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Resumo 
 

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas no estágio 

profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, na 

Farmácia são Lázaro, no Porto, entre maio e agosto de 2019. 

O estágio representa a etapa final do curso e visa garantir uma formação adequada 

ao exercício farmacêutico em Farmácia Comunitária, sendo este o primeiro contacto 

com a realidade profissional como farmacêutica comunitária. O objetivo era adquirir 

conhecimentos de natureza prática, através do contacto com diferentes realidades 

profissionais nesta área e colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos 

durante os cinco anos de curso.  

Este relatório começa por abordar a descrição da Farmácia São Lázaro e a sua 

gestão. Aborda também os serviços que são prestados pela farmácia, bem como a 

minha experiência pessoal. Na parte II estão descritos os dois projetos 

desenvolvidos: promoção da adesão à terapêutica e revisão da medicação e o 

panfleto sobre probióticos. 
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PARTE I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

ESTÁGIO NA FARMÁCIA São LÁZARO 

1. Introdução 

Realizei a componente de farmácia comunitária do meu estágio curricular na 

Farmácia São Lázaro (FSL), entre 2 de maio e 30 de agosto, sob a orientação 

da Dra. Isabel Rodrigues. Durante estes quatro meses, acompanhei e realizei as 

atividades quotidianas do funcionamento da FSL, tendo-me integrado 

gradualmente na equipa e adquirindo autonomia na execução das diversas 

tarefas. Na Tabela 1 encontra-se o cronograma das atividades desenvolvidas 

durante o período de estágio. 

 

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio. 
Atividades maio 

 
junho julho agosto 

Receção e armazenamento de encomendas X X X X 

Reposição de stocks X X X X 

Gestão e devolução de encomendas X X X X 

Medição dos parâmetros bioquímicos   X X 

Conferência de receituário X X X X 

Controlo dos prazos de validade X X X X 

Projeto I: Promoção da adesão e revisão da medicação   X X 

Projeto II: Panfleto sobre probióticos    X 

 

2. A Farmácia 

2.1. Localização geográfica e contexto socioeconómico 

A FSL localiza-se no Porto, na Avenida Rodrigues de Freitas,309. A 

localização da farmácia faz com que o seu público-alvo seja constituído tanto por 

pessoas que vivem na zona oriental da cidade, sobretudo ruas adjacentes à 
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Avenida Rodrigues de Freitas e da Rua de São Vítor, e por pessoas que 

trabalham nos diversos estabelecimentos comerciais, escolas e empresas 

daquela zona. No entanto, uma franja significativa da população servida pela 

farmácia é constituída por idosos, com baixa escolaridade, carências 

económicas e que não têm mais auxílio, para além daquele que é prestado na 

farmácia, no que concerne à medicação que fazem. 

Apesar de estar rodeada de outras farmácias que fazem descontos 

comerciais diretos, a FSL não aderiu a esta política, preferindo apostar na 

diferenciação pela qualidade do atendimento e atenção prestada aos utentes 

que frequentam a farmácia. Deste modo, foi possível manter e reforçar a relação 

de confiança existente entre os utentes e a equipa da farmácia, o que contribui 

para a valorização dos serviços prestados na farmácia. 

2.2. Horário de funcionamento 

A FSL tem como horário de funcionamento: 

• segunda-feira: das 8h30 às 19h 

• terça-feira a sexta-feira: das 9h às 19h 

• sábado: 8h30 às  

Esta farmácia faz parte do regime de turnos, em que as farmácias que não estão 

abertas 24 horas se revezam em noites de serviço. No concelho do Porto existem 

104 farmácias nesta escala, o que faz com que estejam de serviço de 52 em 52 

dias 1. 

2.3. Recursos humanos 

Cumprindo o disposto pelo Decreto-lei n.°307/2007 de 31 de agosto, a equipa 

da FSL conta com três farmacêuticas: Dra. Isabel Rodrigues (Diretora técnica e 

proprietária), a Dra. Marta Mendes (Farmacêutica adjunta), a Dra. Mariana 

Rodrigues (Farmacêutica adjunta substituta). Do quadro não farmacêutico fazem 

parte a Susana Ferreira (Ajudante técnica) e a Graça Santos (auxiliar de 

limpeza)2. 

2.4. Infraestruturas 

2.4.1. Espaço externo 

Tal como enunciado no manual de Boas Práticas Farmacêuticas, a entrada 

principal da farmácia, virada para a avenida Rodrigues de Freitas, está equipada 
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com uma rampa de acesso que permite a passagem de utentes portadores de 

deficiências motoras e, para além disto, a fachada principal também apresenta 

uma cruz verde luminosa acompanhada da denominação Farmácias 

Portuguesas. É na porta da farmácia que se encontram afixadas informações 

relevantes como o horário de funcionamento e as escalas de serviço permanente 

das farmácias do município do Porto. No seguimento da Portaria n.º 277/2012, 

junto da porta principal, existe um postigo através do qual se faz a dispensa dos 

medicamentos durante as noites de serviço permanente 1,3.  

Ao encontrar-se numa esquina, a fachada da FSL possui cinco montras divididas 

entre a Rua de São Vítor e a Avenida Rodrigues de Freitas, oferecendo uma 

área de exposição significativa, o que permite expor em simultâneo diversas 

marcas e campanhas que a farmácia esteja a trabalhar.    

2.4.2. Espaço interno 

O interior da FSL pode ser dividido em quatro áreas distintas: a áreas de 

atendimento ao público, o gabinete de atendimento personalizado, a área do 

armazém, a área das encomendas e o laboratório: 

• Área de atendimento ao público, existem quatro balcões 

individualizados de atendimento, diversos expositores e lineares 

distribuídos pela farmácia e uma gôndola que se encontra numa 

zona mais central do espaço onde os utentes costumam aguardar 

a sua vez de serem atendidos. Neste espaço também existem 

lineares de exposição de produtos, nomeadamente produtos de 

puericultura, dermocosmética, produtos veterinários e outros 

produtos farmacêuticos que a farmácia esteja a trabalhar no 

momento. A farmácia também dispõe neste espaço de uma 

balança e uma máquina automática de medição da pressão 

arterial, que estão à disposição dos utentes de modo gratuito. 

• Zona de armazém onde estão arrumados os medicamentos.  Existe 

uma separação segundo a forma farmacêutica- comprimidos/ 

cápsulas, xaropes, gotas, pomadas/ cremes, aerossóis, solutos, 

supositórios, injetáveis e adesivos transdérmicos - e, em cada 

categoria, os medicamentos estão arrumados por ordem alfabética, 
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havendo ainda uma subdivisão das formas sólidas em 

medicamentos de marca e genéricos. 

• O gabinete de atendimento personalizado é maioritariamente 

utilizado para as determinações dos parâmetros bioquímicos 

(colesterol total, triglicerídeos e glicemia) e da pressão arterial com 

esfigmomanómetro. É também neste gabinete que decorrem as 

consultas de nutrição e onde se procede, sempre que necessário, 

a um atendimento mais personalizado do utente. 

• Área das encomendas que é o local onde se realizam todas as 

tarefas relacionadas com o BackOffice, como a receção e 

conferência das encomendas, conferência de receituário, gestão 

de devoluções aos fornecedores e onde são armazenados alguns 

excedentes de stock que não têm lugar nos locais predefinidos. 

• Laboratório que é um local devidamente equipado para a 

preparação de medicamentos manipulados. 

3. Gestão da farmácia 

3.1. Sistema informático  

O sistema informático usado na FSL é o Sifarma2000 distribuído pela Glintt. Este 

sistema está instalado em todos os computadores e é através deste que é feita 

a gestão de produto a todos os níveis, desde a receção do produto, gestão de 

stocks e encomendas, dispensa de produtos, gestão dos prazos de validade e 

marcação de preços.  

Apesar de ser um sistema com diversas fragilidades e nem sempre muito 

funcional, é um sistema bastante completo e que configura uma mais valia nos 

diferentes aspetos da gestão da farmácia e do atendimento ao público.  

Durante o meu estágio foi implementado o sistema de reservas, através do 

Sifarma2000. Apesar das dificuldades iniciais em incorporar o novo 

procedimento no funcionamento da farmácia, este sistema mostrou ser foi uma 

mais-valia, uma vez que alerta para a necessidade de segregação dos produtos 

reservados no momento em que este entra no stock da farmácia. Este sistema 

é também parte fundamental da implementação da Diretiva dos Medicamentos 

Falsificados que vem estabelecer uma maior exigência em termos de segurança 
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e rastreabilidade das embalagens de medicamentos que circulam no mercado 

europeu 4,5. 

3.2. Encomendas 

3.2.1. Fornecedores  

O principal fornecedor da FSL é a Alliance Healthcare, existindo também dois 

fornecedores secundários e de menor dimensão, a Medicanorte e a Empifarma, 

aos quais se encomendam os produtos que o fornecedor principal não tem 

disponíveis ou nos quais se obtém uma vantagem comercial. Para além das 

encomendas aos distribuidores, também se realizam periodicamente 

encomendas diretas aos laboratórios, geralmente de maiores dimensões, 

através dos delegados comerciais, como acontece com a GSK, ZENTIVA, 

GENERIS, Perrigo e outros laboratórios. 

3.2.2. Criação de encomendas 

As encomendas levadas a cabo pela FLS enquadram-se em três tipos: 

• Encomenda diária: gerada pelo Sifarma2000, tendo como base o 

registo de vendas, os stocks mínimo e máximo definidos e o 

fornecedor preferencial de cada produto; a proposta de encomenda 

é analisada, aprovada e enviada ao fornecedor por via eletrónica. 

• Encomendas manuais: produtos solicitados por via telefónica ao 

distribuidor ou encomendas realizadas presencialmente com 

delegados comerciais. 

• Encomendas instantâneas: produtos pedidos para além daquilo 

que está definido pelas encomendas diárias.  

Para além destas vias, ainda é possível realizar encomendas através da “Via 

Verde do Medicamento”. Trata-se de um mecanismo alternativo que permite a 

aquisição dos medicamentos abrangidos e que pode ser ativado quando a 

farmácia não tem stock suficiente do medicamento par dispensar. Assim, com 

base numa receita médica válida, é realizada a encomenda a um distribuidor 

aderente e este satisfaz o pedido através do stock reservado para este canal6. 

Ao longo do estágio pude acompanhar à seleção e à aquisição de encomendas 

realizadas pela farmacêutica responsável. Tive autonomia na realização de 

encomendas manuais e de via verde efetuando as mesmas sempre que era necessário. 
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3.2.3. Receção das encomendas 

A receção das encomendas segue um processo sistematizado que, geralmente, 

inclui os seguintes passos: 

• Verificação de que o destinatário da encomenda é efetivamente a FSL; 

• Verificação, através da guia de remessa, de que todos os contentores 

correspondentes à encomenda foram entregues; 

• Seleção, no menu “Receção de Encomendas” do Sifarma2000, da(s) 

encomenda(s) a rececionar e atribuição do respetivo número de guia de 

remessa/fatura. 

• Receção manual de todas as embalagens, verificação da integridade das 

mesmas e do respetivo prazo de validade (geralmente prioriza-se os 

medicamentos de frio para evitar quebras na cadeia de frio). 

• Retificação dos preços de custo e preço de venda a público (PVP) dos 

produtos, de acordo com o documento de faturação fornecido. 

