

a população fosse alertada para pequenas informações pertinentes. 

Já no final do estágio realizei um atendimento ao público em que uma vizinha de uma 

senhora idosa com algumas carências a nível monetário e habitacional, vinha pedir conselhos 

no âmbito da utilização do AcarilBialÒ, porque a doente estava há aproximadamente 4 

semanas com escabiose, sem qualquer sinal de melhoria. Consegui perceber que a falha no 

tratamento residia nas medidas não farmacológicas e não nas medidas farmacológicas. Neste 

caso não havia a limpeza ou lavagem necessária das roupas aquando do tratamento, nem 

nas roupas da idosa nem da roupa de cama. Foram então explicados todos os detalhes do 

tratamento e das medidas não farmacológicas de prevenção a adotar, tanto por conversação 
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como por escrito, tentando esclarecer todas as dúvidas acerca da patologia para que o 

tratamento fosse o mais cómodo e breve possível para a doente. 

A utilidade de informação escrita para fornecer aos utentes é extrema, porque é de 

conhecimento geral que os utentes geralmente ouvem o que lhes é indicado e têm em conta 

todos os aconselhamentos farmacoterapêuticos, mas por vezes, chegando a casa há algum 

esquecimento ou até uma simples confusão que pode acarretar consigo falhas graves no 

tratamento, trazendo o insucesso do mesmo. Estas falhas geralmente ocorrem na população 

mais idosa. Deste modo, as informações mais importantes devem estar escritas em algum 

suporte favorecendo a saúde de todos e a consciencialização da população.  

 

2. Pé diabético 
 

2.1. Enquadramento teórico 

2.1.1. Definição da patologia 

Pé diabético consiste na ocorrência de problemas a nível do sistema nervoso e do 

sistema cardiovascular com o aparecimento de feridas nos pés, podendo haver posteriores 

infeções das mesmas e até amputação do membro. Consequentemente aumenta os tempos 

de hospitalização. Caracteriza-se por uma tríade neuropática, isquémica e infeciosa podendo 

ter consequências neurológicas complexas como o “membro fantasma” [35]. 

 

2.1.2. Epidemiologia 

Esta patologia é, sem dúvida, o principal motivo de ocupação de camas nos hospitais 

por doentes com DM e responsável por 40 a 60% das amputações por motivos não 

traumáticos no nosso país. Cerca de 15% dos diabéticos em Portugal tem propensão ao 

aparecimento de lesões nos pés. Em termos mundiais esta patologia surge todos os anos em 

cerca de 9,1 a 26,1 milhões de pessoas [36-37].  

 

2.1.3. Sinais e sintomas 

Os sinais desta patologia são muito diversos e amplamente distribuídos ao longo do 

organismo, pelo que é de extrema importância estar atento a qualquer alteração demonstrada 

pelo mesmo. Alguns exemplos dessas alterações podem ser: diminuição da dor e a própria 

perceção do pé; problemas ortopédicos, como por exemplo calos; diminuição da sudorese 

(libertação de suor); pele seca e o aparecimento de fissuras; veias proeminentes e alterações 

nas mesmas; aumento da temperatura no pé; mudança na cor do pé e presença de bolhas, 

úlceras e unhas encravadas ou alteração da cor e espessamento das unhas [37]. 



Relatór io de Estágio em Farmácia Comunitár ia 

 

27 

2.1.4. Cuidados 

Os cuidados a ter são os que a maioria da população com DM já conhece e foi alertada 

previamente pelos profissionais de saúde competentes, mas é importante frisar certos 

cuidados como, por exemplo, a realização da monitorização dos valores de glicémia 

regularmente. Observar bem os pés no seu todo e, caso seja verificável alguma alteração, 

consultar um especialista. Escolher calçado com um apoio na base largo, sem costuras 

interiores e bem ajustado ao pé, pois alguns sapatos causam úlceras dorsais, por um 

fenómeno denominado pressão de encarceramento. É necessário ter em conta que chinelos 

ou sandálias são desaconselhados, porque aumentam a exposição a riscos. Nesta patologia 

a higiene dos pés é fundamental, assim como a secagem suave com uma toalha macia, em 

especial nos espaços interdigitais. Esta lavagem dos pés não deve ser realizada em água 

quente (a pele fica mais fragilizada e predisposta a feridas). É imprescindível ainda o uso 

diário de hidratantes, de salientar que existem gamas de produtos para este tipo de patologia. 

As unhas devem ser limadas a direito, sem utilizar objetos cortantes, de preferência com uma 

lima de cartão e esta não deve ser partilhada com outros elementos do agregado familiar. E 

por último, se existirem calos, estes devem ser tratados pelo podologista (especialista no 

tratamento do pé), sem recorrer a  calicidas [36]. 

 

2.1.5. Fatores de risco 

Os fatores de risco a ter em consideração nesta patologia são muito variados e 

possuem vertentes distintas. O facto de ser um doente diabético há mais de 10 anos, a 

propensão para ocorrer em doentes do sexo masculino e de idades mais avançadas são 

fatores a ter em conta. Ser fumador também acresce o risco para ocorrência desta patologia. 

