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“Mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada,  

sempre haverá mais um caminho a percorrer.” 

“Sê humilde para evitar o orgulho,  

mas voa alto para alcançar a sabedoria” 
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Resumo 

 

O mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade 

do porto decorre ao longo de nove semestres e visa a formação de profissionais de saúde 

competentes e especialistas do medicamento, nomeadamente de farmacêuticos. 

É um longo período de aprendizagem e aquisição de competências técnicas e cientificas e, no 

meu caso, também de crescimento pessoal. 

O estágio permite aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Para 

além disso, é uma oportunidade de compreender a dinâmica e obter novos conhecimentos e 

competências associadas à prática da profissão. Para mim, foi uma etapa essencial para conhecer e 

aprender, com profissionais competentes e experientes, a estrutura da farmácia comunitária e os 

serviços que disponibiliza. Além do mais, possibilitou-me experimentar o exercício da profissão. 

O presente relatório descreve as actividades que realizei durante o meu estágio Curricular na 

Farmácia Magalhães durante 4 meses e encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte, 

descrevo, de forma sucinta, a organização funcional da farmácia, a sua gestão, a dispensa de 

medicamentos, os serviços prestados e a minha experiência e as actividades que realizei ao longo 

deste período. Na segunda parte, encontram-se descritos os três projectos que desenvolvi em 

benefício da farmácia e dos seus utentes: Projeto I- Importância das consultas de cessação tabágica 

na farmácia comunitária; Projeto II- Uma semana dedicada à saúde urinária: Infeções do Trato 

Urinário e Hiperplasia Benigna da próstata; ProjetoIII- Dermocosmética na Farmácia Comunitária: 

Avaliar e aconselhar nos diferentes tipos de pele. 

Esta foi uma experiência bastante enriquecedora e certamente com ferramentas e informações 

úteis para o meu futuro profissional enquanto farmacêutica. 
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PARTE I- DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM FARMÁCIA 

COMUNITÁRIA 

1. Introdução 

A Farmácia comunitária (FC) apresenta-se como a primeira linha de acesso à saúde para todos 

os cidadãos, sendo um espaço direcionado para a prestação de cuidados de saúde e 

aconselhamento, com profissionais dotados de um elevado conhecimento técnico-científico. Neste 

sentido, o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas visa a formação de um profissional de 

saúde especializado no medicamento e devidamente habilitado a exercer com competência e 

responsabilidade as atividades que integram o Ato Farmacêutico. Assim, o plano de estudos do MICF 

encerra-se com um estágio curricular, permitindo aos alunos o contacto prático com o exercício da 

profissão farmacêutica. A importância da realização de um estágio profissionalizante em FC não se 

limita a atividades como o atendimento, interpretação da prescrição médica e dispensa. O estágio é 

um meio de aprendizagem, e valorização da responsabilidade do farmacêutico. Por outro lado, os 

utentes reconhecem proximidade, confiança e dedicação de um profissional perfeitamente integrado 

no sistema de saúde e que defende a cooperação interprofissional em prol do bem-estar e da 

melhoria da qualidade de vida dos utentes. 

O presente relatório tem o objectivo de relatar as diversas atividades desenvolvidas ao longo de 

4 meses de estágio (de Fevereiro a Junho de 2019), na Farmácia Magalhães (FM) em S. Pedro da 

Cova sob a orientação da Dra. Maria Sofia Pereira que permitiu consolidar todos os conhecimentos 

teóricos adquiridos ao longo do meu percurso académico. O presente relatório diz respeito ao meu 

estágio na FM e o cronograma das atividades e tarefas que realizei estão descritas na Tabela 1. 

Tabela 1- Cronograma das tarefas realizadas na FM. 

TAREFAS 

REALIZADAS 
FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

Receção, verificação e 

armazenamento dos 

produtos 

     

Controlo dos prazos 

de validade 
     

Determinação dos 

parâmetros 

bioquímicos e 

fisiológicos 

     

Atendimento com 

supervisão 
     



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária  

  

2 
 

Atendimento sem 

supervisão 
     

Participação em 

formações 
     

Desenvolvimento dos 

Projetos 
     

No período de estágio, as formações são uma forma de dar a conhecer novos produtos e 

técnicas de cross-selling, o que contribui para um desempenho com maior conhecimento, segurança 

e confiança. No Anexo I encontra-se a lista de formações realizadas durante o meu estágio.  

2. Caracterização da Farmácia Magalhães 

2.1. Localização geográfica e horário de funcionamento 

A FM encontra-se localizada na Rua de S. Pedro da Cova 904, 4510-431 São Pedro da Cova, 

no concelho de Gondomar, junto ao Centro de Saúde de S. Pedro da Cova e a alguns 

estabelecimentos de comércio e restaurantes. Localiza-se, igualmente, perto de paragens de 

autocarro pelo que é bastante movimentada. 

O horário de funcionamento da FM é o seguinte: 

 Segunda a sexta feira, das 9h às 22h; 

 Sábados, Domingos e Feriados, das 9h às 20h. 

O horário dos elementos da equipa desta farmácia é realizado por turnos.  

O horário habitual que frequentei durante o meu estágio foi das 09h00 às 18h00 com interrupção 

de uma hora para almoço. Desta forma, tive a oportunidade de contactar com diversos utentes, sendo 

que a maioria era população idosa e aposentados ou utentes com prescrição médica que tinham 

acabado de realizar consulta no centro de saúde. Ao final do dia prevaleciam os atendimentos com 

MNSR aos utentes em idade ativa. 

2.2. Recursos humanos 

O regime jurídico das farmácias de oficina, estipula que os recursos humanos de uma FC devem 

dispor de pelo menos, um director técnico (DT) e outro farmacêutico, podendo a equipa ser 

constituída também por técnicos de farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado [1]. Desta 

forma, a direção técnica da FM encontra-se ao encargo da Dra. Maria Sofia Pereira e a equipa 

técnica é formada pelos elementos descritos no Anexo II. A FM conta ainda com uma farmacêutica 

responsável pela gestão financeira e uma auxiliar de limpeza. 

A equipa é dinâmica, organizada, sendo que cada elemento tem ao seu cargo diversas funções. 

A competência, disponibilidade e simpatia demonstrada é bastante valorizada pelos utentes da 

Farmácia, que se sentem confiantes e satisfeitos nos serviços prestados. 
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2.3. Perfil dos clientes 

Uma grande parte dos utentes da FM são idosos e na sua maioria são polimedicados o que 

requer um maior controlo e atenção por parte dos farmacêuticos. Além disso, o caráter familiar e 

afetivo por parte da FM contribui para que a maioria dos clientes se encontrem fidelizados há anos. 

Devido à sua localização, junto de serviços comerciais e áreas de saúde, a farmácia recebe cidadãos 

das diversas faixas etárias e de diferentes classes económicas que procuram não só adquirir 

medicamentos, mas também um aconselhamento. Tendo em conta que a farmácia possui na sua 

proximidade serviços de saúde, como um centro de saúde, muitos são os utentes que se dirigem 

diretamente à farmácia com as prescrições médicas para aviar.  

Esta característica de uma farmácia familiar permitiu-me um contacto mais próximo com os 

clientes da FM e até criar alguma cumplicidade com alguns dos clientes habituais. Também pude 

constatar que de uma forma geral, há uma maior afluência à farmácia nas duas primeiras semanas 

de cada mês do que nas duas últimas, sobretudo da população mais idosa, o que poderá estar 

relacionado com a data de pagamento das pensões pela Segurança Social. 

2.4. Caracterização do espaço físico 

As instalações da FM obedecem aos legislados e pelas Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) para 

Farmácia Comunitária, garantindo assim a qualidade e prestação de cuidados de saúde [2]. 

2.4.1. Espaço exterior 

O espaço exterior da FM pode ser observado no Anexo III e encontra-se acessível a todos os 

utentes da farmácia, nomeadamente pessoas com deficiência, com dificuldades de locomoção e 

idosos. Em frente à farmácia há uma grande quantidade de estacionamentos públicos e uma 

paragem de autocarro, facilitando assim o acesso de todos os utentes. O espaço exterior é apelativo, 

possui uma montra regularmente modificada e que têm a finalidade de divulgar algumas campanhas 

em vigor ou outras informações relativas a serviços e atividades da farmácia. A fachada do edifício 

está bem identificada com um símbolo de “cruz verde” luminoso e com um ecrã que permite a leitura 

dos serviços prestados na farmácia. 

2.4.2. Espaço interior 

A FM cumpre com as exigências de funcionamento e áreas mínimas, apresentando um espaço 

amplo, devidamente iluminado, adequadamente climatizado (condições de temperatura e humidades 

controladas) e acolhedor para os utentes da farmácia [1][3].  

O seu espaço encontra-se dividido em diferentes setores como:  

 Área de exposição geral: onde estão expostos inúmeros produtos de venda livre, na 

sua maioria, produtos de puericultura, dermocosmética, estando também produtos para a 

higiene oral, óculos graduados, entre outros. Corresponde, igualmente, ao espaço de 

circulação dos utentes, existindo uma balança que fornece informação do peso e do IMC, 

uma zona reservada para as crianças onde podem desenhar e pintar e um banco para que 

os utentes possam aguardar a sua vez confortavelmente sentados. E, ainda, ao longo deste 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária  

  

4 
 

espaço é possível encontrar algum marketing farmacêutico, adequado à época do ano, ao 

tipo de utentes da FM e às campanhas promocionais existentes;  

 Área de atendimento: é composta por 1 balcão onde estão distribuídos 3 postos de 

atendimento, sendo que cada um está equipado com um computador, uma caixa 

registadora, um leitor de códigos de barras e uma impressora de faturas e receituário, além 

de outros utensílios de trabalho e panfletos. Em cima dos balcões, encontram-se gôndolas 

que estão destinadas principalmente a produtos sazonais e em campanha. Atrás dos 

balcões encontram-se prateleiras onde estão expostos alguns produtos over-the-counter e 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) aos quais somente a equipa da FM 

tem acesso;  

 Gabinete de atendimento privado: onde são prestados serviços farmacêuticos 

como a administração de injetáveis e vacinas, determinação de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, entre outros. Também é usado em caso de aconselhamento farmacêutico mais 

específico, como no caso de aconselhamento de dermocosmética específico, ou quando é 

necessária uma maior privacidade;  

 Armazém: na FM o armazém está dividido em diferentes secções. Os medicamentos 

encontram-se organizados por forma farmacêutica, ordem alfabética, dosagem e prazo de 

validade, sendo que os produtos com menor validade são colocados à frente, de modo a 

serem dispensados primeiro de acordo com a metodologia “First expired, fist out”. Existe 

uma secção onde estão acondicionados apenas os comprimidos em armários contendo 

prateleiras. Os comprimidos estão ainda divididos em MNSRM e MSRM. Noutra secção, 

estão igualmente expostos em prateleiras distintas as restantes formas farmacêuticas. Neste 

último caso, os MNSRM, não se encontram separados dos MSRM. Ainda nesta área, existe 

um frigorífico no qual estão medicamentos que têm de ser conservados a 2-8ºC. Os 

estupefacientes e psicotrópicos são guardados em local próprio e seguro, nomeadamente 

num armário no piso inferior onde se guarda o stock excedente da farmácia. Alguns produtos 

de puericultura, pomadas e ainda alguns produtos de higiene oral são armazenados em 

gavetas que se encontram na zona de atendimento ao público. Os medicamentos e produtos 

que se encontram em excesso mas de menor rotatividade (com exceção dos produtos de 

frio, estupefacientes e psicotrópicos) são armazenados em prateleiras e por ordem alfabética 

noutras divisões no piso superior da farmácia. Além disto, existe um espaço com prateleiras  

destinadas ao armazenamento de medicamentos já pagos e outra para os produtos 

farmacêuticos reservados pelos utentes;  

 Área de receção e verificação de encomendas: destinada à receção e verificação 

das encomendas, sendo adjacente à zona de armazenamento dos medicamentos de forma 

a facilitar a reposição do stock nas prateleiras. Neste espaço existe uma ampla mesa, um 

computador, com uma impressora de etiquetas e um leitor de códigos de barras ligados, 

sendo que através deles é feita a receção e verificação das encomendas diárias proveniente 

da Cooprofar® e Alliance Healthcare®, ou encomendas vindas de outros fornecedores. 
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 Laboratório: local destinado à preparação de manipulados, contendo todo o material, 

equipamentos e reagentes necessários e, ainda, contém uma pequena biblioteca, na qual é 

possível encontrar protocolos de manipulação.  

 Espaços facultativos – nas instalações da FM está disponível ainda o gabinete do 

DT, local onde são tratados os assuntos burocráticos da FM e outro local onde são 

realizadas reuniões com colaboradores, delegados comerciais, delegados informação 

médica; uma cozinha onde os funcionários guardam, também, os seus pertences e 

instalações sanitárias.  

Durante o meu estágio, a equipa da FM incentivou-me a usufruir e aproveitar as 

potencialidades de todos os espaços físicos. O armazenamento dos medicamentos e a receção e 

verificação de encomendas foram das tarefas que efetuei diariamente. 

2.5. Fontes de Informação 

De acordo com as BPF, a farmácia deve ter acesso a uma biblioteca devidamente organizada e 

atualizada que permita obter informações sobre os medicamentos como indicações, 

contraindicações, interações, posologia e precauções relativas ao mesmo [2]. Assim, a FM possui o 

Prontuário Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa ou o Formulário 

Galénico, existindo também o recurso a Resumos das Características do Medicamentos através do 

site da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). E, ainda o 

próprio sistema informático, o Winphar®. 

 

3. Gestão Geral da farmácia 

Uma boa gestão em FC é essencial para a sua sustentabilidade, sobretudo nos tempos atuais 

em que é exigido uma gestão inteligente e criativa, sem nunca comprometer a essência da farmácia 

enquanto um espaço de saúde com um forte conceito de ética a ela associada. Deste modo, o 

farmacêutico deve ter competências de um gestor e adquirir conhecimentos noutras matérias, como 

marketing, para conseguir responder às necessidades de hoje. 

Durante o meu estágio, realizei, inclusivé, uma formação sobre Marketing Digital na 

Cooprofar® que visava abordar temas relacionados com a gestão de redes sociais das FC. Alguns 

elementos da FM frequentaram também esta formação uma vez que possibilitou adquirir 

conhecimentos sólidos para o desenvolvimento de um site online da FM que se encontra em 

construção. 

3.1. Sistema informático 

O sistema informático (SI) implementado na FM é o Winphar®, autorizado pela Associação 

Nacional de Farmácias (ANF), e todas as operações da farmácia estão dependentes deste SI. Este 

sistema é fundamental na gestão da receção de encomendas, devoluções, processamento de 

receituário, controlo de prazos de validade (PV), gestão de stocks (mínimos e máximos), entre outros. 

Para além disso, o SI é bastante útil, aquando o atendimento e respetivo aconselhamento, uma vez 
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que permite obter informações técnico-científica do produto, tais como indicações terapêuticas, 

contraindicações, reações adversas e interações medicamentosas e a posologia, por exemplo. Além 

do mais, uma vez que possibilita a criação de fichas do utente, facilita e permite o respetivo 

acompanhamento farmacoterapêutico.  

Com o auxílio da equipa da FM, facilmente aprendi a trabalhar com este SI, tornando-me capaz 

de trabalhar autonomamente com o programa, sendo que também me foi atribuído um login. Neste 

seguimento, consigo reconhecer as vantagens deste SI para a farmácia, tendo sido para mim uma 

mais-valia e uma ferramenta muito útil sobretudo no atendimento e aconselhamento. 

3.2. Gestão de stocks- Encomendas e Aprovisionamento 

Em farmácia comunitária é essencial fazer-se uma boa gestão de stock de forma a responder de 

forma rápida e adequada às necessidades dos utentes. Para além disso, interessa igualmente saber 

quais os produtos sem rotatividade para assim se garantir um equilíbrio financeiro, evitando-se quer a 

rutura de stock, quer a acumulação de produtos. 

3.2.1. Fornecedores e aquisição de produtos 

Na FM, as encomendas são realizadas diretamente aos laboratórios ou a empresas de 

distribuição grossista. As encomendas realizadas diretamente ao laboratório são efetuadas em 

grande quantidade por negociação com DIM, sendo possível obter descontos ou bonificações e, 

assim, uma maior margem de lucro. As encomendas realizadas a empresas de distribuição grossista 

(armazenistas) envolvem uma menor quantidade de produtos mas são mais rápidas, podendo ser 

encomendas diárias ou instantâneas. Os armazenistas com os quais a FM trabalha são a Cooprofar® 

(Cooperativa dos Proprietários de Farmácia) e a Alliance Healthcare®. A escolha dos fornecedores é 

feita tendo em conta a disponibilidade dos produtos e as condições comerciais dos mesmos, 

nomeadamente preços, descontos ou bonificações, condições de pagamento, pontualidade e 

periocidade da entrega da encomenda, facilidade para efetuar devoluções, entre outras. Para além 

disso, a FM pertence a um grupo de farmácias (grupo FirstPharma), beneficiando de melhores 

condições de compra. 

Durante o meu estágio, fui incentivada a trabalhar laboratórios específicos segundo a 

rentabilidade que estes proporcionavam à FM. Alguns dos laboratórios mais vendidos na FM são: 

Teva®, Mepha®, Ratio®. 

3.2.2. Rotação de stock e pontos de encomenda 

Tal como já referido anteriormente, para haver uma boa gestão de stock é necessário evitar a 

rutura e a acumulação de stock e, portanto, é importante avaliar-se a sazonalidade dos produtos e as 

suas entradas e saídas para assim se estabelecerem stocks mínimos e máximos para cada produto. 

Através do SI é possível analisar o perfil de vendas de determinado produto por mês e a quantidade 

existente em stock. Assim, podem realizar-se encomendas apenas daquilo que é efetivamente 

necessário. Por sua vez, se os produtos com Preço de Venda ao Público (PVP) estabelecido pela 

farmácia estiverem próximo do fim do prazo de validade (PV) ou não tiverem rotatividade, a FM opta 

por fazer campanhas e descontos para promover a saída dos mesmos. 
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Durante o meu estágio, tive a possibilidade de participar nessas campanhas sendo que 

desenvolvi um projeto de dermocosmética (Projeto III) que permitiu publicitar as águas micelares da 

Bioderma®. Aconteceu que estes produtos encontravam-se com vendas estagnadas e a FM tinha 

acumulado grande stock cujo prazo de validade iria expirar dentro de 4 meses. O simples fato de dar 

a conhecer o produto através do meu projeto, associado a um desconto, impulsionou as vendas, não 

só naquele dia, como provocou fidelização de clientes. 

3.2.3. Concretização, receção e verificação de encomendas e marcação de preços 

Os pedidos das encomendas podem ser gerados de diferentes formas, sendo que algumas 

delas foram já referidas: encomendas diretas ao laboratório, encomendas diárias, encomendas 

manuais, encomendas Via Verde e encomendas instantâneas. À exceção das encomendas diretas ao 

laboratório, todas as outras encomendas são efetuadas às empresas de distribuição grossista com as 

quais a FM trabalha. Na realização da encomenda diária, efetuada uma vez por dia na FM, o SI gera 

automaticamente uma encomenda com os produtos que se encontram abaixo do stock mínimo, tendo 

em conta os stocks mínimos e máximos estabelecidos para cada produto, sendo, no entanto, 

necessária a análise de um colaborador com experiência que conheça quais as necessidades atuais 

da farmácia. Por outro lado, sempre que um utente solicita no atendimento um medicamento que não 

está disponível em stock, é possível realizar uma encomenda instantânea ao fornecedor preferencial 

através do SI ou via telefónica, permitindo no ato do atendimento informar o utente relativamente ao 

seu preço e hora prevista de chegada. Por fim, as encomendas Via Verde e encomendas manuais 

são tipos de encomendas instantâneas que permitem adquirir produtos rateados ou medicamentos 

críticos e de disponibilidade reduzida (tais como Trulicity®, Atrovent® e Lovenox®). No caso das 

encomendas Via Verde, estas só podem ser realizadas mediante apresentação de receita médica e o 

distribuidor satisfaz o pedido com o stock reservado para esta via. Deste modo, é possível melhorar o 

acesso de medicamentos cuja exportação ou distribuição intra-comunitária é sujeita a uma notificação 

prévia ao INFARMED. 

No ato de receção e verificação de encomendas, é importante primeiro de tudo guardar os 

produtos armazenados no frio (após contagem dos mesmos e verificação do seu PV). As 

encomendas são acompanhadas da respetiva fatura, em duplicado, que indicam o fornecedor, 

destinatário, produtos encomendados e respetivo Código Nacional do Produto (CNP), quantidades 

encomendadas e enviadas, Preço de Venda à Farmácia (PVF), Imposto de Valor Acrescentado (IVA) 

e PVP. Para dar entrada dos produtos no sistema, é necessário aceder à “Receção de Encomendas”, 

selecionar a encomenda a rececionar, e fazer a leitura ótica do código de barras ou de forma manual 

pelo CNP. À medida que se vai dando entrada dos produtos, é necessário conferir a integridade dos 

mesmos e o seu PV e PVP. Caso um produto não apresente o Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) é 

necessário separá-lo para impressão de etiqueta com preço no final. Para além disso, na receção de 

produtos que foram reservados aparece uma notificação de alerta no SI que indica a quantidade de 

embalagens reservadas. Estes produtos são então separados e devidamente identificados com as 

características da reserva. No final da receção, é necessário organizar a lista de produtos 

rececionados por ordem alfabética e é feita a verificação do PVF, das margens dos produtos e das 

possíveis bonificações e confirma-se se o número de embalagens rececionadas corresponde ao 
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número total de embalagens faturadas e se o preço final obtido no sistema corresponde ao faturado. 

Caso sejam detetadas inconformidades na fatura, tais como produtos faturados mas não enviados ou 

vice-versa, efetua-se uma reclamação ao distribuidor grossista, que envia uma nota de crédito para a 

regularização do processo. No final da receção, são comunicadas as faltas ao INFARMED 

(Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.) e são gravadas as guias de 

requisição de medicamentos sujeitos a controlo especial pelo INFARMED (Medicamentos 

Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP) e benzodiazepinas).  

Ao longo do meu estágio procedi à receção e verificação de encomendas, que me permitiu ter 

uma maior perceção de quais os produtos com mais saída na farmácia e associar mais facilmente os 

nomes comerciais dos medicamentos com as respetivas substâncias ativas. Para além disso, 

acompanhei de perto os pedidos das encomendas e, no ato de atendimento, realizei inúmeros 

pedidos instantâneos quando não havia o produto na farmácia, preferencialmente por telefone, ao 

fornecedor principal da FM. 

3.2.4. Armazenamento dos produtos 

Segundo o manual de Boas Práticas de Farmácia, é essencial garantir boas condições de 

conservação dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos. Assim, a maioria dos produtos 

devem estar acondicionados à temperatura ambiente (25±1°C), com uma humidade relativa inferior a 

60% e ventilação e luminosidade adequadas. No caso dos medicamentos que necessitam de frio (tais 

como vacinas, insulinas ou colírios), estes devem estar armazenados no frigorífico a uma temperatura 

entre 2 a 8°C [2]. A FM, para além de garantir estas condições, segue o método FEFO, organizando 

os produtos por PV de modo a que os produtos com menor PV estejam num local mais acessível e 

sejam vendidos primeiro. No caso dos produtos sem prazo de validade, o método seguido é o First In 

First Out (FIFO), no qual os produtos mais antigos são vendidos primeiro. Os medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos estão localizados num armário específico, fora do alcance dos 

utentes, e os produtos de venda livre estão localizados, essencialmente, na zona de atendimento 

para chamar a atenção do utente.  

Durante o meu estágio, o armazenamento dos produtos foi uma tarefa realizada ao longo de 

todo o período e foi muito importante para conhecer bem a sua localização, os nomes comerciais e 

DCI e para facilitar o ato de dispensação devido à maior rapidez na procura do produto. 

3.2.5. Controlo de prazos de validade 

O controlo dos PV deve ser realizado mensalmente através da impressão de uma lista que 

contém todos os produtos cujo PV registado no SI expira dentro de 3 meses. Todos os produtos com 

prazo a expirar dentro desse período são retirados do seu local de armazenamento e é feita a 

devolução ao respetivo fornecedor. No entanto, caso o PV do produto seja diferente do que o que 

está descrito na lista é feita a correção desse PV no SI.  

Durante todo o meu período de estágio tive oportunidade de realizar o controlo dos PV dos 

produtos existentes na FM, promovendo assim as boas práticas de farmácia e a segurança dos 

medicamentos. 
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Além disso, esta foi a primeira tarefa que foi concedida assim que iniciei o estágio com o intuito 

de aprender sobre a disposição dos medicamentos. A FM realiza este controlo com mais de 3 meses 

de antecedência, permitindo marcar com uma etiqueta os produtos cujo PV se encontra a expirar e 

que portanto, são os mais apelativos de vender. Nestes casos, o farmacêutico ficava encarregue de 

informar o utente no momento da venda que o PV iria expirar em breve. Quando faltava, 

efectivamente, 3 meses para o PV terminar, estes eram recolhidos e devolvidos ao Fornecedor.  

3.2.6. Reservas e Devoluções 

Tal como já referido anteriormente, caso não exista um produto requisitado por um utente em 

stock na farmácia, é possível fazer uma encomenda instantânea e reservar o produto. O utente tem a 

opção de deixar o produto pago ou não pago. Em qualquer uma das situações é criada uma 

notificação de alerta no SI (com as informações da reserva referidas anteriormente) para que no ato 

de receção do produto seja possível identificar e separar a reserva. Para além disso, durante o ato da 

reserva no SI, é impresso um talão com a designação e quantidade de produtos reservados que deve 

ser entregue ao utente e o mesmo deverá comprometer-se a trazer o talão novamente aquando do 

seu levantamento. Tal acontece para reservas pagas como para reservas não pagas. Caso o utente 

tenha ficha de cliente na FM, a mesma emite um separador que permite a visualização do estado da 

reserva, não satisfeita ou satisfeita. 

 Durante o meu estágio tive oportunidade de participar em todo o processo do sistema de 

reservas implementado na FM, desde a execução da reserva até à sua receção, armazenamento e 

entrega ao utente.  

As devoluções são realizadas sempre que se verifica que um produto não foi encomendado ou 

está danificado, que a quantidade recebida é superior à faturada, ou quando os produtos tem PV a 

expirar, há uma revisão anual de preços ou foi pedida a retirada de lotes de um produto ou a 

suspensão da sua comercialização por parte do INFARMED [4]. As devoluções são efetuadas no SI 

em “Gestão de devoluções”, sendo emitida uma fatura em triplicado que indica o fornecedor, os 

produtos que se pretendem devolver e respetivo CNP e quantidade, a causa da devolução e o 

número de fatura associada. Cada uma das vias da nota de devolução tem de ser carimbada, datada 

e assinada, sendo que o original e duplicado vão junto com os produtos a devolver e o triplicado fica 

arquivado na farmácia até regularização. Quando o fornecedor aceita a devolução é emitida uma nota 

de crédito que deve ser regularizada em “Regularização de devoluções”. Por outro lado, quando o 

fornecedor rejeita a devolução, é igualmente necessário regularizar a mesma indicando o número de 

embalagens e o motivo por que não foi aceite.  

Durante o meu estágio tive oportunidade de assistir e realizar devoluções, bem como a sua 

posterior regularização. 

4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A dispensa dos medicamentos é um ato farmacêutico que não se pode restringir apenas à 

entrega do medicamento, devendo envolver o fornecimento de toda informação indispensável ao seu 

uso, por forma a minimizar os riscos inerentes à sua utilização e contribuir para a obtenção de 
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melhores resultados clínicos. Deste modo, o farmacêutico é responsável pela cedência, indicação e 

revisão da terapêutica, farmacovigilância, seguimento farmacoterapêutico e pelo uso racional dos 

medicamentos.[2] Por estas razões e por o farmacêutico ser um elo de ligação importantíssimo entre 

o utente e o sistema de saúde, o farmacêutico tem uma responsabilidade acrescida neste campo. De 

acordo com a legislação em vigor, os medicamentos de uso humano podem ser classificados quanto 

à sua dispensa como Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) ou MNSRM [5]. 