• Transferência dos produtos encomendados, mas que não foram 

entregues, para a encomenda de outro fornecedor. 

•  Atribuição de um número sequencial em caso de receção de 

benzodiazepinas ou psicotrópicos 

• Comunicação ao INFARMED dos medicamentos em falta e dos que foram 

atribuídos através do sistema Via Verde. 

• Impressão das etiquetas dos produtos de venda livre. No caso dos 

produtos de venda livre, é obrigatória a rotulagem com o PVP numa zona 

da embalagem apropriada para não ocultar o lote, o prazo de validade, a 

indicação terapêutica, o modo de utilização e a escrita em braille 7. 

3.3. Aprovisionamento 

Após a receção das encomendas, os medicamentos são armazenados de 

acordo com o esquema de arrumação pré-definido pela farmácia. Como já foi 

referido, existe uma separação dos medicamentos por formas farmacêuticas. 

As formas sólidas (comprimidos e cápsulas) estão divididos em medicamentos 

de referência e medicamentos genéricos e, dentro de cada grupo, estão 

arrumados por ordem alfabética. Existem ainda armários e gavetas destinados 

aos xaropes, solutos, gotas, ampolas, supositórios, aerossóis, adesivos 

transdérmicos, pomadas/cremes e psicotrópicos. Nestes casos, não existe 
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separação entre medicamentos genéricos e de referência e os medicamentos 

também estão ordenados por ordem alfabética. Por uma questão de facilitar no 

momento do atendimento, existem duas gavetas extra: uma destinada aos 

produtos farmacêuticos incluídos no Protocolo de Diabetes (tiras reativas, 

lancetas…) e outra dedicada aos produtos de uso ginecológico (cremes, 

comprimidos vaginais ou óvulos). Os MNSRM, dispositivos médicos mais 

vendidos, suplementos alimentares e produtos de dermofarmácia e cosmética 

estão maioritariamente nos lineares e gavetas que se encontram atrás dos 

balcões de atendimento ou, em casos particulares, estão arrumados na ordem 

dos MSRM ou na zona de armazém, conforme a conveniência da rotina da 

farmácia. Os produtos que exigem uma conservação e armazenamento entre os 

2ºC e os 8ºC, como as insulinas, vacinas e alguns colírios, encontram-se no 

frigorifico. Os produtos reservados pelos utentes também tem um local próprio 

onde são guardados com a respetiva identificação do utente a quem se 

destinam, havendo um local para os produtos que já foram pagos no momento 

da reserva e outro local para os produtos que estão encomendados, mas ainda 

não foram pagos pelo utente. 

Quando se procede à arrumação das embalagens no respetivo lugar, tenta-se 

seguir uma lógica de “First expired First Out” de modo a evitar que os produtos 

fiquem “esquecidos” na gaveta e tenham de ser devolvidos por prazo de 

validade. 

Tal como a receção de encomendas, a arrumação dos medicamentos foi 

fundamental que eu travasse conhecimento com as diversas especialidades 

farmacêuticas e com o local onde cada produto está arrumado, o que facilitou a 

minha tarefa na hora do atendimento de várias formas- porque me permitiu estra 

mais focada no utente e perder menos tempo à procura dos produtos e porque 

facilitou a comunicação com os utentes que muitas vezes só reconhecem os 

medicamentos pelo aspeto da caixa e pelo nome comercial. 

3.4. Controlo de prazos de validade  

Na FSL, todos os meses é emitida uma listagem com todos os produtos cujo 

prazo de validade expira no mês seguinte e dali a dois meses: por exemplo, na 

listagem emitida em julho constam todos os produtos cujo prazo de validade 

termina em agosto e em setembro. Deste modo, procede-se a uma dupla 
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verificação, o que diminui a probabilidade de algum produto não ser retirado dos 

locais de aprovisionamento antes de expirar o seu prazo de validade. 

A partir desta lista, é feita a verificação de todos os produtos constantes da 

mesma para confirmar se os prazos de validade registados informaticamente 

coincidem com os das embalagens que estão em stock e, quando não existe 

esta coincidência, os prazos de validade dos produtos são retificados 

informativamente. Os produtos cujo prazo expira no período definido, são 

segregados e é emitida uma nota de devolução ao fornecedor. 

3.5. Devoluções e quebras de stock 

A devolução de produtos é feita por diversos motivos, quer relacionados com os 

utentes (cliente desistiu), quer relacionados com o próprio produto (a embalagem 

vem incompleta/danificada, o produto vem com prazo de validade muito curto ou 

o produto encomendado/enviado não era o produto encomendado/pretendido) e 

é efetuada mediante a emissão de uma nota de devolução. Para além destas, 

todos os meses é efetuada a devolução dos produtos cujo prazo de validade 

expira nos dois meses subsequentes. Em resposta à devolução, o fornecedor 

pode aceitar a devolução e compensar a farmácia (emitindo uma nota de crédito 

ou enviando novo produto) ou recusar a devolução e, neste caso, a farmácia é 

que assume o prejuízo.  

As quebras são uma forma de regularizar saídas de produto, mas que só deve 

ser usada em casos excecionais como produtos para uso interno, devoluções 

não aceites pelo laboratório ou danificação acidental de embalagens. É através 

deste mecanismo que é possível contabilisticamente deduzir o IVA pago ao 

fornecedor de um produto que foi comprado, mas não vendido. 

4. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é “o ato profissional em que o farmacêutico, após 

avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas 

aos doentes mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou 

indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável para 

o correto uso dos medicamentos. Na cedência de medicamentos o farmacêutico 

avalia a medicação dispensada, com o objetivo de identificar e resolver 

problemas relacionados com os medicamentos (PRM), protegendo o doente de 

possíveis resultados negativos associados à medicação”8. 
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Assim, podemos afirmar que neste momento o farmacêutico, como profissional 

de saúde, coloca o seu conhecimento técnico-científico ao serviço do utente, 

aconselhando-o da melhor forma possível. Este vínculo de confiança é um meio 

privilegiado de comunicação com a população e é fundamental para a promoção 

da saúde dos utentes, especialmente no que concerne ao uso de medicamentos.  

4.1. Prescrição 

A prescrição de medicamentos por parte dos médicos e médicos dentistas é 

efetuada por Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa, a 

forma farmacêutica, dosagem, a apresentação, a quantidade e a posologia. A 

legislação em vigor prevê que esta prescrição seja por via eletrónica, salvo as 

exceções previstas na lei: falência do sistema informático, inadaptação do 

prescritor, prescrição no domicílio ou no caso de o prescritor não emitir mais de 

40 receitas por mês. 

Atualmente, as receitas manuais são raras e para sere válidas têm de cumprir 

diversos requisitos: 

• Correta identificação do utente e do regime de comparticipação 

• Identificação do prescritor pela respetiva vinheta e assinatura 

• Identificação do local da prescrição 

• Data da prescrição- a receita tem de ser avida até 30 dias apos a emissão 

da receita 

• Apenas podem conter quatro linhas de prescrição até um máximo de duas 

embalagens por medicamento ou quatro embalagens de um único 

medicamento. 

• DCI da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, dimensão e 

número de embalagens. 

• Se aplicável, o nome comercial do medicamento 

Quando alguns destes requisitos não é cumprido a receita deve ser rejeitada, o 

que implica que o utente não pode usufruir comparticipação no preço dos 

medicamentos.  No entanto, quando a única omissão é na dosagem do 

medicamento ou na dimensão da embalagem, a receita pode ser validada, mas 

só pode ser dispensada a dosagem mais baixa e/ou a embalagem mais pequena 

disponível do medicamento em causa. 
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Já no caso das receitas eletrónicas apenas é enviado o número da receita e dos 

respetivos códigos de dispensa e opção para o telemóvel e/ou e-mail do utente 

ou a prescrição é entregue em papel sob a forma de guia de tratamento. Este 

tipo de receitas já inclui, automaticamente, todas a informações necessárias 

sobre o utente, sobre o prescritor e a informação clara sobre o medicamento a 

dispensa. Ao contrário do que acontece com as receitas manuais, o utente pode 

fracionar o aviamento da medicação de acordo com as suas necessidades, sem 

qualquer prejuízo na comparticipação9 . 

Portanto, as receitas eletrónicas permitiram diminuir drasticamente os erros de 

prescrição, os erros de dispensa e agilizar todo o processo de verificação de 

receituário, para além de reduzir muito os prejuízos associados a erros de 

validação das receitas manuais: o utente usufruía de uma comparticipação da 

qual a farmácia não era reembolsada porque a receita tinha sido aceite sem 

cumprir todos os requisitos exigidos.  

Durante o meu estágio, entrou em vigor um novo modelo de receitas manuais, o 

que acrescentou mais um ponto a ter em conta na hora de aviar uma receita 

manual, todas as receitas com data de julho em diante só eram válidas que já 

estivessem no novo modelo. Na FSL, são poucas as receitas manuais recebidas 

e, para além da verificação inicial no momento do atendimento, é feita uma dupla 

verificação quando se está a proceder à organização das receitas para a 

posterior faturação à entidade responsável pela comparticipação. Ainda assim, 

por vezes são detetados problemas como falta de assinaturas do prescritor ou 

receitas aviadas após os 30 dias da emissão da receita, por exemplo, o que vai 

implicar prejuízos para a farmácia. 

4.2. Medicamentos sujeitos a receita médica  

Os MSRM apenas podem ser dispensados em farmácia comunitária e mediante 

a apresentação de uma receita médica. Incluem-se neste grupo todos os 

medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

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

utilizados sem vigilância médica;  possam constituir um risco, direto ou indireto, 

para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 
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reações adversas seja indispensável aprofundar; destinem-se a ser 

administrados por via parentérica10. 

Ao longo do estágio deparei-me com vários pedidos de MSRM, como anti-

inflamatórios (Voltaren ® 75mg, Naprosyn®), antibióticos, benzodiazepinas e 

antidepressivos sem a apresentação de uma prescrição médica. Sempre que 

surgiam pedidos de MSRM tentava perceber junto do utente se se tratava de 

medicação habitual ou de uma questão pontual, de modo a avaliar a gravidade 

da situação e, se possível, indicar alternativas terapêuticas que podiam ser 

fornecidas sem receita médica. Nas situações mais complicadas aconselhava o 

utente a dirigir-se ao médico. 

4.2.1. Validação da prescrição e aviamento 

A validação e dispensa de uma prescrição deve ser acompanhada de uma 

atenção especial para com a pessoa a quem a medicação se destina.  

Para além de verificar o cumprimento de todos os requisitos da prescrição já 

referidos, o farmacêutico também deve enquadrar a prescrição no contexto 

clínico da pessoa. Seguindo este procedimento, procura-se que sejam detetadas 

possíveis contraindicações e interações entre medicamentos prescritos pela 

primeira vez e outra terapêutica que o doente já faça, bem como alertar o utente 

para possíveis alterações da sua medicação habitual 11. 

Esta avaliação prévia da prescrição é fundamental para a segurança do doente 

por diversas razões. Uma das principais razões é o facto de muitos utentes 

serem acompanhados por vários médicos e, muitas vezes, não informam 

corretamente os clínicos de toda a medicação o que leva a duplicações de 

medicação ou à prescrição de novos medicamentos que não devem ser usados 

concomitantemente com outros medicamentos que fazem parte da terapêutica 

habitual dos doentes.  Outro motivo prende-se com o facto de ser na farmácia 

que o utente é alertado sobre alterações da medicação e lhe são explicadas 

alterações posológicas.    