O peso elevado é um fator de risco de grande importância pois aumenta a pressão exercida 

nos membros inferiores, aumentando a pressão plantar. A presença de retinopatia, que é a 

perda visual devido a lesões microvasculares como micro-aneurismas, hemorragias na retina, 

anomalias microvasculares intra-retina e alterações no calibre venoso, e se torna num fator a 

ter em conta. A neuropatia diabética periférica é um dos mais importantes a ter em 

consideração, ou seja, modificações malignas nos nervos intrínsecos dos músculos do pé, 

que causam um desequilíbrio entre a flexão e extensão do pé afetado. Esta neuropatia pode 

ter várias origens: hiperatividade da via do poliol, stress oxidativo, alterações microvasculares, 

alteração nos canais de sódio, ativação da microglia e consequente libertação de mediadores 

inflamatórios e sensitização. A presença de doença vascular periférica, que diminui a perfusão 

arterial das extremidades, e ainda valores elevados de hemoglobina glicada (HbA1c) e é 

extremamente pertinente como um dos fatores de risco mais relevantes. Deformações nos 
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pés, maus hábitos de higiene diária e osteomielite também acrescem a probabilidade de 

ocorrência desta doença [35, 38-40]. 

A DGS possui uma norma que define a necessidade de avaliação dos doentes com 

DM e que divide o risco de ulceração do pé dos mesmos nos níveis explanados na Tabela 4. 

 
Tabela 4 - Tabela de avaliação do risco de ulceração em diabéticos, adaptado da circular normativa 
número: 8/DGCG de 24/04/01 [36] 

Nível de risco Observações 

Baixo 
Ausência de fatores de risco. Deve ser 

mantida uma vigilância anual do doente 

Médio 

Ausência de neuropatia ou patologia 

vascular e presença de um ou mais fatores 

de risco. Avaliação de 6 em 6 meses 

Alto 

Existência de neuropatia ou isquemia. O 

doente deve ser avaliado a cada 1 a 3 

meses 

	

2.2. Objetivos e métodos 

A DM é uma doença com uma predominância considerável na população nacional 

principalmente nas faixas etárias mais elevadas. Deste modo os utentes da FP não são 

exceção e ao longo do tempo era frequente verificar prescrições variadas de medicação para 

controlo da patologia.  

Surgiu então a ideia de abordar um assunto que é desconhecido por muitos, mas que 

é causa de inúmeras hospitalizações e dos principais problemas que são decorrentes da DM: 

o pé diabético.  

Para alertar a população para esta patologia elaborei um folheto informativo que era 

disponibilizado aos utentes acompanhado de uma pequena conversa acerca do mesmo, do 

que podia ser feito para evitar a patologia do pé diabético e para os ganhos na saúde que se 

verificariam se toda a população diabética soubesse as informações mais simples (Anexo 
XX). 

Existe para os profissionais de saúde uma Circular Normativa cujo assunto é o Pé 

Diabético – Programa de Controlo da Diabetes Mellitus, Nº: 8/DGCG, DATA: 24/04/01 que 

pode ser a base para ajudar a população que procura aconselhamento no âmbito da patologia 

do pé diabético, seguindo as diretrizes corretamente [36]. 
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2.3. Resultados, discussão e conclusão  

Foi facilmente observável que este projeto foi aquele que teve maior adesão por parte 

da população da farmácia. No dia em que foram impressos cerca de 30 panfletos, todos eles 

acabaram por ir para casa de utentes mais idosos. Alguns deles mencionavam também 

algumas feridas ou cortes que tinham nos seus pés, ao qual foi alertado o cuidado diário a ter 

com os pés e que deve haver uma medição da glicémia regular. Em caso de oscilações 

consideráveis nas medições de glicémia, a visita ao médico de família para informar das 

feridas (que possam estar mais exacerbadas) e para verificar a farmacoterapia em causa é 

de extrema importância e não deve ser colocada em segundo plano, portanto era transmitido 

esse alerta ao utente. 

Quanto a mim como estagiária, quando decidi abordar o tema, este foi muito bem 

recebido por parte da DT, que prontamente me motivou a realizar o folheto, e o achou 

extremamente pertinente tendo em conta a localização da farmácia e a comunidade que é 

utente da mesma. 

Os programas de prevenção e educação da população para o pé diabético através de 

equipas multidisciplinares têm sido de extrema utilidade e o somatório de todos esses fatores 

tem ajudado a prevenir amputações dos pés no SNS [41].  

Sem dúvida que esta ação aumentou o conhecimento dos utentes para alguns 

cuidados diários que devem ter, e rotinas a adotar, tudo isto para tentar garantir que os seus 

próximos anos possuam maior qualidade de vida. 

 

3. Micoses nos pés 
 

3.1. Enquadramento teórico  

3.1.1. Definição das patologias 

As micoses são infeções na pele e unhas por parte de fungos (dermatófitos e 

leveduras) que se alimentam de células da pele e que sobrevivem em ambientes fechados, 

com humidade e temperaturas elevadas. As micoses do pé mais preponderantes são o pé de 

atleta e as micoses das unhas (onicomicoses) [42-43].  

A maioria dos fungos que causam patologias deste foro são das espécies 

Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton enquanto que as leveduras pertencem às 

espécies Candida, Malassezia e Trichosporon [44].   
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3.1.2. Prevalência 

Vários estudos apontam para um aumento da população com problemas fúngicos nos 

pés. Um estudo de 2011 reporta que, em pessoas vistas por dermatologistas devido a 

problemas nos pés, cerca de 23% apresentava fungos nos pés e 50% onicomicoses, 

comparativamente com a população geral com prevalências de 3% e 5% respetivamente [45-

46].  