Durante o meu estágio, desde cedo que me concederem a possibilidade de acompanhar o 

atendimento dos utentes, sendo que rapidamente passei a fazê-lo com supervisão, e à medida que 

foi adquirindo agilidade, tornei-me capaz de o realizar sozinha. De fato, a dispensa de medicamentos 

exigiu um elevado grau de conhecimentos técnico-científicos, pelo que foi frequente a consulta de 

fontes bibliográficas, nomeadamente de RCM, de modo a proceder ao melhor aconselhamento 

possível. 

4.1.1. Prescrição médica e validação da receita médica 

A prescrição de medicamentos, incluindo manipulados e medicamentos contendo 

estupefacientes e psicotrópicos, tem de ser efetuada por meios eletrónicos, através da utilização de 

soluções ou equipamentos informáticos reconhecidos pelos Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde. O objetivo da prescrição eletrónica é aumentar a segurança no processo de prescrição e 

dispensa e facilitar a comunicação entre os diversos PS envolvidos no processo. Este tipo de 

prescrição é também aplicável a outros produtos, com ou sem comparticipação, nomeadamente 

dispositivos médicos, produtos dietéticos, fraldas, sacos de ostomia e outros [9]. De acordo com a 

portaria n.º 224/2015, a prescrição pode realizar-se por via manual, se ocorrer uma das seguintes 

situações: falência do SI; inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e 

validada anualmente pela respetiva Ordem profissional; prescrição ao domicílio; outras situações até 

um máximo de 40 receitas médicas por mês [10]. 

Assim, até que seja possível a total desmaterialização da prescrição, coexistem duas formas de 

prescrição eletrónica: 

 Prescrição eletrónica desmaterializada (Receita sem papel) - é apenas acessível e 

interpretável por equipamentos eletrónicos, em que o software valida e regista a receita médica no 

sistema central de prescrições [6]. Segundo o despacho n.º 2935-B/2016, a Receita sem papel 

adquiriu caráter obrigatório a 1 de abril de 2016, para todas as entidades do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) [7]. 

 Prescrição eletrónica materializada - a prescrição é impressa e pode ocorrer em modo 

online (como a receita sem papel), ou em modo offline [6].  

No caso da receita materializada ou por via manual, podem ser prescritos até quatro 

medicamentos ou produtos de saúde distintos, não podendo, em caso algum, o número total de 

embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento ou produto nem o total de 

quatro embalagens. No caso da receita desmaterializada, em linhas de prescrição distintas, podem 

ser prescritos produtos de saúde e medicamentos distintos, sendo que cada linha de prescrição só 

pode incluir um produto ou um medicamento, até um máximo de duas embalagens cada, ou seis se 

se tratar de um medicamento destinado a tratamento prolongado [8]. 
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Seja qual for a prescrição, a receita só é válida se incluir os seguintes elementos: número da 

receita; local de prescrição ou respetivo código; identificação do médico prescritor, incluindo o número 

de cédula profissional e, se for o caso, a especialidade; nome e número de utente; entidade financeira 

responsável e número de beneficiário, acordo internacional e sigla do país (quando aplicável); e se 

aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos. As receitas 

materializadas devem conter ainda: a DCI da substância ativa; dosagem, forma farmacêutica, 

dimensão da embalagem, número de embalagens; denominação comercial do medicamento, se 

aplicável; código nacional de prescrição eletrónica de medicamentos ou outro código oficial 

identificador do produto, se aplicável; data de prescrição; e a assinatura autógrafa do prescritor. 

Contudo, no caso das receitas desmaterializadas deverão constar adicionalmente a hora da 

prescrição e as linhas de prescrição. As prescrições por via manual requerem uma atenção acrescida 

por parte do PS e devem conter: vinheta identificativa do local de prescrição e do médico prescritor; 

identificação da especialidade médica (se aplicável); e contacto telefónico do prescritor [8]. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de validar os diferentes tipos de receitas, processo 

que exigia bastante concentração, sobretudo nas receitas manuais, pois requeria a verificação de 

todos os requisitos acima referidos, para que desta forma a farmácia seja reembolsada pela entidade 

responsável pela comparticipação. 

4.1.2. Sistemas de comparticipação 

A comparticipação corresponde à fração do PVP do MSRM que é paga pela entidade 

responsável pela comparticipação. O decreto-lei n.º 106-A/2010, prevê a possibilidade de 

comparticipação de medicamentos através de um regime geral e de um regime especial, o qual se 

aplica a situações específicas que abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes [9][10].  

No que diz respeito ao regime geral, a comparticipação do Estado é fixada de acordo com os 

seguintes escalões: no escalão A, a comparticipação é de 95%, no escalão B é de 69%, no escalão C 

é de 37% e no escalão D é de 15%. Estes escalões variam de acordo com as indicações terapêuticas 

do medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido 

para doentes que sofram de determinadas patologias [10][11]. 

O regime especial de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos de comparticipação: 

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

Relativamente ao primeiro caso, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados 

no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C e D é acrescida de 15% para os pensionistas 

cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional. Nestes casos, a receita 

deve possuir a letra “R” no local do plano de comparticipação [11]. O regime especial de 

comparticipação de medicamentos em função de determinadas patologias ou grupo especial de 

utentes deve estar identificado pela letra “O” e o médico prescritor deve fazer menção do respectivo 

despacho/portaria/diploma na receita, na linha que corresponde ao medicamento específico. Estão 

abrangidas por este regime doenças como a artrite reumatóide, o lúpus, a hemofilia, a psoríase, a 

doença de Alzheimer, entre outras. 

Também se encontram abrangidos pelo regime de comparticipação reagentes (tiras-teste) para 

determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria e as agulhas, seringas e lancetas destinadas a 
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pessoas com DM. O valor máximo da comparticipação do Estado nas tiras teste é 85% do PVP e nas 

agulhas, seringas e lancetas corresponde a 100% do PVP [12]. Ainda de referir que, embora a 

maioria dos utentes seja beneficiário da comparticipação do SNS, alguns beneficiam ainda de outros 

subsistemas de saúde complementares como: Multicare, Serviços de Assistência Médico-Sociais 

(SAMS), SAMS Quadros (Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários) ou EDP-Sãvida. 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de contactar com receitas comparticipadas pelos 

diferentes regimes de comparticipação, sendo os mais comuns o 01 (Regime Geral do SNS) e o 48 

(Regime Pensionista do SNS). Os utentes que estavam associados a algum tipo de subsistema de 

saúde foram os que me chamaram mais a atenção, exigindo uma atenção redobrada aquando da 

dispensa de medicamentos. Isto aconteceu também muito frequentemente para os detentores de 

SAMS. 

4.1.3. Conferência de receituário e faturação 

Para que a farmácia receba o reembolso de todas as comparticipações que efetuou durante o 

mês, é necessário enviar mensalmente todas as receitas para o Centro de Conferências de Faturas, 

no caso dos medicamentos comparticipados pelo SNS, ou para a Associação Nacional de Farmácias, 

no caso de as comparticipações serem efetuadas por outros organismos complementares, até ao dia 

dez do mês seguinte [13]. 

 Este procedimento apenas se aplica às receitas por via manual e às receitas electrónicas 

materializadas. 

Assim, durante o mês, as receitas são organizadas tendo em conta a entidade de 

comparticipação, o número do lote e o número da receita dentro do lote, sendo cada lote composto 

por 30 receitas ordenadas numericamente da receita 1 à 30. Todos os lotes devem estar igualmente 

ordenados. Posteriormente, todas estas receitas são confirmadas por um farmacêutico competente, 

em que se verifica se cumprem todos os requisitos legais, nomeadamente se a medicação 

dispensada corresponde à prescrita, se a receita se encontra carimbada, datada e assinada pelo 

responsável pela dispensa da medicação e se o regime de comparticipação foi bem aplicado. No final 

de cada mês, procede-se à emissão dos “Verbetes de Identificação de Lotes”, que são carimbados e 

anexados aos respetivos lotes, bem como ao fecho de todos os lotes para que seja possível iniciar-se 

uma nova série no mês seguinte. É impresso também a “Relação de Resumos de Lote” para cada 

entidade comparticipante e uma fatura mensal de medicamentos. Toda esta documentação é 

posteriormente enviada para as entidades competentes. As RM comparticipadas pelo SNS são 

enviadas para a Administração Regional de Saúde (ARS) e as receitas de outros regimes de 

comparticipação são enviadas para a ANF [14]. 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de organizar as receitas nos respetivos lotes e 

organismos e na conferência das mesmas. Para além disso, tive oportunidade de assistir a dois 

fechos de mês e à emissão dos verbetes de identificação de lotes, Relação de resumos de lote e 

fatura final para cada entidade comparticipante. 
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4.1.4. Estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos atuam no Sistema Nervoso Central e são 

propícios de desencadear fenómenos de tolerância, dependência física e psíquica e alteração 

comportamental e, como tal, estão sujeitos a um controlo especial por parte do INFARMED e exigem 

a emissão de uma receita médica especial [15]. No ato de dispensa destes medicamentos deve-se 

proceder ao registo informático dos seguintes dados: identificação do utente ou do seu representante 

(nome, data de nascimento, número e data do cartão de cidadão), número da prescrição, 

identificação da farmácia (nome e número de conferência de faturas), identificação do medicamento 

(número de registo e quantidade dispensada) e data da dispensa. De realçar que no caso de se tratar 

de uma receita manual ou materializada, o utente ou seu representante deve assinar o verso da 

receita de forma legível para comprovar a dispensa efetuada [8]. Uma vez terminada a venda são 

impressos dois talões que devem ser arquivados na farmácia por um período de três anos. 

Posteriormente, para controlo de receituário, a farmácia envia ao INFARMED, até ao dia oito do 

mês seguinte à dispensa, o registo mensal das saídas dos estupefacientes psicotrópicos juntamente 

com as cópias das receitas manuais. Ainda, até ao dia 31 de janeiro deverá ser enviado um balanço 

anual de entradas e saídas dos estupefacientes e psicotrópicos [16]. 

Durante o meu estágio na FS tive a possibilidade de dispensar este tipo de medicamentos e 

perceber a importância de todo o controlo efetuado à volta deles. 

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são medicamentos não comparticipados e sujeitos a um regime de preço livre. Para 

além disso, estes medicamentos são destinados ao tratamento de problemas de saúde ligeiros ou 

pouco graves que estão inseridos na lista de casos passíveis de automedicação, devendo por isso 

ser devidamente aconselhados e sujeitos igualmente a critérios rigorosos de qualidade, segurança e 

eficácia. De um modo geral, os MNSRM são vantajosos não só para o indivíduo, que pode tratar o 

seu problema de saúde menor de forma mais rápida, barata e sem recurso a consulta médica, mas 

também para o SNS e sociedade em geral, pois evitam a afluência de indivíduos com problemas de 

saúde menores às urgências hospitalares e aos centros de saúde e libertam recursos do SNS para 

doenças mais graves. Estes medicamentos podem ser adquiridos em farmácias ou locais de venda 

devidamente autorizados para a sua comercialização. No entanto, dentro dos MNSRM, existem 

certos medicamentos que são de venda exclusiva em farmácia (MNSRM-EF) por necessitarem de 

uma avaliação e aconselhamento farmacêutico [17]. 

Durante o meu estágio, uma vez que o período em que ganhei mais autonomia no atendimento 

ao público coincidiu com a época de exames nacionais e do ensino superior (entre maio-junho), a 

procura recaía sobre MNSRM para problemas menores de sono relacionados com a dificuldade em 

adormecer, assim como aumentou a procura por suplementos multivitamínicos e tónicos cerebrais. 

Com o início de uma nova estação, muitos utentes queixavam-se da falta de energia e cansaço 

associados ao verão, pelo que a maioria dos aconselhamentos incidia sobre suplementos energéticos 

contendo Vitamina C. Não obstante, eram proferidas ao utente, medidas não farmacológicas que 

deveriam adotar para aumentar o sucesso do tratamento com MNSR. Neste caso, as medidas não 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária  

  

14 
 

farmacológicas relacionavam-se com a “higiene do sono” e a importância da hidratação ao longo do 

dia, respectivamente. 

4.2.1. Automedicação e Aconselhamento farmacêutico 

Os MNSRM são utilizados em larga escala pela população em regime de automedicação, que 

consiste na utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e 

tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento 

opcional de um PS [18]. Mas, é importante que o utente tome consciência de que o ato da 

automedicação é sempre suscetível de gerar riscos, nomeadamente, mascarar sintomas, dificultar ou 

atrasar diagnósticos, favorecer a ocorrência de reações adversas ou aparecimento de interações 

medicamentosas.  

É neste âmbito que o aconselhamento farmacêutico adquire grandes dimensões. Assim, durante 

a dispensa destes medicamentos o farmacêutico deve recolher a informação necessária sobre o 

paciente, nomeadamente a natureza e duração dos sintomas, avaliando, assim, se estes estão 

associados a um problema de saúde grave ou a transtornos menores que podem ser resolvidos 

através de tratamento não farmacológico ou MNSRM. Neste último caso, evitando a consulta médica, 

o farmacêutico é o responsável por indicar ao doente o modo de administração, a posologia, a 

duração do tratamento e possíveis efeitos adversos do MNSRM sugerido. O farmacêutico deve ainda 

alertar para que no caso dos sintomas persistirem por um período superior a 5 dias, o utente deverá 

consultar um médico [17].  

Durante o meu estágio, foram inúmeras as vezes que prestei aconselhamento aos utentes. 

Mesmo nas situações em que os utentes vinham com uma ideia pré concebida do que pretendiam, 

procurei averiguar se era a primeira vez que iria tomar o medicamento, qual a queixa principal, assim 

como salientar sempre a posologia e as suas indicações terapêuticas. 

A título de exemplo, uma situação que aconteceu frequentemente durante o meu estágio e que 

demonstra a minha intervenção num caso de automedicação errada, foi relativa a antitússicos, visto 

que os utentes tendencialmente usavam o mesmo antitússico para os vários tipos de tosse. 

Normalmente, o utente chegava à farmácia e pedia para verificar na ficha de cliente qual o “xarope 

para a tosse” (sic) que tinha levado na última vez, visto que pretendia adquiri-lo novamente com a 

justificação de que lhe tinha “feito bem”(sic) na última vez. Deste modo, sempre que me deparava 

com estas situações questionava o utente sobre o seu tipo de tosse, tendencialmente com 

expectoração ou sem expectoração e se esta era acompanhada de outros sintomas. Mediante a 

resposta, indicava-lhe qual o antitússico mais adequado ao seu caso e explicava a importância de se 

aconselhar primeiro com um PS.  

4.3. Medicamentos Manipulados 

Um medicamento manipulado é definido como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” [5]. Embora estejam em 

desuso, este tipo de medicamento é pontualmente prescrito por um médico nos casos em que seja 

necessário um tratamento personalizado. A sua preparação é feita mediante uma prescrição e tem 
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por base uma fórmula proveniente do Formulário Galénico Português e/ou da Farmacopeia 

Portuguesa, devendo obedecer às boas práticas descritas na lei [19].  

No meu estágio não é habitual a preparação de medicamentos manipulados. É prática da FM, 

sempre que recebe uma RM com prescrição de medicamentos manipulados, pedir a uma farmácia 

externa a sua preparação e envio para entrega ao utente na FM. Pelo que apenas tive a oportunidade 

de acompanhar o processo de pedido do manipulado a outra farmácia e a sua receção na FM. 

4.4. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Um medicamento de uso veterinário é aquele que possuí propriedades curativas ou preventivas 

de doenças e sintomas em animais [20]. Por sua vez, um produto de uso veterinário, para além de 

ser destinado aos animais, é também destinado às instalações e ambiente que os rodeia, ou a 

atividades relacionadas com estes [21]. Na FM os medicamentos e produtos de uso veterinário são, 

sobretudo, destinados a animais domésticos (como o cão e o gato) e estavam expostos num armário 

diferente dos outros medicamentos. 

No decorrer do estágio, os medicamentos e produtos deste tipo que dispensei foram 

essencialmente desparasitastes externos e internos e as pilulas para cão/gato. Ao nível académico, a 

formação sobre este tipo de medicamentos/produtos é escassa, pelo que foram os diferentes casos 

clínicos e ajuda dos membros da FM que contribuíram para aprofundar os meus conhecimentos nesta 

área. 

4.5. Produtos cosméticos e higiene corporal e puericultura 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) são definidos como “qualquer substância 

ou mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, 

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

bucais tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los ou perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, 

protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais” [22].  

A FM, ao nível da dermofarmácia trabalha com várias marcas, como a Sesderma® e a 

Bioderma® e ao nível da cosmética a Vichy® e Avène®. Também tem disponíveis diferentes produtos 

destinados à higiene oral, estando presentes marcas como a Paradontax®, Elgydium® entre outras. 

A farmácia dispõe ainda de produtos destinados à higiene íntima e capilar.  

No que concerne à puericultura, estão presentes vários produtos de higiene e de amamentação, 

leites, chupetas, biberões e ainda fraldas, tendo com exemplo de marcas a Aptamil®, Mustela®, 

Chicco®, entre outras.  

No meu estágio, senti alguma dificuldade no aconselhamento sobretudo da dermofarmácia e 

cosmética, uma vez que a FM tinha muitos produtos com diferentes finalidades para trabalhar. Daí 

que tenha desenvolvido um projecto relacionado com este tema, o que me permitiu adquirir 

competências suficientes para realizar um aconselhamento objectivo e com qualidade. 

Simultaneamente, as formações em que participei, acrescentaram confiança para aconselhar este 

tipo de produtos. 

No que diz respeito à puericultura, a FM disponibilizava regularmente consultas de Ecografia 

Emocional 4D resultando num aumento significativo de vendas nesse período. As utentes grávidas e 
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recém-mamas manifestavam frequentemente interesse em produtos de higiene com “cheirinho a 

bebe” (sic), no entanto, muitas mães referenciavam que os bebes tinham pele atópica. Nesses casos, 

optei por explicar aos cuidadores que os produtos de higiene mais adequados seriam aqueles que 

continham a designação de “hipoalergénico” e “sem fragrância” apesar dos que contêm perfume 

serem mais apetecíveis.  

4.6. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares (SA) são géneros alimentícios concentrados em determinados 

nutrientes ou outras substâncias com efeitos nutricionais ou fisiológicos, sendo utilizados para 

completar um regime alimentar normal. Ao contrário do que acontece com os medicamentos, o titular 

AIM dos suplementos alimentares não é o INFARMED, mas sim a Direção Geral de Alimentação 

Veterinária (DGAV) [23]. O seu consumo tem crescido imenso nos últimos anos devido ao excesso de 

publicidade a que são sujeitos. Desta forma, tal como acontece com os MNSRM, também aqui o 

farmacêutico assume um papel essencial no aconselhamento farmacêutico e na promoção do uso 

responsável deste tipo de produtos. Na FM existe uma panóplia de suplementos alimentares 

disponíveis, sendo que os mais procurados são os produtos de emagrecimento, multivitamínicos, 

estimulantes e tónicos cerebrais, bem como suplementos para ossos e articulações e suplementos 

que auxiliem na indução e manutenção do sono.  

Ao longo do meu período de estágio, esta foi a área em que mais intervim uma vez que nos 2 

primeiros meses de estágio a equipa da FM desafiou-me a promover um suplemento alimentar 

diferente todas as semanas. Estas promoções consistiam em estudar um determinado tipo de SA, as 

suas alegações, constituição, posologia e interações e posteriormente realizar uma campanha junto 

dos utentes que iam chegando à farmácia e esperavam para serem atendidos. Estas ações tinham 

como objetivo dar a conhecer aos utentes as novidades da FM ou gerar vendas de SA que se 

encontravam estagnados no stock. Assim, realizei diversas apresentações de SA incluindo a do 

Colesterim Advancis® (Anexo IV).  

Destaco, ainda, um caso de um utente que se queria automedicar com Zolpidem Aurovitas® 10 

mg devido ao facto de ter imensas dificuldades em adormecer. Segundo este, tratava-se de um 

medicamento que tinha sido prescrito à sua esposa e que “era o melhor para dormir” (sic). Após ter 

questionado o utente sobre a possibilidade de já estar a realizar algum tratamento para os distúrbios 

do sono, o mesmo confidenciou nunca ter “tomado nada para dormir” (sic) mas que sentia essa 

necessidade por estar a passar por um período de elevado stress a nível laboral. Deste modo, alertei 

o utente sobre os riscos associados à toma de um MSRM sem aconselhamento médico, expliquei 

que o fato de o medicamento ser adequado para outra pessoa, não significava que fosse adequado 

para ele e que não lho poderia vender sem RM. Para além disso, tendo em conta que ainda não tinha 

feito qualquer medicação para o tratamento do transtorno do sono, aconselhei-o a iniciar a toma de 

Dormidina® 12,5mg (Bial), diariamente cerca de 30 minutos antes de se deitar, durante pelo menos 

duas a quatro semanas e caso após esse período não sentisse melhoras, aconselhei-o a consultar 

um médico. Ao mesmo tempo incentivei o utente a realizar higiene do sono com vista a aumentar o 

sucesso do tratamento. 
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4.7. Produtos para alimentação especial  

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial satisfazem as necessidades 

nutricionais dos indivíduos cujo processo de assimilação ou metabolismo se encontra perturbado. 

Destinam-se, portanto, a indivíduos que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por 

esse facto, podem retirar particulares benefícios da ingestão controlada de certas substâncias 

contidas nos alimentos. Estas dietas alimentares também se destinam a lactentes ou crianças de um 

a três anos de idade em bom estado de saúde [24].  

Na FM os produtos dietéticos mais solicitados eram os que se destinavam a adultos com 

necessidades nutricionais especiais, isto é, produtos específicos para indivíduos com regimes 

alimentares hipocalóricos ou hipercalóricos, hipoproteicos ou hiperproteicos. Alguns cuidadores de 

idosos acamados procuravam preferencialmente espessantes alimentares para diminuir a 

regurgitação, sendo a marca Resource® a mais vendida.  

Por outro lado, aos doentes oncológicos que manifestavam falta de apetite, aconselhava-se 

especialmente as dietas hipercalóricas e hiperproteicas Nutrison®. 

4.8. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são definidos como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo usado isoladamente ou em combinação cuja principal finalidade 

pretendida no corpo humano não seja alcançada por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, sendo utilizados especificamente para fins de prevenção, diagnóstico ou tratamento de 

uma doença humana [23]. Na FM existe uma grande diversidade de dispositivos médicos, 

nomeadamente produtos de ortopedia (tais como meias de descanso e de compressão, calçado 

ortopédico, canadianas, bengalas e pulsos, joelhos e pés elásticos), dispositivos para ostomia, 

materiais de penso e sutura, fraldas e pensos para incontinência urinária, preservativos, testes de 

gravidez, seringas e frascos de colheita de amostras e tiras para controlo da glicemia em utentes 

diabéticos.  

Durante o meu período de estágio os dispositivos médicos com os quais tive maior contato 

foram os materiais de penso e sutura, tiras para controlo da diabetes, testes de gravidez e meias de 

descanso e pés elásticos. Em todos eles tinha o cuidado de questionar o utente se sabia como utilizar 

o dispositivo médico e explicar sempre que necessário a forma de utilização. 

A maior dificuldade que tive foi no aconselhamento de meias elásticas uma vez que era 

necessário tirar medidas ao utente, especialmente de manhã quando os membros inferiores ainda 

não estavam tão dilatados. No entanto, essas dificuldades foram ultrapassadas com a ajuda da 

equipa da FM e com uma formação interna direcionada a este tema com o laboratório Artesana®. 

4.9. Outros medicamentos e produtos farmacêuticos 

A FM disponibiliza outros tipos de produtos, como os medicamentos homeopáticos e produtos 

fitoterapêuticos. O motivo pelo qual não foi dado ênfase relativamente a outros produtos 

anteriormente referidos, é porque não são frequentemente requisitados pelos utentes.  

No meu estágio, a procura por medicamentos homeopáticos recaía sobretudo para o 

tratamento de pequenas feridas ou picadas de insetos em crianças. Os pais estavam bastante 
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sensibilizados para a maior segurança relativamente aos efeitos adversos neste tipo de 

medicamentos pelo que já sabiam o que pedir no momento do atendimento. Nestes casos, o cliente 

solicitava, inclusivé, por produtos dos laboratórios Boiron® de medicamentos homeopáticos.  

Relativamente aos produtos fitoterapêuticos, debrucei-me sobre este tema no Projecto II do 

meu relatório de estágio. Nesta altura sinto-me confiante para aconselhar produtos fitoterapêuticos 

em problemas menores de saúde como são os casos de Infeções Urinárias leves e Hiperplasia 

Benigna da Próstata na fase inicial.  

Não obstante, os produtos fitoterapêuticos mais solicitados na FM eram sobretudo laxantes 

como chãs de sene. 

5. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

A FM disponibiliza vários serviços de saúde e bem-estar, nomeadamente consultas de nutrição, 

podologia, consultas de visão, determinação do peso, altura e IMC, medição da glicemia capilar, 

tensão arterial e colesterol total, recolha de medicamentos através do VALORMED, entre outros. 

5.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos é uma das formas de monitorizar a 

terapêutica e de rastrear possíveis patologias. Na FM são exemplos de serviços bastante habituais: a 

determinação da pressão arterial, glicemia e colesterol total. A prestação destes serviços permite 

igualmente ao farmacêutico ter uma intervenção mais ativa, acompanhar os utentes e 

promover estilos de vida saudáveis e a adesão à terapêutica. 

No meu estágio, a medição destes parâmetros foi uma das minhas tarefas habituais. Após 

medição, os valores obtidos eram registados num cartão oferecido pela farmácia, sendo também 

prestado o devido aconselhamento quando necessário. 

Num dia dedicado ao Diabetes na FM, realizei 44 medições de glicemia capilar gratuitas, o que 

demonstra que a população está sensibilizada para os riscos da doença. Cerca de 1/3 dos analisados 

apresentavam glicémia sanguínea acima dos valores normativos. De salientar que neste grupo 

inseriam-se pessoas que se encontravam medicadas para a Diabetes, essencialmente com 

Metformina. Perante estes casos, alertei para a importância de consultar um médico dado os valores 

se apresentarem descompensados e promovi a adesão a um estilo de vida saudável com a entrega 

de folhetos informativos (Anexo V). Todavia, de todos os utentes que se submeteram à avaliação da 

glicémia, apenas uma utente continha valores de hipoglicemia, o que rapidamente se resolveu com 

Wellion shot® indicado para estes casos. No final de cada avaliação sensibilizei os utentes à 

realização destas determinações com frequência, uma vez que os clientes com ficha de cliente 

beneficiavam de uma análise bioquímica gratuita de 3 em 3 meses na FM. 

5.2. Consultas de nutrição 

A FM disponibiliza aos seus utentes consultas de nutrição, realizadas pela nutricionista Dr.ª Inês 

Martins. Este serviço permite uma intervenção nutricional adequada, individualizada e personalizada, 
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sendo mais um meio de fidelização do cliente à farmácia. A FM disponibiliza atendimentos com a 

nutricionista todas as semanas mediante marcação. 

5.3. Recolha de medicamentos através do VALORMED e campanha de reciclagem 

de radiografias 

VALORMED é uma associação sem fins lucrativos que é responsável pela gestão de resíduos, 

embalagens vazias e medicamentos fora do PV, garantindo assim o tratamento correto destes 

resíduos em estações de tratamento adequadas. A FM possui contentores de recolha, promove a 

gestão adequada destes resíduos, embalagens e medicamentos junto dos utentes e receciona os 

mesmos e coloca-os no contentor. Quando os contentores estão cheios, estes são selados e 

recolhidos pelos distribuidores, sendo encaminhados para estações de tratamento adequadas [25].  

Durante o meu período de estágio verifiquei uma grande sensibilização e adesão por parte 

dos utentes em relação a este serviço de recolha. Assim como realizei o processo de pedido de 

recolha VALORMED no SI que seria mais tarde recolhido pelo distribuidor principal da FM, a 

Cooprofar®.  

Na FM também é possível entregar radiografias para reciclar para evitar a sua deposição em 

aterro, reduzindo assim a contaminação do ambiente. A recolha de radiografias é feita pela 

Assistência Médica Internacional (AMI) e da reciclagem das radiografias obtém-se prata, uma fonte 

de receitas importante para AMI [26]. 