Ao dispensar um medicamento, o farmacêutico deve informar o utente da 

existência dos medicamentos disponíveis com a mesma SA, FF, apresentação 

e dosagem do medicamento prescrito, bem como sobre aqueles que são 

comparticipados pelo SNS e o que tem o preço mais baixo.  

O doente tem o direito de escolher qualquer medicamento com a mesma DCI, 

FF e dosagem do medicamento prescrito. As únicas exceções a esta regra são 
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quando não está disponível um medicamento genérico para aquela SA ou o 

prescritor tenha justificado a impossibilidade da substituição. 

Tendo em conta que muitos utentes da FSL memorizam as posologias de acordo 

com o aspeto da embalagem/ comprimido, evitam-se as trocas de laboratórios 

de genéricos. No entanto, sempre que essa opção existe, é dada a escolha de 

aviar o medicamento mais barato. Uma das questões mais complicadas de 

explicar aos utentes foi a alteração dos preços dos medicamentos relacionada 

com o surgimento de novos genéricos no mercado.  

4.3. Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados podem ser classificados como Fórmulas 

Magistrais (quando são preparados segundo uma receita médica que especifica 

o doente a quem o medicamento se destina), ou Preparados Oficinais (quando 

o medicamento é preparado segundo indicações compendiais, de uma 

Farmacopeia ou Formulário). Aquando da dispensa de um medicamento 

manipulado, o farmacêutico deverá fornecer ao utente todas as informações 

sobre posologia, modo de administração, condições de conservação e prazo de 

validade 12. 

Na FSL, são elaborados alguns preparados oficinais como o “Creme 

Cicatrizante” ou o “Tópicos das frieiras” que são os que têm mais procura na 

farmácia. Já as fórmulas magistrais são encomendadas a outra farmácia. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar na preparação de um 

lote de “Creme Cicatrizante”. 

4.4. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM podem ser cedidos sem a apresentação de uma prescrição e 

subdividem-se em medicamentos de venda livre (que podem ser vendidos fora 

das farmácias, em espaços autorizados) e em medicamentos de venda exclusiva 

em farmácia (MNSRM-EF). Estes medicamentos são, geralmente, dispensados 

por indicação farmacêutica quando um utente solicita ajuda para a resolução de 

um transtorno menor 13. 

4.5. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a um controlo 

mais apertado do que os restantes medicamentos.  
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A dispensa destes medicamentos segue um procedimento diferente dos 

restantes: tem de haver um registo sobre o médico; nome e morada do utente; 

nome, morada, número e validade do documento de identificação da pessoa a 

quem é cedida a medicação.  

Posteriormente, todas as saídas de psicotrópicos e estupefacientes são 

comunicadas ao INFARMED até ao oitavo dia do mês seguinte, juntamente com 

a digitalização de todas as recitas manuais recebidas e todos os registos têm de 

ser guardados na farmácia por um período de três anos  14. 

5. Outros produtos farmacêuticos 

5.1. Medicamentos de uso veterinário 

Constituem-se com um produto ou medicamento de uso veterinário as 

substâncias com ação farmacológica, imunológica ou metabólica com 

propriedades curativas ou preventivas de doenças nos animais ou seus sintomas 

15.  

A FSL tem “Espaço Animal” e os produtos veterinários mais procurados são 

desparasitantes internos e externos para animais de companhia. 

Excecionalmente, surgem pedidos de produtos específicos que são 

encomendados ao fornecedor.  

5.2. Dispositivos médicos 

Existe uma gama variada de DM disponíveis na farmácia como material de 

penso, seringas, fraldas, testes de gravidez, tensímetros, dispositivos para 

ostomia, etc. A FSL procura-se se haja sempre em stock os dispositivos mais 

procurados, mas dada a enorme variedade de DM disponíveis no mercado, 

sobretudo para ostomia, é frequente a necessidade de encomendar referencias 

especificas aos fornecedores.  

Para além da disponibilidade, também é necessário conhecer os DM e o seu 

funcionamento de modo a dar ao doente todas as informações necessárias sobre 

o uso correto do DM.  

5.3. Produtos cosméticos 

A dermocosmética e higiene corporal é uma área que tem ganho cada vez mais 

importância na farmácia comunitária. Esta área, para além de muito vasta, está 

em mudança contínua, quer pelo constante lançamento de novos produtos quer 

pela sazonalidade de alguns tipos de produtos. Para prestar um bom 
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aconselhamento é fundamental conhecer as marcas disponíveis na farmácia e 

os respetivos produtos.  

Na FSL, as marcas mais trabalhadas são a Vichy e a La Roche Posay,no âmbito 

da dermocosmética e a Klorane para os cuidados capilares. Já nos cuidados 

específicos para a exposição solar são a Avène e Piz Buin. 

 Durante o meu estágio, os produtos cosméticos mais procurados foram sem 

dúvida os produtos para exposição solar- protetores e “after sun”. Porém, 

também surgiram casos em que me foi pedido aconselhamento sobre produtos 

para situações específicas como rosácea, acne ou antirrugas. As informações 

sobre as diversas gamas e produtos necessários para que eu prestasse um bom 

atendimento foram sendo transmitidas pela equipa. Porém, sempre que surgiam 

situações em que eu tinha todas as informações necessárias recorria a alguém 

da equipa para me auxiliar no aconselhamento.  

5.4. Puericultura 

A FSL tem uma área reservada aos produtos de puericultura, onde se pode 

encontrar leites infantis, papas, produtos pós-parto, chupetas, biberões, cremes 

hidratantes para bebés ou crianças, entre outros. Esta não é uma área onde haja 

muita procura por parte dos clientes habituais da farmácia, ainda assim tenta-se 

que haja alguma variedade de produtos para responder às necessidades mais 

comuns de quem procura estes produtos. 

5.5. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são produtos de grande procura nas farmácias por 

parte dos seus utentes. Os produtos mais procurados são os produtos de 

emagrecimento e os complexos vitamínicos. 

Nesta área, a FSL trabalha com a Arkopharma e a PharmaNord e tem 

disponíveis várias gamas de suplementos alimentares. Para além da formação 

que tive pela equipa da farmácia, também pude assistir a algumas formações 

por delegados das principais marcas com que a farmácia trabalha, o que foi 

muito importante para que eu tivesse mais ferramentas e me sentisse mais à 

vontade no aconselhamento deste tipo de produtos. 

5.6. Nutrição específica 

Os produtos de nutrição específica são “os géneros alimentícios destinados a 

uma alimentação especial são aqueles que, devido à sua composição especial 
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ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de 

consumo corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais 

especiais de determinadas categorias de pessoas” 16. Assim, destinam-se ao 

complemento ou substituição de uma ou mais refeições em indivíduos com 

aporte nutritivo deficitário e tem havido uma procura crescente deste tipo de 

produtos. 

Existem diversos produtos, em diversas apresentações, com composição 

nutricional direcionada para grupos específicos: doentes oncológicos, indivíduos 

submetidos a cirurgia, diabéticos, insuficientes renais, crianças, idosos… 

6. Cuidados e serviços farmacêuticos 

A FSL disponibiliza aos seus utentes uma série de serviços e cuidados de saúde 

como a medição da pressão arterial, determinação da glicemia capilar, colesterol 

total e triglicerídeos e, ainda, dispõe de um serviço de consultas de nutrição.  

6.1. Determinação da pressão arterial, colesterol total, glicemia 

capilar e triglicerídeos 

Para a determinação da pressão arterial existe na farmácia um 

esfigmomanómetro automático à disposição dos utentes ou, quando o utente 

preferir, é possível medir a pressão arterial com um esfigmomanómetro manual. 

A determinação dos parâmetros bioquímicos é realizada no gabinete de 

atendimento personalizado. Neste grupo, a determinação da glicemia capilar é 

porventura o serviço mais relevante para os utentes da farmácia, dado grande 

número de utentes diabéticos que têm dificuldades ou não conseguem mesmo 

usar os dispositivos fornecidos para autodeterminação dos valores de glicemia. 

Dos serviços disponibilizados, apenas a determinação do colesterol total e dos 

triglicerídeos são serviços cobrados aos utentes. Todos os outros serviços são 

prestados de modo gratuito pela farmácia.  

6.2. Consultas de nutrição 

Este é o único serviço que não é prestado diretamente por nenhum membro da 

equipa da FSL. Resulta de uma parceria da farmácia com a Arkopharma e, a 

cada 15 dias, uma nutricionista desloca-se à farmácia para as consultas. 

6.3. Valormed 

Na FSL realiza-se a recolha de medicamentosa usados que são depois 

recolhidos pela Alliance Healthcare.  Cabe também aos farmacêuticos 
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comunitários promover este tipo de recolha de medicamentos, evitando que 

sejam rejeitados juntamente com os resíduos e contaminem o ambiente. 

7. Balanço pessoal 

Durante o primeiro mês de estágio em farmácia comunitária, as tarefas que 

realizei foram maioritariamente de backoffice. Apesar de serem consideradas 

tarefas menores, a receção das encomendas e o arrumar dos medicamentos são 

fundamentais para o bom funcionamento da farmácia e foram muito importantes 

para que eu travasse conhecimento com os nomes comerciais e com o aspeto 

das embalagens, bem como com os lugares de cada produto e, assim, facilitar o 

atendimento dos utentes. 

Para além das tarefas, foi-me dada a oportunidade de participar noutras tarefas, 

mais relacionadas com a gestão da farmácia, como: 

• Emissão e regularização de devoluções 

• Organização de faturas dos diferentes subsistemas e seguros de saúde 

• Organização do receituário pelo respetivo organismo de comparticipação 

• Organização dos dossiês com as faturas dos vários fornecedores 

No entanto, mesmo durante este período inicial pude assistir a vários 

atendimentos e tive ajuda da equipa para consolidar, não só conhecimentos de 

farmacologia e farmacoterapia, como também procedimentos para um bom 

atendimento e, sobretudo, para casos em que é requerida indicação 

farmacêutica. 

A autonomia nos atendimentos foi algo que fui adquirindo paulatinamente, 

sempre com o apoio de toda a equipa que se mostrou sempre disponível a 

esclarecer todas as minhas dúvidas e a resolver situações mais complicadas 

com os utentes. Efetivamente, as situações em que necessitava de aconselhar 

algum MNSRM foram porventura as que mais duvidas me suscitaram, quer pela 

grande variedade de produtos disponível, quer por muitas vezes não conseguir 

perceber claramente qual era a situação associada à queixa do utente. 

Com o tempo e há medida que fui conhecendo os utentes habituais da farmácia, 

também pude estabelecer uma relação de maior proximidade e confiança, o que 

acabava por facilitar o meu trabalho e se mostrou muito gratificante.  
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PARTE II- PROJECTOS DESENVOLVIDOS 

1. Promoção da adesão e revisão da medicação 

1.1. Enquadramento e objetivos 

Como um dos projetos a desenvolver durante o estágio, organizei uma iniciativa 

que incluísse, simultaneamente, promoção da adesão e revisão da terapêutica, 

ou seja, que promovesse junto dos utentes servidos pela farmácia o uso correto 

dos medicamentos e permitisse que a equipa detetasse eventuais problemas 

relacionados com a medicação ou mesmo reações negativas aos 

medicamentos. A relevância deste projeto prende-se com o facto de grande parte 

dos utentes da FSL serem idosos com baixa escolarização, muitos que vivem 

sozinhos e não têm qualquer acompanhamento assíduo relativamente à 

medicação, exceto o apoio que lhes é dado quando vão à farmácia comprar a 

medicação ou medir a tensão arterial, por exemplo. É nestes momentos que, 

muitas vezes, surge a perceção dos erros que os utentes cometem ao tomar a 

medicação, mas que necessitam de uma atenção maior do que a que pode ser 

disponibilizada no momento do atendimento. 