Outro estudo constatou que na população diabética tipo 1 cerca de 23% dos homens 

e 17% das mulheres possuíam a patologia. Esse mesmo estudo referenciava que a 

prevalência de onicomicoses na Europa varia de 2,8% a 11,1% [47].  

.  

3.1.3. Fatores de risco 

	 Existem vários fatores de risco a ter em conta e em atenção na população, como por 

exemplo: a idade avançada e sexo masculino; as defesas imunológicas em desequilíbrio, DM 

e peso elevado; uma lacuna na higiene, principalmente em casos de incapacidade física, tanto 

dos pés como do calçado; o uso de calçado oclusivo (não permite ventilação); frequência de 

locais quentes e húmidos para os pés (andar descalço em espaços públicos como balneários 

e piscinas); a partilha de  objetos com os quais se realiza a limpeza/higienização e tratamento 

dos pés (toalhas, limas, corta-unhas, utensílios para retirar cutículas); não secar os pés após 

o banho, especialmente entre os dedos, que é uma área de descuido por muitas pessoas; a 

utilização do mesmo calçado todos os dias, principalmente se os sapatos ou chinelos forem 

de material feito à base de plástico (causam o aumento da humidade no pé e principalmente 

nos espaços interdigitais); a escassa limpeza do calçado; e finalmente o uso de meias sem 

serem de algodão (este tecido é o mais específico para uso geral, pois ajuda a controlar 

odores e a diminuir a humidade do local [42, 45] [48]. 

 

3.1.4. Sinais e sintomas 

3.1.4.1. Micoses na pele [49]:  

• Prurido;	

• Sensação de picada;	

• Sensação de ardor;	

• Alteração da humidade da pele com pele mais seca, mais húmida, vermelha ou 

descamativa;	

• Bolhas;	

• Inchaço;	
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• Odor peculiar.	

3.1.4.2. Micoses nas unhas [45]:  

• Descoloração; 

• Coloração mais escura ou amarelada; 

• Cores diferentes ao longo da unha; 

• Deformações e irregularidades; 

• Espessamento da unha e dos tecidos envolventes; 

• Unhas baças; 

• Descamação. 

 

3.1.5. Tratamento (farmacológico e não farmacológico) 

Os tratamentos destas patologias devem ser iniciados o mais atempadamente 

possíveis para que seja evitado o agravamento da situação ou até para que esta não se 

alastre para outros locais no corpo do doente. O tratamento depende do local onde está 

localizada a infeção e o tamanho e severidade da mesma, além do estado de saúde do 

doente. 

 

3.1.5.1. Micoses na pele 

Para tratamento das micoses na pele, como o caso mais comum de pé de atleta, é 

necessário o uso de cremes hidratantes, cremes com um princípio ativo antifúngico, pomadas, 

tinturas, soluções e pós com antifúngico ou até pós absorventes de suor produzido, e, quando 

necessário, medicamentos de toma oral. O tratamento deve começar numa fase inicial para 

impedir agravamento e que a infeção se alastre [50]. 

Os produtos antifúngicos habitualmente usados podem ser: 

• Azóis (clotrimazol, nitrato de miconazol, tioconazol, cetoconazol, entre outros) [51-

52] 

Estes antifúngicos atuam principalmente no grupo heme proteico, neste caso da 

enzima lanosterol 14-α-desmetilase que co-cataliza a 14 α-desmetilação do lanosterol 

dependente do citocromo P-450 (CYP 51P). A inibição leva a aumento da concentração de 

lanosterol e depleção de ergosterol, o que, por conseguinte, leva à alteração na estrutura e 

permeabilidade da membrana das células fúngicas levando a morte destas (Anexo XXI). 
 

• Alilaminas tópicas (terbinafina, naftifina) [53-55] 

Esta classe de antifúngicos atuam por inibição da via biosintética de ergosterol, mas 

de uma maneira distinta a outras classes. Estes atuam numa fase muito inicial da biosíntese 
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causando o aumento da concentração de esqualeno e causa a ausência de outros esteróis 

intermediários, isto porque as alilaminas inibem a reação catalisada pela enzima esqualeno 

epoxidase (Anexo XXII). Esta acumulação de esqualeno causa um aumento da 

permeabilidade das membranas celulares e posterior a morte celular fúngica.  

A terbinafina é altamente útil in vivo e in vitro contra fungos dermatófitos, mesmo em 

espécies que apresentam resistência aos azóis.  

O uso de antifúngicos tem trazido consigo o aumento das resistências aos mesmos. 

Atualmente as alilaminas dão origem a melhores resultados no tratamento comparativamente 

aos azóis. 

 

3.1.5.2. Micoses nas unhas 

O tratamento é realizado maioritariamente pelo uso de formas farmacêuticas: vernizes 

medicamentosos, com os mesmos antifúngicos utilizados para as micoses da pele, durante 

no mínimo 6 a 9 meses, mas o tratamento pode ser mais duradouro. Pode também ser 

necessária a toma oral de medicação. O tratamento deve ser realizado em todas as unhas 

infetadas e faz com que a unha nova cresça saudável e não deve ser parado até que tal se 

verifique [42, 56]. 