6. MARKETING e Divulgação 

As farmácias, para além da prestação de serviços de saúde, são também um espaço comercial, 

pelo que devem adotar e definir estratégias que permitam otimizar as vendas e assim contribuir para 

a sustentabilidade das mesmas. O marketing e a publicidade podem ser ferramentas importantes 

para que farmácia se possa destacar por entre as outras e captar assim a atenção do público.  

Durante o estágio, tive a oportunidade de contribuir para a divulgação de algumas campanhas 

promocionais e eventos, tal como o dia da mulher (Anexo VI), “Março, mês da Saúde Oral” (Anexo 

VII) e o dia da Diabetes, já mencionado anteriormente. No dia dedicado à Diabetes Mellitus (DM), a 

medição da glicémia foi gratuita para todos os utentes. Para divulgar este evento, criei um vídeo 

demonstrativo da medição da glicose sanguínea que foi colocado na página do Facebook e do 

Instagram® da farmácia. Além disso, fiz uns folhetos informativos (sobre as consequências da DM e 

medidas preventivas) para serem entregues aquando da medição da mesma e respetivo 

aconselhamento, estando também alguns disponíveis nos balcões da farmácia (Anexo V).  

Também, durante o período de estágio colaborei nas publicações efetuadas na página de 

Facebook® e Instagram® da farmácia, um dos meios preferenciais para publicidade e até como 

veículo de informação visto estamos na era digital. Assim, frequentemente, fui publicando várias 

notícias conforme a sazonalidade de alguns produtos ou assuntos diários relevantes (desde de 

promoções/campanhas a informações sobre patologia e dicas de saúde). E, ainda, dinamizei várias 

ações de promoção/degustação de suplementos e produtos alimentares como o Adiprox® (Anexo 

VIII) e Dieta Easyslim® (Anexo IX). Estas ações, quando divulgadas nas redes sociais da farmácia, 
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promoviam grande afluência que se refletia num aumento das vendas. A DT da FM optava por 

realizar campanhas de descontos especiais para os produtos que eu me encontrava a dinamizar e 

desta forma escoar grandes quantidades de stock.  

Nos Anexos X – XIII estão apresentados algumas das campanhas e eventos cuja divulgação da 

informação e a parte da imagem foram idealizados por mim. Durante o meu período de estágio a 

página de instagram da FM teve em média 86 visualizações ativas nas publicações que realizei e um 

acréscimo de 64 seguidores.  

PARTE II- PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ESTÁGIO 

Projeto I- Importância das consultas de cessação tabágica na farmácia 

comunitária 

1. Enquadramento e Objetivos 

Durante as minhas primeiras semanas de estágio na FM e em conversa com a DT sobre temas 

que mereciam alguma pesquisa da minha parte, constatei que apesar da FM disponibilizar diversos 

serviços, consultas de cessação tabágica não era um deles. Este serviço não só não era praticado, 

como haviam algumas fragilidades por parte dos PS em realizar um aconselhamento eficaz perante 

utentes que demostravam vontade de deixar de fumar. Uma vez que o consumo de tabaco é uma das 

principais causas evitáveis de doença e morte a nível mundial segundo a OMS, concluí que este era 

um tema ao qual deveria dedicar especial atenção. Atendendo também que a FM se localiza numa 

antiga região mineira cuja população mais idosa padece de inúmeros problemas respiratórios 

relacionados com a atividade laboral que desempenharam, achamos que seria uma mais valia 

pesquisar informação e elaborar um fluxograma que orientasse a equipa durante o aconselhamento. 

Outro objetivo que me propuseram foi averiguar sobre a importância de implementar futuramente 

consultas de cessação tabágica na FM com vista a melhorar a condição respiratória da população da 

região. 

Perante o exposto, decidi elaborar um dossier para consulta dos PS ao qual pudessem recorrer 

durante o aconselhamento (Anexo XIV) assim como um breve folheto informativo sobre medidas 

farmacológicas e não farmacológicas (Anexo XV) que podia ser entregue ao utente no momento do 

atendimento e que aumentasse a sua adesão à terapêutica instituída. Para tal efetuei uma pesquisa 

pelos sites de algumas entidades responsáveis pela promoção da cessação tabágica como a DGS, a 

European lung Foundation e a Fundação Portuguesa de Cardiologia. 

2. Tabagismo: Implicações na saúde 

 O tabagismo é a dependência física e psicológica do consumo da nicotina, uma das 

substâncias que constituem o tabaco. Para além da nicotina, o fumo do tabaco contém outras 

substâncias químicas tóxicas com propriedades cancerígenas [27]. Apesar dos esforços e medidas 
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de prevenção que têm sido adotadas, o tabagismo continua a ser uma das principais causas evitáveis 

de doenças crónicas não transmissíveis e de mortalidade prematura por cancro, em Portugal e no 

mundo[28]. Segundo a OMS, o consumo do tabaco provoca um milhão e 200 mil mortes por ano. Na 

Europa e em Portugal morreram, no ano de 2016, 11800 pessoas por doenças atribuíveis ao tabaco, 

conforme relata uma estimativa elaborada pelo Institute of Health Metrics and Evaluation [28][29]. O 

consumo do tabaco é mais prevalente em homens (27,8%) do que em mulheres (13,2%) e no grupo 

etário que compreende as idades entre os 25 e os 34 anos segundo dados do inquérito Nacional de 

Saúde de 2014. Contudo, a distribuição do tabagismo não é uniforme registando valores mais 

elevados em áreas como os Açores e Algarve associadas a uma maior taxa de desemprego. A 

exposição ao fumo passivo também constitui uma preocupação visto que atingia 8,6% da população 

portuguesa em 2014 [28].  

Fumar é um dos principais fatores de risco para o aparecimento de doenças respiratórias e 

cardiovasculares graves, tumores malignos e distúrbios sexuais. Simultaneamente, causa 

dependência devido à ligação da nicotina aos recetores nicotínicos cerebrais da qual se liberta 

dopamina, uma hormona ligada à sensação de prazer e de recompensa [27][28]. O tabagismo surge 

destacado como a principal causa de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) contribuindo para 

uma imaturidade pulmonar quando é um hábito adotado na adolescência e para um declínio da 

função pulmonar nos idosos. Por sua vez, a asma e a tuberculose agravam-se com o fumo do tabaco 

aumentando o risco de morte [27]. Fumar na adolescência também é uma preocupação primordial da 

DGS que sublinha as consequências para a saúde imediatas e a longo prazo dos adolescentes que 

são particularmente vulneráveis à dependência devido à sua imaturidade cerebral e psicoemocional, 

existindo uma relação causal entre o tabagismo na adolescência e a aterosclerose aórtica abdominal 

precoce em adultos jovens [28]. 

3. Papel das farmácias comunitárias no âmbito da cessação tabágica 

Em maio de 2003, a Convenção Quadro da OMS para o Controlo do Tabaco (CQCT), da qual 

Portugal é parte, proporcionou um conjunto de normas universais, discriminando os perigos do tabaco 

e limitando a sua utilização, que vieram a ser implementadas a partir de 2005. Estas normas incluem 

restrições à publicidade de cigarros, proibição de fumar em locais fechados, entre outras. Acontece 

que estas medidas tornam-se insuficientes perante o lucro que a indústria do tabaco fornece à 

economia mundial [27]. Assim, têm surgindo novas iniciativas que tentam combater esta problemática 

como o Despacho nº 14202-A/2016 que estabeleceu novos incentivos à cessação tabágica com 

destaque para a comparticipação de medicamentos, nomeadamente, da Varenicilina, um 

medicamento de 1ª linha que passou a ser comparticipado em 37% pelo SNS. Face a estas medidas, 

em 2016, as farmácias verificaram um aumento de 16,4% na dispensa de embalagens de 

medicamentos no âmbito da cessação tabágica. A par disto, verificou-se igualmente um aumento de 

consultas de cessação tabágica a nível dos ACES e unidades hospitalares do SNS, bem como um 

aumento do registo de chamadas efetuadas para o SNS 24 no mesmo âmbito [28]. Isto veio 

demonstrar a vontade das pessoas em deixar de fumar e a necessidade de se disponibilizar apoios 

para tal. Estando as FC integradas numa rede de cuidados de saúde é fundamental que estas 
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incluam nos serviços que prestam, educação para a saúde e sensibilização do cidadão. É neste 

sentido que as farmácias comunitárias devem implementar serviços como as consultas de cessação 

tabágica dos quais podem ganhar a fidelização do cliente e benefícios económicos no que toca a 

venda de MNSRM.  

4. Aconselhamento sobre cessação tabágica nas farmácias 

comunitárias 

4.1. Tratamento não farmacológico 

No seguimento do Decreto-Lei de 2016 mencionado acima, o SNS elaborou ainda, em 2017, um 

algoritmo de intervenção breve “5A” ou muito breve “2A+A/R” e outro para o tratamento farmacológico 

que serve como material de apoio para a formação dos profissionais de saúde, incluindo os 

farmacêuticos.  

Assim, de acordo com o Algoritmo Breve “5A” e o Algoritmo do Tratamento Farmacológico do 

Tabagismo deve-se intervir em 5 fases no processo de cessação tabágica [30][31]: 

1. Abordar- Questionar o utente se fuma e valorizar/ felicitar no caso de se tratar de um 

ex-fumador prevenindo recaídas. 

2. Aconselhar- Mencionar a importância de deixar de fumar argumentando que o tabaco 

contém compostos cancerígenos e que contribui para a morte por doenças como o cancro, 

doenças respiratórias, cardiovasculares e diabetes. Enumerar, também, as vantagens em 

deixar de fumar como a melhoria significativa na aparência e no hálito e a poupança 

conseguida. Salientar os benefícios a curto e a longo prazo como o aumento da energia e da 

resistência física, redução do risco de cancro do pulmão e de doença cardiovascular. O PS 

deve também informar o utente dos apoios disponíveis, entre eles a comparticipação de 

medicamentos e a necessidade de procurar ajuda profissional salvaguardando sempre que 

esta deve ser uma decisão ponderada que exige esforço e auto-disciplina. 

3. Avaliar- Esta fase inclui a avaliação do grau de dependência da nicotina e a 

predisposição do utente para deixar de fumar. Deve-se aplicar um breve questionário que 

permite concluir sobre o nível de dependência e a necessidade de recorrer a fármacos: 

Tabela 2-Questionário Adaptado de [30] sobre o grau de dependência. 

AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE TERAPÊUTICA FARMACOLÓGICA 

Avaliar a dependência 
 Quanto tempo depois de acordar fuma o primeiro cigarro? 

 Quantos cigarros fuma por dia? 

 Quais os sintomas de abstinência em tentativas anteriores? 

Indicação para o uso de farmacologia 
 Fumar nos primeiros 30 minutos após acordar 
 Fumar mais de 10 cigarros por dia 

 História de abstinência em tentativas anteriores 
A não observância de alguma destas condições não exclui, no entanto, a possibilidade do uso de 

farmacologia! 

4. Apoiar- Consiste em negociar com o utente um dia para deixar de fumar e 

estabelecer um plano de cessação que, caso necessário, pode incluir a utilização de 

fármacos. O PS deve informar o utente de que o recurso a farmacologia aumenta a 
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probabilidade de sucesso mas que por si só não resolve. É igualmente importante a 

motivação e preparação para mudar que pode ser potenciada recorrendo à ajuda de um 

psicólogo. O PS deve, também, adaptar o tratamento às preferências do utente e aconselhá-

lo sobre a forma de administração correta e possíveis efeitos secundários. Não menos 

importante, o fumador deve ser elucidado sobre estratégias não farmacológicas a adotar para 

contornar a vontade de fumar, entre as quais, beber água, encontrar outros estímulos (apoio 

familiar) e utilizar técnicas de relaxamento.  

5. Acompanhar/ Prevenir recaídas- Assim que o ex-fumador toma a decisão de iniciar o 

tratamento, este deve ser seguido profissionalmente através do agendamento de consultas 

regulares que permitam a avaliação da eficácia do plano escolhido. Em cada consulta o plano 

terapêutico é revisto e alterado consoante o estado do doente. Pode ser necessária 

substituição da medicação por outra mais forte ou redução da dose, não negligenciando o 

risco de recaída. O utente deve ser informado que a recaída, ao acontecer, faz parte do 

processo e que não é motivo de abandono do tratamento. Nesta fase, deve-se reforçar a 

motivação e agendar um novo dia para voltar a deixar de fumar. É também importante elogiar 

as vitórias conseguidas e mostrar confiança em relação ao futuro.  

4.2. Tratamentos farmacológicos de 1ª linha no tabagismo 

A importância da utilização de fármacos na cessação tabágica prende-se com o potenciamento 

da probabilidade de sucesso durante o tratamento permitindo a manutenção da abstenção, o 

impedimento de recidivas e a redução dos sintomas de abstinência derivados da diminuição do 

prazer de fumar. Os medicamentos utilizados como tratamento de 1ª linha para a cessação tabágica 

são a Vareniclina, como já mencionado acima, a Bupropiona e a terapia de substituição da nicotina 

ou TSN. Os dois primeiros são MSRM, enquanto que a TSN consiste na reposição da dose diária de 

nicotina habitualmente consumida por via oral através de pastilhas, comprimidos de chupar, gomas 

de mascar e películas orodispersíveis ou por via transdérmica através de adesivos. A TSN, por sua 

vez, compreende MNSRM ou medicamentos de venda livre dispensados nas FC [31][32]. 

A Vareniclina, um agonista parcial do recetor nicotínico, é o fármaco mais recomendado devido à 

sua eficácia e tolerância uma vez que bloqueia o aumento da dopamina induzida pela nicotina e 

consequentemente reduz a sensação de prazer associada ao ato de fumar. A Vareniclina é ainda a 

SA que demonstrou um menor risco de recidiva durante o período de abstinência. O efeito adverso 

mais comum são as náuseas que podem ser minimizadas com a continuidade da sua utilização 

[31][32]. 

O Bupropiom ou Bupropiona, da classe dos antidepressivos, é um inibidor seletivo da 

recaptação neuronal das catecolaminas (noradrenalina e dopamina). Tal como a Vareniclina é bem 

tolerado e eficaz apesar de evidenciar mais efeitos adversos como insónias, cefaleias e o risco e 

convulsões [31][32]. 

A TSN é a terapêutica com uma percentagem mais baixa de abandono do tabaco (20-24%) 

comparativamente com os 44% da Vareniclina. Contudo, como dispensa a consulta médica para a 

prescrição de fármacos, é o tratamento mais acessível. A TSN administrada oralmente surge 

associada a um maior risco de complicações orofaríngeas, gastrointestinais e insónias assim como os 
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adesivos transdérmicos podem causar irritações cutâneas [32]. A dosagem da TSN deve ser ajustada 

ao consumo de cigarros e ao grau de dependência, não ultrapassando a dose diária de 50 mg. O 

tempo de tratamento varia com as necessidades de cada fumador e a forma farmacêutica escolhida 

deve ser adaptada às preferências dos mesmos como indica a tabela abaixo [31][32]: 

Tabela 3- Tabela orientadora da TSN adaptada de [30] 

POSOLOGIA DA TERAPÊUTICA DE SUBSTITUIÇÃO DA NICOTINA 

Nº de 
cigarros/dia 

Gomas/pastilhas Adesivos-24 horas Adesivos- 16horas 

10-19 -8-10 gomas/dia de 2mg 

Durante 8-10 semanas 

-21mg durante 4 semanas 

-14mg durante 4semanas 

-15mg durante 4 semanas 

-10mg durante 2/4 semanas 

20-30 -A cada 90 minutos uma    
goma de 4mg 

Durante 12 semanas 

-21mg durante 6 semanas 

-14mg durante 4 semanas 

-7mg durante 2 semanas 

-25mg durante 6 semanas 

-15mg durante 4 semanas 

-10mg durante 2 semanas 

>30 -1 goma/hora de 4mg 

Durante 12 semanas 

-21mg durante 6 semanas 

-14mg durante 4 semanas 

-7mg durante 2 semanas 

-25mg durante 6 semanas 

-15mg durante 4 semanas 

-10mg durante 2 semanas 

Há ainda a possibilidade de terapêutica conjugada, isto é, a administração simultânea de 

fórmulas de libertação prolongada (sistemas transdérmicos) com fórmulas de libertação rápida 

(gomas ou pastilhas) permitindo obter taxas de sucesso semelhantes às conseguidas com a 

Vareniclina [31]. O recurso a medicamentos de segunda linha nos quais se inserem a Nortriptilina 

(antidepressivo) e a Clonidina (bloqueador adrenérgico central) é menos usado. Por outro lado, a 

Food and drug Administration (FDA) prevê aprovar vacinas nicotínicas contendo Rimonabanto um 

bloqueador competitivo do recetor nicotínico ganglionar que se encontra ainda em fase de estudos 

[32]. 

5. Resultados da Intervenção e Conclusão 

A elaboração do guia para a cessação tabágica que disponibilizei à equipa da FM permitiu 

reforçar a vontade da farmácia em implementar o serviço de consultas de cessação tabágica uma vez 

que existe uma grande quantidade de utentes que haviam questionado sobre os fármacos disponíveis 

e a possibilidade de comparticipação. Quando confrontados com fumadores que expressavam 

vontade em deixar de fumar, os PS da FM afirmaram conseguir realizar um atendimento mais objetivo 

e confiante a partir do momento em que tornei disponível o fluxograma de aconselhamento. Foram 

também recolhidos feedbacks positivos de utentes que pegaram no folheto (disponível no balcão de 

atendimento) com algumas normas orientadoras para deixar de fumar, sendo que alguns pediram 

ajuda sobre o tratamento que deveriam adotar.  

Este projeto serviu não só para consciencializar a equipa para os perigos do tabaco como 

também para motivar os fumadores a realizarem uma mudança pela sua saúde. Mudança essa, 

facilmente acessível num balcão de farmácia sem que haja a necessidade de esperar por uma 

consulta médica que é um do motivos de abandono ou falta de adesão do tratamento. 
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Projeto II- Uma semana dedicada à saúde urinária: Infeções do Trato Urinário e 

Hiperplasia Benigna da Próstata 

1. Enquadrameno e objetivos 

Assim que comecei a realizar atendimento ao balcão na FM deparei-me que muitas das receitas 

solicitadas continham prescrição de antibióticos nomeadamente de Fosfomicina e de Amoxicilina + 

Ácido Clavulânico. Ao realizar a anamnese ao utente com a prescrição do antibiótico, apercebi-me 

que a maioria das receitas se destinavam ao tratamento de infeções urinárias. Grande parte dos 

utentes traziam a receita isolada do antibiótico e solicitavam informação ao balcão sobre estratégias 

que deveriam adotar para prevenir a doença visto que, em alguns casos, já era recorrente. A par 

disto, na FM ocorreu uma formação interna sobre suplementos alimentares indicados para situações 

de ITU que evitavam recorrer a antibióticos como a 1ª linha de tratamento, responsáveis por efeitos 

adversos e resistências. Neste âmbito, e de forma a dinamizar mais a farmácia sugeri que se 

realizasse uma semana dedicada à saúde urinária cujo objetivo seria elucidar os utentes sobre as 

doenças mais comuns do sistema urinário, as ITU prevalentes nas mulheres e a HBP nos homens. 

Por sua vez, a HBP é uma patologia que apesar de frequente surge associada a algum desconforto e 

prurido por parte do doente quando abordada ao balcão, daí a importância de desmistificar este tema 

tornando-o atual. 

Neste seguimento, realizei dois vídeos breves e explicativos sobre as ITU (Anexo XVI) e a HBP 

(Anexo XVII) que vieram a ser publicados nas redes sociais da FM. Os vídeos incluiam informação 

acerca das causas e sintomas da doença e quais os tratamentos disponíveis. Ao longo dessa 

semana promoveu-se os suplementos alimentares Advancis Urivial® e Advancis Uritabs® como 

alternativa aos antibióticos juntamente com a realização de testes rápidos de urina que permitiam ao 

utente averiguar sobre a possível existência de uma infeção urinária. No que concerne à HBP foram 

distribuídos folhetos informativos disponibilizados pela A Menarini Portugal® (Anexo XVIII) e dois 

questionários de avaliação do impato da doença na qualidade de vida do doente (Anexo XIX e 

Anexo XX). Através destes questionários, o farmacêutico poderia concluir sobre a necessidade de 

reencaminhar para o médico ou realizar um aconselhamento com MNSRM.  

2. Infeções do Trato Urinário 

2.1. Introdução Teórica 

As ITU são a segunda patologia infeciosa mais prevalente em Portugal logo a seguir às infeções 

respiratórias. Afetam maioritariamente o sexo feminino (91,3%) devido à sua anatomia e menor 

comprimento da uretra relativamente aos homens. Estima-se que 40 a 50% das mulheres em idade 

adulta sofram de alguma infeção urinária em determinada altura da vida e pelo menos uma recidiva 

no período de 18 meses.  As ITU são de origem bacteriana e caracterizam-se pela multiplicação das 

bactérias, normalmente endógenas, no sistema urinário sendo a Escherichia coli (E. coli) a espécie 

mais comum. A E.coli encontra-se naturalmente na flora intestinal do organismo, contudo existem 
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outros agentes que podem causar mais raramente ITU como a Klebsiella spp. ou Proteus spp. A 

gravidade das ITU depende da localização da infeção, isto é, uma cistite em que a infeção se 

encontra limitada ao trato urinário inferior como a uretra e bexiga, trata-se de uma situação auto-

limitada. Já numa pielonefrite em que há disseminação da infeção para as vias urinárias superiores 

como os rins, pode-se desenvolver sépsis e falência de órgãos [33]. 

A preocupação das infeções urinárias surge com a elevada utilização de antibióticos como 1ª 

linha de tratamento, o que constitui um perigo para o desenvolvimento de microorganismos 

resistentes aos antibióticos [34]. Existem, inclusivé, estudos realizados em Portugal que dão conta da 

resistência da E. coli a antibióticos da classe das Penincilinas e Quinolonas o que torna um desafio 

constante a escolha da terapêutica empírica das ITU [33]. 

As ITU apresentam sinais e sintomas muito sugestivos mas a confirmação do diagnóstico faz-se 

por urocultura onde é possível identificar o agente etiológico através do estudo laboratorial. Embora a 

urocultura seja o único exame reconhecido como forma de confirmação do diagnóstico, esta é uma 

avaliação morosa e, por isso, a história clínica do utente e a sua sintomatologia podem dispensar a 

sua realização. Nestes casos, recomenda-se um exame complementar com tiras-teste reativas [35]. 

O diagnóstico de ITU dá-se quando a análise à urina é positiva para nitritos, leucócitos e eritrócitos 

[36]. A Cistite exibe, habitualmente, disúria (dor ao urinar), aumento da frequência (polaquiúria) e 

urgência em urinar e em alguns casos pode ocorrer hematúria (sangue na urina). Por sua vez, a 

Pielonefrite caracteriza-se por febre, calafrios, dor lombar, náuseas e vómitos [37][38]. Os fatores que 

favorecem a chegada dos agentes patogénicos à bexiga prendem-se com alterações na anatomia do 

trato urinário, problemas de incontinência, exposição frequente a cateteres, início da atividade sexual, 

uso de espermicidas, alterações hormonais como as que a mulher em idade pré-menopausica está 

sujeita, uso de antibióticos, gravidez, entre outros [33][39]. 

1.2. Utilização de antibióticos no tratamento das ITU 

A antibioterapia é a 1ª linha de tratamento das infeções urinárias uma vez que a sua 

administração precoce é a forma mais eficaz de diminuir a morbilidade e mortalidade associadas. 

Segundo um estudo realizado em Unidades de Saúde Familiar da Região de Lisboa, em 93,3% dos 

casos diagnosticados com ITU foram prescritos antibióticos. A Fosfomicina, a Nitrofurantuína e 

ultimamente a Ciprofloxacina são os antibióticos mais prescritos em Portugal devido à sua elevada 

susceptibilidade. Já os fármacos que registam mais resistências são o Trimetroprim-Sulfametoxazol e 

a Amoxicilina [33][40]. 

A Nitrofurantuína apresenta elevada eficácia no tratamento da cistite aguda com poucos efeitos 

adversos associados. Tendo assinalado poucas resistências à E. coli., tornou-se o segundo 

medicamento mais utilizado nestas situações, em 23,5% dos casos. A Nitrofurantuína admite na sua 

posologia, administrações de 6 em 6 horas num período mínimo de cinco dias [33]. Por sua vez, a 

Fosfomicina é o antibiótico mais prescrito nas ITU não complicadas (40,7% dos casos) com a 

vantagem, relativamente à Nitrofurantuína, de ser de toma única. Assim, para além de promover a 

adesão do utente ao tratamento e o seu cumprimento, exibe uma taxa mais baixa de reações 

adversas do que as verificadas em tratamentos prolongados. Os tratamentos mais curtos 
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compreendem também um menor custo, contudo, há estudos que mencionam uma menor eficácia 

conseguida pelos antibióticos que atuam no organismo por um período de apenas 24 horas [33][41]. 

Em situações de pielonefrite, os fármacos de 1ª linha são a Ceftriaxona seguido de Cefuroxima 

[33]. 

A norma refere a utilização da Fosfomicina e da Nitrofurantuína como tratamentos de 1ª linha se 

não estiverem contraindicados. Na impossibilidade da sua prescrição, admite-se o uso de Amoxicilina 

com Ácido Clavulânico, menos eficaz. Por último, a recomendação de Trimetroprim-Sulfametoxazol 

está sujeita a uma avaliação prévia das resistências locais da E.coli.. Uma vez que Portugal 

ultrapassa o limite dos 20% das resistências a este antibiótico,  o seu uso não deve ser promovido. 

Contudo, há a possibilidade da sua utilização em situações de pielonefrite após confirmação da 

susceptibilidade bacteriana, segundo orientações internacionais [33]. 

Segundo o guia de prática clínica na cistite não complicada, após o término do tratamento com o 

antibiótico, é habitual os médicos solicitarem novo sedimento e cultura de urina para confirmarem a 

resolução da doença. Caso tal não se verifique, o utente deve ser reencaminhado para um 

especialista [39].  

Em situações de ITU recorrentes que ocorrem mais de 3 vezes num ano, recomendam-se 

tratamentos profilácticos no sentido de prevenir novos episódios: 

Tabela 4- Profilaxia nas Infeções do Trato Urinário recorrentes. Tabela adaptada de [40][42]. 

TIPO DE TRATAMENTO PROFILÁTICO UTILIZADO NAS ITU RECORRENTES ou 

PÓS COITO 

Regime Padrão Dose/Indicações Terapêuticas 

Profilaxia com doses baixas diárias de 

Nitrofurantoína  

50-100mg/dia durante 6 meses ou 1 ano 

Fosfomicina 3g 10/10 dias durante 6 meses 

Quinolonas 200/250mg/dia durante 6 meses  

TMP-SMX/ Nitrofurantoína Toma única pós-coito, se associação da ITU 

com a relação sexual  

Cefalosporina primeira geração (ex. Cefaclor) No caso de gravidez. 

Posologia a confirmar com o médico. 

1.2.1. Alternativas à utilização de antibióticos nas infeções urinárias 

A maioria das infeções urinárias não complicadas são tratadas com antibióticos, a 1ª linha de 

tratamento disponível. Acontece que o risco de resistências bacterianas associadas a esta prática 

tem conduzido à pesquisa de alternativas com menos efeitos secundários e mais sustentáveis devido 

ao declínio no aparecimento de antibióticos inovadores. Desta forma, as apostas têm recaído para 

compostos naturais como os medicamentos fitoterapêuticos. Não fazendo parte do tratamento 

normalizado, os produtos à base de plantas como os extratos de uva-ursina e arando vermelho, 

devem ser aconselhados à utente como uma alternativa aos antibióticos, tendo sempre em conta as 

suas preferências [38]. Existem também um conjunto de medidas não farmacológicas que o utente 
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pode adotar no sentido de prevenir o aparecimento de ITU como aumentar a ingestão de água 

durante o dia exercendo um efeito mecânico na eliminação das bactérias através da expulsão de 

maior quantidade de urina; evitar reter a urina por longos períodos de tempo e urinar regularmente ao 

longo do dia para evitar que os microorganismos se acumulem nas paredes da bexiga. Recomenda-

se, também, urinar após a relação sexual, a utilização de produtos de higiene íntima adequados, a 

adoção de práticas de limpeza da frente para trás de forma a evitar a contaminação fecal da uretra e 

o uso de roupa íntima preferencialmente de algodão [39]. 