A adesão à terapêutica pode ser definida como “o grau de concordância entre 

as recomendações do prestador de cuidados de saúde e o comportamento do 

paciente relativamente ao regime terapêutico proposto”17. Dada a abrangência 

desta definição, podemos incluir, para além da medicação, as recomendações 

sobre a dieta, exercício físico e estilo de vida. 

Assim, o cumprimento das prescrições médicas é fundamental para que se 

atinjam os objetivos clínicos estabelecidos, evitando, desse modo, 

consequências decorrentes das patologias ou do uso incorreto dos 

medicamentos. 

Existem diversas situações que se enquadram na não adesão à terapêutica 

como:  

• não comprar a medicação prescrita pelo médico;  

• Não tomar a dose correta 

• Tomar a medicação num horário errado 

• Aumentar ou diminuir a frequência de tomas 

• Parar o tratamento sem indicação médica 

• Adiar ou não comparecer às consultas médicas 
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• Interrupção temporária da medicação 

• “white-coat compliance”, em que o doente cumpre a terapêutica algum 

tempo antes e depois das consultas 

A revisão da medicação é a avaliação do processo de uso dos medicamentos, 

com a principal finalidade de identificar Problemas Relacionados com os 

Medicamentos (PRM). Neste processo, o farmacêutico deve ter conhecimento 

de toda a medicação habitual do doente de modo a avaliar se : o medicamento 

é indicado para o problema de saúde do doente, se a posologia é a adequada 

para a o problema de saúde e para o indivíduo e se o doente entende e adere à 

posologia e às instruções de uso 8,18. Ou seja, é necessário adotar uma 

abordagem centrada no doente, tendo em conta toda a sua história clínica, 

patologias de que já padeceu ou padece e, eventualmente, a terapêutica 

seguida. 

Assim, podemos definir três grandes linhas orientadoras deste projeto: 

• Foco no uso dos medicamentos 

• Prevenção e resolução de PRM 

• Otimização dos resultados da farmacoterapia 

Para além destes objetivos, também se pretendia perceber melhor quais as 

falhas mais comuns dos doentes em relação à medicação, de modo a perceber 

eventuais falhas na comunicação farmacêutico-utente e a desenvolver 

estratégias para melhorar a transmissão de informação.  

1.2. Divulgação do projeto junto dos utentes e adesão 

A iniciativa foi divulgada mediante a afixação de cartazes em várias montras da 

farmácia (Anexo I) e mediante conversa com os utentes duramente os 

atendimentos.  

Apesar de o objetivo do projeto ser ajudar os utentes com a sua medicação, não 

houve grande interesse espontâneo em participar. Quase todos os utentes que 

participaram foi por da sugestão da equipa da farmácia.  

1.3. Procedimento 

No momento em que apresentávamos a iniciativa e o utente demonstrava 

interesse, era marcada uma data e hora para a consulta e era pedido ao utente 

que trouxesse toda a medicação que tivesse em casa- medicação habitual e 
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outros medicamentos de uso esporádico que eventualmente tivesse em casa 

(MNSRM, pomadas, colírios…).   

Durante a conversa houve alguns tópicos que foram abordados: 

• Idade 

• Escolaridade 

• Quem prepara a medicação 

• Sobre a medicação habitual:  

o Sabe para que toma? 

o Sabe como tomar? 

• Quais as patologias de que padece 

• Controlo da doença 

De acordo com cada caso e com as situações detetadas, foi feito um 

aconselhamento personalizado e foi fornecido um cartão com a sistematização 

da medicação habitual do doente e as respetivas posologias (Anexo II). 

1.4. Casos 

Uma vez que foram poucos os participantes, é pertinente a explanação de casa 

uma das situações, até porque são ilustrativas da realidade de grande parte dos 

utentes da FSL. 

Assim, de modo a garantir o anonimato dos utentes que participaram no projeto, 

foi atribuído a cada um a designação de “caso x”. 

1.4.1. Caso 1 

Senhora com 88 anos, sem qualquer escolaridade e vive sozinha com o 

marido também idoso.  

É a responsável pela preparação da própria medicação.  

Tabela 2: Medicação habitual e respetiva posologia da utente “caso 1”. 
MEDICAÇÃO HABITUAL POSOLOGIA 

VELMENTIA® 1+0+1 

Trimetazidina 1+0+1 

TROMALYT® 0+1+0 

 

Diabética há vários anos, já esteve medicada com diversos medicamentos, 

incluindo insulina, mas o médico decidiu deixar apenas um (VELMENTIA®) dada 

a confusão que a senhora fazia com os outros medicamentos.  Para além 



20 
 

do VELMENTIA®, também tem indicação médica para tomar Trimetazidina 

e TROMALYT®, no entanto, não consegue perceber como tomar estes 

medicamentos e faz confusão com as horas a que tem de tomar cada um.  

Não tem qualquer noção sobre a finalidade dos medicamentos que toma, mesmo 

depois de esta lhe ter sido explicado várias vezes, tal como não consegue 

interiorizar os horários a que tem de tomar os medicamentos. Apenas sabe que 

o VELMENTIA® é par tomar de “9 em 9 horas” porque “foi o que o Sr. Dr. me 

disse quando comecei a tomar o medicamento dos diabetes”. No dia da primeira 

consulta (9/8/19), realizámos a medição da glicémia capilar e obtivemos um 

resultado de 266 mg/dL. 

Propusemos à senhora que voltasse à farmácia na semana seguinte para 

voltarmos a falar e perceber se já estaria a tomar a medicação corretamente.  

Na segunda vez que veio à farmácia com este propósito (no dia 19/08/2019), foi 

possível perceber que a utente continua a não fazer a medicação corretamente. 

Mesmo após escrever na caixa o símbolo/letra que a senhora tinha dito que 

perceberia, após breves momentos, já não se conseguia lembrar de para que 

era a medicação ou como tomar. O valor de glicemia capilar foi neste dia de 242 

mg/dL – um valor próximo dos que tinham sido registados nas medições 

anteriores. Com base nas guidelines para o controlo da Diabetestipo 2 

recomendam valores de glicemia capilar em jejum entre os 80 e os 130 mg/dL, 

podemos afirmar que a doença não está controlada 19,20.  

Com efeito, precisa claramente de apoio adicional, para além daquele que pode 

ser prestado quotidianamente na farmácia, no que toca à organização da 

medicação.   

1.4.2. Caso 2 

Homem de 58 anos, vive sozinho e trabalhava na construção civil até ter um 

Enfarte Agudo do Miocárdio há algumas semanas.    

Houve mudanças significativas na medicação e, por isso, convidámo-lo a vir à 

farmácia para falarmos sobre o novo esquema terapêutico. Antes de sofrer o 

enfarte agudo do miocárdio, já estava medicado com vários anti-hipertensores e 

um inibidor da agregação plaquetária. Cumpria a medicação, com exceção 

do Xarelto®, porque muitas vezes deixava passar a validade das receitas e não 

tinha condições económicas de pagar o medicamento por inteiro (~75 €).  
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Tabela 3 :Medicação habitual e respetiva posologia da utente “caso 2”. 
MEDICAÇÃO HABITUAL POSOLOGIA 

PANTOPRAZOL JJ 

ALOPURINOL 1+0+0  

LISONORM®(LISINOPRIL+AMLODIPINA) 1+0+0 

LASIX® (FUROSEMIDA) 1+0+1/2 (lanche) 

BISOPROLOL 1+0+0 

ELIQUIS® (APIXABANO) 1+0+1  

ÁCIDO FÓLICO 1+0+0 

ATORVASTATINA 0+0+1 

 

Durante a conversa, foi possível perceber que o senhor tem noção da indicação 

terapêutica dos medicamentos que toma: “o pantoprazol é para o estômago e 

toma-se de manhã, em jejum”, por exemplo.  

O único medicamento que não tomava corretamente era o Alopurinol porque já 

não se lembrava para que situação se destinava, nem como se tomava. Quanto 

aos outros medicamentos, tem a noção da sua importância e procura tomar 

todos corretamente.  

Após explicarmos o novo esquema terapêutico e esclarecermos as questões 

mais problemáticas, o senhor foi capaz de nos explicar corretamente os 

medicamentos que teria de tomar e a respetiva posologia.  

No entanto, existem dois pontos que poderão vir a ser problemáticos: 

• o senhor nem sempre faz uma refeição a meio da tarde, pelo que o meio 

comprimido de Lasix® que é suposto tomar neste horário poderá ser 

esquecido; 

• As receitas de ELIQUIS® só têm validade de 30 dias e, possivelmente, 

verificar-se-á uma situação semelhante à que verificava com o Xarelto®: 

o utente deixar o prazo da receita prescrever e não cumpre a terapêutica 

por falta de recursos para pagar o medicamento na totalidade. 

1.4.3. Caso 3 

Senhora de 85 anos, com a instrução primária, vive sozinha com o marido 

também idoso e é a responsável pela preparação da própria medicação. Quando 
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apresentámos a iniciativa acedeu porque “não sei bem para que é que são uns 

medicamentos que tenho lá em casa ou se ainda estão bons”.  

Quanto à medicação habitual, sabe para que são todos os medicamentos que 

toma e como tomá-los corretamente. A única exceção era o Tromalyt® que a 

senhora tomava ao pequeno-almoço, em vez de no final do almoço, mas 

compreendeu o erro e interiorizou sem qualquer dificuldade como passar a tomar 

o medicamento corretamente.  

Trouxe algumas caixas de medicamentos que já estavam fora de prazo, 

predominantemente analgésicos de uso esporádico.    

Tabela 4: Medicação habitual e respetiva posologia da utente “caso 3”. (1) representa a 
posologia seguida pela utente e que não correspondia à psooslogia prescrtita pelo médico. 
MEDICAÇÃO HABITUAL POSOLOGIA 

ESOMEPRAZOL JJ 

ZANIPRESS® JJ  

FOLICL® 1+0+1 

DAFLON® 1+0+1  

ESCITAOPRAM 1+0+0 

TROMALYT® 1+0+0 (1) /0+1+0 (2) 

VICTAN® SOS ANSIEDADE 

ZOLPIDEM SOS INSÓNIA 

 

1.4.4. Caso 4 

Senhora de 79 anos, vive sozinha e prepara a própria medicação. 

Foi capaz de enumerar toda a medicação habitual e esporádica, compreende a 

indicação terapêutica de cada um e a posologia correta.  

Em casa guardava alguns colírios que já estavam abertos há vários meses e que 

eu levei para o Valormed. Tinha ainda uma embalagem de Lorazepam 2,5 mg 

que já não se lembrava para o que era e outra embalagem de Hygroton® que já 

não faz parte da medicação habitual.   
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Tabela 5: Medicação habitual e respetiva posologia da utente “caso 4”. 