 

3.2. Objetivos e métodos 

No dia 7 de junho do presente ano foi realizado um rastreio de micoses nos pés. Visto 

que grande parte da população alvo da FP é uma população mais idosa, e com vários 

problemas a nível cardiovascular que frequentemente culminam em patologias podológicas, 

era do maior interesse de todos que esta ação chegasse ao maior número de utentes.  

O rastreio teve como primordial objetivo alertar a população para os cuidados de 

higiene essenciais para a manutenção da saúde dos pés, tanto da pele como das unhas. 

O grupo Jaba Recordati® fez parte desta ação, fornecendo uma enfermeira 

devidamente qualificada e informada acerca de uma variedade de patologias no âmbito e 

ainda de produtos vendidos na farmácia a utilizar para tratamento das mesmas. 

Como estagiária, o meu papel foi de alertar a população através de marketing com a 

elaboração de um panfleto com noções gerais no âmbito de micoses (Anexo XXIII) e um 

cartaz com informações acerca do rastreio e data do mesmo (Anexo XXIV) e ainda informar 

oralmente os utentes e realizar as marcações do rastreio. Os panfletos foram distribuídos 

antes e após o rastreio, mesmo que o utente não tivesse realizado o rastreio em si, de modo 

a consciencializar o maior número de pessoas. 
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3.3. Resultados, discussão e conclusão  

A ação foi muito bem recebida pela população mais idosa que disponibilizaram um 

horário no dia 7 de junho para se deslocarem à farmácia e serem informados da saúde dos 

seus pés quanto a possíveis micoses presentes.  

Um total de 10 utentes participou no rastreio, sendo que cada um deles era observado 

durante cerca de 30 minutos, onde havia uma pequena conversa informativa com a enfermeira 

do grupo Jaba Recordati® no gabinete personalizado da FP. Muitos dos utentes faziam o 

rastreio acompanhados do seu cônjuge e deste modo o seio familiar estava mais consciente 

para as patologias em causa. No final deste havia uma conversa por parte da equipa da 

farmácia, e eu enquanto estagiária, para alertar para alguns cuidados e pequenas mudanças 

de estilo de vida e higiene que podiam ser implementadas na vida dos utentes. Em muitos 

casos, havia realmente alguma micose na pele ou nas unhas, e deste modo, os utentes 

procuravam o tratamento adequado junto da equipa da FP. De salientar que a maioria dos 

utentes com onicomicoses já tinha realizado algum género de tratamento no passado, mas 

sem efeito visto que, devido ao tempo prolongado de tratamento (normalmente com duração 

de 9 meses), a maioria desistiu no final de poucas semanas. Foram então alertados 

novamente acerca do cumprimento do tratamento até ao fim, e os cuidados adequados, 

incluindo todos os aconselhamentos farmacoterapêuticos necessários para prevenir a 

recorrência da doença e possíveis PRMs. Além dos utentes com patologias do foro, mesmo 

aqueles que não possuíam nenhum sinal ou sintoma eram também alertados neste âmbito de 

modo a informar devidamente a população para uma possível prevenção. 

É verificável que este tipo de problemas de saúde atinge todas as faixas etárias, desde 

as crianças que frequentam balneários nas suas atividades extracurriculares (natação, 

ginástica, dança, futebol), até aos idosos com problemas de saúde acrescidos. Sendo assim, 

esta ação foi importante para toda a população que frequentava a FP. 

Na minha opinião deveriam ser realizados no país um maior número de rastreios neste 

âmbito, para alertar a população e rastrear possíveis problemas de saúde pública de modo a 

tratar os mesmos e diminuir a probabilidade de incidência no futuro. 

 

4. Acne 

4.1. Enquadramento teórico 

4.1.1. Definição da patologia 

A acne é uma doença cutânea inflamatória frequente, causada pela obstrução das 

zonas pilossebáceas. É a doença de pele mais comum no mundo ocidental afetando cerca 
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de 85% dos adolescentes. Aparece normalmente na adolescência que é quando a produção 

de sebo começa a desenvolver-se em maior quantidade.  

A acne carateriza-se pela seborreia e formação de lesões cutâneas. As lesões podem 

ser não inflamatórias, tendo como manifestações os comedões abertos (pontos negros) e 

fechados (pontos brancos), ou inflamatórias, manifestado pelas típicas pápulas, pústulas e 

nódulos. As bactérias (Propionibacterium acnes) crescem nos poros obstruídos e decompõem 

parte do sebo, irritando ainda mais a pele. Fazem parte da microbiota normal da pele apesar 

de em alguns casos ser oportunista [57-58]. 

 

4.1.2. Mitos desmistificados e a justificação  

• Comer chocolates pode aumentar o acne?  
Verdade. Apesar de ser sempre um tópico que causa muitas dúvidas e opiniões 

diversos estudos apontam que o consumo regular de chocolate durante 4 semanas 

pode provocar o aumento das lesões tanto não inflamatórias como inflamatórias. Este 

fenómeno pode derivar do facto da presença de substâncias como aminoácidos terem 

efeitos insulinotrópicos e que a cafeína, a teobromina, a serotonina, triglicerídeos, 

entre outras, induzem a secreção de insulina no ser humano e aumentam a resistência 

à mesma [59-60]. 

• Consumir lacticínios aumenta a ocorrência de acne? 