Os suplementos alimentares contendo extratos de plantas são tradicionalmente utilizados pela 

sua ação diurética, anti-séptica e anti-inflamatória sobre as vias urinárias. O arando-vermelho, uva-

ursina, urze e mirtilo são os produtos fitoterapêuticos que reclamam ter uma ação benéfica sobre as 

infeções urinárias apesar dos estudos clínicos realizados não serem claros quanto à sua verdadeira 

eficácia nestas situações. Os seus mecanismos de ação, DDR, efeitos adversos e evidências 

científicas encontram-se resumidas no Anexo XXI [38-47]. 

Estudos recentes revelaram resultados positivos na utilização do Ibuprofeno, 1200 mg/dia, 

durante 3 dias em sintomas iniciais de ITU com a resolução da doença em dois terços das mulheres 

abrangidas. Por outro lado, o tratamento com esta SA não evitou a evolução da doença para 

pielonefrite em significativamente mais casos dos verificados aquando da toma de Fosfomicina. Ainda 

assim, o anti-inflamatório preveniu o agravamento dos sintomas e a utilização de antibióticos [36][48].  

Desta forma, os produtos à base de plantas e o Ibuprofeno podem ser uma alternativa segura 

aos antibióticos nos casos não complicados de cistite em mulheres que queiram optar por um 

tratamento não standardizado, podendo os MSRM serem reservados para complicações ou infeções 

recorrentes. Contudo, deve-se salientar a necessidade de se efetuarem mais estudos no sentido de 

se objetivar a verdadeira eficácia destes compostos [43]. 

Alguns estudos apontam ainda para o benefício da utilização do ácido ascórbico na prevenção 

de infeções urinárias na medida em que este acidifica a urina e tem ação bacteriostática mediada 

pela redução de nitritos urinários [40]. 

Estão, também disponíveis novas abordagens para a prevenção de ITUs, as quais incluem a 

imunoprofilaxia através de vacinas como a forma oral imunoestimulante OM-89 e a vacina vaginal 

Urovac® contendo serótipos de uropatogénicos mortos [43]. Por outro lado, estudos emergentes 

avançam com o uso da D-manose, um açucar naturalmente presente no nosso organismo como 

profilaxia de ITUs recorrentes [40]. No mesmo âmbito, a administração de probióticos intravaginais 

contendo lactobacilos obtiveram resultados promissores em estudos clínicos de fase 2 [40]. 

3. Hiperplasia Benigna da Próstata 

3.1. Introdução Teórica 

A Hiperplasia benigna da próstata (HBP) afeta principalmente os homens com mais de 50 anos 

atingindo uma prevalência superior a 50% aos 60 anos e 90% aos 85 anos. Trata-se de uma doença 

benigna que se caracteriza pelo crescimento do volume da glândula prostática, obstruindo o fluxo 

urinário. Esta obstrução infravesical dá-se através de mecanismos estáticos e/ou dinâmicos [49]. 
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Como consequência disto, surgem vários sintomas incómodos denominados por LUTS (Lower 

Urinary tract Symptoms) que condicionam a qualidade de vida dos doentes. Os sintomas podem ser 

de caráter irritativo/de armazenamento vesical, como urgência, urge-incontinência, polaquiúria e 

noctúria ou de caráter obstrutivo/de esvaziamento vesical como hesitação inicial com jato gotejante. 

Os sintomas irritativos estão, geralmente, associados a perturbação de armazenagem vesical e 

resultam da hiperatividade do detrusor. Enquanto os sintomas obstrutivos estão relacionados com a 

fase de esvaziamento vesical e são resultado de hipoatividade vesical [50][51]. 

Não se sabe ao certo quais as causas que promovem o aumento do volume da próstata mas o 

principal fator de risco é o envelhecimento ao qual está associado um conjunto de alterações a nível 

endócrino (intrínseco). Fatores extrínsecos como o modo de vida, hábitos de higiene e a dieta 

também podem influenciar o aparecimento desta patologia [52]. 

Devido ao transtorno considerável que a HBP causa na qualidade de vida dos pacientes, tornou-

se a doença mais frequente nos serviços de urologia (cerca de 40%). Embora a maior parte das 

queixas assentem em perturbações no sono, ansiedade e depressão e alterações na função sexual, 

existem complicações que podem implicar a morte do individuo. A mortalidade associada, apesar de 

rara, decorre de situações de retenção urinária aguda, infeção urinária recorrente, litíase e 

insuficiência renal crónica [52]. 

3.2. Diagnóstico diferencial da HBP  

Os LUTS são sintomas transversais a várias doenças como a HBP e o cancro da próstata, daí 

que seja importante a realização de um bom diagnóstico. A avaliação do doente é baseada na sua 

história clinica assim como em exames que incluem o toque retal, PSA (Prostate-specific antigen 

level), análise da urina, urofluxometria com avaliação do resíduo pós miccional por ecografia e 

ecografia vesicoprostática [51]. A partir destes exames, o médico contará com os resultados do 

volume da próstata, da presença ou não de nódulos suspeitos e da avaliação do resíduo pós 

miccional, os quais somados à pontuação fornecida pela escala IPSS e QoL, orientarão no 

tratamento da doença.  

O PSA é um exame de rotina anual para homens com mais de 50 anos que permite detetar 

alterações na função da próstata e alertar para possíveis patologias. Desta forma, valores elevados 

de PSA ocorrem em 25 a 92% dos pacientes com cancro da próstata enquanto que valores 

moderadamente elevados são atribuíveis a HBP em 30 a 50% dos pacientes. Níveis de PSA 

<1,5ng/ml indicam, geralmente, um volume da próstata ≥ 30ml que não está associado a cancro. Por 

outro lado, para níveis de PSA elevados,> 4ng/ml, é recomendado a realização de um novo PSA, 

bem como outros exames de diagnóstico, inclusive biópsia, uma vez que há grande possibilidade de 

cancro da próstata. Nos homens com idade inferior a 50 anos ou com história familiar de Carcinoma 

da Próstata, um PSA >2,5 ng/ml já merece especial atenção por parte do médico [51]. 

Para além do PSA e do toque retal a urofluxometria associada à ecografia vesical após fluxo 

permite determinar o resíduo pós miccional e consequentemente o fluxo máximo (Qmáx) que permite 

concluir sobre o grau de obstrução: 

Tabela 5- Classificação do Qmáx. Tabela adaptada de [50]. 
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Qmáx <10 ml/s Provavelmente obstruído 

Qmáx 10-15 ml/s Duvidoso 

Qmáx >15 ml/s Provavelmente não obstruído 

3.3. Tratamento da HBP 

Segundo a norma da DGS, o tratamento das LUTS foca-se no alívio dos sintomas e visa impedir 

a progressão da doença causal e prevenir complicações. O tratamento da HBP instituído deve ter em 

conta a realização de um Auto-questionário IPSS (International Prostatic Symptom Score) que 

permite parametrizar o nível de sintomas e também a realização do questionário QoL, que avalia a 

sua repercussão na qualidade de vida. Ambos os questionários fornecem informação acerca do grau 

de incómodo dos doentes e que não deve ser desprezada pelos PS.O IPSS é quantificado em 3 

níveis de pontuação [53] (Anexo XIX). 

Por sua vez, o QoL divide-se em 7 graus de comprometimento da qualidade de vida [53] (Anexo 

XX). 

Assim, antes de se iniciar o tratamento farmacológico no doente assintomático ou pouco 

sintomático, deve-se propor primeiro alterações no estilo de vida como perda de peso, redução da 

ingestão de líquidos, especialmente de café e álcool devido ao seu efeito diurético, realizar técnicas 

de relaxamento perineal durante a micção e técnicas de distração no caso de urgência, efetuar a 

micção em 2 tempos, espremer a uretra no final da micção para evitar o gotejamento terminal e 

realizar treino vesical, no sentido de adiar a micção até obter um volume miccional considerável [50].  

Para doentes com IPSS <8 com sintomas ligeiros e para doentes com IPSS ≥8 que apresentam 

sintomas moderados a graves sem complicações como insuficiência renal, retenção urinária ou 

infeção recorrente, não há necessidade de intervenção farmacológica, apenas de vigilância ativa. Por 

outro lado, deve considerar-se recorrer a tratamento farmacológico ou à cirurgia quando há 

sintomatologia moderada a grave. O tratamento com fármacos vai reduzir o volume da glândula 

prostática hipertrófica de forma a melhorar o esvaziamento vesical e aliviar os LUTS [50][53].  

Atualmente estão disponíveis 5 classes de medicamentos para os LUTS associados à HBP, são 

eles, alfa-bloqueadores (ABs), inibidores da 5-alfa-redutase (ARIs), anticolinérgicos, inibidores da 5-

fosfodiesterase e medicamentos fitoterapêuticos. A terapêutica combinada de ABs e ARIs é benéfica 

no controlo dos sintomas e na progressão da doença [49][54]. O tratamento farmacológico da HBP 

encontra-se resumido numa Tabela no Anexo XXII. 

Por último, a cirurgia deve ser considerada quando o tratamento com fármacos falha ou no caso 

de se desenvolverem complicações como hematúria, infeções urinárias recorrentes, retenção urinária 

crónica e insuficiência renal. A técnica de cirurgia standard é a resseção transuretral da próstata que 

consiste em remover o tecido que está a causar obstrução. Contudo podem surgir problemas da 

cirurgia como ejeculação retrógada, disfunção erétil e incontinência urinária [51]. 

3.4. Utilização de Produtos Fitoterapêuticos na HBP 

A utilização de fármacos alfa-bloqueadores e inibidores da 5-alfa-redutase vieram revolucionar o 

tratamento da HBP há cerca de 25 anos atrás, tornando-se desde então, a primeira linha de 

tratamento. Até àquela data o único tratamento disponível era a cirurgia. Contudo, apesar dos 
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medicamentos em questão serem bem tolerados, possuem efeitos adversos significativos e 

indesejados pelos doentes [60]. Daqui nasceu a necessidade de se investigarem alternativas naturais 

e isentas de toxicidade. De salientar que em alguns países Europeus como a Alemanha, Áustria, 

Itália e França o recurso a produtos fitoterapêuticos surge como 1ª opção no tratamento de LUTS 

moderados, abrangendo 90% das prescrições para HBP. Assim como nos Estados Unidos da 

América em que a procura por terapêuticas complementares é uma realidade em clara expansão e de 

forte investimento [61][62]. 

Estudos apresentam resultados favoráveis na administração do extrato de Serenoa repens por 

um período mínimo de 6 a 12 meses, verificando-se a redução do score do questionário IPSS. Para 

além das melhorias significativas na qualidade de vida, verificou-se o alívio dos LUTS com a 

fitoterapia, assim como uma menor disfunção sexual foi associada. Algumas Guidelines Americanas 

dão, ainda, conta da redução da noctúria e das complicações derivadas da cirurgia [60-62]. Por outro 

lado, a utilização combinada de Permixon® (MSRM) contendo Serenoa Repens com a terapêutica 

farmacológica standard, nomeadamente com a Tansulosina demonstrou significativos benefícios na 

redução de sintomas na HBP moderada a grave, relativamente à administração de Tansulosina em 

monoterapia [61][63].  Não obstante, a Associação Americana de Urologia recomenda a fitoterapia 

em situações de prevenção e sintomatologia leve [60]. 

Apesar das vantagens da sua utilização, a eficácia de compostos como Serenoa repens, 

Pygeum africanum e Secale cereal ainda não está cientificamente esclarecida pelo que o utente deve 

ser informado das limitações destes produtos. No Anexo XXIII encontra-se uma Tabela com a 

evidência científica e a segurança destes produtos.  

4. Resultados da Intervenção e Conclusão 

O projeto teve o impacto desejado na medida em que se conseguiu educar os utentes para duas 

doenças tão prevalentes e responsáveis por grande morbilidade. O feedback recolhido demonstrou 

que a maioria dos clientes da FM não tinham conhecimento da utilização de medicamentos 

fitoterapêuticos nestas patologias e da possibilidade de praticarem medidas não farmacológicas no 

sentido de prevenir ou adiar o seu aparecimento. De fato, as opiniões que nos foram chegando são 

de utentes que recorreram primeiramente à consulta médica para verem os sintomas aliviados, 

nomeadamente de ITU’s. Estes utentes chegavam à farmácia com prescrição de antibiótico e 

interrogavam os farmacêuticos sobre formas de prevenção e orientações no tratamento, queixando-

se de que a consulta médica tinha sido breve e privada de informação. Por outro lado, haviam utentes 

que se mostraram reticentes quando lhes foram apresentadas alternativas ao antibiótico que o 

médico tinha prescrito, manifestando as seguintes opiniões: descrença na eficácia de um 

medicamento “à base de plantas”; preferência pelo antibiótico por ser significativamente mais barato; 

e insegurança em optar por um medicamento cujo médico não prescreveu. Contudo, enquanto futura 

profissional de saúde especialista no medicamento, achei que seria importante sensibilizar a 

população para os perigos da utilização banal de antibióticos e consciencializar para outras 

alternativas. O meio utilizado para esta divulgação através das redes sociais foi adequado atendendo 

que as ITU’s afetam essencialmente mulheres em idade ativa que têm facilmente acesso à página de 
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Facebook e Instagram. Além disso recebemos comentários positivos sobre a iniciativa da utilização 

de pequenos vídeos que tratam temas de saúde, algo que ainda não tinham feito na FM. 

No que diz respeito à HBP a adesão ao questionário disponibilizado não obteve grande sucesso 

apesar da divulgação realizada a homens de meia idade. Apenas 3 homens responderam ao 

questionário durante o dia em que decorreu a ação. Tal fato, pode ser atribuído ao desconhecimento 

de que se trata de um processo natural de envelhecimento e ao tabu associado. Deparei-me ainda 

com alguns homens que relacionavam o tema com falta de virilidade o que indica a necessidade de 

desmistificar este assunto abordando-o com maior frequência.  

Dos 3 doentes que responderam aos questionários IPSS e QoL,1 apresentava sintomas leves e 

os outros 2 afirmavam ter sintomas moderados. Por sua vez, o utente com sintomas leves de LUTS 

não era medicado enquanto que os que manifestavam queixas moderadas encontravam-se a fazer 

medicação para a HBP, nomeadamente Finasterida e Tansulosina (Anexo XXIV). 

Os utentes que preencheram o questionário QoL demonstravam um significativo impacto da 

doença na qualidade de vida (Anexo XXV), pelo que receberam orientações sobre o que poderiam 

fazer para atenuar o desconforto que sentiam, nomeadamente, diminuírem a ingestão de água à noite 

para evitar os despertares nocturnos para urinar. Isto aconteceu por exemplo, com um utente que me 

confidencializou beber uma “caneca de chã antes de dormir” (sic) desconhecendo que estava a 

agravar a situação de noctúria.  

Alguns dos homens abordados durante o projeto iniciaram a terapêutica com fitoterapia como 

forma de prevenir a doença ou como cuidado complementar da medicação que já estavam a tomar.  

Em suma, os utentes valorizaram a iniciativa de promover educação para a saúde relativamente 

a estes temas que são pouco esclarecidos e conotados, ainda, com alguma vergonha. Elogiaram 

também a forma de promoção ativa e inovadora visto que são temas bastante oportunos e nem 

sempre tratados com a leveza que merecem.  

Projeto III- Dermocosmética na farmácia comunitária: Avaliar e aconselhar nos 

diferentes tipos de pele 

1. Enquadramento e Objetivos 

A farmácia, enquadrada na rede de cuidados de saúde, distingue-se por ser o espaço mais 

acessível à população no que diz respeito ao aconselhamento e promoção do bem-estar. Segundo o 

ato farmacêutico, o farmacêutico não encerra apenas conhecimentos sobre o medicamento. Este é 

também um especialista de saúde pública que deve saber orientar os utentes para a prática de auto-

cuidados.[70] Desta forma, o farmacêutico insere-se num grupo de profissionais que estão na 

vanguarda da prestação de cuidados de saúde primários que incluem, por exemplo, a dermatologia.  

Devido à elevada oferta de produtos dermofarmacêuticos que a FM disponibilizava e ao 

interesse demonstrado pelos utentes que solicitavam ajuda durante a escolha de um produto de 

cosmética ou de higiene corporal, achei que deveria aprofundar e atualizar os conhecimentos 

adquiridos durante a unidade curricular de Cosmetologia incorporando este tema no meu relatório de 

estágio.  
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Simultaneamente, a equipa da FM tinha formações internas regularmente com indústrias de 

“skincare” e procurava promover, com frequência, algumas gamas de dermocosmética realizando 

ações que permitiam servir melhor os seus utentes, cada vez mais exigentes no que respeita aos 

cuidados da pele. Para além destas formações internas, tive também a oportunidade de realizar 

formações externas com os laboratórios Avène® e ISDIN® que aguçaram o meu interesse por este 

tema.  

Assim, em colaboração com a NAOS Bioderma Portugal® que disponibilizou amostras e ofertas, 

realizei avaliação do tipo de pele com base no questionário de Baumann e procedi a uma limpeza de 

pele com as águas micelares da Bioderma®, adequadas a cada tipo de pele, consoante o resultado 

obtido através do questionário (Anexo XXVI). No final da avaliação da tipologia cutânea, entreguei 

uma coluna que resumia os cuidados a adotar mais adequados para a condição de pele do utente 

(Anexo XXVII). A par disto, recolhi algumas informações da anamnese realizada, para a elaboração 

de uma base de dados que iria passar a compreender o historial dermatológico do utente. Esta base 

de dados permitia aos farmacêuticos da FM, através do consentimento informado do utente, fazer 

uma vigilância sobre as condições e melhorias do estado da pele ao longo do tempo. Através deste 

meio, o utente passava, também, a receber notificações sobre futuras campanhas de avaliação, 

produtos e estratégias adequadas ao seu tipo de pele.  

2. Introdução Teórica 

As doenças de pele são das patologias mais comuns na saúde humana afetando 30 a 70% dos 

indivíduos [71]. Compreendem elevados custos, quer a nível individual, quer para a economia da 

saúde em geral provocando um significativo impacto na qualidade de vida das pessoas afetadas. As 

complicações dermatológicas, constituem, por isso, um problema “major” de saúde pública, [72] 

sobressaindo a necessidade urgente da sua inclusão em políticas de saúde de prevenção e 

tratamento [71]. O diagnóstico e tratamento precoces das alterações cutâneas podem influenciar a 

gravidade e progressão da doença, pelo que uma boa avaliação pode ditar um bom prognóstico [72]. 

As mulheres são o género mais afetado por problemas de pele apesar de ocorrer uma maior 

prevalência de cancro de pele nos homens. No que concerne à Europa, os países do norte como a 

Alemanha, Holanda e Suécia são mais afetados por doenças dermatológicas relativamente aos 

países do sul como Itália e Portugal [72]. 

As manifestações mais frequentes são verrugas em cerca de 41% dos casos, acne (19%) e 

dermatite de contato (15%), sendo que a prevalência varia de acordo com a faixa etária. Assim 

sendo, o acne reduz com a idade, atingindo um pico na adolescência, e o contrário acontece com as 

verrugas e cancro de pele que tendem a aumentar com o envelhecimento [72]. Os dermatologistas 

desempenham um papel fundamental no diagnóstico e tratamento dos problemas de pele sendo o 

médico especialista mais procurado em 63% das vezes relativamente a outros profissionais de saúde 

[72]. Por outro lado, o farmacêutico é um profissional de saúde qualificado para realizar triagem de 

problemas menores de pele com a vantagem da relação de familiaridade que encerra com o utente 

[70]. Além disso, a acessibilidade a um dermatologista numa primeira instância varia de acordo com a 

regulamentação de cada país e com as capacidades socio-económicas da população [72]. 
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2.1. Constituição da pele 

A pele é um órgão protetor das agressões externas do meio-ambiente que combate agentes 

irritantes, radiações e microorganismos responsáveis pela perda da sua integridade funcional [73]. 

Para além de desempenhar funções de barreira, a pele é responsável pela regulação térmica do 

organismo, apresentando funções sensoriais como tato, pressão, frio, calor e dor. Simultaneamente, 

o maior órgão do corpo humano funciona como excretor de substâncias que necessitam de ser 

eliminadas pelo organismo [74]. 

Figura 1- Estrutura da Pele. Figura adaptada de (WebMD- Picture of the Skin, Human Anatomy). 

 

A pele é composta por 3 camadas sendo a epiderme a mais superficial. A epiderme é composta 

por vários tipos de células com funções especificas: os queratinócitos que se encontram em 

constante renovação e que vão sendo eliminados à medida que vão envelhecendo e se aproximam 

da superfície; os corneócitos que resultam do envelhecimento dos queratinócitos e que formam o 

estrato córneo abundante em lípidos. A camada córnea confere impermeabilização à pele, evitando a 

perda de água que mantém a elasticidade e suavidade [74][75]. Ainda nesta camada mais superficial 

encontram-se os melanócitos, células dendríticas, responsáveis pela síntese de melanina que dá cor 

à pele e confere protecção contra a radiação UV, as células de Langerhans com propriedades 

imunológicas e as células de Merkel com actividade neuro-sensorial [74]. 

As unhas, pêlos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas constituem os anexos cutâneos e 

fazem parte da epiderme. É nesta camada que ocorre a produção de sebo através das glândulas 

sudoríparas e sebáceas que excretam substâncias que estão na génese do suor. Por sua vez, ao 

realizarem esta função de eliminação, regulam a temperatura corporal [74][75]. 

Como camada intermédia da pele surge a derme constituída essencialmente por tecido 

conjuntivo cuja função principal é conferir resistência e elasticidade à pele. A elasticidade da pele é 

da responsabilidade das fibras de colagénio, abundantes nesta camada. Já as principais células da 

derme são os fibroblastos que regulam a homeostasia entre a síntese e degradação das fibras de 

colagénio, reticulina, elastina, fibronectina, glicosaminoglicanos e colagenase. Na derme existe 

também uma substância amorfa constituída por ácido hialurónico e condroitina que lubrificam o 

movimento entre as fibras de colagénio e elastina. Nesta camada participam ainda outras células que 
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chegam da circulação sanguínea, os glóbulos brancos que realizam a defesa contra agentes externos 

agressores do organismo. Os vasos sanguíneos possibilitam também a chegada de nutrientes à 

epiderme. Por sua vez, as glândulas sudoríparas e sebáceas também integram esta camada 

intermédia juntamente com vasos sanguíneos, linfáticos e terminações nervosas que permitem a 

sensibilidade cutânea [74][75]. 

Por último, a hipoderme é a camada mais profunda da pele que tem os adipócitos como principal 

constituinte. Os adipócitos são células especializadas na síntese e acumulação de gordura, tornando-

se a principal reserva de energia do organismo assim como o protege contra traumas físicos [75]. 

3. Classificação dos tipos de pele e a sua importância 

A maior parte das vezes as pessoas avaliam o seu tipo de pele com base na forma como 

percecionam a sua pele e o seu estado superficial, resultando em diagnósticos errados e tratamentos 

inadequados. De maneira a fornecer um correto aconselhamento sobre a rotina diária indicada para 

cada individuo é necessário proceder a uma identificação do tipo de pele, reconhecendo as 

especificidades inerentes a cada um.  

Existem várias propostas de classificação dos diferentes tipos de pele. Ainda no século 20 

Helena Rubinstein distinguia 4 tipos de pele fundamentais: seca, oleosa, normal e sensível. 

Posteriormente, surgiu a classificação científica de Quiroga e Guillot baseada em características 

secretórias e que acrescentou as designações de eudérmica, alípica, hidratada e desidratada. 

Contudo, a indústria de dermocosmética motivou o desenvolvimento de classificações mais 

personalizadas e abrangentes das diferentes condições de pele como rugas, pigmentação, 

sensibilidade, produção de sebo, entre outras. [73][76]. A classificação de Baumann ou BST surge 

como a mais completa dividindo a pele em 16 tipos cutâneos. Desta forma, o questionário de 

Baumann, cientificamente validado, providencia aos utilizadores informação suficiente para 

realizarem o próprio diagnóstico de pele, utilizando, para isso, 64 questões [77].  

O questionário BST permite aferir sobre a tipologia cutânea e consequentemente identificar os 

produtos dermofarmacêuticos mais adequados a cada um, assim como auxilia os profissionais de 

saúde no aconselhamento de cuidados de rosto personalizados. O questionário carateriza a pele 

segundo quatro parâmetros dicotómicos: Seca (Dry) ou Oleosa (Oily); Sensível (Sensitive) ou 

Resistente (Resistant); Pigmentada (Pigmented) ou Não Pigmentada (Non-pigmented); com 

Tendência a Rugas (Wrinkle) ou Sem Tendência a Rugas (Tight). A classificação final dá-se através 

de 4 letras designativas dos diferentes parâmetros (Anexo XXVIII) [77]. 

3.1. Métodos utilizados na determinação da tipologia cutânea 

3.1.1. Métodos não instrumentais 

A determinação do tipo de pele compreende a avaliação de vários parâmetros como a 

capacidade de hidratação natural e produção de sebo, a sensibilidade a agentes irritantes externos, 

história familiar de doenças cutâneas e tendência a pigmentação após exposição à radiação UV. 

Assim, os métodos não instrumentais podem dividir-se em 3 secções: exame visual em que se avalia 

a tez, textura e anomalias cutâneas; exame tátil onde se procede à análise da textura, espessura, 
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elasticidade e firmeza da pele através do teste da prega cutânea. O teste da prega cutânea consiste 

em realizar um pequeno puxão da pele do rosto e observar a forma como a pele volta ao seu estado 

inicial. Por outro lado, a anamnese é a secção que deve incluir questões sobre o uso de proteção 

solar, consumo de álcool, tabaco e grau de poluição a que a pele está sujeita, assim como hábitos de 

higiene e reatividade ao frio, calor, vento, sol, entre outros [73]. 

A avaliação através de métodos não instrumentais é a avaliação mais prática e acessível para o 

aconselhamento farmacêutico, embora seja a mais subjetiva. Foi, também, a metodologia escolhida 

para a realização deste projecto uma vez que será a única com interesse de utilizar no dia a dia da 

FC. 

3.1.2. Métodos instrumentais 

Para além da avaliação da tipologia cutânea não instrumental, existem técnicas biométricas não 

invasivas que permitem uma avaliação instrumental objetiva. Estas técnicas medem várias 

propriedades da pele como o microrrelevo, o pH, teor de água do estrato córneo (SC) e perda 

transepidérmica de água (TEWL) [76]. 

Desta forma, para determinar a hidratação do SC faz-se a medição da capacitância, diferença 

entre a constante dieléctrica da água (81) e de outras substâncias (<7), utilizando, para isso, o 

Corneometer®. Este equipamento permite avaliar apenas a camada superficial da pele com uma 

amplitude de 0,1 mm, atingindo o estrato córneo [76]. 

No que diz respeito à avaliação dos lípidos cutâneos, utiliza-se o Sebufix® ou o Corneofix®, um 

dispositivo que ao ser colocado em contacto com a fronte do rosto durante um período de tempo, 

normalmente 20 segundos, permite a visualização de pontos transparentes com diferentes tamanhos 

que corresponde ao sebo depositado. Tal, permitirá avaliar qualitativamente o sebo e a descamação 

da pele [76]. 

A avaliação do grau de melanina e eritema dá-se através do método de refletometria, absorção 

e reflexão da luz. O fototipo e a cor da pele são calculados através da medição de comprimentos de 

onda específicos que são absorvidos pela pele. Para tal usam-se equipamentos como o Mexameter® 

[76][78]. 

Por último, a elasticidade cutânea obtêm-se através da transmissão de vibrações sobre a 

superfície da pele que se transformam em sinais elétricos possíveis de quantificar com dispositivos 

como o Cutometer®, Frictiometer® e Reviscometer® [78][79]. 

Estes métodos instrumentais podem ser usados como complemento de uma análise não 

instrumental no diagnóstico do tipo de pele. 