MEDICAÇÃO HABITUAL POSOLOGIA 

RISIDON ® 1+0+1  

CARZAP®  1+0+0  

Sertralina  1+0+0  

TROMALYT ® 0+1+0  

Naproxeno  SOS dores  

VICTAN ® SOS ansiedade  

LORENIN ® SOS insónia  

ZILPEN ® SOS dores  

RANTUDIL® SOS dores  

 

Esta senhora, apesar de diabética há vários anos, não realiza o controlo 

glicémico com a regularidade desejável. Este facto deve-se à incapacidade de a 

senhora fazer a medição com o aparelho que lhe foi fornecido no centro de 

saúde. Para tentar remediar esta situação, foi sugerido à utente que recorra mais 

amiúde à farmácia, uma vez que lá pode medir a glicemia capilar gratuitamente.  

1.4.5. Caso 5 

Senhora de 87 anos e é responsável pela própria medicação, apesar de viver 

com familiares. Durante a conversa foi possível perceber que a senhora tem uma 

ideia geral da indicação dos medicamentos que toma.  

Quanto ao cumprimento da posologia, apenas o Cartia® estava a ser tomado ao 

pequeno-almoço e não no fim do almoço como tinha sido prescrito pelo 

médico.  Após ter sido exposta esta situação à utente, foi-lhe explicado que 

deveria passar a tomar o Cartia® após o almoço. 

A senhora tem apresentado queixas de falta de forças e, em várias idas à 

farmácia, têm-se verificado valores de pressão arterial relativamente baixos. Em 

conversa, a utente explicou que tomava outro anti-hipertensor (segundo os 

registos era o Olsar Plus® 20/12,5 mg), mas que a médica trocou após a utente 

se ter queixado de inchaço nas pernas. 
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Tabela 6: Medicação habitual e respetiva posologia da utente “caso 3”. (1) representa a 
posologia seguida pela utente e que não correspondia à psooslogia prescrtita pelo médico. 

MEDICAÇÃO HABITUAL POSOLOGIA 

BETASERC® 24 MG  1+0+1  

OLSAR PLUS® 20/25  JJ  

CITALOPRAM 10 MG  1+0+0  

MODINA®  1+0+1  

VIGANTOL®  10 GOTAS/DIA  

ULTIBRO ® 1X/DIA  

PANTOPRAZOL  JJ  

CARTIA®  1+0+0 (1) /0+1+0 (2) 

No dia em que participou no projeto, a pressão arterial de 118-51 mmHg, um 

valor que se encontra dentro dos valores normais (entre 90/60 mmHg e 120/80 

mmHg)21. Apesar disso, propusemos que utente viesse mais frequentemente à 

farmácia para fazer uma monitorização mais regular da pressão arterial e, caso 

se verifique a necessidade, consultar o médico para uma nova avaliação do 

quadro clínico.   

1.5. Resultados  

Tabela 7 Resumo dos dados dos utentes sobre o génro, idade, escolaridade, sobre a preparação 
da medicação e o número de medicamento que toma diariamente. 

Caso género Idade Escolaridade Prepara própria 

medicação? 
Quantos medicamentos 

toma diariamente? 

1 F 88 analfabeta sim 3 

2 M 58 4 ª classe sim 8 

3 F 85 4ª classe sim 8 

4 F 79 4 ª classe sim 4 

5 F 87 4ª classe sim 8 

 

A média de idades dos utentes avaliados é de 79,4 anos, nenhum completou 

mais do que o 1º ciclo do ensino básico, todos são os responsáveis pela própria 

medicação e tomam uma média de ~6 medicamentos por dia (Tabela 7). 
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Estes utentes em particular têm, na sua maioria, ideia sobre qual a indicação 

para que tomam os seus medicamentos (Gráfico 1) e, de uma maneira geral, 

cumprem as posologias prescritas pelo médico. A exceção é efetivamente o 

Caso 1, em que a utente tem claras e graves dificuldades com o cuidado da sua 

medicação. 

1.6. Conclusões  
Apesar de o número de utentes participantes ser muito reduzido, podemos 

considerar que exemplificam o perfil da maior parte dos utentes da FSL: 

• Idosos  

• Baixa escolaridade 

• Polimedicados 

• Com várias comorbilidades 

• Sem o acompanhamento adequado na preparação da medicação 

Apesar de não ser uma amostra significativamente estatística, é exemplificativa 

de uma parte substancial dos utentes da FSL. Estes dados apenas vêm reforçar 

a ideia de que, para muitos idosos, a farmácia comunitária ser o único local onde 

recebem algum acompanhamento de forma mais assídua no que respeita à sua 

medicação. Esta ação foi também importante para a equipa da farmácia, pois 

demonstrou sua a importância no apoio aos seus utentes e o quão fundamental 

é atenção que lhes é prestada em cada atendimento. 

Figura 1:Gráficos  ilustrativos da avaliação sobre o cumprimento das posologias e o 
conhecimento da indicação dos medicamentos dos utentes. 
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2. Probióticos 

2.1. Enquadramento e objetivos 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 

os probióticos “são organismos vivos que, quando administrados em doses 

adequadas, são um benefício para a saúde do hospedeiro”. O interesse do seu 

uso prende-se, maioritariamente, com o restabelecimento do equilíbrio da flora 

microbiana colonizadora do organismo humano e que pode ser perturbado por 

diversos fatores.  

No contexto da FSL, estes são produtos que não têm grande aceitação por parte 

do público. Esta situação prende-se com vários fatores sendo os principais o 

preço destes produtos e a falta de informação sobre a sua importância e sobre 

as suas potencialidades na prevenção e como coadjuvantes do tratamento de 

diversas patologias  

Assim, os objetivos deste projeto foram informar o público da farmácia sobre a 

importância e as potencialidades destes produtos na promoção da saúde e, 

deste modo, também impulsionar as vendas dos diferentes probióticos que a 

farmácia trabalha. Assim, decidiu-se incluir neste folheto informativo probióticos 

com posicionamento em situações de diarreia, de obstipação e de saúde íntima 

feminina e que estivessem a ser trabalhados comercialmente pela farmácia 

(Anexo III). Tendo também em conta o público da farmácia, os pontos a focar 

foram abordados de uma maneira não muito detalhada e numa linguagem 

simples, de modo a que a informação fosse facilmente inteligível pelos utentes. 

2.2. Microbioma humano 

O microbioma humano compõe-se de 10-100 triliões de microrganismos que 

vivem em simbiose com o hospedeiro e revestem todo o organismo.   

Nos últimos anos, surgiram inúmeros estudos que apontam para a implicação 

destes microrganismos em processos fisiológicos. Ao nível da nutrição, as 

bactérias do trato gastrointestinal são fundamentais para a absorção de 

nutrientes, uma vez que são capazes de metabolizar moléculas muito complexas 

em compostos mais simples que conseguem ser absorvidos pelo organismo. O 

corpo humano começa a ser colonizado logo após o nascimento e o contacto 

com os microrganismos é fundamental para o desenvolvimento do sistema 

imunitário, particularmente dos mecanismos de imunidade adaptativa. Para além 
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destas implicações, o perfil do microbioma intestinal também demonstrado ter 

um papel preponderante no desenvolvimento de patologias como a doença 

inflamatória intestinal, doença de Crohn, bem como obesidade e diabetes 

mellitus tipo 2 22,23 . 

 

2.3. O que são os probióticos e a sua importância 

2.3.1. Probióticos na diarreia 

As situações de diarreia estão maioritariamente associadas a uma infeção por 

um microrganismo patogénico que afeta o TGI ou ao uso de medicamentos, em 

particular antibióticos. Em ambos os casos, verifica-se uma afetação profunda 

da flora intestinal com interferência nos processos fisiológicos de formação e 

expulsão fecais.  

No caso de diarreias causadas por infeções, existe evidência do benefício do 

uso de probióticos contendo Saccharomyces boularddii, Lactobacillus 

acidophilus ou Lactobacillus rhamnosus. A administração destes produz mostrou 

a sua efetividade na redução da severidade e da duração do episódio diarreico, 

bem como uma redução do risco de complicações e de agravamento do quadro 

de um episódio agudo a um episodio crónico 24,25. 

Quando falamos de diarreia associada ao uso de medicamentos, a situação mais 

comum é a diarreia causada pelo uso de antibióticos, que causam uma disrupção 

na flora intestinal.  O uso concomitante de um probiótico durante o tratamento 

com o antibiótico é uma via eficaz para a prevenção destes episódios 24,25,26. 

Apesar de haver uma vasta gama de produtos com posicionamento no mercado 

para o tratamento dos sintomas de diarreia aguda e prevenção da diarreia 

associada à toma de antibióticos, no folheto são apresentados o PROLIF®, 

LEVURID® e ARKOLEVURA® como produtos que podem ser utilizados nestas 

situações. 

2.3.2. Probióticos na obstipação 

Existem diversos mecanismos pelos quais os probióticos parecem ser benéficos 

em situações de obstipação crónica. O principal mecanismo é a normalização da 

microbiota do TGI que, muitas vezes, se encontra alterada em indivíduos que 

sofrem deste problema.  Para além deste, os metabolitos produzidos pelos 

microrganismos presentes nos probióticos alteram a motilidade intestinal. 
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Finalmente, um terceiro mecanismo possível é o aumento da produção de ácido 

lático e de ácidos gordos de cadeia curta que, ao conduzirem a uma diminuição 

do pH no lúmen intestinal, promovem o peristaltismo intestinal e diminuiem o 

tempo de trânsito intestinal. Para estes casos, as estirpes mais usadas são 

Lactobacillus, Bifidobacterium e Saccharomyces 24. 

Para estes casos foram apresentadas como alternativas o ARKOBIOTICS ® 

TRÂNSITO INTESTINAL e ENTEROLACTIS®, sendo que estes produtos seriam 

especialmente adequados para indivíduos que sofrem de obstipação crónica e 

que recorrem constantemente ao uso de laxantes. 

2.3.3. Probióticos na saúde íntima 

A mucosa genital feminina está colonizada por dezenas de espécies diferentes 

de microrganismos. Porém, é comum ocorrerem desequilíbrios que conduzem à 

proliferação de organismos patogénicos que causam situações como vaginose 

bacteriana ou candidíase, estando estas situações geralmente associadas ao 

uso de antibióticos e a situações de supressão do sistema imunitário. Assim, a 

toma de probióticos contendo, principalmente, Bacillus spp. e Lactobacillus spp. 

tem demonstrado ser eficaz na prevenção da ocorrência e da recorrência destas 

situações27.  

Estes probióticos são sobretudo relevantes no caso de mulheres que 

recorrentemente sofrem de candidíases vaginais, bem como mulheres que já 

tiveram experiências prévias de infeções vaginais na sequência da toma de 

antibióticos, como modo de prevenção. Para estes casos decidiu-se referir 

apenas o produto que atualmente está a ser trabalhado pela farmácia que é o 

ARKOBIOTICS ® ÍNTIMA. 

2.4. Balanço 

O balanço deste projeto é bastante positivo, tendo em conta o agrado com que 

os utentes receberam esta iniciativa da farmácia e referiram, sobretudo, a forma 

simples como o tema estava explicado no folheto. 