Verdade. O leite magro, principalmente, aumenta a ocorrência de acne, isto porque o 

leite gordo possui ácidos gordos de cadeia média que promovem um metabolismo 

saudável e diminuem a resistência à insulina. O leite magro aumenta a sinalização 

pela parte de insulina e IGF-1, porque aumenta as suas concentrações, que faz com 

que haja uma mudança no metabolismo da insulina. Há ativação do mTORC1 que 

aumenta a produção de lípidos/sebo, ou seja, facilita a ocorrência de lesões acneicas 

[61-62]. 

• Espremer e/ou apertar as lesões agrava a situação? 

Verdade. Estes gestos podem agravar as lesões e a inflamação do acne, além de 

haver o envolvimento de possíveis bactérias patogénicas para a pele presentes na 

pele das próprias mãos e ainda nas unhas. 

• O acne pode agravar devido à oleosidade do cabelo? 

Verdade. O couro cabeludo com sebo pode, sem dúvida agravar a situação. A 

oleosidade do couro cabeludo está frequentemente relacionada com a oleosidade na 

restante pele do corpo, deste modo há um ambiente propício à ocorrência de lesões 

acneicas [63]. 
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• O acne não tem cura? 

Falso. O acne é uma doença auto-limitada, mas há sempre adjuvantes que podem ser 

utilizados no tratamento da mesma [57]. 

• O acne só acontece nos jovens e crianças? 

Falso. O acne é extremamente vulgar, apesar de ocorrer maioritariamente na 

adolescência há estudos que apontam numa prevalência de por exemplo 51% em 

mulheres dos 20 os 29 anos e 26% dos 40 aos 49 anos [64]. 

• O sol faz bem ao acne? 

Falso. A exposição solar aumenta a secura da pele, e para contrariar esse evento 

existe uma tentativa por parte das glândulas sebáceas de fornecer gordura à pele 

(seborreia), portanto aumenta o sebo e dá origem à formação de ou exacerbação das 

lesões. Além disso há também o espessamento da pele com células mortas, portanto 

há a acumulação de sebo nos poros e a formação de comedões. Tudo isto aliado 

também a um aumento de bactérias por ter um local propício por aumento de gordura, 

células mortas e suor [65].  

Em casos de tratamento do acne com fármacos como tetraciclinas ou até isotretinoína 

a exposição solar é extremamente desaconselhável também, pois há uma 

hipersensibilidade da pele. Pode até aumentar a presença de tecido cicatricial [66].  

• A lavagem da cara regularmente é aconselhável? 

Verdade. É aconselhável a lavagem do rosto 2 vezes por dia, de manhã e antes de 

deitar, e preferencialmente com produtos adequados para pele com tendência oleosa 

e acneica [57, 67]. 

 

4.1.3. Causas da doença 

As causas desta patologia são muito variadas, podendo ser por aumento da produção 

de sebo, hiperqueratose do estrato córneo, colonização bacteriana por Propionibacterium 

acnes, desregulações hormonais, pelo aumento da produção de testosterona, em ambos os 

sexos, principalmente durante a adolescência, alterações do sistema imunológico, fatores 

ambientais (como por exemplo: poluição atmosférica, aumento da penetração das radiações 

ultravioleta), alimentação desequilibrada (elevado consumo de gorduras saturadas, açucares 

refinados, lacticínios) e também fatores genéticos [68]. 

 

4.1.4. Severidade da doença  

São considerados por alguns autores diferentes etapas/graus de severidade do acne, 

distinguindo-se pelo tipo de lesões presentes na pele do doente.  
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O grau I ou ligeiro carateriza-se pela presença de comedões com algumas pápulas e 

pústulas inflamatórias. O grau II ou moderado diferencia-se por um acne com pápulas e 

pústulas. O grau III ou moderadamente severo pode ser caraterizado pela presença de 

numerosos nódulos e pústulas de tamanho considerável e dolorosos e alguns nódulos 

visivelmente inflamados. Por fim, o grau IV ou severo carateriza-se por um grande número de 

nódulos e pústulas de grandes e inflamados e também a presença de tecido cicatricial [57].  

 

4.1.5. Tratamento 

4.1.5.1. Rotina  

Deve ser estabelecida com o doente uma rotina, isto é, instruir acerca de passos a 

realizar diariamente. Estes passos são:  

• Limpeza, de modo a controlar a produção de sebo pela pele, e eliminar o excesso 

deste e de queratinócitos mortos presentes no estrato córneo e reduzir o número de 

bactérias colonizadoras. A realização da limpeza de rosto deve ser instaurada de 

manhã e de tarde; 

• Hidratação e tratamento, através do uso de produtos com as ações da Tabela 4; 

• Proteção solar, pois como foi verificado anteriormente, a radiação solar aumenta a 

inflamação; 

• Posterior maquilhagem, em caso aplicável. 

 
Tabela 5 - Tabela demonstrativa de exemplos de produtos para tratamento do acne 

Ação Constituintes 

Antimicrobiana 
Ácido azeláico, extratos vegetais, entre 

outros 

Calmante 
Bisabolol, alantoína, extratos vegetais, 

entre outros 

Seborreguladora Niacinamida, argilas, zinco, entre outros 

Cicatrizante Pantenol, zinco, entre outros 
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4.1.5.2. Tratamento não farmacológico 

No quotidiano da pessoa com pele de tendência acneica há alguns fatores 

desencadeantes que devem ser evitados como: a utilização de vestuário apertado, 

dermocosmética de base oleosa, exposição a fatores ambientais nocivos, tabagismo, 

esquecimento de lavagem do rosto, colocar as mãos no rosto frequentemente, produtos 

agressivos para com a pele e ainda o stress [64].  