3.2. Classificação BSTI e cuidados adaptados a cada tipo de pele 

A pele necessita de cuidados de higiene regular que compreende três passos indispensáveis à 

manutenção de uma pele saudável, independentemente da sua tipologia: Limpeza que inclui a 

aplicação de produtos enxaguáveis ou água micelar contendo tensioativos responsáveis pela 

remoção de substâncias externas, do excesso de sebo e células descamativas que se acumulam à 

superfície da epiderme; Hidratação com cremes e emolientes específicos que protegem e restauram 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária  

  

37 
 

a barreira hidrolipidica da pele; e Proteção contra a radiação solar responsável pelo 

fotoenvelhecimento e desenvolvimento de cancro da pele [74]. 

3.2.1. Pele seca (D) versus Pele Oleosa (O) 

Pele Seca: A pele seca torna-se mais frequente a partir dos 40 anos e é transversal a quase 

todas as mulheres após a menopausa. A testa é a zona do rosto que apresenta uma maior TEWL e 

por isso é a zona com maior xerose [80]. Uma pele seca é caracterizada por um decréscimo na 

produção de sebo responsável pela menor luminosidade da pele e uma textura pouco suave. Por 

vezes, pode surgir descamação, rugosidade associada e vermelhidão. Estas situações tendem a 

agravar após a limpeza da pele uma vez que é removido o filme de sebo com ação importante na 

promoção da hidratação da cutânea [77]. Para evitar a remoção do estrato córneo, recomenda-se o 

uso de produtos de limpeza com pH acídico, entre 4,5-6,5, próximo do pH da pele, contendo agentes 

surfactantes anfotéricos e não-iónicos. Nestas situações, leite e loções de limpeza são os mais 

recomendáveis por proporcionarem um maior conforto [81]. Após a limpeza, a aplicação de água 

termal funciona como adjuvante da hidratação enquanto diminui a inflamação e a irritação da pele 

devido aos seus constituintes minerais [82]. 

Os cremes hidratantes e emolientes indicados para pele seca apresentam na sua constituição 

componentes idênticos aos que compõem naturalmente o estrato córneo, como ceramida, ácidos 

gordos, ureia, aminoácidos e ácido glicólico que se encontram, normalmente, debelados na pele seca 

[83]. Assim, recomenda-se o uso de hidratantes nutritivos contendo agentes humectantes e com 

maior percentagem de lípidos, duas vezes ao dia. As formulações com 2,5 a 5% de Dexpantenol, 

ureia, niacinamida e glicerina diminuem a perda transepidérmica de água e a irritação, prevenindo a 

xerose [81].  

De fato, esta é uma condição que requer cuidado e prevenção especiais no sentido de evitar a 

sua evolução para formas mais graves como eczema, psoríase, ictiose e dermatite atópica [83]. 

Simultaneamente, a aplicação de proteção solar é imprescindível em qualquer tipo de pele, devendo 

os indivíduos com pele seca optar por creme com SPF superior a 30 [74]. 

Pele Oleosa: A pele oleosa distingue-se da pele seca por apresentar uma adequada ou 

aumentada produção de sebo que se vai refletir numa menor necessidade da utilização de 

hidratantes. Apesar de uma pele oleosa ser mais propícia ao aparecimento de acne, a oleosidade 

apresenta benefícios relativamente a uma pele seca uma vez que a produção de sebo ajuda a 

preservar a pele, aumentando a sua espessura e reduzindo as rugas. Desta forma, o estrato córneo, 

rico em gordura, exerce uma função de barreira que ajuda a manter a humidade da pele [77, 84, 85]. 

A pele oleosa caracteriza-se por apresentar excesso de brilho e poros dilatados que resultam de uma 

hipersecreção sebácea motivada por fatores hormonais e climáticos. O Homem apresenta uma maior 

produção de sebo devido à testosterona enquanto que a mulher atinge o pico máximo no período da 

ovulação como resposta à progesterona. O mesmo acontece com o início da adolescência, isto é, por 

razões hormonais aumenta a prevalência de pele oleosa e das patologias associadas nesta idade 

[86]. 

A pele oleosa pode ainda evoluir para acne, uma condição inflamatória que em casos mais 

exacerbados é acompanhada de colonização bacteriana. Da hipersecreção sebácea, ocorre a 
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obstrução do folículo piloso motivada pela queratinização excessiva. A formação de comedões 

abertos dá-se no seguimento deste processo que tende a progredir para comedões fechados com o 

aumento da produção de corneócitos e proliferação do P. acnes. Por sua vez, a proliferação 

bacteriana pode conduzir ao aparecimento de lesões inflamatórias como pápulas e pústulas que irão 

determinar o grau de severidade e a necessidade de intervenção farmacológica [86]. 

Nesta situação deve-se preferir produtos dermocosméticos com indicações “oil free” e “não-

comedogénico” para evitar a obstrução de poros e o aparecimento de acne. Deve-se também optar 

por uma limpeza não excessivamente deslipidante e evitar fórmulas alcoólicas e mais alcalinas que 

irritam a pele, aumentando a secreção de sebo como mecanismo de defesa da agressão cutânea 

[77][85]. Estudos científicos sugerem ainda a utilização de sabões com pH ácido próximo ao pH 

natural da pele. Produtos com pH entre 4,5-6,5 são os mais indicados em situações de pele oleosa 

com tendência acneica uma vez que sabões com pH mais alcalino favorecem o crescimento do P. 

acnes que agrava a inflamação [87]. Para além de incorporar tensioactivos suaves, a limpeza não 

deve ser excessiva e ocorrer no máximo duas vezes por dia devido ao risco de secura em excesso da 

pele. Por outro lado, uma pele oleosa não dispensa a utilização de hidrantes ainda que este deva ser 

adaptado, ou seja, pouco nutritivo e com baixo teor lipófilo. Existem formulações específicas para 

pele oleosa como as que compreendem a aplicação tópica de niacinamida, extratos de chã-verde e L-

carnitina, geralmente sob a forma de gel ou fluido [86].  

No que concerne ao tratamento do acne severo, está disponível uma terapêutica oral com 

retinóides. Alguns especialistas de dermatologia prescrevem ainda baixas doses de isotretinoína para 

tratar o excesso de oleosidade sem acne nodulocístico, apesar da maior percentagem de recaída 

associada. A isotretinoína compreende efeitos adversos graves, entre eles, o risco de 

teratogenicidade, motivo pelo qual não é utilizada como tratamento de primeira linha nesta condição 

[88]. A maioria dos indivíduos submetidos ao tratamento com isotretinoína manifestam uma xerose 

generalizada da pele que inclui lábios fissurados e xeroftalmia, condições que tendem a ser 

minimizadas com recurso à dermocosmética. A toxina botulínica e o anti-hipertensor espironolactona 

são igualmente utilizados na redução da produção de sebo com resultados promissores [86].  

 Também neste tipo de pele, é essencial a utilização de proteção solar diariamente uma vez que 

o sol intervém negativamente nas lesões acneicas. Existem já no Mercado opções de protetores 

solares adequados para pele oleosa e para pele com tendência acneica que auxiliam na proteção da 

perda transepidérmica de água [85]. 

3.2.2. Pele Sensível (S) versus Pele Resistente (R) 

Pele sensível: A pele sensível é mais propensa à inflamação e reage geralmente com 

vermelhidão, sensação de queimadura e lesões cutâneas a produtos de higiene e cuidado da pele. A 

fisiopatologia da pele sensível permanece desconhecida apesar desta se encontrar relacionada com 

a ativação do sistema nervoso cutâneo cujos fatores ambientais envolventes podem alterar. Para 

algumas pessoas, a pele sensível é uma condição permanente enquanto que para outras, é 

desencadeada por fatores internos e externos que deixam a barreira natural da pele comprometida, 

permitindo a penetração de substâncias irritantes e a perda de água. Desta forma, a pele torna-se 

reativa à água, frio, calor e outros agentes químicos. Aproximadamente 50% dos indivíduos afirmam 
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ter pele sensível e a prevalência tende a aumentar no verão, resultado da maior exposição à radiação 

UV [89]. A pele sensível pode ser dividida em quatro subtipos, sendo a inflamação transversal a todos 

eles. Assim, existe o subtipo acneico caracterizado por borbulhas; a rosácea evidenciada por rubor/ 

vermelhidão e sensação de calor; subtipo de picada que provoca ardor; e o subtipo alérgico que após 

o contacto com alérgenos e agentes irritantes desenvolve erupções [77]. 

Desta forma, uma pele sensível necessita de cuidados específicos que a acalmem e fortaleçam 

as suas barreiras. A limpeza deve realizar-se com água tépida e os produtos de higiene devem ser 

isentos de fragâncias. Ao mesmo tempo, sabões e loções alcoólicas devem ser evitados, assim como 

a exposição a fontes de calor e exposição solar. Neste tipo de pele deve-se privilegiar ingredientes 

cosméticos calmantes e não irritantes. O uso de hidratantes está também recomendado, ainda que 

haja a necessidade deste ser adaptado às exigências de cada estação do ano. Hidratantes com 

compostos anti-inflamatórios e agentes antioxidantes podem minimizar as reações inflamatórias da 

pele sensível e são os mais indicados para esta condição. Por outro lado, a utilização de esfoliantes 

não é aconselhada em períodos agravantes [90][91]. 

Pele Resistente: Os tipos de pele resistente toleram uma variedade de produtos e 

procedimentos pelo que raramente sofrem as quatro formas de inflamação acima descritas. Contudo, 

o forte estrato córneo associado à pele resistente diminui a absorção dos ingredientes benéficos dos 

dermocosméticos e por esse motivo, uma pele do tipo resistente carece de produtos mais 

concentrados [77]. 

3.2.3. Pele Pigmentada (P) versus Pele Não Pigmentada (NP) 

Pele Pigmentada: Esta característica é atribuída à pele com tendência a desenvolver 

pigmentação indesejada, resultando num tom de pele irregular. Uma pele pigmentada pode ter 

origem em melanócitos hiperativos induzidos pela radiação solar, ou desencadear-se a partir de 

hiperpigmentação pós-inflamatória. Neste último caso, a inflamação é estimulada pelas 

prostaglandinas, leucotrienos e tromboxano provocando a hipertrofia dos melanócitos e um excessivo 

aumento na produção de melanina [77][92]. 

O melasma e o lentigo solar são desordens pigmentares produzidas pelo sol que se podem 

reverter recorrendo a substâncias clareadoras da pele. Apesar destas condições serem benignas, 

afetam a qualidade de vida dos pacientes compreendendo grande morbilidade [93]. Após um 

diagnóstico diferencial de melanoma, o tratamento destas hiperpigmentações passa pela utilização de 

produtos cosméticos com efeito peeling, crioterapia e/ou terapia laser [92]. 

Em suma, para além dos hábitos diários de limpeza e hidratação da pele, uma pele com 

tendência à pigmentação requer cuidados despigmentantes conseguidos através de 

dermocosméticos que apresentem na sua composição, retinóides, ácido salicílico e ácido glicólico, 

hidroquinona a 4%, dexametasona, entre outros. Nestes casos, o uso de proteção solar assume 

particular importância na medida em que a agressão solar é o cerne do problema [92]. 

Por outro lado, a hipopigmentação da pele resulta de uma redução de melanócitos, da sua 

capacidade de produção de melanina ou de um transporte deficiente por parte dos melanossomas. O 

vitiligo, Pitiríase alba e Tinea versicolor são alguns exemplos de doenças auto-imunes que podem 

afetar a produção ou o transporte da pigmentação [92]. 
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Pele Não Pigmentada: A designação NP é atribuída a toda a pele escura ou com manchas que 

não são indesejadas, isto é, na classificação de Baumann, um rosto com sardas ou com tom 

“moreno” é considerado uniforme [77]. 

Por esta razão, a classificação “NP” ou “P” tem uma conotação tanto objetiva como subjetiva 

uma vez que depende do resultado desejado pelo utente.   

3.2.4. Pele com Tendência a rugas (W) versus Pele sem tendência a rugas (T) 

Pele com Tendência a rugas: O processo de envelhecimento é um sistema contínuo e complexo 

com variabilidade interindividual, isto é, trata-se de um processo multifatorial que envolve genética e 

fatores ambientais. As alterações progressivas a nível molecular e celular conduzem à diminuição da 

homeostasia do organismo levando à senescência e morte celular. O envelhecimento prematuro da 

pele surge intimamente relacionado com hábitos de vida de exposição solar excessiva, tabagismo, 

utilização de solários, entre outros. Daí que a identificação destes fatores de risco numa idade jovem 

permitirá a adoção de estratégias de prevenção que preservem a elasticidade, força e espessura da 

pele mais cedo [94]. 

Para além dos mecanismos extrínsecos acima mencionados, o envelhecimento cutâneo também 

pode dever-se a fatores intrínsecos relacionados com o processo cumulativo e inevitável de 

deteorização natural do organismo e progressivas lesões no DNA. À medida que a pele vai 

envelhecendo, as fibras elásticas da derme vão-se degradando e aparecem rugas finas que vão 

evoluindo para rugas mais profundas. Simultaneamente a pele torna-se mais seca, espessa, 

amarelada, podendo fazer-se acompanhar de telangiectasias, melanoses, queratoses actínicas e em 

casos mais graves, de cancro da pele. Assim, uma pele propensa ao aparecimento de rugas deve 

incorporar cuidados anti-envelhecimento que incluam a aplicação de filtros solares diários, retinóides 

como a vitamina A e antioxidantes como o ácido ascórbico na sua rotina de maneira a combater os 

radicais livres [77][94]. Outras estratégias podem também ser utilizadas, passando pelo aumento da 

síntese de colagénio e elastina, redução da glicação do colagénio, entre outros. Neste caso, a 

utilização de ingredientes cosméticos como o ginseng, ginkgo biloba, genisteína da soja e polifenóis 

do chã verde demonstraram melhorar a aparência das rugas faciais [95]. A ação do creme hidratante 

deve ser completada com a aplicação de séruns e cremes de olhos contendo ácido hialurónico com 

efeito anti-rugas, devendo repetir-se o cuidado duas vezes ao dia [96]. 

Não obstante, a limpeza deve anteceder a hidratação da pele e compreender produtos não 

demasiado deslipidizantes que agravem a secura da pele. Neste caso, o mais aconselhado são o 

leite de limpeza e água micelar de manhã e à noite [97]. 

O uso de cuidados complementares como máscaras e esfoliantes são importantes para reforçar 

a hidratação e a limpeza da pele, devendo este realizar-se duas vezes por semana [97]. 

Pele sem Tendência a rugas: Este tipo de pele é frequente em indivíduos com idades inferiores 

a 25 anos e sem histórico de intensa exposição ao sol, tabagismo e outros fatores de estilo de vida 

que os tornem susceptíveis ao envelhecimento da pele [77]. 

Todavia, apesar desta condição não exigir cuidados anti-envelhecimento, não deixa de ser 

recomendado a proteção solar diária com o objetivo de minimizar os fatores de risco para o 

envelhecimento e cancro da pele [77]. 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária  

  

41 
 

Após o diagnóstico apropriado do tipo de pele, o PS deve instigar sobre as preferências do 

individuo, tempo que dedica ao cuidado da pele e disponibilidade financeira com o objetivo de 

aumentar a sua adesão ao tratamento. Não menos importante, o individuo deve ser informado sobre 

a forma de utilização dos produtos assim como da duração do tratamento com o objetivo de não 

desfraldar as expectativas do utente e evitar um abandono precoce do mesmo.  

Por último, o PS deve realizar monitorização da eficácia e da segurança dos produtos 

dermocosméticos aconselhados e ter presente noções de cosmetovigilância no caso de haver 

necessidade de notificar efeitos indesejados. Deve, ainda, readaptar o tratamento sempre que 

necessário.  

4. Resultados da Intervenção e Conclusão 

Toda a preparação e pesquisa para este tema permitiram-me ultrapassar algumas lacunas e 

aumentar a confiança no papel que irei desempenhar dentro de algum tempo, o de farmacêutica. De 

fato, a importância do farmacêutico não se reduz ao conhecimento do medicamento. Este é também 

um agente que promove a saúde e bem-estar da comunidade, ao mesmo tempo que desempenha 

ações de saúde curativa e preventiva.  

Com este projeto, tive a oportunidade de aperfeiçoar técnicas de diagnóstico e aconselhamento 

na FC na medida em que realizei 17 avaliações do tipo de pele às quais sucederam indicações sobre 

cuidados e tratamentos a adotar perante cada condição de pele. Tal contribuiu para aumentar a 

minha confiança nos aconselhamentos que procederam à conclusão deste episódio, confiança essa, 

que se não existir, pode levar a uma descrença nos produtos e no farmacêutico.   

No ponto de vista do utente, este tornou-se mais apto na escolha de produtos de higiene e 

dermocosméticos adequados à sua condição de pele uma vez que em alguns casos percecionavam 

erradamente o seu tipo de pele. Todavia, numa perspetiva geral, a auto-avaliação dos participantes 

estava próxima do resultado obtido com o questionário BSTI, pelo que este projeto serviu para 

esclarecer sobre rotinas e cuidados de rosto mais indicados na melhoria da saúde cutânea. 

Por fim, este projeto veio contribuir para a fidelização do utente à FM não só pelo dinamismo que 

disponibilizou no local como também incentivou o cliente a realizar avaliações regulares mediante as 

notificações que recebia através da base de dados.  

Não menos importante, ajudou a consolidar o estatuto profissional do farmacêutico na hierarquia 

das profissões de saúde e no reconhecimento social da sua atividade para além do medicamento. 

Conclusão Reflexiva 

Ao longo dos 5 anos do MICF adquirimos competências teóricas e técnicas de um farmacêutico, 

contudo, é com o estágio profissionalizante que damos o maior passo no nosso crescimento 

profissional enquanto estudantes. O contacto com o mundo laboral permite-nos enxergar sobre a 

atividade farmacêutica na prática diária de uma Farmácia Comunitária e conhecer as diferentes 

saídas profissionais inerentes ao curso. 
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Os quatro meses de estágio em FC, embora curtos, fizeram-me evoluir não só a nível 

profissional como também a nível pessoal. O início foi cheio de inseguranças e inquietude perante a 

enorme responsabilidade de exercer um aconselhamento farmacêutico. No entanto, com o auxílio dos 

colaboradores da FM, que sempre depositaram muita confiança em mim, conclui o período de estágio 

mais confiante nas tarefas que me propunha a desempenhar.  

Não obstante, a integração numa FC, reforçou a minha consideração por um profissional de 

farmácia na medida em que este vai muito além do ato de dispensa do medicamento. O farmacêutico 

comunitário assume um papel essencial na comunidade, não só como prestador de cuidados de 

saúde como também de uma pessoa disponível, atenciosa e com a responsabilidade de apoiar os 

utentes em caso de necessidade. 

Por sua vez, os projetos que desenvolvi, permitiram-me intervir positivamente na comunidade, 

concluindo este ciclo com a sensação de dever cumprido e motivada para enquanto futura 

farmacêutica, dignificar e enaltecer esta nobre profissão. 
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Anexos 

 

Anexo I – Formações realizadas durante o período de estágio (na farmácia e noutros locais). 
 

FORMAÇÃO DATA LOCAL DURAÇÃO 

Ampliphar®- 

Apresentação de 

Hairgain; Mycosana; 

Supracare xarope 

28/02/2019 Farmácia 2h 

Menarini 

Laboratórios®- 

Prostamol; Ketesse; 

Emazero 

04/03/2019 Farmácia 2h 

Nestlé®- Dietas 

Nutricionais 
13/03/2019 Farmácia 2h 

Avène®- Apresentação 

de toda a gama 
14/03/2019 

AC Hotel by Marriott 

Porto  
7h 

Bioderma®- 

Apresentação dos 

solares 

20/03/2019 Farmácia 1h 

Marketing Digital 04/04/2019 Cooprofar- Gondomar 2h 

ISDIN® 16/04/2019 Hotel Casa da Música 7h 

Danone®- Alergias 

Alimentares nos 

lactentes  

03/05/2019 
Hotel Pestana Palácio 

do Freixo 
3h 

Bial®- Dormidina; 

Reumon creme e 

Reumon loção 

10/05/2019 Farmácia 2h 

Farmodiética- 

Advancis® 
22/05/2019 Farmácia 2h 

Jaba®- Aloclair; 

Alobaby; Procto-

Glyvenol 

11/06/2019 Farmácia 1h 
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Anexo II – Equipa Técnica da Farmácia Magalhães. 

 

CARGO NOME 

Diretora Técnica Maria Sofia Pereira 

Farmacêutica Adjunta Ana Pinto 

Farmacêutica Rita Ruiz 

Farmacêutica Micaela Pires 

Farmacêutica Joana Andrade 

Farmacêutica Fátima Azevedo 

Farmacêutico Carlos 

Farmacêutico Ricardo Jorge Santos 

 

 

 

 

Anexo III- Espaço exterior da FM. 
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Anexo IV- Ação Promocional do Suplemento Alimentar Colesterim Advancis® na Farmácia 

Magalhães. 
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Anexo V- Folheto Informativo disponibilizado aos utentes da Farmácia Magalhães num dia dedicado 

à Diabetes (A) Video Promocional para o rastreio da Diabetes realizado na Farmácia Magalhães 

Publicado nas Redes Sociais (B). 
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Anexo VI- Publicações nas redes sociais do Dia da Mulher na Farmácia Magalhães. “Insta Story” 

publicado na página de Instagram (A) e Campanha promocional “Especial Dia da Mulher” (B) 

 

 

 

Anexo VII- Folheto Informativo disponibilizado no balcão de atendimento da Farmácia 

Magalhães referente ao “Mês da Saúde Oral” 
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Anexo VIII- Promoção do Suplemento Alimentar Adiprox® na Farmácia Magalhães 
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Anexo IX- Degustação de Produtos Alimentares da Dieta Easyslim® 

 

 

 

Anexo X- Publicação nas redes socias da Farmácia Magalhães sobre 5 razões para utilizar protetor 

solar todos os dias. 
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Anexo XI- Publicação nas redes sociais da Farmácia Magalhães sobre a utilização do inalador. 

 

Anexo XII- Publicação nas redes sociais sobre o risco cardiovascular. 
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Anexo XIII- Cartaz afixado na Farmácia Magalhães para promover o evento de Ecografia Emocional 

4D. 

 

 

Anexo XIV- Dossier com normas orientadoras sobre Cessação Tabágica para consulta dos 

farmacêuticos da Farmácia Magalhães.  
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Anexo XV- Folhetos Informativos com medidas antitabágicas disponibilizados aos utentes da 

Farmácia Magalhães. 
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Anexo XVI- Vídeo educativo sobre Infeções do Trato Urinário publicado nas redes sociais da 

Farmácia Magalhães. 
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Anexo XVII- Vídeo educativo sobre Hiperplasia Benigna da Próstata publicado nas redes sociais da 

Farmácia Magalhães. 
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Anexo XVIII- Folheto Informativo cedido pela A. Menarini Portugal à Farmácia Magalhães no 

âmbito do Projeto da HBP. 
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Anexo XIX- Questionário de Classificação do IPSS. Tabela adaptada de [50]. 

 

QUESTIONÁRIO IPSS 

  
 
NENHUMA 

MENOS 
DE 1 
VEZ EM 
CADA 5 

MENOS 
DE 
METADE 
DAS 
VEZES 

META
DE 
DAS 
VEZES 

MAIS DE 
METADE 
DAS 
VEZES 

 
QUASE 
SEMPRE 

1-Esvaziamento incompleto: 
No último mês, em média, quantas 
vezes ficou com a sensação de não 
esvaziar completamente a bexiga? 

0 1 2 3 4 5 

2-Frequência: No último mês, 

quantas vezes em média, teve de urinar 
novamente em menos de 2h após ter 
urinado? 

0 1 2 3 4 5 

3-Intermitência: No último mês, 

quantas vezes em média, verificou que, 
ao urinar, parou e recomeçou várias 
vezes? 

0 1 2 3 4 5 

4-Urgência: No último mês, em 
média, quantas vezes foi difícil conter a 
urina? 

0 1 2 3 4 5 

5-Enfraquecimento do jato: 
No último mês, quantas vezes, em 
média, notou que o jato de urina estava 
fraco? 

0 1 2 3 4 5 

6-Forçar a micção: No último 

mês, em média, quantas vezes teve de 
fazer força para começar a urinar? 

0 1 2 3 4 5 

7-Noctúria: No último mês, em 

média, quantas vezes teve de se 
levantar à noite para urinar? 

0 1 2 3 4 5 

Total dos Sintomas:       

 

0-7 Sintomas Leves 

8-19 Sintomas 
Moderados 

19-35 Sintomas Severos 

 

Anexo XX- Classificação QoL. Tabela adaptada de [50]. 

Como se sentiria 
se tivesse de 

passar o resto 
da vida com 
esse padrão 
miccional? 

Ótimo Muito 
Bem 

Satisfeito Mais 
ou 

Menos 

Insatisfeito Mal Péssimo 

0 1 2 3 4 5 6 
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Anexo XXI- Tabela resumo das características dos produtos fitoterapêuticos utilizados nas ITU. 

 Mecanismo de 
acção 

Dose Diária 
Recomendada 

Efeitos 
Adversos 

Evidências 
científicas 

Arando-Vermelho 
(Vaccinium 

macrocarpon)[40,41,43] 

Diminui o pH da 
urina através do 
ácido- hipúrico que o 
compõe. A acidez da 
urina não é benéfica 
para a reprodução 
de bactérias. Por 
outro lado, apresenta 
proantocianidinas 
que previne a 
adesão das 
bactérias á bexiga 
através da ligação 
do P-fimbriae aos 
receptores 
uroepiteliais. 

500 mg 2x/dia Ligeiro 
desconforto 
gastrointestinal. 

Os estudos são 
contraditórios uma 
vez que alguns 
manifestam a 
utilidade do 
arando-vermelho 
na redução da 
taxa de ITUs 
enquanto que 
outro estudo 
contendo uma 
meta-análise refuta 
esta hipótese 
afirmando que o 
extrato de arando-
vermelho não 
reduz 
significativamente 
a ocorrência de 
sintomas de ITUs. 

Uva-Ursina 
(Arctostaphylos uva-

ursi)[38,39,42,43] 

Contém 
hidroquinonas e 
taninos com 
propriedades anti-
séticas e 
antimicrobióticas. 

3600mg/dia Ligeiro 
desconforto 
gastrointestinal. 
 

Estudos 
randomizados 
revelaram o 
potencial da uva-
ursina no alívio de 
sintomas urinários 
inferiores. A sua 
eficácia clínica e 
capacidade para 
reduzir o uso de 
antibióticos ainda 
não demonstrada. 

Urze (Calluna 
vulgaris)[44] 

Possui efeito anti-
sético devido aos 
glucósidos da 
hidroquinona, 
taninos e 
procianidinas. 
Contém flavonóides 
com ação diurética. 

1000mg/dia  Não 
cientificamente 
provado 

Bétula (Betula alba)[45] As suas folhas 
possuem elevados 
teores de 
flavonóides e sais 
minerais que 
proporcionam uma 
acção diurética. 
Contém no seu óleo 
essencial, salicilato 
de metilo que 
confere propriedades 
anti-inflamatórias. 

1000mg/dia Não recomendado 
em caso de 
alergia a 
salicilatos ou com 
toma simultânea 
de 
anticoagulantes 
orais. 

 

Mirtilo (Vaccinium 
myrtillus)[46,47] 

A baga contém 
proantocianidinas 
com efeito 
antioxidante, 
vasoprotetor e anti-
inflamatório 
prevenindo a adesão 
das bactérias ao 
epitélio urinário. 

200mg/dia Efeito laxativo. Não conclusivos. 
Necessidade de se 
elaborarem mais 
estudos 
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Anexo XXII- Tabela resumo do tratamento farmacológico da Hiperplasia Benigna da Próstata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE DE 
MEDICAMENTOS 

MECANISMO DE 
AÇÃO 

PRECAUÇÕES RAPIDEZ DE 
ATUAÇÃO 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
A cada 
ano deve 

repetir-se 
a 
avaliação 
inicial e 

ajustar o 
tratamento 

 
ALFA-

BLOQUEADORES 
(Alfuzosina, Doxazosina, 
Tansulosina, Terazosina 

e Silodosina) 
[49,52,54,55] 

-1ª escolha terapêutica na 
HBP sintomática; 

-Atuam na componente 
dinâmica; 
-Alivio dos sintomas 

obstrutivos e irritativos. 
-A tansulosina é uroseletiva 
e apresenta um menor risco 

de hipotensão ortostática. 
 