Também para a equipa da farmácia este projeto foi uma mais-valia, pois constitui 

uma ferramenta à qual podem recorrer para melhor comunicarem com os utentes 

sobre a relevância dos probióticos.  
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Anexos 

Anexo I – Cartaz de divulgação da iniciativa de promoção da adesão à terapêutica 

e revisão da medicação 

 

Figura 2 Cartaz de divulgação da iniciativa de promoção da adesão à terapêutica e revisão da 
medicação que foi afixado em vários pontos da FSL. 
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Anexo II – Cartão com a sistematização da medicação habitual do doente e 
as respetivas posologias. 

 
Figura 3: Cartão com a sistematização da medicação habitual do doente e as respetivas 
posologias. Este cartão era fornecido a cada utente no final da consulta.  

Anexo III – Panfleto sobre probióticos distribuído aos utentes da FSL 
 

 

Figura 4:  Descrição da relevância dos probióticos na saúde íntima; referencias bibliográficas e 
Capa do panfleto sobre probióticos.  
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Figura 5 Definição de probióticos e microbioma humano e relevância do uso dos probióticos 
em situações de diarreia e obstipação. 
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Resumo 

No âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, os estudantes têm 

a oportunidade de realizar um estágio profissionalizante na área da Farmácia Hospitalar por um período 

de 2 meses. Desta forma, durante o período compreendido entre 1 de março e 30 de abril, o nosso 

grupo escolheu como local de estágio o Centro Hospitalar e Universitário do Porto- Hospital de Santo 

António. 

Durante o nosso estágio, sob a orientação da Dr.ª Bárbara Santos, foi-nos permitido conhecer 

o funcionamento, de uma forma geral, dos serviços farmacêuticos e os diferentes setores que os 

constituem. Com efeito, durante o período que tivemos nos diversos setores, podemos verificar a 

polivalência de funções de que está incumbido o Farmacêutico Hospitalar, permitindo-nos uma maior 

consciencialização da vertente prática da profissão. Desta forma, o estágio profissionalizante realizado 

permitiu o nosso contato, como estudantes no período antecedente à entrada no mercado de trabalho, 

com profissionais da área. 

Como foi mencionado anteriormente, aquando do estágio, acompanhamos e participamos nas 

atividades diárias dos vários setores que compõem os serviços farmacêuticos, sendo que cada 

estagiária permaneceu num determinado setor durante uma semana. 

O relatório que elaboramos está dividido em capítulos, em que cada um corresponde aos 

serviços nos quais permanecemos durante o estágio: 

• Armazém dos Produtos Farmacêuticos;  

• Farmacotecnia; 

• Sistemas de Distribuição de Medicamentos; 

• Ensaios Clínicos; 

• Cuidados Farmacêuticos. 

De uma forma geral, nos capítulos é apresentado o funcionamento de cada setor, as respetivas 

instalações e as atividades que tivemos a oportunidade de observar e, em alguns casos, desenvolver.  
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1. Introdução 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) são departamentos incluídos nos organismos 

hospitalares ou similares, com autonomia técnica e científica e que se regem pelas orientações dos 

Órgãos de Administração dos Hospitais, aos quais estão subordinados [1].  Este departamento tem 

como principal missão a garantia da manutenção da qualidade em todo o circuito do medicamento. 

1.1. Centro Hospitalar e Universitário do Porto 

O Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.  foi criado pelo Decreto-Lei 326/2007, de 28 de setembro 

de 2007 e resultou da fusão do Hospital Geral de Santo António com o Hospital Central Especializado 

de Crianças Maria Pia e a Maternidade de Júlio Dinis e, posteriormente, passou também a integrar o 

Hospital Joaquim Urbano (2011) e o Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães (2013). 

Como Entidade Pública Empresarial, o CHUP é dotado de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, de acordo com o regime jurídico do setor público empresarial [2,3,4]. 

O CHUP é um hospital central, geral e universitário, com funções assistenciais de prestação 

de cuidados diferenciados, de ensino pré e pós-graduado e de investigação na área da saúde. É o 

hospital de primeira linha para a maior parte da população da cidade do Porto e hospital de referência 

para a população dos distritos de Bragança e Vila Real e para os concelhos de Amarante, Baião e 

Marco de Canaveses e concelhos a sul do Douro, pertencentes aos distritos de Aveiro e Viseu [5].  

1.2. Serviços Farmacêuticos 

Os SFH são os responsáveis por, em contexto hospitalar, assegurar a terapêutica 

medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, promover ações 

de investigação científica e de ensino e são parte integrante da equipa de cuidados de saúde. Também 

fazem parte das competências dos SFH a gestão de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, 

a implementação e monitorização da política de medicamentos, definida no Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica; a gestão do medicamento 

experimental e dos dispositivos necessários à sua administração, assim como os demais 

medicamentos já autorizados necessários ou complementares à realização dos ensaios clínicos [1]. 

No CHUP, os SF são dirigidos pela Drª Patrocínia Rocha e estão divididos em 6 unidades de 

serviço: Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), 

Farmacotecnia, Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), Distribuição Individual em Dose Unitária 

(DIDDU) e Ensaios Clínicos (EC); cada uma destas unidades segue diretrizes e instruções de trabalho 

específicas. Este serviço conta com 23 Farmacêuticos/Técnicos Superiores de Saúde, 27 Técnicos e 

Diagnóstico e Terapêutica, 16 Assistentes Operacionais e 3 Assistentes Técnicos, sendo a qualidade 

do trabalho desenvolvido garantido pelo Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a norma ISO 

9001:2015.  Os SF dispõem de um sistema informático denominado “Gestão Hospitalar de Armazém e 

Farmácia” (GHAF), no qual está centralizada toda a informação e comunicação, no que concerne ao 

circuito do medicamento, entre unidades farmacêuticas, serviços hospitalares e profissionais de saúde. 

Para além das funções inerentes aos  SF, os farmacêuticos também têm funções em algumas 

comissões multidisciplinares da organização do CHUP: na Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), 

é constituída equitativamente por médicos e farmacêuticos  e tem como principais missões a promoção 

do uso racional do medicamento na instituição, bem como selecionar as alternativas terapêuticas 
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previstas no Formulário Nacional de Medicamentos e a ser disponibilizadas pelo centro hospitalar e 

estabelecer e monitorizar o cumprimento das normas de utilização dos medicamentos  emitidas pela 

Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica; na Comissão de Ética e na Comissão de Controlo e 

Infeção Hospitalar, ambas com um farmacêutico [6].  

É, ainda, de salientar que o CHUP está acreditado pelo CHKS (Caspe Healthcare Knowledge 

Systems), como é possível comprovar através do Anexo 1 e que nove serviços do hospital, incluindo 

os SF, estão acreditados pelas normas ISO. 

1.3. Organização do Estágio 

O estágio decorreu nos meses de março e abril, em que foi cumprida uma rotação semanal 

entre cada unidade dos SF (Anexo 2). Na primeira semana, foram-nos apresentados os diversos 

serviços, bem como as suas funções e modos de funcionamento. Nas semanas subsequentes, a 

permanência nos diferentes serviços consistiu na observação das atividades desenvolvidas e na 

participação em algumas tarefas, sempre com supervisão de um farmacêutico.  Deste modo, foi-nos 

possibilitado conhecer o funcionamento de cada unidade e de contactar com as diferentes equipas de 

trabalho e, assim, uma melhor compreensão da dinâmica e da realidade dos serviços farmacêuticos de 

um hospital de grande dimensão. 

2. Circuito do Medicamento 

2.1. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

APF-1001 é o armazém central de medicamentos e outros produtos farmacêuticos do hospital 

e é o local onde acontece a primeira etapa do Circuito do Medicamento (CdM). O APF tem como 

objetivo a aquisição de medicamentos e de produtos farmacêuticos (PF), bem como a sua receção, 

armazenamento, conservação, controlo de stocks e de prazos de validade (PV) [7,8]. 

Para a gestão e reposição de stock’s no APF utiliza-se o sistema Kanban. Este sistema de 

reposição funciona através de cartões, tal como demonstrado no (Anexo 3) que identificam o 

medicamento/PF através de uma breve descrição, o ponto de encomenda (o stock mínimo do produto 

no armazém até nova encomenda), a quantidade a encomendar após se atingir esse mesmo ponto de 

encomenda, o código de barras e a sua localização. Este cartão é retirado quando se atinge o ponto 

de encomenda e sinaliza a necessidade de um pedido ao fornecedor [9]. A cor do kanban varia com o 

produto [10], havendo também Kanbans específicos para a UFA (Anexo 4) e para a UFO, sendo: 

o   Kanban azul- Produtos antisséticos 

o   Kanban azul-claro Soros 

o   Kanban roxo- Nutrição 

o   Kanban bordeaux- Geral/APF 

o   Kanban vermelho- Estupefacientes 

o   Kanban cinzento- Produtos de contraste de R/X 

2.1.1 Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A aquisição de medicamentos e PF é conseguido através do sistema Kanban que quando 

atingem o ponto de encomenda são retirados e colocado no local designado de “produtos a 

encomendar” no APF. Seguidamente o farmacêutico responsável insere o código e a quantidade a 

encomendar na lista comum (Anexo 5) e o Kanban é colocado na caixa “produtos encomendados” que 
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se encontra no local de receção de encomendas. Esta lista comum é posteriormente partilhada ao SA 

que emite a nota de encomenda aos fornecedores habituais. De salientar que apenas podem ser 

encomendados produtos que estejam autorizados pelo CHUP e que estejam no FHNM e, caso hajam, 

exceções elaboradas pela CFT [8]. 

Para além de dos fornecedores habituais, podem também ser solicitados à Farmácia Lemos 

[11], manipulados, medicação esporádica e medicação que esteja em falta no CHUP por estar esgotado 

no fornecedor. Em situações mais urgentes, elabora-se um pedido de empréstimo de medicamentos 

que consiste num pedido de medicamento/PF ao exterior quando o mesmo não existe nos SF ou em 

qualquer serviço clínico do hospital. Nesta situação são emitidas duas vias: uma para a entidade de 

destino e outra é arquivada na pasta “Pedidos de empréstimo do hospital”, simultaneamente imprime-

se a guia de transporte. Da mesma forma que existe os pedidos de empréstimo, também existe o 

oposto, a cedência de medicamentos ao exterior [12, 13]. 

Adicionalmente, pode ainda ser fundamental adquirir medicamentos que não estejam quer no 

FHNM nem nas adendas, assim, e caso não exista AIM, é solicitada uma Autorização de Utilização 

Especial (AUE) ao INFARMED. 

2.1.2. Receção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

A receção e conferência de encomendas (Anexo 6) garante que os produtos recebidos estão 

em conformidade com o pretendido. Quando chega a encomenda o AO prepara-a para conferência, 

colocando os medicamentos ou PF no local estipulado com o respectivo kanban, para ser conferida 

pelo TDT e anexa os documentos (guia de remessa, faturas e a respectiva nota de encomenda). 

Compete ao TDT responsável pela receção conferir se a encomenda pertence ao hospital, comparar a 

mercadoria entregue e faturada com a que foi pedida e constante na adjudicação (nota de encomenda), 

dando sempre prioridade aos produtos de frio. Seguidamente, o TDT verifica o lote e o PV dos 

medicamentos ou PF, o destino da encomenda (APF ou outros armazéns) e do estado de embalagem. 