 

4.1.5.3. Tratamento farmacológico 

O tratamento farmacológico desta patologia tem em conta os estadios ou as formas 

de acne, isto é, dependendo da forma de acne existe uma abordagem mais ou menos 

profunda. 

Nas formas de acne ligeiras a moderadas a decisão do tratamento foca-se na 

utilização de tratamentos/medicamentos tópicos na forma de géis, cremes ou pomadas com 

substâncias ativas como o peroxido de benzoílo e adaptaleno.  Podem-se destacar o Benzac® 

e Epiduo®, dois medicamentos muito conhecidos pelas pessoas afetadas com acne como foi 

verificável durante as palestras. 

Nas formas de acne moderadas a severas, além destes medicamentos tópicos 

também são associados muito comumente a antibioterapia oral (como a espironolactona) e 

ainda a terapia hormonal (pílula) no sexo feminino [69]. 

Nas formas de acne severas em que não há resposta à terapia convencional e se 

verifica o aparecimento de lesões como cicatrizes, através do seguimento por parte de um 

médico dermatologista é frequente o início do tratamento com isotretinoína oral. Nestes casos 

é necessário alertar o utente para alguns cuidados a ter durante o uso deste fármaco. Esses 

cuidados passam por evitar a exposição solar, e uso de protetor solar diariamente, efetuar 

analises com frequência pois este fármaco altera a função hepática (os lípidos devem ser 

analisados), hidratação abundante e regular da pele, principalmente dos lábios, onde se 

verifica uma secura extrema e ainda evitar fatores agressivos como a depilação com cera [70-

71]. 
 

4.1.6. Principais erros no tratamento 

Alguns dos principais erros durante o tratamento são: 

• Esfoliação em excesso (todos os dias, por exemplo) que causa uma exacerbação 

da inflamação;  

• Priorizar os “extras” ao invés de manter uma rotina adequada e consistente. 

“Extras” como as máscaras aplicáveis no rosto e de atuação até 10 minutos. 
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Existem várias composições como argila, ácidos esfoliantes, entre outras, e podem 

ter interesse para peles muito oleosas ou como tratamento pontual para peles com 

textura muito irregular, respetivamente. Os “extras” para tratamento localizado 

como produtos cosméticos e produtos de eletrónicos, cuja principal vantagem é 

absorver o conteúdo de uma espinha e diminuir a inflamação associada. Nas 

outras situações os seus benefícios são limitados. 

• Espremer as lesões e tocar em demasia nas mesmas, o que também agrava o 

estado inflamatório do estrato córneo;  

• Esquecer a lavagem do rosto antes de ir dormir, o que gera a acumulação de sebo 

nos poros, além da acumulação de outros fatores agravantes como é o caso dos 

agentes poluentes e irritantes;  

• Uso de produtos desadequados (como por exemplo produtos que contenham na 

sua constituição constituintes de base oleosa, explicados aos alunos como sendo 

“Produtos com demasiada gordura”);  

• Não procurar ajuda com um médico ou farmacêutico, que se dedique a instruir o 

doente acerca da patologia e dos cuidados a ter no seu quotidiano. 

 

4.1.7.  Resultados do tratamento 

Os resultados apenas se refletem pelo menos depois de 4 semanas de tratamento, 

que é o tempo que a pele demora a renovar-se (ciclo de renovação celular da pele). Contudo, 

podem notar-se melhorias no final de 2 semanas. 

 

4.2. Objetivo e métodos 

Em abril comecei o desenvolvimento de um projeto que visava alargar a área de 

impacto da FP a uma comunidade mais jovem e para haver um maior contato da minha parte 

para com a área da dermofarmácia que tanta importância tem no dia-a-dia, sendo uma área 

emergente. Deste modo idealizei uma ação de desmistificação do acne a jovens com idades 

entre os 12 e os 15 anos, idade onde a patologia tem maior ocorrência. Foram então 

contactadas algumas escolas e ficou definida a realização de 3 manhãs de palestras aos 

alunos do sétimo ao nono ano das escolas Maria Lamas, a poucos metros da FP e Fontes 

Pereira de Melo, situada perto da rotunda do Bessa, sendo o total de alunos cerca de 500. 

Portanto, de modo a tornar a ação o mais dinâmica possível, elaborei um Power Point com 

informação pertinente e apelativo para os jovens (Anexo XXV). 

Além do contacto a estas escolas foi também contactada a Avène® para a 

possibilidade de oferta de algumas amostras aos alunos. O feedback foi imensamente positivo 

e foram disponibilizadas cerca de 750 amostras, uma de protetor solar e outra de creme de 
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tratamento, ambos para pele acneica que foram entregues na FP prontamente para a 

realização das palestras. 

 

4.3. Resultados, discussão e conclusão  

Nos dias das palestras em ambas as escolas, chegava mais cedo ao local de modo a 

conseguir possuir todo o equipamento técnico, neste caso computador portátil e projetor, 

necessários para a apresentação em formato Power Point e a colocação de todo o material 

adequado para a comodidade de todos os participantes. Conversava um pouco com os 

professores que faziam uma pequena introdução aos alunos, presentes na sessão. Isto é, os 

professores tinham o cuidado de indicar as idades e ano escolar dos alunos, o aproveitamento 

escolar da turma, e principalmente o comportamento que podia esperar durante a sessão.  