-O efeito vasodilatador 
exige o controlo da 

pressão arterial durante 
a utilização (exceção 
para a Alfuzosina que é 

seletiva e não causa 
hipotensão). 
-Principalmente a 

tansulosina pode causar 
ejeculação retrógada 

-Atuam 
rapidamente 

(melhoria clínica ao 
fim de 5 dias) e são 
bem tolerados. 

-O intervalo para 
reavaliação da 
eficácia do 

tratamento é de 4 
semanas.  

 
 
 

INIBIDORES DA 5-
ALFA-REDUTASE 

(Finasterida e 
Dutasterida) 

[49,52,54,56-58] 

-Atuam inibindo a conversão 

da testosterona em 
dihidrotestosterona (DHT); 
-Reduzem o volume em 

próstatas aumentadas de 
volume >30ml e o nível de 
PSA (até 50%), a 

progressão de LUTS e o 
risco de retenção urinária 
bem como da necessidade 

de cirurgia. 
-Atuam na componente 
mecânica da HBP;  

-Tratamento eficaz nos 
doentes com hematúria. 

-Não devem ser usados 

quando não há aumento 
do volume prostático. 
-A Finasterida apresenta 

maior risco de disfunção 
eréctil. 

-Demoram 3 a 6 

meses a atuar.  
-São menos 
eficazes que os 

alfa-bloqueadores. 
-O intervalo para 
reavaliação da 

eficácia do 
tratamento é de 
pelo menos 3 

meses. 
 

 
ANTICOLINÉRGICOS 
(Darifencacina, Cloreto 
de Tróspio, Oxibutinina, 
Propiverina, Solifenacina 

e Tolterodina) 
[49,52,54] 

-Atuam através do bloqueio 

dos recetores de acetilcolina 
do tecido muscular liso da 
bexiga 

-Provoca o relaxamento do 
músculo liso do trato urinário 
-Terapêutica eficaz para os 

sintomas irritativos dos 
LUTS em homens sem 
resíduo pós miccional 

significativo. 
 

-Contraindicados 

quando há retenção 
urinária  
-Devem ser usados com 

precaução quando há 
BIV (barragem 
infravesical) relacionada 

com sintomas 
obstrutivos.  
-Podem causar secura 

da boca e obstipação e 
galaucoma de ângulo 
fechado devido aos 

efeitos anticolinérgicos. 

 

INIBIDORES DA 5-
FOSFODIESTERASE 
(Sildenafil,Tadalafil, 

Vardenafil) 
[49,52,59] 

-Indicado quando há 

disfunção erétil para além 
dos LUTS; 
-Produzem uma melhoria 

sintomática com diminuição 
do IPSS mas sem alteração 
urodinâmica (Qmáx.). 

-Reduzem o tónus do 
músculo liso da próstata e 
da bexiga e aumentam a 

perfusão sanguínea. 
-É o tratamento 
recomendado para homens 

em idade jovem e com baixo 
IMC. 

- Os IPDE5 são bem tolerados, quer em 

monoterapia, quer em associação com os alfa-
bloqueadores em homens com LUTS nas 
primeiras 12semanas de tratamento. 

-Em terapia combinada, os IPDE melhoram a 
taxa de fluxo urinário. 
- Não se sabe acerca da sua eficácia e 

segurança a longo prazo. 
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Anexo XXIII- Tabela resumo das características dos produtos fitoterapêuticos utilizados na HBP. 

PRODUTOS 
FITOTERAPÊUTICOS 

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SEGURANÇA 

Serenoa repens 
[60,61,62,64,65] 

-O score do IPSS foi significativamente 
reduzido em estudos utilizando grupos 

que se submeteram à administração por 
6 a 12 meses de 320mg de extrato 
alcoólico contendo Serenoa repens; 

-Os mecanismos de ação farmacológicos 
desta planta ainda não foram 
esclarecidos mas atribui-se um efeito 

anti-androgénico, anti-inflamatório, anti-
edematoso e pró-apoptótico, assim como 
um efeito inibitório da 5-alfa-redutase. 
-Os resultados obtidos com exames de 

urofluxometria, PSA e ultrassonografia 
não evidenciaram melhorias nestes 
parâmetros com a utilização de Serenoa 

repens; 
-A Serenoa repens não demonstrou 

maior eficácia quando comparada com 

placebo 
-Atualmente têm sido investigadas 
diferentes técnicas de extração (alcoólica 

e com hexano) do composto com o 
objetivo de potencializar o seu efeito;  

-Estudos apresentaram a dose de 
320mg/dia como bem tolerada 

-Não foram registados efeitos adversos 
significativos associados à Serenoa  
Repens; 

-Alguns efeitos secundários leves foram 
reportados, como cefaleias, desconforto 
gastrointestinal e diminuição da libido. 

-Verificou-se uma redução dos efeitos 
secundários ligados à disfunção sexual 
comparativamente com a administração 
de Tansulosina e Finasterida; 

Pygeum africanum 
[62,66,67] 

-O seu mecanismo de ação permanece 
ainda desconhecido mas estudos 

sustentam que atua como inibidor do 
fator de crescimento assim como 
apresenta uma ação anti-androgénica e 

anti-inflamatória; 
-Estudos de curta duração  e sem 
significado estatístico afirmam uma maior 

eficácia do produto fitoterápico quando 
comparado com o placebo;  
-A dose recomendada de extracto de P. 

africanum é de 100-200mg/dia; 

-Bem tolerado e sem reações adversas 
consideráveis; 

-Podem surgir queixas gastrointestinais e 
dores de cabeça para doses superiores a 
100 mg/dia; 

Secale cereal 
[67,68,69] 

-Estudos evidenciam melhoria nos 

sintomas de LUTS como noctúria embora 
não se verificassem melhoras a nível 
urodinâmico. Estas características foram 

observadas quando em comparação com 
o placebo.  
-Não se verificaram alterações nas taxas 

de fluxo urinário ou no volume da 
próstata nos estudos realizados.  
-O seu mecanismo de atuação ainda não 

se encontra esclarecido embora a sua 
ação esteja relacionada com os grupos 
esteróis que apresenta na sua estrutura 
-Pensa-se que o composto intervém na 

inibição da 5-alfa-redutase e bloqueio 
dos recetores alfa-adrenérgicos. 
Apresenta também propriedades anti-

inflamatórias 
-O Cernilton® é obtido por extração do 
Scale Cereal e a DDR utilizada nos 

ensaios clínicos varia entre 200-380mg. 

-Bem tolerado e raramente causa 

sintomas gastrointestinais ou reações 
alérgicas da pele. 
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Anexo XXIV- Gráfico das respostas obtidas ao questionário IPSS realizado aos utentes da Farmácia 

Magalhães. 

 

 

 

 

Anexo XXV- Gráfico das respostas obtidas ao questionário QoL realizado aos utentes da FM. 
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Anexo XXVI – Avaliação do tipo de pele e limpeza de pele na Farmácia Magalhães.  

 

Anexo XXVII- Guia sobre “Como Cuidar do seu Tipo de Pele” cedido aos utentes que se 

submeteram à avaliação do tipo de pele. 
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Anexo XXVIII- Classificação da pele em 16 subtipos segundo o questionário de Baumann.Figura 

adaptada de [77]. 
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“Mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada,  

sempre haverá mais um caminho a percorrer.” 

“Sê humilde para evitar o orgulho,  

mas voa alto para alcançar a sabedoria” 

-SantoAgostinho- 
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Resumo 

Durante cinco anos, o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas proporciona aos seus 

estudantes todos os conhecimentos teóricos e científicos necessários para que se tornem “os 

especialistas do medicamento”. De facto, é destes “especialistas do medicamento” que os hospitais 

tanto necessitam para que seja assegurada a terapêutica medicamentosa dos doentes, bem como a 

qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos. Para além disso, o farmacêutico hospitalar 

assume igualmente um papel ativo e preponderante aquando da decisão da terapêutica adequada a 

cada doente e deve por isso estar bem integrado numa equipa de profissionais de saúde 

multidisciplinar para que seja garantido o bom funcionamento de qualquer hospital. Este estágio 

curricular deu-me assim a oportunidade de observar a importância que os farmacêuticos apresentam 

em contexto hospitalar e de integrar uma equipa extremamente profissional e qualificada, na qual me 

permitiram desenvolver competências técnicas e científicas que são necessárias em qualquer Serviço 

Farmacêutico Hospitalar.  

O presente relatório tem como objetivo descrever de forma sucinta o funcionamento dos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Privado de Alfena, nomeadamente no que diz 

respeito à organização dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, gestão de stocks, seleção, 

aquisição e armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, 

produção e controlo de medicamentos, sistemas de distribuição de medicamentos e importância da 

farmacovigilância. 
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1. Trofa Saúde Hospitais 

O Trofa Saúde Hospitais (TSH) é detentor de uma vasta rede de Unidades Hospitalares que têm 

como objetivo melhorar a forma de cuidar dos seus clientes. Por esse motivo, o TSH encontra-se em 

contínua expansão de modo a proporcionar mais cuidados de proximidade à população, 

disponibilizando assim em todos os seus hospitais consultas externas em mais de 45 especialidades 

clínicas, serviços de urgência adulta e pediátrica 24 horas, unidades de neonatologia 24 horas, blocos 

operatórios, maternidades, medicina física e de reabilitação e meios complementares de diagnóstico 

[1].  

O primeiro hospital do TSH foi o Hospital Privado da Trofa (HPT), encontrando-se em 

funcionamento desde 1999. Atualmente o grupo é já constituído por mais onze unidades hospitalares 

– Hospital Privado de Alfena (HPA), Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital Privado de 

Braga (HPB), Hospital Privado de Braga Centro (HPBC), Hospital Privado de Gaia (HPG), Hospital de 

Dia de Famalicão (HDF), Hospital de Dia de São João da Madeira (HDSJM), Hospital de Dia da Maia 

(HDM), Hospital Privado de Vila Real (HPVR) e, mais recentemente, Hospital Senhor do Bonfim 

(HSB) e Hospital de Dia de Guimarães (HDG) – servindo assim mais de 2,5 milhões de habitantes 

essencialmente do Norte do país. No entanto, encontram-se já em construção mais três unidades 

hospitalares – uma em Loures, uma em Aveiro e uma no Porto – e prevê-se para breve a construção 

de mais uma unidade em Sintra, permitindo assim oferecer cuidados de saúde a um maior número de 

pessoas a nível nacional [1], [2].  

1.1. Hospital Privado de Alfena 

O HPA (Anexo I) é uma unidade hospitalar privada de referência na cidade de Valongo e na 

região Norte que possui uma grande oferta de cuidados de saúde à população nas mais diversas 

áreas, nomeadamente Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Bloco Operatório (BLO), Bloco de 

Partos, Endoscopia (END), Exames Complementares de Diagnóstico, Fisioterapia (FST), Imagiologia 

(IMAG), Internamento (INT), Medicina Dentária (DENT), Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), 

Urgência (URG) 365 dias/24horas e Consulta Externa (C.EXT) em inúmeras especialidades. Situado 

no centro de Afena, na Rua Bento Júnior, nº 201, o HPA tem como objetivo dar resposta à crescente 

procura de serviços de saúde privada, especialmente à população residente na cidade de Valongo  

A equipa do HPA é atualmente liderada pelo Dr. José Vilarinho (Diretor Clínico) e pela Dra. 

Catarina Andrade (Administradora) [3].  

2. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) assumem um papel crucial para o bom 

funcionamento de um hospital uma vez que, sendo o farmacêutico considerado o especialista do 

medicamento, é essencial que seja responsável por garantir que todo o circuito do mesmo seja 

realizado de forma consciente e segura. Assim, o farmacêutico hospitalar (FH) é responsável pela 

gestão de medicamentos, que inclui toda a seleção, aquisição, armazenamento e distribuição destes 

e de outros produtos farmacêuticos de forma a oferecer sempre que possível o melhor tratamento ao 
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menor custo possível. Para além disso, é também da responsabilidade do FH garantir a qualidade, 

segurança e eficácia dos medicamentos, promover ações de ensino e investigação científica e 

integrar equipas de cuidados de saúde uma vez que aquando de uma prescrição hospitalar é 

necessária uma revisão das doses, confirmação da indicação terapêutica e posterior validação da 

mesma por parte do FH, tornando-se essencial o diálogo com médicos e enfermeiros de forma a 

diminuir erros e problemas relacionados com os medicamentos e, assim, garantir a segurança dos 

doentes. Por fim, o FH é ainda responsável pela implementação e monitorização da política de 

medicamentos, pela colaboração na prescrição de nutrição parentérica, bem como pela sua 

preparação e preparação de medicamentos manipulados e citotóxicos, pela preparação e análise de 

matérias-primas e produtos acabados e pela gestão de medicamentos autorizados para a realização 

de ensaios clínicos. Em suma, os SFH atuam na seleção, aquisição, receção e armazenamentos de 

medicamentos e produtos farmacêuticos, na sua preparação, controlo e distribuição, na informação e 

na farmacovigilância, farmacocinética e farmácia clínica [4].  

Os SFH de cada uma das unidades do TSH são compostos exclusivamente por um 

Farmacêutico responsável, que assume a direção técnica. No entanto, os hospitais de dia do TSH, ou 

seja, o HDF, o HDM, o HDSJM e o HDG não possuem integradas nas suas instalações uma unidade 

de SFH, pelo que os seus serviços farmacêuticos são geridos, respetivamente, pelo HPT, HPBN e 

HPG e HPB. O TSH possui ainda uma Farmácia Central (FC), localizada no HPSB, que é 

responsável pela receção de encomendas diretamente dos fornecedores e consequente satisfação 

de pedidos provenientes de cada um dos hospitais. A FC é constituída por um maior número de 

funcionários de forma a conseguir assegurar a boa gestão de encomendas e respetiva distribuição 

das mesmas aos hospitais. Os SFH do HPA têm como Diretora Técnica a Dra. Ana Araújo, que é 

responsável por garantir a distribuição clássica de medicamentos e produtos farmacêuticos a todos 

os serviços clínicos, a preparação e distribuição da medicação unidose e toda a restante gestão de 

todo o circuito dos medicamentos e produtos farmacêuticos do HPA. Assim, de modo a garantir o 

bom funcionamento dos serviços farmacêuticos, é seguido um plano operacional semanal que 

contém todas as tarefas realizadas de manhã e de tarde para cada dia da semana. O plano 

operacional dos SFH do HPA estava já previamente definido e incluía todas as tarefas realizadas de 

manhã e à tarde em cada um dos dias da semana, assim como as tarefas realizadas diariamente. 

Acontece que o plano operacional afixado estava já um pouco desactualizado pelo que ajudei a Dra. 

Ana Araújo na elaboração de um novo (Anexo II).  

2.1. Localização e horário de funcionamento 

Os SFH do HPA localizam-se no piso -1 do único edifício do hospital, juntamente com o 

laboratório de Anatomia Patológica, a lavandaria e o armazém. Encontra-se em funcionamento de 

segunda a sexta-feira das 9h às 18h, tentando assim responder de forma eficaz às necessidades do 

hospital. No entanto, caso surja algum imprevisto durante o período de encerramento, é possível 

entrar em contacto com a Farmacêutica Coordenadora dos Serviços Farmacêuticos do TSH, Dra. 

Patrícia Moura, que se encontra disponível 24h. O seu contacto telefónico consta na lista de 

contactos de urgência do hospital.  
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2.2. Organização e caracterização do espaço físico dos serviços Farmacêuticos 

A Farmácia Hospitalar do HPA encontra-se implantada num espaço amplo, bem organizado e 

com boa luminosidade de modo a facilitar não só o trabalho do FH, mas também a limpeza do 

espaço. Para além disso, localiza-se próxima de sistemas de circulação vertical, como elevadores, 

que facilitam o acesso interno e externo. Assim, os SFH do HPA satisfazem os pressupostos 

descritos no “Manual de Farmácia Hospitalar” no que diz respeito à sua localização [4].  

A Farmácia Hospitalar do HPA é constituída por uma área de receção de encomendas, área de 

satisfação de pedidos, área de gabinete, zona de reembalamento e etiquetagem, lavatório, armazém, 

área de apoio à distribuição (clássica e unitária), zona de inflamáveis e stock avançado e área de 

saída de encomendas (Anexo III). A área de satisfação de pedidos encontra-se subdividida em nove 

partições, de acordo com os serviços clínicos (SC): DENT, URG, Esterilização (EST), BLO, C.EXT3, 

C.EXT4, FST, END e IMAG (Anexo IV). O armazém contém grandes volumes (soros, água destilada, 

entre outros), produtos farmacêuticos (PF) inflamáveis, produtos de nutrição, medicina dentária, 

imagiologia, desinfeção, materiais de penso e hemostáticos locais, estupefacientes e psicotrópicos, 

hemoderivados e medicamentos de diversas formas farmacêuticas, tais como comprimidos, cápsulas, 

soluções orais, pomadas, cremes, saquetas, colírios, enemas e ampolas.  

O armazenamento de todo o stock existente na farmácia encontra-se devidamente organizado. 

Assim, os medicamentos e PF encontram-se armazenados em estantes devidamente identificadas de 

acordo com a sua forma farmacêutica, substância ativa e dosagem. Alguns medicamentos e PF 

encontram-se numa área de armazenamento de stock avançado. Os estupefacientes e psicotrópicos 

encontram-se armazenados no cofre e todos os produtos termolábeis encontram-se armazenados no 

frigorífico, a temperaturas devidamente controladas e situadas entre os 2-8°C (Anexo V) [4].  

2.3. Gestão de Recursos Humanos 

Os recursos humanos constituem a base essencial para o bom funcionamento de um hospital e, 

em particular, dos SFH [4]. Assim, o TSH apresenta para cada um dos seus hospitais um 

farmacêutico que assume a direção técnica, sendo responsável por toda a gestão, coordenação e 

organização do circuito do medicamento em cada hospital do Grupo. Para além disso, a supervisão 

de todos os SFH do TSH é realizada pela Dra. Patrícia Moura, FH Coordenadora que se encontra em 

funções na FC. Para além disso, os SFH do TSH têm também assistentes operacionais e assistentes 

técnicos que contribuem para o bom funcionamento dos serviços prestados. 

Tal como já referido anteriormente, a Diretora Técnica dos SFH do HPA e é a Dra. Ana Araújo. 

2.4. Sistema Informático 

Os Sistemas Informáticos vieram revolucionar e facilitar o trabalho dos FH, sendo hoje em dia 

muito mais fácil gerir os SFH e garantir a qualidade dos mesmos, adaptados ao funcionamento e às 

necessidades dos diferentes hospitais. No TSH é utilizado o sistema informático Glintt®- CPCHS 

(Companhia Portuguesa de Computadores – Healthcare Solutions), que permite, entre outras coisas, 

fazer a gestão de stocks, pedidos semanais, realização e satisfação de pedidos dos serviços, 

consulta de prescrições médicas e criação de mapas de dose unitária. Para além disso, na FC, 

existem mais dois sistemas informáticos – o PHC® Software e o Intranet. O PHC® Software é 
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utilizado para a emissão de guias de transporte e para a receção informática de encomendas na FC. 

O Intranet é utilizado para a validação do stock e satisfação de pedidos dos SFH das diferentes 

unidades hospitalares. 

2.5. Sistema de Gestão de Qualidade 

Os sistemas de gestão de qualidade correspondem a procedimentos padronizados, 

devidamente documentados e regularmente atualizados que visam assegurar as condições de 

segurança dos medicamentos, dos instrumentos e aparelhos utilizados, da equipa de trabalho e das 

instalações [4]. O TSH implementou em todos os seus hospitais as Normas EN ISO 9001:2008 da 

Associação Portuguesa de Certificação (APCER) de modo a garantir a qualidade dos serviços de 

saúde prestados [1]. Para além disso, as unidades hospitalares do TSH são sujeitas periodicamente a 

auditorias internas e externas, aumentando assim o grau de segurança, qualidade e excelência dos 

serviços.  

Durante o meu período de estágio pude assistir a uma auditoria externa. 

3. Seleção, aquisição e armazenamento de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos 

3.1. Seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

A seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é um processo 

multidisciplinar e contínuo que requer especial atenção e profissionalismo de modo a garantir não só 

a qualidade, segurança e eficácia dos mesmos, mas também o uso racional do medicamento e uma 

boa relação custo-benefício. Assim, a seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos nos hospitais deve ter por base o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital [4-6]. Nos hospitais 

do GTS, este processo de seleção é da responsabilidade da Coordenadora dos SFH do Grupo e do 

diretor clínico. O TSH apresenta, ainda, um formulário interno (mais restrito que o FHNM) que é a 

base das compras do grupo. Este formulário foi definido pela comissão de farmácia e terapêuticas. A 

cada 2 anos dá-se uma reformulação da sua constituição.  

Anualmente é realizado um concurso onde todos os laboratórios fornecedores de medicamentos 

podem concorrer enviando um e-mail com as suas propostas, que incluem informações sobre preços 

e condições de entrega de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. 

Posteriormente, o responsável do departamento de compras compila as condições de compra de 

todos os laboratórios concorrentes num ficheiro Excel e, juntamente com a Coordenadora dos SFH 

do TSH, organizam por ordem crescente de preferência os laboratórios com as condições de compra 

mais favoráveis, selecionando assim aqueles que ocupam as primeiras posições da lista com maior 

preferência. Caso um produto esteja esgotado no laboratório de referência, é realizada a encomenda 

ao fornecedor classificado em segundo lugar na lista, caso este tenha disponível em stock o produto 

em questão [4-6]. 
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3.2. Aquisição e gestão de stock de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos 

A aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos do TSH é 

efetuada pela coordenadora dos SFH, em articulação com o FH de cada hospital do grupo, que avalia 

os stocks e consumos de cada hospital e gere a aquisição de forma a garantir que as necessidades 

de todos eles sejam satisfeitas [4].  

A gestão de stocks é fundamental para o bom funcionamento dos SFH, de modo a evitar 

possíveis ruturas de stocks ou a existência de produtos sem rotação. Esta gestão é realizada pelos 

SFH a nível informático através da existência de um stock ideal para cada produto. Por exemplo, no 

caso do HPA, os stocks ideias estão definidos de modo a assegurar as necessidades do hospital por 

um período de 14 dias. Todas as quartas-feiras ao fim do dia, cada FH de cada unidade hospitalar é 

responsável por realizar o pedido semanal à FC. Este pedido é automaticamente gerado tendo em 

conta os consumos semanais e o stock informático de cada produto, sendo posteriormente analisado 

pelo farmacêutico e, caso necessário, alterado de acordo com as necessidades hospitalares 

semanais. O pedido é então enviado para a FC, que posteriormente compila os pedidos de todas as 

unidades hospitalares do TSH e envia o pedido de encomenda para o departamento de compras, que 

é responsável por efetuar o pedido ao laboratório por e-mail, num período máximo de 24 horas após 

a receção do pedido semanal compilado. No caso dos produtos citotóxicos, estes são controlados 

manualmente, isto é, o FH avalia o que vai precisar para um dado período de tempo, segundo a 

terapêutica dos doentes. Para além disso, existem certos produtos cuja aquisição e gestão de stocks 

é realizada de forma ligeiramente diferente, como é o caso dos medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos (MEP), e que irá ser abordada mais adiante [4-6]. 

3.3. Receção e conferência de encomendas 

Após a realização do pedido semanal, os produtos requeridos chegam à FC num prazo de 24 a 

48 horas, sendo rececionadas por um funcionário da FC, que deve assinar a fatura e/ou a guia de 

transporte que acompanham a encomenda. Posteriormente, os medicamentos e PF entregues à FC 

são verificados manualmente, bem como a respetiva quantidade, integridade e prazos de validade 

(PV). Por fim, os produtos rececionados e as respetivas quantidades são introduzidos no programa 

PHC® e a encomenda é confirmada e gravada no programa Intranet para que os produtos 

rececionados entrem em stock no CPC®. No que diz respeito às faturas, a FC arquiva o duplicado e 

entrega o original ao departamento de compras. Por outro lado, no caso das guias de transporte o 

duplicado é rejeitado e o original é arquivado [4-6].  

Findada a receção da encomenda semanal na FC, segue-se a distribuição dos produtos 

rececionados às diferentes unidades hospitalares consoante os pedidos semanais realizados por 

cada uma. O pedido semanal de cada unidade é satisfeito no CPC® e é emitida uma guia de 

transporte. Os produtos e as guias de transporte são então entregues em cada unidade hospitalar 

pelo departamento de logística e o FH, no ato da sua receção, é responsável por verificar se os 

medicamentos e a sua quantidade estão de acordo com o descrito na guia de transporte, por arquivar 

essa guia de transporte numa capa destinada a este fim e por armazenar os produtos em locais 

adequados. Nos SFH do HPA, a área reservada para as descargas de encomendas (designada por 
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“Receção de Encomendas”) encontra-se junto à entrada e a conferência de encomendas é efetuada 

na área de “Conferência de Encomendas” localizada na mesa de trabalho (Anexo VI). No momento 

de receção de encomenda, é sempre dada prioridade aos produtos refrigerados, hemoderivados e 

estupefacientes e, no caso dos produtos refrigerados, o FH deve assegurar-se de que as condições 

de refrigeração foram adequadas durante o seu transporte. [5].  

No caso das encomendas que envolvem grandes volumes, tais como os soros, estas são 

entregues diretamente ao hospital (sem passar pela FC). Neste caso, o FH deve conferir a 

documentação que acompanha a encomenda, assinar a nota de entrega e devolver o triplicado ao 

transportador. A cópia da fatura é enviada para a FC por e-mail e o original é enviado por um 

transportador do departamento de logística do TSH assim que possível [5]. 

3.4. Reembalagem e etiquetagem 

A reembalagem e etiquetagem dos medicamentos unidose deve ser efetuada corretamente de 

modo a garantir a qualidade e segurança dos medicamentos. As formas unitárias podem ser obtidas 

diretamente pela indústria ou por corte de blisters. No entanto, caso estas não estejam devidamente 

identificadas, é necessário efetuar a sua individualização, reembalagem e etiquetagem. Assim, de um 

modo geral, a reembalagem deve ser aplicada a todos os fármacos administrados por via oral, tais 

como cápsulas ou comprimidos, que não possuam identificação da substância ativa, PV ou lote por 

unidade e que, por essa razão, não cumpram os requisitos de segurança e boas práticas exigidos 

para a Distribuição Individual Diária da Dose Unitária (DIDDU). Para além destes, também os 

medicamentos fracionados e os medicamentos não embalados por unidade devem ser devidamente 

reembalados [4], [5].  

No processo de reembalamento, é necessário primeiramente proceder-se ao corte individual dos 

blisters e, de seguida, ao seu embalamento através de uma máquina de embalamento automático 

stracar. A desblisteração não deve ser efetuada para não diminuir o PV do respetivo fármaco para 6 

meses [4], [5]. 

No GTS, o processo de reembalamento é realizado na FC e os medicamentos reembalados são 

encaminhados para os respetivos SFH de cada unidade hospitalar. No HPA, normalmente só são 

reembalados os medicamentos que se pretendem fracionar ou os medicamentos não embalados por 

unidade (Anexo VII). O fracionamento é realizado sempre que se pretende obter doses inferiores às 

comercializadas para um determinado medicamento, sem alterar as suas propriedades físico-

químicas e biofarmacêuticas. No processo de etiquetagem dos medicamentos fracionados, é 

necessário colocar-se a Designação Comum Internacional (DCI), a quantidade reembalada 

correspondente a cada unidade (por exemplo “1/2”, “1/4”, “2/3”), o lote (igual ao da embalagem 

principal) e o PV. Quando o PV da embalagem principal terminar num período até 6 meses após o dia 

de reembalamento deve adotar-se um novo PV calculado em 25% dos dias até o término do PV 

original. No entanto, se o PV da embalagem principal for superior a 6 meses após a reembalagem, 

deve colocar-se o PV correspondente a um período de 6 meses após o dia de reembalagem. O 

mesmo se aplica no caso dos medicamentos não embalados por unidade [4], [5].  