De salientar que o prazo de validade é superior a 6 meses. Caso não se verifique esta condição, a sua 

receção pode não ser aceite, exceto se existir garantia de troca por produtos com um PV mais alargado. 

Por fim, coloca a etiqueta “CONFERIDO” e enviar a documentação para o SA para dar entrada no 

GHAF. 

Relativamente aos medicamentos derivados do plasma humano deve-se, aquando da sua 

receção, verificar a presença do certificado do INFARMED- Certificado de Autorização de Utilização de 

Lotes (CAUL), o qual deve ser digitalizado para uma pasta informática partilhada denominada por 

FARMAGERAL. As matérias-primas (MP) devem ser acompanhadas pelo Boletim de análise que 

comprova a qualidade do lote que será enviado para o responsável da produção que averigua a sua 

conformidade. Quanto aos Estupefacientes e Psicotrópicos, estes são enviados para o Farmacêutico 

responsável para serem armazenados em sala fechada própria (Anexo 7) com acesso restrito. 

2.1.3. Armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

No APF, os medicamentos/PF estão em estantes por ordem alfabética segundo a DCI, existindo 

um local destinado exclusivamente a manipulados, colírios, pomadas oftálmicas, gotas nasais e 

contrastes de raio-X, um local destinado a produtos de nutrição artificial, um local para o material de 

penso e um local destinado ao excesso de stock da UFA. Para além disto, existe ainda uma sala 
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fechada com acesso restrito (Anexo 7) para o armazenamento dos Estupefacientes, uma câmara 

frigorífica (Anexo 8) para medicamentos termolábeis e por fim uma zona destinada a produtos de 

grande volume (Anexo 9). Os CTX após receção vão diretamente para a UFO. O AO procede à 

arrumação [14] nos respetivos locais segundo a metodologia FEFO (First Expired First Out) (Anexo 10), 

primeiro vê a localização do produto e de seguida confere o PV, se for igual ao que está na prateleira 

arruma se for diferente, arruma o produto com PV mais curto à direita do restante, uma vez que as 

regras de aviamento [15] especificam que primeiro se deve retirar da direita para a esquerda e da frente 

para trás. No fim, colocar o Kanban no ponto de encomenda. 

2.1.4. Gestão de stocks 

A Gestão de stocks é um passo crucial para garantir que existe o medicamento certo, no momento 

certo para a pessoa certa para assim não se interromper o CdM. O controlo de PV é uma medida de 

gestão de stock, que indica que se deve elaborar uma listagem para verificação e controlo dos PV dos 

medicamentos/PF com pelo menos 3 meses de antecedência, na última semana de cada mês [16]. 

Aqueles cujo PV expirou devem ser devolvidos ao fornecedor, se não for aceite são incinerados por 

entidade própria [17]. 

Outras medidas envolvidas na gestão de stock são: reposição por Hospital Logistic System (HLS), 

que consiste na troca de caixas (SUC) vazias por caixas cheias, em que a reposição é feita no próprio 

local após contagem das unidades consumidas e a reposição por Kanban. Também o sistema 

informático, GHAF, contribui para a gestão de stock, em que é elaborado inventários que permitem 

comparar se o stock informático corresponde ao real [18,19]. 

2.1.5. Balanço do trabalho na unidade do APF 

Na nossa passagem pelo APF, tivemos oportunidade de dispensar hemoderivados e epoetinas 

e preenchemos a lista comum para enviar para o aprovisionamento. 

2.2. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

2.2.1. Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A UFA permite a que um maior número de pessoas possa proceder ao seu tratamento em regime 

de ambulatório [20]. Um dos objetivos da UFA é garantir o acesso de PF’s de custo elevado e de alto 

risco a pessoas que tiveram alta precoce, permitindo, minimizar os custos de internamento e o risco de 

infeções nosocomiais para o paciente. Por outro lado, torna-se crucial que na altura do atendimento, o 

farmacêutico proceda a um acompanhamento do paciente de forma a controlar a terapêutica para assim 

evitar PRM e/ou RNM, permitindo para uma maior adesão à terapêutica [1]. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 288/2001, de 10 de novembro, todos os medicamentos 

distribuídos na UFA têm uma comparticipação de 100% e exige ao hospital que detenha condições 

apropriadas para a sua distribuição e confidencialidade [1,21]. 

i. Disposição da UFA 

A UFA apresenta (Anexo 11 e 12) uma sala de espera, uma zona de atendimento com 3 

balcões individualizados de modo a garantir a confidencialidade dos utentes, têm ainda um gabinete 

ao qual é atribuído o 4º balcão de atendimento. A UFA trabalha das 9h às 17h de segunda a sexta-

feira, através de um sistema de senhas informatizado. É de salientar que os funcionários em serviço, 

quando devidamente identificados, têm atendimento preferencial [22]. 
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Relativamente à organização da medicação (Anexo 13), esta encontra-se em gavetas dividida 

pelas patologias e dentro desta está organizada alfabeticamente segundo o DCI. Existe também 

medicação termolábil (Anexo 14) que se encontram guardada em frigoríficos, nutrição e anti-infeciosos 

guardados em estantes (Anexo 15) e uma prateleira com documentação. No gabinete de atendimento 

(Anexo 16) encontra-se um armário fechado com tratamento anti-viral  e para a hepatite C. A reposição 

de stock dos PF’s é feita segundo o sistema Kanbans. 

ii. Prescrição médica e validação 

Na UFA, os doentes ou os seus cuidadores (se preencheram o termo de responsabilidade) 

(Anexo 17) apresentam uma prescrição médica que será verificada pelo farmacêutico, para ver se 

cumpre as exigências necessárias à sua dispensa, segundo os diplomas legais e as autorizações da 

Direção Clínica, do Conselho de Administração, da CFT e da CES. No ato da validação, o farmacêutico 

deve verificar os seguintes critérios: prescrição eletrónica elaborada de acordo com as normas 

estabelecidas; modelo apropriado para a prescrição médica para a UFA; identificação do utente como 

o nome, número de processo, sistema de saúde e respetivo número; designação do medicamento pela 

sua DCI; forma farmacêutica, dose, frequência e via de administração; especialidade médica emissora 

da prescrição; data da próxima consulta; identificação e assinatura do prescritor e, por fim, identificação 

do diploma legal a que obedece a prescrição médica. A prescrição médica é válida até 1 mês após a 

sua emissão, se se detetar alguma inconformidade, não se pode proceder à dispensa de medicamentos 

sem se regularizar a situação [22,23]. 

No CHUP as prescrições são na maioria eletrónicas havendo, no entanto, algumas exceções 

como é o caso dos serviços de Gastroenterologia e Nutrição e a dispensa de medicamentos 

Hemoderivados (Anexo 18). Neste último a prescrição é efetuada em impresso modelo nº1804 

devidamente preenchido com o registo de lotes e CAUL [24]. 

iii. Dispensa de Medicamentos e PF 

A dispensa de medicamentos pela UFA ocorre nas seguintes situações: medicamentos cuja 

dispensa se encontra autorizada por diplomas legais, com ou sem restrições impostas pelo CHUP; 

medicamentos sem diplomas legais que autorizem a sua dispensa porém apresentam deliberações 

específicas, autorizados pelo Conselho de Administração do CHUP; medicamentos no âmbito de uma 

alta precoce com autorização pela Direção Clínica ou quando nem tem diplomas legais nem 

deliberações específicas é emitido um pedido à CFT e a autorização se dá “caso a caso” [25]. 

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório obedece aos seguintes critérios: é 

fornecido qualquer medicamento até 3 meses, desde que não ultrapasse os 100€ para os residentes 

na área do Porto e até aos 300€ para utentes que residem fora do Distrito do Porto. Acima destes 

valores, será apenas fornecido para 1 mês. Relativamente aos doentes transplantados renais ou 

hepáticos, o fornecimento dos imunossupressores é até 3 meses. No entanto, o número de dias de 

tratamento, a embalagem e os stocks disponíveis também pesam na decisão. De salientar que qualquer 

exceção necessita de autorização pela Direção Clínica [26]. Caso a medicação não tenha sido toda 

dispensada, emite-se um documento com a medicação pendente. 

A dispensa de medicamentos deve ser sempre acompanhada de um esclarecimento sobre a 

correta utilização do medicamento de forma a promover a adesão à terapêutica. Caso seja necessário, 
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o farmacêutico fornece acessórios necessários à administração como seringas ou contentores de risco 

biológico e bolsas térmicas para o transporte de medicamentos de frio [27,28]. 

A UFA dispensa medicamentos de uso exclusivo hospitalar destinados ao tratamento de 

utentes externos ao CHUP seguidos em clínicas ou médicos particulares com artrite reumatóide, 

espondilite anquisolante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas 

[29]. 

iv. Venda de Medicamentos 

Segundo o Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de Setembro, as farmácias hospitalares podem 

dispensar medicamentos ao público, quando há circunstâncias que limitam o acesso ao medicamento, 

como risco de descontinuidade do produto, ou quando o atendimento em serviço de urgência hospitalar 

se mostre necessária a imediata acessibilidade ao medicamento. A venda ao público só é efetuada 

com a apresentação da respetiva prescrição médica, que deve apresentar pelo menos três carimbos 

de farmácias comunitárias que comprovem a rutura do medicamento [30,31]. 

v. Devolução de Medicamentos 

Os utentes podem devolver a medicação no ambulatório que será posteriormente guardada 

em local próprio denominado “Devolução de Medicamentos” com o nome de quem os recebeu, o dia e 

o número do processo do doente. Compete ao farmacêutico avaliar as condições dos medicamentos 

devolvidos e decidir se os aceita ou não segundo diversos critérios: averiguar a origem e as condições 

de conservação, verificar a embalagem primária e secundária, o PV, os medicamentos em unidose 

devem ter os blisters identificados com o DCI, FF, dosagem, lote e PV. São automaticamente rejeitados 

os medicamentos de frio, uma vez que não se pode garantir a sua conservação, e os medicamentos 

multidose como pomadas ou colírios. Quando rejeitados os medicamentos são colocados em 

contentores vermelhos e corretamente eliminados. A medicação com condições adequadas, mas que 

não é aproveitada pelos SF é doada aos “Médicos do Mundo” [32]. 

vi. Balanço do trabalho na unidade da UFA 
Na semana que passamos na UFA acompanhamos um farmacêutico no respetivo balcão de 

atendimento, observámos a validação de prescrições médicas e o seu aviamento, bem como todo o 

ato farmacêutico inerente. Tivemos a oportunidade de visualizar a dispensa de hemoderivados bem 

como a validação de algumas prescrições manuais, nutrição e de tratamentos com talidomida. Tivemos 

oportunidade de visualizar os pedidos para a produção dos SF. 

2.2.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

Nos SF do CHUP é realizada a Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) de 

medicamentos e produtos farmacêuticos para utentes que se encontram em regime de internamento 

nos Serviços Clínicos. Neste setor, o Farmacêutico tem como função a interpretação e validação da 

prescrição médica. O principal objetivo do mesmo é otimizar os resultados da farmacoterapia, 

potencializando a efetividade da mesma e minimizando ao máximo o risco de aparecimento de efeitos 

adversos [33].  Desta forma, os elementos desta equipa têm uma oportunidade de intervir ativamente 

na maior segurança do CdM, evitando o aparecimento de PRMs, e permitindo uma maior racionalização 

dos custos [1,33]. 
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Uma vez que as prescrições são dirigidas a utentes que se encontram internados, estas 

encontram-se em estado de atualização constante. Consequentemente, a DIDDU é realizada 

diariamente para as 24h horas seguintes, através do GHAF, o que possibilita a gestão das alterações 

de prescrições, com a exceção de sábados e vésperas de feriados em que as prescrições são 

preparadas e enviadas para 48 horas [1].  