Cada sessão de apresentação tinha a duração de aproximadamente 45 minutos desde 

o início da explicação do tema e do porquê da minha visita ao local até à distribuição das 

amostras disponibilizadas pela Avène®. No início da apresentação focava a importância de 

realizarem perguntas, até ao longo da apresentação, de modo a que os jovens se dirigissem 

no final do dia até às suas casas com mais informação e mais certezas do que quando tinham 

chegado nessa manhã. 

Na escola Maria Lamas foram realizadas duas manhãs subordinadas ao tema, das 9h 

as 13h30 a primeira manhã e das 11h as 13h30 a segunda manhã, para conseguir realizar a 

apresentação aos alunos do nono ano que não conseguiam estar presentes no primeiro dia 

devido a outras atividades do próprio estabelecimento de ensino. Já na escola Fontes Pereira 

de Melo foi apenas realizada uma manhã de apresentações, das 9h as 13h30.  

A ação foi muito bem recebida pelos jovens e os seus professores nas duas escolas, 

com diversas perguntas, todas elas pertinentes e com prontidão na resposta aquando da 

apresentação. De salientar que os alunos da escola Fontes Pereira de Melo possuíam um 

comportamento mais calmo e exemplar maioritariamente, o que permitiu fornecer outra fluidez 

às apresentações e uma melhor abordagem ao tema aquando das perguntas dos alunos. 

Também foram imensamente bem recebidas as amostras da Avène® que 

atenciosamente nos foram disponibilizadas e todos os alunos tiveram oportunidade de levar 

para casa e experimentar pelo menos um dos produtos da gama para pele acneica. 

Na minha opinião este tipo de iniciativa traz imensas vantagens para uma maior 

informação da população, aumentando assim a instrução da população mais jovem. Este 

projeto foi uma imensa mais valia, visto que o contato com camadas de população mais jovem 

abre horizontes para outro tipo de formações e para outros projetos no futuro, quer 

subordinados a este tema, quer a outros temas de saúde. 
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Anexos 
 

Anexo I - Localização da FP 

 
 

 
 
Anexo II - Fachada da FP 
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Anexo III - Expositores dispostos na FP com produtos de venda livre 

 
 
 
Anexo IV - Medidor de parâmetros antropométricos 
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Anexo V - Mesa de atendimento para medição de parâmetros bioquímicos 

 
 

Anexo VI - Balcões de atendimento 
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Anexo VII - Balcões de atendimento 

 
 
 
Anexo VIII - Gabinete de atendimento personalizado 
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Anexo IX - Certificado do Curso Geral da Avène 

 
 
Anexo X - Certificado do Curso da Uriage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifica-se que o (a) Exmo. (a) Sr. (a) 

Ana Filipa Pinheiro 
 

 Efetuou o 1º Curso Uriage realizado no Hotel Mercure Porto Gaia, a 28 de Fevereiro de 2019 

Com a duração de 3,5 horas

 

Dina Barreiros 
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Anexo XI - Certificado do Curso Geral Klorane 

 

Anexo XII - Certificado da Pharma Nord 

 

Certifica-se que Ana Filipa da Silva Pinheiro

natural de Cinfães nascido(a) a 25/08/1995

com nacionalidade portuguesa portador(a) do cartão de Cidadão Nº 14249817

válido de, 21/09/2023 frequentou em (data) 26 / 02/ 2019,

com a duração total de  6  horas, a ação de formação profissional.

(                                            CURSO GERAL KLORANE                                             )

Porto, 26/02/2019
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Anexo XIV - Fluxograma representativo dos graus de HTA, retirado da Norma nº 026/2011 
de 29/09/2011 - DGS 

 
 
 
 

Ambiente acolhedor e sem apressar o utente, estando este sentado e relaxado antes da medição 
durante 5 minutos.

Bexiga vazia.

Utente não deve fumar nem ingerir substâncias estimulantes na hora anterior à reaização da 
medição.

Necessita ser realizada uma medição sistemática no membro superior em que foram detetados 
valores mais elevados da PA na primeira medição.

O membro superior deve estar desprovido de roupa, que possa interferir na medição, e deve estar 
sem relógio ou objetos de adorno. A braçadeira usada deve ser de tamanho adequado ao utente.

Anexo XIII - Regras para a medição da pressão arterial segundo a DGS [5] 
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Anexo XV - Dispositivo de PIM 

 
 
Anexo XVI -Tabela de informações dos distribuidores grossistas 
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Anexo XVII - Tabela relativa à VVM, retirada do Portal da Saúde 

Medicamento No registo 
Symbicort 80/4,5μg/dose 3515087 
Symbicort 160/4,5μg/dose 3514080 
Symbicort 320/9μg/dose 4073680 

Atrovent Unidose 2368280 
Spiriva 18μg/dose 3984481 

Budenofalk 2mg/dose, espuma retal 5282025 
Budenofalk OD, 9mg, granulado GR 5354923 

Salofalk, 1g/dose, espuma retal 4275582 
Salofalk enemas, 4g/60mL, suspensão retal 4352886 