Sempre que se efetua o reembalamento, é efetuado o seu registo em folhas apropriadas, 

preenchendo as mesmas com a DCI do medicamento, dose inicial, lote e PV da embalagem original, 
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marca do medicamento ou laboratório produtor, dose reembalada, número de comprimidos 

reembalados, lote e PV dos comprimidos reembalados, data do dia de reembalagem, assinatura do 

FH responsável pelo reembalamento e um local destinado à colagem da etiqueta impressa (Anexo 

VIII) [4], [5]. 

3.5. Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 

O armazenamento de medicamentos e PF deve cumprir um conjunto de requisitos legais, quer a 

nível regulamentar quer a nível técnico, bem como as recomendações dos fabricantes em todos os 

locais do hospital em que há acondicionamento de medicamentos. Este procedimento é efetuado de 

acordo com o princípio First Expired First Out (FEFO), o que significa que os lotes dos produtos com 

menor PV devem ser acondicionados à frente para permitirem um acesso mais fácil, evitando assim a 

acumulação de stock de produtos com PV a expirar [4], [7].  

O armazém dos SFH do HPA está organizado em diversos setores de forma a garantir as 

condições apropriadas para o armazenamento de medicamentos e PF, nomeadamente a proteção 

direta da luz solar, temperatura inferior a 25°C e humidade inferior a 60%. Assim, os produtos são 

arrumados de acordo com as suas necessidades especiais de armazenamento, permitindo assegurar 

a manutenção da sua qualidade, segurança e eficácia [4], [7]. 

De um modo geral, todos os produtos que não requerem condições especiais de 

armazenamento são acondicionados de acordo com a sua forma farmacêutica ou indicação 

terapêutica e identificados e armazenados em armários por ordem alfabética de substância ativa, 

ordem crescente de dosagem e respetivo código. Para além disso, certos medicamentos são 

igualmente armazenados no “Stock avançado”, quando não existe espaço suficiente para todos no 

local de arrumação a que se destinam normalmente. No entanto, existem certos medicamentos ou PF 

que requerem condições específicas de armazenamento, como é o caso dos MEP, dos 

medicamentos termolábeis, medicamentos fotossensíveis, medicamentos infamáveis e gases 

medicinais [4], [7]. 

3.5.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os MEP, devido ao risco de consumo abusivo e de dependência, estão armazenados num cofre 

no armazém dos SFH do HPA, tendo acesso restrito a funcionários. O cofre tem um código de 

abertura pré-definido e está devidamente dividido em prateleiras devidamente identificadas e 

organizadas por ordem alfabética. O stock avançado dos MEP está igualmente armazenado no cofre. 

Cada SC tem também um stock pré-definido destes produtos, estabelecido entre o responsável desse 

SC e o FH[5]. 

3.5.2. Medicamentos Termolábeis 

Os medicamentos termolábeis devem ser conservados a uma temperatura entre os 2 e os 8°C 

num frigorífico que tem acoplado um sistema de controlo de temperatura. Este sistema regista 

diariamente o valor da temperatura de modo a permitir a sua análise e controlo. Caso a temperatura 

do frigorífico aumente significativamente, o sistema dispara um alarme automático e o serviço de 

manutenção do HPA é imediatamente notificado. Para além disso, a temperatura ambiente e a 

humidade da farmácia e a temperatura do frigorífico são analisadas uma vez por semana pelo FH, 
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através da análise de gráficos enviados por e-mail pelo serviço de manutenção do HPA (Anexo IX). 

Estes gráficos são devidamente assinados e arquivados numa capa adequada. Caso algum dos 

parâmetros analisados saia dos limites, é da responsabilidade do FH apresentar uma justificação 

para esse efeito [5], [7]. 

3.5.3. Medicamentos Fotossensíveis 

Os medicamentos fotossensíveis, tais como a amiodarona, dopamina e ciprofloxacina, são 

armazenados ao abrigo da luz, podendo permanecer em embalagens adequadas ou envolvidas em 

folha de papel de alumínio. Caso sejam envolvidas em folha de papel de alumínio, é necessário 

colocar exteriormente uma etiqueta que contenha a DCI, lote e PV do medicamento [5], [7]. 

3.5.4. Medicamentos Inflamáveis 

Os medicamentos inflamáveis são armazenados em bacias de retenção devidamente 

identificadas com o nome do medicamento e número de identificação de TSH, dentro de um armário 

fechado e devidamente separados dos restantes medicamentos e PF [5]. 

3.5.5. Gases Medicinais 

Os gases medicinais, por razões de segurança, são armazenados numa sala individualizada, 

localizada num piso diferente dos SFH [5]. 

3.6. Controlo dos prazos de validade 

O PV é um dos parâmetros mais importantes de garantia de qualidade e viabilidade de um 

fármaco, sendo por essa razão necessário um controlo rigoroso e apertado do mesmo. Este controlo 

dos PV é da responsabilidade dos SFH, principalmente dos produtos cuja validade termina até 3 

meses após o mês atual. Este procedimento é realizado quer nos SFH, quer nos SC. Assim, quando 

nos SC se encontram medicamentos com PV inferior a 3 meses deve-se em primeiro lugar contactar 

os SFH. No caso de existirem outros exemplares desse medicamento com PV superior procede-se à 

troca dos medicamentos com validade a expirar pelos que têm maior validade. No entanto, se não 

existirem exemplares com PV superior, os medicamentos com validade a expirar permanecem nos 

SC devidamente identificados com a etiqueta “Atenção! Prazo de validade a expirar”. Para além 

disso, caso existam no mesmo compartimento outras unidades com validade superior, devem 

separar-se os que têm a validade a expirar num saco de plástico e colocar a etiqueta “Atenção! 

Utilizar primeiro”. Estas etiquetas têm cor branca com sublinhado fluorescente de modo a alertar para 

o PV. Quando a validade dos medicamentos termina antes da sua utilização estes devem ser 

rejeitados no contentor de “Resíduos Hospitalares”. No entanto, para evitar esta situação deve 

dispensar-se, sempre que possível, os medicamentos com PV a terminar (uma vez que são 

administrados imediatamente ao doente) ou então transferir-se estes medicamentos para um serviço 

cuja probabilidade de utilização seja superior [5].  

O controlo dos PV é igualmente realizado com o auxílio de um ficheiro Excel no qual, tal como já 

referido anteriormente, são anotados diariamente os PV dos produtos rececionados. Assim, este 

ficheiro, que é atualizado mensalmente, alerta para a proximidade do final dos PV e é possível 

realizar um controlo mais rigoroso tanto nos SFH como nos SC. Existem igualmente meses 
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específicos para o controlo dos PV em cada um dos SC. O controlo dos PV dos medicamentos, soros 

e embalagens é realizado de 6 em 6 meses na END, C.EXT, IMAG, carros de emergência, Bloco de 

Partos e nos SFH e de 3 em 3 meses no BLO, URG, INT e UCI. Para além disso, a contagem de 

stocks é realizada diariamente nos INT, uma vez por semana na URG e BLO e uma vez por mês na 

END, C.EXT e Bloco de Partos. O mês de dezembro é exclusivamente reservado para a realização 

do inventário anual [5], [8]. 

4. Sistemas de distribuição de medicamentos 

A distribuição dos medicamentos é uma função desempenhada pelos SFH que tem como 

principais objetivos racionalizar a distribuição e os custos associados à medicação, monitorizar a 

terapêutica e garantir o cumprimento da prescrição e a administração correta dos mesmos, 

diminuindo assim a ocorrência de erros e de problemas relacionados com a medicação [4]. 

4.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica ou standard baseia-se na reposição de stock por níveis, isto é, no 

fornecimento a cada SC de quantidades previamente estabelecidas de medicamentos e PF através 

de um acordo entre o FH e o Enfermeiro Responsável, de acordo com as necessidades semanais de 

cada SC e com a urgência do pedido. No HPA, a distribuição clássica é realizada na URG, INT (5 e 

6), UCI, IMAG, END, DENT, Bloco operatório, EST, FST, C.EXT (3 e 4) [4], [5].  

O FH ou o Enfermeiro Responsável deve gerar informaticamente o pedido de cada SC, através 

do CPC®. No caso da URG, INT (5 e 6) e Bloco estes pedidos são gerados pelo FH. No entanto, nos 

restantes SC, é o Enfermeiro Responsável que gera o pedido, que posteriormente é avaliado e 

validado pelo FH. Os pedidos são gerados separadamente para medicamentos, soros e embalagens 

vazias. Para a URG e INT são gerados pedidos três vezes por semana devido ao facto de serem 

serviços que requerem quantidades volumosas e, por vezes, imprevisíveis de medicamentos e PF. 

No entanto, para os restantes SC, o pedido é feito semanalmente. Aquando da satisfação do pedido, 

deve imprimir-se um documento referente a cada um dos pedidos que inclui a DCI do medicamento 

ou nome do PF, quantidade pedida, quantidade existente em stock na farmácia e espaço para 

preenchimento manual da quantidade dispensada (Anexo X). A separação dos produtos solicitados é 

acompanhada pela etiquetagem com uma etiqueta que contém a frase “Data de abertura” nas 

embalagens multidose, materiais de penso e outros produtos suscetíveis a deterioração após 

abertura. Para além disso, os produtos de frio devem ser acondicionados num saco de plástico com o 

nome do SC a que se destinam e colocados num local apropriado no frigorífico designado “Zona de 

Receção” até à transferência para o respetivo serviço em mala térmica. Por último, efetua-se a 

satisfação do pedido que permite transferir automaticamente o stock da farmácia para o stock do 

serviço requerido e imprime-se uma guia de entrega que é assinada pelo FH e pelo Enfermeiro 

Responsável na receção. O pedido de antisséticos e detergentes é realizado pelos SC sempre que 

necessário, sendo o processo de satisfação pelos SFH muito semelhante ao anterior. Os pedidos do 

BLO, INT e URG são entregues no respetivo SC num horário pré-definido e é o FH que é responsável 

pelo seu armazenamento. Por outro lado, os pedidos relativos aos restantes SC são armazenados na 
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área de satisfação de pedidos do armazém e transportados por um auxiliar, sendo da 

responsabilidade do Enfermeiro a sua receção, conferência e armazenamento [5].  

Apesar dos esforços realizados pelo FH para que nada falte nos SC, podem surgir pedidos 

urgentes, sendo o produto ou medicamento disponibilizado pelo FH caso exista em stock na farmácia. 

No entanto, se o produto não existir em stock, o FH deve consultar informaticamente o stock das 

restantes unidades hospitalares do TSH e solicitar o pedido à que tiver maior quantidade. Caso o 

medicamento não exista em stock em nenhuma das unidades hospitalares, o FH pode solicitá-lo à 

Farmácia Vilalva, localizada em Santo Tirso, que assegura o transporte ao HPT duas vezes por dia. 

Por sua vez, um elemento da manutenção do HPA assegura o transporte desde o HPT até ao HPA. 

Porém, se o medicamento for exclusivamente de uso hospitalar e nenhuma farmácia do GTS o 

possua, o pedido pode ser solicitado a um hospital público [4], [5].  

Caso se verifique uma falha de um produto em stock num SC fora do horário de funcionamento 

da farmácia, o Enfermeiro pode dirigir-se à farmácia juntamente com um técnico de manutenção e 

levantar o medicamento ou produto mediante o preenchimento de uma ficha de registo de 

levantamento de medicação, que se encontra exposta na farmácia e na qual deve registar o nome ou 

a DCI do medicamento, a quantidade levantada, a identificação do doente a quem se destina, a 

assinatura de quem procede o levantamento e a data a hora do levantamento. Diariamente, o FH é 

responsável por verificar se houve levantamento de medicação e proceder à sua regularização [5]. 

4.1.1. Empréstimos e devoluções a outras instituições 

Os medicamentos ou PF podem ser emprestados entre Farmácias Hospitalares de diferentes 

hospitais, caso uma das unidades hospitalares não possua o artigo em stock. No entanto, estes 

empréstimos requerem a entrega de um exemplar do mesmo medicamento emprestado ao hospital 

que fez o empréstimo, na mesma quantidade e no período de tempo acordado entre os FH das 

unidades hospitalares envolvidas [4], [9].  

O FH do hospital que cede o produto deve imprimir um documento relativo à realização do 

empréstimo bem como uma guia de transporte. Ambos devem ser impressos em duplicado e 

enviados juntamente com o medicamento requerido para o hospital requerente. Aquando da receção, 

o FH desse hospital deve assinar e reenviar o documento original para o hospital que forneceu o 

produto. Assim que o hospital requerente possuir stock do fármaco inicialmente em falta, o FH deve 

imprimir um documento correspondente à devolução do empréstimo, em duplicado, e uma guia de 

transporte. Estes documentos são entregues ao hospital que efetuou o empréstimo juntamente com o 

medicamento. Na sua receção, o FH do hospital que efetuou o empréstimo deve assinar e reenviar 

uma das cópias para o hospital requerente. Por fim, todos estes documentos devem ser devidamente 

arquivados em ambos os hospitais envolvidos no empréstimo. 

4.2. Distribuição diária em dose unitária 

O sistema de DIDDU consiste na dispensa de doses individualizadas de medicamentos após 

uma interpretação e avaliação da prescrição médica pelo FH, permitindo desta forma o 

acompanhamento farmacoterapêutico do doente, a racionalização da terapêutica, o aumento da 

segurança associada ao circuito dos medicamentos e a redução do risco de interações. No HPA este 
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procedimento é realizado para os doentes da UCI e dos INT 5 e 6 para um período que vai desde as 

10h30 de um dia às 10h30 do dia seguinte e das 15h00 de um dia até às 15h00 do dia seguinte, 

respectivamente. O Médico é responsável por efetuar a prescrição médica no CPC® e esta fica 

automaticamente disponível no sistema para que os SFH possam proceder à sua interpretação e 

validação e possam elaborar o perfil farmacoterapêutico do doente. Durante este processo, o FH 

deve identificar e resolver possíveis erros na prescrição, tais como interações farmacológicas, 

posologias inadequadas, duplicação de terapêutica ou a existência de algum medicamento extra-

formulário. Caso a prescrição apresente alguma discordância, o FH deve contactar o Médico 

prescritor e, com ele, ajustar a prescrição da melhor forma [4], [5].  

No HPA, o processo de validação das prescrições médicas pelos SFH é realizado todos os dias 

de manhã. Para além disso, ao longo do dia é verificado se existem alterações das prescrições ou se 

há novas entradas de prescrições no sistema. Após as prescrições médicas estarem todas validadas, 

são gerados informaticamente mapas de distribuição em dose unitária, organizados por INT ou UCI e 

por ordem numérica das camas (Anexo XI). Estes mapas são impressos, assim como as etiquetas de 

identificação dos doentes, que contém o nome, número GTS, cama e serviço onde se encontra 

internado (UCI, INT 5 ou INT 6). Estas etiquetas são posteriormente afixadas na frente das gavetas 

das cassetes de DIDDU (Anexo XII). A preparação da dose unitária por cama e não por 

medicamento permite ao FH garantir um maior controlo sobre a terapêutica medicamentosa de cada 

doente. Caso hajam alterações, é necessário proceder à correção das gavetas em questão. As 

prescrições alteradas são então validadas, separadas e são levadas aos respetivos internamentos 

por volta das 17h30. Tendo em conta que os SFH estão encerrados ao fim-de-semana, à 6ª feira o 

FH é responsável por levar as malas correspondentes a cada dia do fim-de semana, devidamente 

identificadas com o serviço e o dia a que se destinam. É importante referir ainda que, por vezes, 

existem certos produtos cujo tamanho não é compatível com os das gavetas. Neste caso, os produtos 

devem ser dispensados num saco de plástico identificado com o nome do doente e o respetivo 

serviço e número da cama. Para além disso, existem igualmente certos medicamentos e PF que não 

são dispensados na DIDDU, tais como os soros, medicamentos usados em SOS, insulinas, 

hemoderivados, medicamentos de frio e injetados de grande volume, sendo dispensados e debitados 

ao doente a partir do stock do serviço onde se encontram internados [5], [9]. 

Após a entrega da DIDDU, um dos Enfermeiros de serviço de cada unidade de internamento é 

responsável por conferir as doses unitárias tendo em conta a folha de cardex e o perfil 

farmacoterapêutico de cada doente. Caso seja verificada alguma inconformidade, o Enfermeiro deve 

preencher uma folha de registo que inclui os medicamentos que foram dispensados incorretamente, a 

assinatura do Enfermeiro, data e hora e deve-se proceder à correção da dose unitária [5].  

Quando o FH entrega as malas de DIDDU, deve igualmente recolher as malas do dia anterior e 

retirar das gavetas toda a medicação que não foi administrada aos doentes. Neste caso, deve 

comparar essa medicação com o mapa de DIDDU do respetivo doente e verificar se o doente ainda 

continua internado ou se já teve alta clínica. Se o doente continuar internado, o FH deve anotar a 

medicação não administrada e a respetiva quantidade e retirar da conta do doente. No entanto, 

quando este passo é realizado pelo Enfermeiro de cada serviço de internamento, o FH deve apenas 
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confirmar se os medicamentos não administrados foram ou não debitados na conta do doente. Se o 

doente teve alta clínica, a medicação é arrumada [5], [9]. 

4.3. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório é destinada a doentes com 

patologias crónicas (tais como Hepatite C, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), Cancro, 

Insuficiência Renal, entre outros) e tem como objetivo possibilitar ao doente que realize a sua 

terapêutica em casa e sem custos na aquisição dos medicamentos. Deste modo, o regime de 

ambulatório possibilita uma maior racionalização dos recursos económicos e um maior controlo e 

vigilância da terapêutica. De facto, as principais razões que sustentaram este tipo de atividade nos 

SFH foram a necessidade de adesão à terapêutica por parte destes doentes, a vigilância de efeitos 

adversos graves e a comparticipação de alguns medicamentos a 100% apenas se forem 

disponibilizados pelo hospital [4].  

O Despacho nº 13382/2012, publicado na 2ª série do Diário da República a 12 de outubro de 

2012, permitiu uniformizar os procedimentos e mecanismos de monitorização dos medicamentos 

dispensados em ambulatório hospitalar [10]. A Circular Normativa nº 01/CD/2012 de 30 de novembro 

de 2012, publicada pelo INFARMED (Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde, 

I.P.), refere os procedimentos para a cedência de medicamentos no ambulatório hospitalar [11]. O 

HPG cumpre os procedimentos descritos nesta circular [5].  

A distribuição em regime de ambulatório deve ser realizada informaticamente, disponibilizando 

informações sobre o doente, o seu diagnóstico e os medicamentos dispensados. Após o 

comparecimento do doente à consulta, o Médico contacta o FH, de forma a fornecer as respetivas 

prescrições médicas. Posteriormente, o FH verifica se a prescrição está dentro do PV, 

correspondente a 4 meses, e efetua a sua validação. Os medicamentos dispensados, bem como as 

suas quantidades e a data de dispensa são registados informaticamente pelo FH, através do número 

GTS ou nome do doente. O doente ou representante do mesmo é contactado e deve dirigir-se ao 

hospital para o levantamento da medicação. Quando o doente ou o seu representante chega ao 

hospital, o FH é informado, efetua o registo da medicação dispensada na ficha do doente para a 

poder debitar e dirige-se à receção para efetuar a entrega. A medicação é fornecida ao doente em 

quantidade suficiente para um determinado período de tempo estipulado pelo Médico prescritor, que 

corresponde normalmente a um mês. O Médico deve requerer aos SFH uma autorização de dispensa 

de medicamentos em regime de ambulatório, caso se verifique alguma alteração na terapêutica do 

doente ou este inicie a toma de um novo medicamento [12].  

Alguns exemplos de citostáticos administrados aos utentes do TSH são a Enzalutamida e 

bicalutamida (próstata), osimertinib (pulmão), hidroxicarbamida (anemia), filgastrim (fatores de 

crescimento). 

5. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

Existem certos medicamentos que se encontram sujeitos a circuitos de distribuição e legislação 

especiais, estando por isso submetidos a um controlo mais rigoroso por parte dos SFH. Nesta 
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categoria incluem-se os Medicamentos de Autorização de Utilização Especial (AUE), os MEP, os 

hemoderivados, os imunossupressores, os citotóxicos e os gases medicinais [5], [9]. 

5.1. Medicamentos de Autorização de Utilização Especial 

Para que um medicamento de uso humano possa ser introduzido no mercado e utilizado a nível 

terapêutico em território nacional, é necessário obrigatoriamente que ele possua uma Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) concedida pelo INFARMED. No entanto, existem certos medicamentos 

que não estão incluídos no FHNM por apresentarem um elevado risco de efeitos adversos ou 

indicações terapêuticas restritas, destinando-se a doentes em geral ou a um doente em específico e 

estando sujeitos a uma farmacovigilância muito apertada. Segundo o artigo 92º do Decreto-Lei nº 

196/2006, de 30 de agosto, estes medicamentos não possuem AIM, pelo que o FH deve requerer ao 

INFARMED uma AUE. Deste modo, para cada um destes medicamentos é necessário efetuar um 

requerimento individual para AIM, de forma a proceder à sua importação. Estes pedidos de AUE ao 

INFARMED são realizados anualmente, entre os meses de setembro e outubro e, para cada 

requerimento é necessário preencher um documento designado por Autorização de Utilização 

Excecional de Medicamentos de Uso Humano, no qual se coloca o motivo pelo qual se quer requerer 

a AUE, o requerente e a respetiva morada e número de telefone, o número do pedido e a data, o 

nome do medicamento, bem como a substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, quantidade, 

apresentação da embalagem, preço por unidade e estimativa da despesa. Para além disso, deve 

igualmente mencionar o titular da AIM, fabricante, libertador do lote, distribuidor do país de 

procedência e distribuidor em Portugal. No final, coloca-se o e-mail, assinatura e carimbo do 

Coordenador dos SFH do hospital requerente [4, 5, 13-15]. 

Caso o INFARMED conceda a AUE, o requerente é informado através de um documento onde 

consta a identificação do estabelecimento de saúde autorizado a utilizar o medicamento e a 

identificação do medicamento autorizado, nomeadamente a sua composição qualitativa e quantitativa 

em substâncias ativas, forma farmacêutica, PV da autorização e o número de unidades autorizadas. 

A AUE tem a validade de um ano e deve ser renovada no ano seguinte. Para além disso, quer o 

registo do pedido quer a documentação enviada ao requerente a informar a concessão da 

autorização deve ser armazenada pelo menos durante 5 anos. No TSH, é na FC que se realiza e todo 

o processo relativo aos medicamentos sujeitos a AUE e se arquiva a respetiva documentação [5], 

[14], [15].  

5.2. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os MEP, tal como já referido, estão muitas vezes associados a um elevado risco de 

dependência, devido aos seus efeitos no Sistema Nervoso Central (SNC) e, consequentemente, a um 

risco acrescido do seu consumo ilícito e abusivo. Por esta razão, estes fármacos estão sujeitos a um 

controlo muito rigoroso do seu circuito, desde a sua encomenda e transporte até à sua dispensa e 

administração [4], [5].  

No TSH, a encomenda de MEP é efetuada na primeira semana de cada mês, havendo um stock 

ideal para cada medicamento. Este processo é realizado da mesma forma que os outros 

medicamentos e PF, ou seja, pelo departamento de compras via e-mail. No entanto, para que o 
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pedido de encomenda possa ser satisfeito pelo laboratório, é necessário que a nota de encomenda 

seja acompanhada de uma requisição (denominada “Anexo VII”), constituída por um original e um 

duplicado, que deve ser preenchida pela Coordenadora dos SFH do TSH (Dra. Patrícia Moura). Nesta 

requisição é colocado o número sequencial da requisição, número da nota de encomenda, laboratório 

ao qual se efetua a requisição, número do código, DCI da substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem e quantidade pedida. Por fim, a requisição deve ser assinada e deve colocar-se o número 

de inscrição na Ordem dos Farmacêuticos, data e carimbo do GTS no modelo original e no duplicado. 

Após entrega ao laboratório, este coloca a quantidade fornecida, assinatura, número de inscrição na 

Ordem dos Farmacêuticos, data e carimbo da entidade fornecedora em ambas as vias. A entidade 

fornecedora arquiva o duplicado e envia o original para a entidade requisitante, que procede ao seu 

arquivo numa capa destinada a este fim. Estes documentos devem ficar arquivados em ambas as 

entidades durante pelo menos 5 anos [5], [16], [17].  

No que diz respeito à administração de MEP aos doentes, esta requer não só a prescrição 

médica mas também o seu registo de administração em impresso apropriado. Assim, o Enfermeiro 

que procedeu à administração de um MEP tem de a registar no livro de requisições, para que se 

possa posteriormente proceder à reposição de stock desse MEP. Cada requisição proveniente de um 

SC (denominada “Anexo X”) corresponde apenas a uma substância ativa, devendo ser preenchida 

com a DCI do medicamento, forma farmacêutica e dosagem, bem como a identificação do SC, nome 

dos doentes a quem foi administrado o medicamento, número da cama ou do GTS, data de 

administração, quantidade administrada e rúbrica do Enfermeiro. Quando a requisição está 

parcialmente ou totalmente completa, o Enfermeiro envia a requisição para os SFH para que se 

proceda à reposição de stock. O FH é responsável por verificar se o modelo está corretamente 

preenchido e assinado pelo Diretor do Serviço e, caso esteja conforme, procede à validação da 

quantidade administrada, numerando sequencialmente as requisições e registando a quantidade a 

fornecer, em numerário e por extenso. O impresso da requisição, constituído por um original e um 

duplicado, deve ser assinado pelo FH, pelo profissional que receciona o pedido e pelo responsável 

pela entrega dos Serviços Hospitalares, devendo mencionar a data e o número mecanográfico 

(Anexo XIII). Após a reposição de stock, o original é arquivado pelos SFH e o duplicado é arquivado 

no SC requisitante [4], [5], [9].  

De modo a facilitar o controlo de todo o circuito de MEP no HPA pelo INFARMED, existe ainda 

um ficheiro em Excel no qual são registadas todas as movimentações (entradas e saídas) de MEP no 

hospital. 

5.3. Hemoderivados 

Os hemoderivados são produtos derivados de soro ou plasma humano e que incluem a 

imunoglobulina normal, imunoglobulina anti-D (Anti-Rhesus), albumina, plasma humano ativado, 

complexo protrombina e fatores de coagulação (fator VII e fator IX). Assim, por serem integrados na 

classe de medicamentos de origem biológica e possuírem um elevado risco de contaminações e de 

transmissão de doenças por via sanguínea, estes produtos têm que ser sujeitos a um controlo 

bastante apertado [4].  
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O processo de libertação oficial de lotes de hemoderivados é realizado pelo INFARMED e requer 

uma avaliação pormenorizada da documentação referente à produção de cada lote individual e 

ensaios laboratoriais específicos, a fim de detetar doenças transmissíveis. Caso a avaliação 

laboratorial do produto cumpra os requisitos legais e normativos aplicáveis, o INFARMED emite um 

Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL) e um Certificado Oficial Europeu de 

Libertação de Lotes (COELL) reconhecido no Espaço Económico Europeu e na União Europeia [18].  

No TSH, a encomenda de hemoderivados é realizada da mesma forma que os restantes 

medicamentos e PF, isto é, pelo departamento de compras via e-mail. Aquando da receção, os 

hemoderivados são acompanhados por uma fatura, pelo COELL e pelo certificado de aprovação do 

INFARMED, que deve ser arquivado numa capa destinada a este fim. Posteriormente, estes 

medicamentos ficam armazenados à temperatura ambiente ou no frio (caso necessário), nos SFH ou 

no BLO [18], [19]. 

A dispensa destes produtos aos SC está integrada na distribuição clássica e requer uma 

prescrição médica individualizada, que se destina apenas a um medicamento e a um doente. Todos 

os hemoderivados prescritos e dispensados em contexto hospitalar aos SC são identificados e 

registados num impresso próprio, o modelo nº 1804, que inclui duas vias: a Via Farmácia (original) e a 

Via Serviço (duplicado) (Anexo XIV). O Médico requerente do hemoderivado deve preencher o 

quadro A e B do modelo referido com a identificação do serviço requerente, o nome, número 

mecanográfico e a assinatura do médico, a identificação do doente e do hemoderivado, justificação 

clínica para a sua utilização, a dose ou frequência de administração, a duração do tratamento e a 

data de requisição. 