Risperdal Consta 25mg/2mL  

4753588 
Risperdal Consta 37,5mg/2mL 4753687 
Risperdal Consta 50mg/2mL 4753786 

 
Mysoline, 250 mg, comprimido 5637400 

Asacol 400mg, 60 comp. GR  

8676817 
Asacol 800mg, 60 comp. GR 5179627 

Innohep 10.000 U.I. Anti-Xa/0,5mL  

2816783 
Innohep 14.000 U.I. Anti-Xa/0,7mL 2817385 
Innohep 18.000 U.I. Anti-Xa/0,9mL 2817989 

 
Sandimmun Neoral 25mg, 50 cáps. 8742718 
Sandimmun Neoral 50mg, 30 cáps. 8742768 
Sandimmun Neoral 100mg, 50 cáps. 8742726 
Lovenox 20mg/0,2mL, 6 unidades 2308682 
Lovenox 40mg/0,4mL, 6 unidades 2308781 
Lovenox 60mg/0,6mL, 6 unidades 2841781 
Lovenox 80mg/0,8mL, 6 unidades  

2841989 
 
 

 

 

 

 

Anexo XVIII - Sistema FEFO na organização das gavetas 
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Anexo XIX - Panfleto no âmbito do projeto da escabiose humana 
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Anexo XX - Panfleto no âmbito do projeto de alerta para a patologia do pé 
diabético 
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Anexo XXI - Demonstração do mecanismo de ação dos azóis, retirado de Antifungal agents: 
mode of action, mechanisms of resistance, and correlation of these mechanisms with 
bacterial resistance [53] 

 

 
 



Relatór io de Estágio em Farmácia Comunitár ia 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXII - Demonstração do mecanismo de ação das alilaminas, retirado de Antifungal 
agents: mode of action, mechanisms of resistance, and correlation of these mechanisms with 
bacterial resistance [53] 



Relatór io de Estágio em Farmácia Comunitár ia 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXIII - Panfleto no âmbito do rastreio das micoses nos pés 
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Anexo XXIV - Cartaz informativo para o rastreio das micoses nos pés 
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Anexo XXV - Power Point no âmbito das palestras acerca da acne 
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E.P.E. pela hospitalidade com que nos recebeu e por nos ter proporcionado a experiência curricular 
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Aguiar, Dra. Luísa Álvares, Dra. Helena Pinheiro, Dr. António Mendes, Dra. Sara Brandão, Dra. 

Anabela Caldeira, Dra. Piedade Vicente, Dra. Teresa Cunha e todos os farmacêuticos pelo seu 

testemunho de serviço, responsabilidade e atenção.  

À comissão de estágios da Faculdade de Farmácia da UP, agradecemos terem sido a ponte 

deste estágio curricular e a disponibilidade.  

O nosso agradecimento estende-se, por fim, a todos os profissionais que ajudam a tornar 

possível o bom funcionamento e a manutenção dos Serviços Farmacêuticos. Um obrigado a todos 

os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, Assistentes Técnicos, Assistentes 
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de uma equipa polivalente e multidisciplinar. 
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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. 
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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 medicamentos2, 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 Prioritária5-8 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 segurança, assim como a 

participação em ensaios clínicos (EC) e em equipas técnicas multidisciplinares, além do constante 

envolvimento na elaboração de protocolos terapêuticos.12  
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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, 

manipuladas 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 

Qualidade3, 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, 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). 

 

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 
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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 

 

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 
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da farmácia, a integridade das embalagens, realiza conjuntamente 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 averiguado 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). Os produtos 

termolábeis requerem condições de armazenamento específicas, tendo por isso a necessidade de 

serem 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. 

 

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 
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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 importante a elaboração de um 

inventário como controlo interno, para confirmar se a quantidade representada informaticamente 

corresponde à física, de forma a minimizar o prejuízo e evitar a rutura de stock dos 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, 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 

 

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. 
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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 surgirem 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 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, 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 outubro31, e no Decreto-lei nº 15/93, de 22 de setembro32, 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.  
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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 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, 
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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 anquilosante, artrite idiopática juvenil poliarticular e 

psoríase em placas.38 

 

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, se as embalagens 
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primárias e secundárias estiverem conservadas e se estiverem dentro do PV. Os medicamentos em 

unidose deverão ter os blisters convenientemente identificados pela DCI, FF, dosagem, lote, 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. Estivemos ainda a efetuar a reposição de stocks, o que nos permitiu 

conhecer melhor os medicamentos dispensados e em que local eram estes armazenados na UFA. 

 

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), medicamentos citotóxicos (CTX), colírios, medicação de EC, fracionamento de 

medicamentos, nomeadamente intravítreos, e reembalagem de doses unitárias sólidas. 

 

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 ser entregue 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 
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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, PV 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 de 

medicamentos não estéreis existem vários armários com material necessário para as formulações, uma 

hotte e bancadas de preparação.45 As matérias-primas não estéreis estão localizadas nesta sala 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).  

 

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 

apresente 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, 
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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. 

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   
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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  

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, 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 
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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 

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 
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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 

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, a informação 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) 

 

 
 



   

  15 

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, onde 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 (m2), Area Under the Curve (AUC) (quando aplicável), DCI do CTX, dose padrão do protocolo 

e adequada 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 PV 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  

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 
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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 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. 
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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 

constitui) 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;  

● 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 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) 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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. 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo IV - Kanban 
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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 XVII - Rótulos 

Anexo XVIII - Armário com produtos de maior rotatividade 
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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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