O FH posteriormente deve preencher o quadro C da requisição, que corresponde à validação da 

requisição do medicamento, devendo colocar o seu nome, número mecanográfico, numeração 

sequencial da requisição, nome e dose do hemoderivado, quantidade dispensada, número de lote, 

laboratório produtor, número de certificado do INFARMED (CAUL) e data de envio. Por fim, o 

hemoderivado é transportado para o SC que fez a requisição, juntamente com a guia de transferência 

e as duas vias do modelo, e o Enfermeiro é responsável por verificar se este foi transportado 

adequadamente, por colocar o seu número mecanográfico e a data de receção e por assinar no local 

destinado à receção. A “Via Farmácia” é arquivada nos SFH e a “Via Serviço” é arquivada no 

processo clínico do doente no SC requisitante. Ambas as vias devem permanecer arquivadas durante 

pelo menos 5 anos [18], [19]. 

5.4. Citotóxicos 

Os citotóxicos, ou citostáticos, são fármacos utilizados no tratamento de neoplasias malignas, 

sendo responsáveis por provocar a destruição de células tumorais. Estes fármacos podem ser 

utilizados quando a radioterapia ou a cirurgia não se mostraram eficazes ou como adjuvantes a essas 

terapias. Na maioria dos casos são utilizados protocolos de associação de citotóxicos com o objetivo 

de se obter resultados mais eficazes. Contudo, tendo em conta que este tipo de terapêutica pode 

provocar efeitos adversos, é necessário um acompanhamento rigoroso do tratamento do doente a fim 

de lhe explicar estes efeitos e de lhe esclarecer todas as dúvidas [4].  
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O circuito dos medicamentos citotóxicos requer o envolvimento de FH, Médicos e Enfermeiros. 

Depois de efetuar o diagnóstico, o Médico decide qual o protocolo quimioterápico mais adequado 

para o doente, Este protocolo é emitido informaticamente juntamente com a prescrição médica e 

arquivado no processo do doente. Na prescrição médica deve constar a informação sobre o doente 

(peso, altura, área sob a curva e superfície corporal), a informação sobre a formulação a preparar 

(DCI, via de administração, dose-padrão e dose ajustada ao doente), a identificação do Médico 

Responsável e do SC, a data de realização do ciclo, o diagnóstico e o protocolo quimioterápico. Esta 

prescrição é posteriormente validada pelo FH e são emitidos os rótulos e o mapa de produção que 

contém o lote, a concentração, o PV e o laboratório de cada um dos fármacos [20].  

No HPA não existe um local com as condições apropriadas para preparar medicamentos 

citotóxicos. Assim, sempre que necessário, estes são preparados na FC, em câmara de fluxo laminar, 

são catalogados com o lote e o PV e são enviados através do serviço de transporte do GTS para o 

HPA. Juntamente com os citotóxicos é enviada a guia de transporte e o mapa de produção emitido. 

Na sua receção, o FH deve assegurar a sua integridade, verificar se corresponde ao doente em 

questão e entregar ao Enfermeiro responsável pela sua administração [5]. 

5.5. Sugamadex 

O Sugamadex® é um medicamento utilizado para reverter o bloqueio neuromuscular induzido 

pelo rocurónio ou vecurónio. Inicialmente, este fármaco não estava incluído nos medicamentos que 

requerem um controlo especial por parte dos SFH do TSH. No entanto, devido a um aumento brusco 

da sua utilização pelos anestesistas do TSH e dado o elevado custo de aquisição do mesmo, foi 

decidido que seria igualmente necessário proceder a um controlo rigoroso do seu circuito. Deste 

modo, no TSH existe uma folha de preenchimento obrigatório para a utilização deste medicamento, 

na qual o médico deve preencher a informação sobre o doente, identificar o SC, colocar a quantidade 

de ampolas que necessita e motivo para o doente precisar do fármaco (Anexo XV). No final, o 

médico deve assinar, datar e enviar a folha para os SFH [21]. 

5.6. Gases Medicinais 

De acordo com o “Manual de Gases Medicinais” da Ordem dos Farmacêuticos, os gases 

medicinais podem ser definidos como “gases ou misturas de gases, liquefeitos ou não, destinados a 

entrar em contacto direto com o organismo humano e que desenvolvem uma atividade em 

conformidade com a de um medicamento, designadamente pelos seus usos em terapias de inalação, 

anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinadas 

a transplantes, sempre que em contacto com estes” [22].  

No HPA, o manuseamento e o controlo dos gases medicinais é realizado pelos técnicos de 

manutenção. Para além disso, os SFH são responsáveis pelo registo relativo a lotes, PV e garrafas 

novas, incluindo garrafas em utilização e garrafas de reserva (Anexo XVI). Tal como já referido, os 

gases medicinais encontram-se armazenados fora dos SFH, numa sala apropriada de um piso 

isolado, de forma a garantir as condições de segurança necessárias. O oxigénio medicinal, dióxido de 

carbono, protóxido de azoto e ar comprimido medicinal são exemplos de gases medicinais 

disponíveis no HPA, que são distribuídos aos SC através de um circuito fechado de canalizações. Na 
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sala de armazenamento, os gases medicinais encontram-se localizados separadamente por rampas, 

existindo três tipos de rampa: rampa direita (à direita do debitómetro), rampa esquerda (à esquerda 

do debitómetro) e rampa de emergência (para caso as garrafas das outras rampas se esgotem e não 

tenham sido substituídas). Sempre que as garrafas de um gás medicinal atingem 50% do stock ideal, 

o serviço de manutenção efetua um pedido de reposição ao fornecedor. Quando as garrafas são 

rececionadas, o técnico de manutenção é responsável por conferir as garrafas e a sua quantidade e 

por devolver as garrafas avariadas ou vazias ao fornecedor. Para além disso, o técnico de 

manutenção é igualmente responsável por registar as quantidades de garrafas existentes, por registar 

os níveis de gases nas rampas e por informar o FH, por e-mail, sempre que uma rampa se esgota e é 

colocada outra em funcionamento. Deste modo, o FH pode efetuar o seu registo e assegurar a 

qualidade e segurança destes gases [5]. 

5.7. Medicamentos Extra- Formulário 

Os medicamentos disponíveis no HPA encontram-se descritos no Formulário Hospitalar do GTS, 

podendo ser utilizados como modelos para a prescrição, produção e distribuição de medicamentos 

em ambiente hospitalar. No entanto, por vezes podem ser necessários medicamentos que não 

estejam incluídos neste formulário para o tratamento de determinadas patologias, sendo por isso 

designados medicamentos extra-formulário. Nestas situações, o Médico prescritor deve solicitar de 

forma devidamente justificada a utilização de um medicamento extra-formulário através do 

preenchimento de uma requisição denominada “Justificação de Receituário de Medicamentos” 

(Anexo XVII). Posteriormente, o FH é responsável por avaliar esta requisição, assiná-la e decidir se a 

autoriza ou não [5], [23]. 

6. Medicamentos Look-Alike, Sound-Alike 

Os medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA) são medicamentos cujo nome ortográfico, 

nome fonético e/ou aspeto são semelhantes, mas que possuem indicações terapêuticas distintas [24]. 

De modo a evitar a ocorrência de trocas de medicamentos, o HPA elaborou uma lista de 

medicamentos LASA que está afixada nos SC, sendo do conhecimento de todos os profissionais de 

saúde desta unidade hospitalar. Alguns exemplos de medicamentos LASA incluem o Meocil®, 

Clorocil® e Terricil®, o Lentocilin S1200®, Lentocilin S2400® e o Lentocilin 6.6.3® e o Tropicil®, 

Atropocil® e Elipa® (Anexo XVIII). 

7. Farmacotecnia 

De acordo com o Programa do Medicamento Hospitalar do Ministério da Saúde, a 

Farmacotecnia consiste no “setor dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares onde é efetuada a 

preparação de formulações de medicamentos necessários ao hospital e que não se encontram 

disponíveis no mercado” [9]. Este procedimento resolve diversos problemas associados aos 

medicamentos industrializados, tais como a presença de doses inapropriadas, compostos não 

tolerados pelo doente, associação de substâncias ativas inexistentes no mercado e forma 

farmacêutica inadequada. No TSH, a produção de medicamentos manipulados é da responsabilidade 
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da FC, sendo daqui posteriormente distribuídos para os diversos SFH. Após a receção destes 

produtos nas respetivas unidades hospitalares, os SFH são responsáveis por os encaminhar para os 

SC requisitantes [5], [9]. 

7.1. Controlo de qualidade de manipulados 

Na produção de manipulados é fundamental cumprir normas orientadoras descritas em manuais 

de procedimentos de forma a garantir um “Sistema de Qualidade na Preparação de Formulações 

Farmacêuticas” que evidencie qualidade, segurança e eficácia na utilização destas preparações. Na 

FC, os procedimentos para a preparação de manipulados, fichas de preparação e etiquetas 

encontram-se arquivados em capas adequadas de modo a garantir a homogeneidade e qualidade em 

todas as etapas de preparação. Para além disso, todos os manipulados preparados são sujeitos a 

uma avaliação de risco de preparação e a uma avaliação da qualidade das matérias-primas e dos 

materiais de acondicionamento utilizados. A área para a produção do manipulado e para o seu 

controlo de qualidade é selecionada de acordo com o tipo de manipulado [4], [9]. 

7.2. Manipulação de preparações intravenosas 

7.2.1. Manipulação de citotóxicos 

A preparação deste tipo de fármacos segue um protocolo extremamente rigoroso e que requer 

cuidados e precauções especiais devido ao facto de ser necessário garantir não só a qualidade da 

preparação mas também a segurança do responsável pela sua manipulação, uma vez que se tratam 

de produtos de elevada toxicidade. Estes manipulados são preparados em câmara de fluxo laminar 

vertical, descendente e unidirecional, localizada num compartimento estéril, de modo a proteger o 

manipulador dos efeitos nocivos dos produtos manuseados. Para além disso, todas as etapas críticas 

da preparação destes fármacos são submetidas a uma dupla verificação e são executadas 

determinadas ações que permitem proteger o operador e zelar pela sua saúde. Na sala de 

manipulação, que deve ser limpa e com condições de assepsia garantidas, apenas podem entrar 

operadores devidamente fardados. De forma a evitar contaminações, estes operadores devem 

efetuar corretamente a higienização e fardamento, isto é, devem retirar todos os acessórios que 

possuam, vestir-se de forma ascendente, utilizar uma touca, óculos de proteção e máscara e colocar 

as mangas por cima da bata [4], [20].  

Após a preparação do manipulado, este deve ser identificado com um rótulo duplamente 

validado e colocado num saco apropriado para o transporte de produtos citotóxicos, de modo a evitar 

o seu derramamento. Em caso de derrame na área de manipulação de citotóxicos está disponível um 

“kit de derramamento de citotóxicos” que permite atuar de forma rápida e segura para reduzir o risco 

de exposição e o número de pessoas expostas [20].  

Na FC, a preparação de citotóxicos é realizada pela Dra. Patrícia Moura de acordo com a data 

de marcação dos ciclos oncológicos. 

7.2.2. Preparações extemporâneas estéreis 

As preparações extemporâneas estéreis consistem no fracionamento ou ajuste de doses 

comerciais, rentabilizando as matérias-primas e individualizando a terapêutica. Estas preparações 
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devem ser preparadas conforme os requisitos mencionados na Portaria nº 42/92, de 23 de janeiro, de 

forma garantir a qualidade do produto final e a reduzir o risco de contaminação microbiológica, 

pirogénica ou por partículas. Assim sendo, as preparações extemporâneas estéreis devem ser 

preparadas por técnica assética, em câmara de fluxo laminar e com a supervisão de um farmacêutico 

de forma a garantir a segurança quer do operador quer do manipulado. Para cada preparação existe 

um protocolo que contém instruções para a sua realização e uma tabela destinada ao registo do 

nome do fármaco, lote, PV, data de preparação e nome do operador. O PV destes produtos 

corresponde a 24 horas após a sua preparação [4, 9, 25, 26]. 

7.3. Manipulação de preparações não estéreis  

A preparação de manipulados não-estéreis é realizada quinzenalmente na FC, após a realização 

do pedido quinzenal, à 2ª feira, pelos FH das diferentes unidades hospitalares. O Técnico Auxiliar da 

FC é responsável por compilar os pedidos das diferentes unidades e por preparar estes produtos. A 

maioria das preparações não estéreis preparadas na FC são preparações asséticas (soluções 

desinfetantes e respetivas diluições).  

A manipulação das preparações não estéreis é efetuada na hotte, sendo utilizadas etiquetas de 

cores diferentes para facilitar a identificação do SC e da unidade hospitalar a que se destinam. 

Aquando da sua preparação deve ser preenchida uma ficha de preparação do produto em 

questão, que deve incluir a forma farmacêutica, a composição qualitativa e quantitativa, a dosagem, o 

número de unidades preparadas, a técnica de preparação e informação acerca da rastreabilidade e 

qualidade do produto final, nomeadamente o número do lote atribuído, origem e identificação do 

operador e do Diretor Técnico. Para além disso, deve igualmente mencionar-se no registo qual a 

unidade hospitalar e o SC a que se destina o manipulado e o PV correspondente a 30 dias após o dia 

da preparação. Após a preparação devem ser emitidos os rótulos para o manipulado que devem 

incluir a composição qualitativa e quantitativa, o número de lote atribuído, o PV, data de preparação, 

instruções de utilização e de conservação e o nome do responsável pelos SFH. As fichas de 

preparação dos produtos e os seus rótulos devem ficar sempre arquivados numa capa destinada a 

este fim que se encontra na FC. No final da preparação dos manipulados, estes são enviados para as 

respetivas unidades hospitalares. Após a sua utilização, os frascos de acondicionamento devem ser 

esterilizados e enviados novamente para a FC [4], [26]. 

Alguns exemplos de manipulados produzidos no TSH são o manipulado hipoclorito 1% (utilizado 

em dentária), manipulado salicilato de sódio 2% (utilizado em fisioterapia), manipulado alccol 50º 

(utilizado na consulta externa).  

7.4. Nutrição parentérica 

Atualmente, as necessidades dos utentes do TSH não justificam a preparação de bolsas de 

nutrição parentérica. No entanto, estão disponíveis em todas as unidades hospitalares bolsas de 

nutrição parentérica pré-fabricadas para caso surja algum doente que necessite deste regime 

nutricional específico. De modo a aumentar a estabilidade e PV do produto, estas bolsas são 

tricompartimentadas com soluções de glucose, aminoácidos e lípidos. No momento antes da 

administração, o Enfermeiro responsável pela administração deve exercer uma pressão suave sobre 
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a bolsa de modo a promover a mistura dos três compartimentos. Para além disso, caso seja 

necessário, em cooperação com o FH e após prescrição médica, o Enfermeiro pode igualmente 

adicionar a esta bolsa oligoelementos, eletrólitos e/ou vitaminas. 

8. Farmacovigilância 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, (OMS) a farmacovigilância é definida como a 

“ciência e o conjunto de atividades relacionadas com a deteção, avaliação, compreensão e prevenção 

de reações adversas ou qualquer outro problema relacionado com medicamentos” [27]. O FH assume 

um papel essencial nesta área, uma vez que muitas vezes são usados inúmeros fármacos em 

contexto hospitalar que, para além de possuírem reações adversas e efeitos tóxicos, foram 

introduzidos recentemente no mercado e, por isso, a informação clínica e farmacológica e estes 

efeitos tóxicos e reações adversas são ainda pouco conhecidos. Deste modo, é fundamental que o 

FH esteja bem integrado na equipa clínica de um hospital (cooperando e comunicando com médicos 

e enfermeiros) e que realize um acompanhamento farmacoterapêutico apertado, desde a entrada do 

doente no hospital até ao momento em que o mesmo tem alta clínica. Para além de o FH ser 

responsável por dispensar o medicamento na dose e nas condições adequadas, deve também ser 

responsável por detetar possíveis reações adversas a medicamentos (RAM) e notificá-las à entidade 

competente. Em Portugal, a entidade responsável pela monitorização de segurança de todos os 

medicamentos detentores de AIM é o INFARMED, que coordena o Sistema Nacional de 

Farmacovigilância (SNF), criado em 1992. No HPA, todos os profissionais de saúde, incluindo os FH, 

integram a estrutura do SNF e são responsáveis por notificar o SNF sobre todas as RAM que possam 

decorrer do uso de qualquer medicamento [4]. 

Conclusão Reflexiva 

O estágio em Farmácia Hospitalar no HPG revelou-se sem dúvida uma mais-valia para a minha 

formação enquanto futura profissional de saúde uma vez que me possibilitou adquirir conhecimentos 

técnicos e científicos relacionados com a área hospitalar, com a qual nunca tinha tido contato. De 

facto, este estágio curricular demonstrou-me acima de tudo qual a importância que o farmacêutico 

apresenta em ambiente hospitalar, não só por garantir a qualidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos, mas também por estar integrado numa equipa clínica multidisciplinar, na qual 

apresenta um papel fulcral através da validação de prescrições médicas, da deteção de possíveis 

erros e problemas relacionados com essas prescrições e da resolução dos mesmos de modo a 

promover o sucesso terapêutico. 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar   

  

21 
 

Referências Bibliográficas 

[1]- GRUPO TROFA SAÚDE, Quem somos. Disponível em: https://www.trofasaude.pt/  [acedido 

a 25 de agosto de 2019].  

[2]- GRUPO TROFA SAÚDE, Unidades. Disponível em: https://www.trofasaude.pt/  [acedido a 

25 de agosto de 2019].  

[3]- GRUPO TROFA SAÚDE, Hospital Privado de Alfena: O Hospital. Disponível em 

https://www.hpalfena.pt/  [acedido a 25 de agosto de 2019].  

[4]- Conselho Executivo da Farmácia Hospitalar, Manual da Farmácia Hospitalar, Ministério da 

Saúde, 2005: 9-64. 

[5]- Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos dos Serviços 

Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde, 2015: 3-10. 

[6]- Ministério da Saúde, Programa do Medicamento Hospitalar, Gabinete do Secretário de 

Estado da Saúde, 2007: 9-11. 

[7]- Ordem dos Farmacêuticos, Boas Práticas de Farmácia Hospitalar, 2010: 8-24. 

[8]- Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia do Grupo Trofa Saúde, Controlo dos 

Prazos de Validade e Contagem de Stock, 2013. 

[9]- Ministério da Saúde, Programa do Medicamento Hospitalar, Gabinete do Secretário de 

Estado da Saúde, 2007: 9-11. 

[10]- Despacho n.º 13382/2012, de 12 de Outubro. Diário da República nº 198/2012 – II Série. 

Ministério da Saúde – Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, Lisboa. 

[11]- INFARMED: Circular Normativa n.º 01/CD/2012, de 30 de Novembro. Disponível em: 

http://www.iasaude.pt/  [acedido a 26 de agosto de 2019]. 

[12]- INFARMED: Circular Normativa Conjunta n.º 03/CD/2012, de 6 de Dezembro. Disponível 

em: http://www2.acss.min-saude.pt/ [acedido a 26 de agosto de 2019]. 

[13]- INFARMED, Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Disponível em 

http://www.infarmed.pt/  [acedido a 26 de agosto de 2019]. 

[14]- Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto. Diário da República nº 167/2006 – I Série. 

Ministério da Saúde, Lisboa. 

[15]- INFARMED, Gabinete Jurídico e Contencioso: Deliberação nº 105/CA/2007, de 1 de Março 

– Regulamento sobre Autorizações de Utilização Especial e Excecional de Medicamentos. Disponível 

em: http://www.infarmed.pt/  [acedido a 26 de agosto de 2019]. 

[16]- Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro. Diário da República nº 236/1994 – I 

Série B. Ministério da Justiça, Lisboa. 

[17]- NFARMED, Gabinete Jurídico e Contencioso: Portaria n.º 981/98, de 8 de Junho – 

Execução das medidas de controlo de estupefacientes e psicotrópicos. Disponível em: 

http://www.infarmed.pt/  [acedido a 26 de agosto de 2019]. 

[18]- Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde, Distribuição de Hemoderivados, 2013: 3-

20. 

[19]- INFARMED, Gabinete Jurídico e Contencioso: Despacho Conjunto n.º 1051/2000, de 14 de 

Setembro. Disponível em: http://www.infarmed.pt/  [acedido a 26 de agosto de 2019]. 

https://www.trofasaude.pt/
https://www.trofasaude.pt/unidades/
https://www.hpalfena.pt/unidade/o-hospital/
http://www.iasaude.pt/
http://www2.acss.min-saude.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1068535/060-B2_Delib_105_2007.pdf
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1070504/Portaria+n.%C2%BA+981-98%2C+de+8+de+Junho/98730b43-704e-49f1-a2ed-338962a58357
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1068535/despacho_1051-2000.pdf


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar   

  

22 
 

[20]- Ordem dos Farmacêuticos: Manual de Preparação de Citotóxicos. Disponível em: 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/  [acedido a 26 de agosto de 2019].  

[21]- Moura P, Soares A, Azevedo A, Leite A, Ribeiro M, Carvalho R, Mendes R (2015). Gestão 

da Utilização de Sugamadex: Análise Comparativa 2014-2015. Serviços Farmacêuticos do Grupo 

Trofa Saúde. 

[22]-Ordem dos Farmacêuticos: Manual de Gases Medicinais. Disponível em: 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/  [acedido a 26 de agosto de 2019]. 

[23]- Grupo Trofa Saúde, Justificação de Receituário de Medicamentos, 2013.  

[24]- Direção-Geral da Saúde: Norma nº 020/2014 de 30/12/2014 atualizada a 14/12/2015. 

Disponível em: https://www.dgs.pt/  [acedido a 27 de agosto de 2019]. 

[25]- Portaria n.º 42/92, de 23 de Janeiro. Diário da República nº 19/1992 – I Série B. Ministério 

da Saúde, Lisboa. 

[26]- Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho. Diário da República nº 129/2004 – I Série B. 

Ministério da Saúde, Lisboa.  

[27]- World Health Organization: Essential medicines and health products – Pharmacovigilance. 

Disponível em: https://www.who.int/  [acedido a 27 de agosto de 2019].   

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/fotos/publicacoes/manual_citotoxicos_16297557285941255f09f07.pdf
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/
https://www.dgs.pt/
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/pharmvigi/en/


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar   

  

23 
 

Anexos 

Anexo I- Hospital Privado de Alfena 

 
Anexo II- Plano Operacional semana dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Alfena 

Diário 

Manhã Tarde 
 Verificar se houve levantamento de 

medicação na farmácia 

 Validar prescrições médicas 

 Preparar Malas Dose Unitária da UCI 

 Separar Stock Ideal de medicamentos Int.5 

 Receçao de encomendas da FC 

 Satisfação de pedidos dos serviços 

 Validar prescrições médicas 

 Preparar Malas Dose Unitária do Int.5 e 
Int.6 

 Preparar alterações da medicação para 
UCI e Internamentos 
 

Segunda-feira 
Manhã Tarde 

 Debitar medicação unidose do fim-de-
semana, segundo altas clínicas  

 Gerar e satisfazer Stock Ideal de 
embalagens vazias, medicamentos e 
soros da Urgência 

 Verificar stock em falta da UCI, Int.5 e Urg. 

 Repôr estupefacientes nos serviços  

 Separar e entregar Stock em falta na Urg., 
Int.5 e UCI 

 Efetuar consumos aos serviços 

Terça-feira 
Manhã Tarde 

 Gerar e satisfazer Stock Ideal de 
medicamentos do Bloco Operatório 

 Etiquetagem dos medicamentos 
separados para o Bloco. 

 Produzir Kits para o Bloco e efectuar 
consumos  

 Verificar Stock em falta do Bloco, INT. 5 e 
UCI 

 Separar e entregar stock em falta no 
Bloco, INT.5 e UCI 

 Efetuar consumos aos serviços 

Quarta-feira 

Manhã Tarde 
 Fazer encomenda quinzenal à Farmácia 

Central 

 Verificar Stock em falta da urgência, INT.5 
e UCI 

 Separar e entregar stock em falta na URG, 
INT.5 e UCI 

 Efetuar consumos aos serviços 

 Quinta-feira  
Manhã Tarde 

 Gerar e satisfazer Stock Ideal de 
medicamentos do Bloco Operatório 

 Etiquetagem dos medicamentos 
separados para o Bloco. 

 Produzir Kits para o Bloco e efectuar 
consumos  

 Separar e entregar stock em falta no 
Bloco, INT.5 e UCI 

 Efetuar consumos aos serviços 
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 Verificar Stock em falta do Bloco, INT. 5 e 
UCI 

Sexta-feira 
Manhã Tarde 

 Gerar e satisfazer Stock Ideal de 
embalagens vazias, medicamentos e 
soros da Urgência 

 Verificar stock em falta da UCI, INT.5 e 
URG. 

 Preparar malas Dose Unitária para Sábado 
e para Domingo 

 Repôr estupefacientes nos serviços  

 Separar e entregar Stock em falta na URG, 
Int.5 e UCI 

 Reforçar stock de medicamentos, soros e 
embalagens vazias da URG para o fim-de-
semana 

 Efetuar consumos aos serviços 

 
Anexo III- Esquema organizacional dos Serviços Farmacêuticos Hospitalres do Hospital Privado de 
Alfena 

AMPOLAS 
ZONA DE ARQUIVOS 

ZONA DE 
INFLAMÁVEIS 

STOCK 
AVANÇADO 

COFRE DE 
ESTUPEFACIENTES 

NUTRIÇÃO, MATERIAL DE DENTÁRIA, 
MEIOS DE DIAGNÓSTICO 

COMPRIMIDOS 
FORMULÁRIO 

COLÍRIOS 

POMADAS 

FRIO 

SATISFAÇÃO DE PEDIDOS 
CONFERÊNCIA DE 

ENCOMENDAS 

MESA DE TRABALHO 
DISTRIBUIÇÃO UNIDOSE 

GABINETE COM 
SECRETÁRIA 

ENTRADA 

Satisfação de 
Pedidos 

RECEÇÃO DE 
ENCOMENDAS 

SAÍDA DE 
ENCOMENDAS 

SOROS POLIELETROLÍTICOS SATURADOS 

AMPOLAS 

Anexo IV- Àrea de satisfação de pedidos para os diferentes Serviços Clínicos  
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Anexo V- Cofre para o armazenamento de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (A) e 
frigorífico para armazenamento de produtos Termolábeis (B) 

 
 
Anexo VI- Área de conferência de encomendas dos serviços farmacêuticos Hospitalares do Hospital 
Privado de Alfena 
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Anexo VII- Zona de reembalamento e etiquetagem dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do 
Hospital Privado de Alfena 

 
Anexo VIII- Folha de registo de reembalagem de medicamentos dos Serviços Farmacêuticos 
Hospitalares do Hospital de Alfena 
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Anexo IX- Exemplo de um gráfico correspondente à temperatura ambiente, humidade e à 
temperatura do frigorífico dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Hospital Privado de Alfena 

 
Anexo X- Exemplo de satisfação de um pedido de distribuição clássica de um serviço clinico 
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Anexo XI- Exemplo de um mapa de distribuição individual em dose unitária 

 
Anexo XII- Etiquetas de identificação dos doentes, que incluem nome, número GTS, número da 
cama e o internamento correspondente 
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Anexo XIII- Documento necessário para a requisição de Medicamentos Estupefacientes e 
Psicotrópicos por parte dos Serviços Clínicos ( comumente designado “Anexo X”) 

 
Anexo XIV- Documento necessário para a requisição de Hemoderivados pelos Serviços Clínicos, via 
Farmácia (original) 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar   

  

30 
 

 
Anexo XV- Folha de preenchimento obrigatório para utilização do Sugamadex 

 
Anexo XI- Folha de registo e controlo de gases medicinais 
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Anexo XVII- Justificação Clínica para a requisição de medicamentos extra-formulário 

 
Anexo XVIII- Lista de medicamentos LASA afixada nos diversos Serviços Clínicos 
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