As instalações do serviço da DIDDU comportam duas salas. Uma das salas constitui um 

gabinete onde se encontram os farmacêuticos. Neste são realizadas, através de computadores, as 

listas e etiquetas necessárias para a preparação da medicação. A outra sala é o local onde é preparada 

a terapêutica para cada doente pelos TDT e AOP. 

i. Prescrições Médicas  

A prescrição médica varia de acordo com o tipo de medicação realizada pelos doentes internados 

nos serviços clínicos. Relativamente à medicação em geral, anti-infeciosos, nutrição artificial e 

antídotos em doentes internados com DIDDU, a prescrição é realizada de forma eletrónica no módulo 

de Prescrição Eletrónica do CdM. No entanto, nos antídotos, a prescrição do doente com DIDDU pode 

também ser realizada em impresso próprio (IM.SFRA.GER.013) (Anexo 19).  

No que diz respeito aos hemoderivados, material de penso e estupefacientes e psicotrópicos, 

a prescrição é sempre feita em impresso próprio. Para a prescrição de hemoderivados, que é válida 

por 24 horas, é utilizado o modelo nº 1804 da INCM (Anexo 18). Quanto ao material de penso, a 

prescrição é realizada no impresso IM.SFRA.GER.030 (Anexo 20) e é válida por um período de 8 dias 

[33]. Por fim, relativamente à prescrição de estupefacientes e psicotrópicos, o impresso utilizado é o 

modelo nº 1509 da INCM (Anexo 21), o mesmo deve vir assinado por um médico do serviço requisitante 

e vir acompanhado do impresso IM.SFAR.GER.113/0 (registo de Receção de Prescrições de 

Estupefacientes e Psicotrópicos nos Serviços Farmacêuticos) [34].  

ii. Validação e monitorização de prescrições médicas 

Quando as prescrições são enviadas pela via eletrónica, através do software GHAF, ficam 

agrupadas de acordo com o serviço de internamento de origem. Desta forma, os TSS iniciam a 

validação das prescrições médicas, cumprindo uma ordem de trabalho pré-estabelecida que indica os 

serviços de internamento que irão obter primeiramente a validação e consequente preparação da 

medicação [34]. No entanto, existem prescrições assinaladas como urgentes, possuindo estas 

prioridade face à ordem de validação previamente estabelecida [35]. Existe também o Portal Interno 

que permite uma interação mais eficaz e rápida entre farmacêuticos e enfermeiros, sendo que este é 

utilizado pelos últimos para a requisição de medicação não enviada ou não planeada. 

Todas as prescrições médicas devem ser validadas tendo em conta o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos, a Adenda e as Deliberações da CFT. É através destas que se estabelecem 

as Políticas de Utilização de Medicamentos que melhor asseguram a segurança e eficácia da 

terapêutica farmacológica. Na prescrição médica, independentemente do seu formato, devem constar 

os seguintes dados:  identificação do doente (nome, nº do processo, Serviço, nº da cama); designação 

do medicamento pela Denominação Comum Internacional (DCI); forma farmacêutica, dose, frequência, 

via de administração e duração do tratamento (quando aplicável); data e hora da prescrição e 

identificação do prescritor. Essencialmente, a validação de uma prescrição médica consiste em verificar 
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se a farmacoterapêutica prescrita para o doente está adequada à sua condição , se o medicamento é 

necessário para a patologia que o doente apresenta; adequado, de modo a evitar, por exemplo, 

possíveis reações adversas ou interações medicamentosas; se a posologia está adequada ao doente 

em causa e se o mesmo tem condições de realizar a toma do fármaco em questão de forma correta. 

Cada vez que o farmacêutico tem a necessidade de intervir na farmacoterapia, a sua intervenção 

deverá ser efetuada através do CdM, pelo preenchimento do campo “Observações da Farmácia” 

(Anexo 22). Todas as intervenções devem ser impressas e arquivadas. Se a intervenção farmacêutica 

for relativa a uma prescrição em formato de papel, o farmacêutico deve registar a sua intervenção no 

impresso IM.SFAR.GER.012 [33]. 

iii. Dispensa de medicamentos e de produtos farmacêuticos 

Posteriormente à validação das prescrições médicas pela via GHAF ou manual,  

os TSS fazem o débito no software GHAF da medicação que irá ser dispensada por doente. São, então, 

realizadas listagens da medicação a ser dispensada para cada serviço de internamento após débito. 

Inicialmente, são emitidas listas com revertências, dado que a medicação dos doentes poderá sofrer 

alteração durante o dia. Com efeito, caso haja modificações na farmacoterapêutica entre o momento 

de aviamento e de entrega, imediatamente antes da entrega da medicação nos respetivos serviços 

clínicos, são efetuadas manualmente as alterações à unidose. Por outro lado, na eventualidade de se 

verificarem revertências e a medicação já ter sido dispensada, os TSS emitem novas listas sem 

revertências que incluem as alterações propostas, sendo simultaneamente impressas etiquetas com a 

medicação, que o TDT prepara e coloca em envelopes fechados que são colocados nas caixas SUC® 

(Anexo 23) do respetivo serviço e transportados pelos mensageiros [34]. O processo de aviamento da 

medicação é feito de forma manual e semiautomática pelos TDT a partir da lista realizada pelos TSS 

(salvo exceções) [33]. 

A dispensa manual do stock do serviço da DIDDU faz-se a partir da medicação que se encontra 

nas torres (medicamentos de menor rotatividade) (Anexo 24) e nas células (medicamentos de maior 

rotatividade) (Anexo 25) [36]. Quanto ao aviamento semiautomático, este realiza-se através de um 

dispensador automático de medicamentos, o Pharmapick® (Anexo 26), que é constituído por um 

conjunto de gavetas, em que cada uma possui um medicamento. A dispensa pelo Pharmapick® não é 

feito por pessoa, mas sim por medicamento, ou seja, quando é selecionado um fármaco, este vai ser 

distribuído para todas as pessoas que o têm no seu esquema terapêutico diário. Ambos os processos 

de aviamento terminam com colocação da medicação unitária em cassetes (gavetas), cada uma 

pertencente a um doente, estando estas identificadas com o serviço, número da cama, nome do doente 

e número de processo [35]. O conjunto de cassetes que estão destinadas ao mesmo serviço clínico 

constituem uma mala, sendo que um conjunto de malas compõem um carro (Anexo 27).  

No entanto, alguns serviços clínicos apresentam um stock de medicamentos e, nesse caso, 

mesmo havendo prescrição com posterior validação da mesma, a medicação não é enviada. Com 

efeito, para o Serviço de Cuidados Intensivos, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente e Unidade 

de Cuidados Intermédios da Urgência, apesar da prescrição ser igualmente avaliada na globalidade, 

apenas são enviados medicamentos anti-infeciosos, imuno-moduladores, nutrição artificial, material de 

penso, e outros medicamentos que não estejam presentes no stock do Serviço. No que toca às 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
 
 

21 
 

prescrições de insulinas, estas são validadas, mas não dispensadas pelo serviço da DIDDU, visto que 

são medicamentos de utilização generalizada nos Serviços Clínicos, que sofrem alterações frequentes 

na sua posologia, integrando normalmente os protocolos dos serviços [33]. 

A dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos assim como de medicamentos 

hemoderivados destinados aos doentes internados nos diferentes Serviços Clínicos, aos Blocos 

Operatórios e ao Serviço de Urgência é da competência do farmacêutico. A dispensa dos 

estupefacientes e psicotrópicos está regulada pelo Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro. O 

farmacêutico responsável recebe a prescrição dos medicamentos e realiza o débito dos 

estupefacientes/ psicotrópicos a dispensar no CdM. A partir das requisições emitidas no CdM, o 

farmacêutico realiza o aviamento. Posteriormente, efetua a conferência dos documentos e dos 

medicamentos aviados e procede à assinatura das requisições e das respetivas guias. 

A dispensa de medicamentos Hemoderivados é realizada ao abrigo do Despacho Conjunto nº 

1051/2000 (2ª série) de 14 de setembro dos Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde. Não é 

realizada a dispensa de qualquer hemoderivado cuja prescrição não venha devidamente preenchida e 

acompanhada de autocolantes identificativos do doente em causa ou cujo doente não possua nº de 

processo.  Após a confirmação de que todos os requisitos necessários para o aviamento foram 

cumpridos, cada unidade de medicamento hemoderivado é dispensada com o autocolante identificativo 

do respetivo doente. A dispensa de medicamentos Hemoderivados é acompanhada do preenchimento 

do quadro C do impresso, sendo efetuado o registo do nº do lote dispensado, bem como do Certificado 

de Autorização de Utilização do respetivo lote (CAUL), de forma a assegurar a rastreabilidade dos lotes 

administrados a cada doente. Simultaneamente, o farmacêutico deve realizar o débito do medicamento 

hemoderivado dispensado no CdM de forma a garantir a rastreabilidade informática do mesmo [36]. 

iv. Balanço do trabalho na unidade da DIDDU 

Durante a semana que permanecemos neste serviço, tivemos a oportunidade de assistir e 

participar diariamente na validação de medicamentos e produtos farmacêuticos prescritos e, em alguns 

casos, verificar a intervenção farmacêutica pela deteção de erros ou levantamento de dúvidas relativos 

às prescrições. Validámos, também, requisições de estupefacientes/psicotrópicos e de hemoderivados, 

através do preenchimento dos impressos próprios. Relativamente ao processo de dispensa, realizamos 

o débito via GHAF de estupefacientes e psicotrópicos e, posteriormente, numa sala alocada no APF 

(Anexo 7), de acesso restrito a farmacêuticos, efetuamos o aviamento dos mesmos em caixas fechadas 

identificadas com o serviço clínico a que estavam destinadas (Anexo 28). Realizamos ainda uma visita 

à sala onde ocorre a dispensa manual e semiautomática, através do Pharmapick®, da medicação, onde 

nos foi explicado a dinâmica do aviamento elaborado pelos TDT. 

2.2.3. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica consiste no fornecimento de medicamentos e de outros produtos 

farmacêuticos de modo a garantir a reposição de stock em quantidades previamente estabelecidas e 

por um determinado período de tempo, num serviço que tenha solicitado um pedido ao APF, em formato 

eletrónico ou manual. Encontra-se dividida em 3 circuitos de distribuição (A, B e C) que são 

responsáveis pelo fornecimento ao CMIN, HJU, UFA, UFO, Blocos, Serviços Clínicos, Consultas e 

VMER.   
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Esta reposição de stocks pode ser realizada de 3 modos:  

1. pelo HLS, que consiste numa troca de caixas vazias por caixas cheias, de acordo as 

quantidades estabelecidas entre os Serviços Clínicos e os Serviços Farmacêuticos;  

2. por reposição de stocks nivelados, que consiste na reposição das unidades 

consumidas; 

3. por reposição de stocks por Kanban. [18] 

A reposição do Pyxis Medstation® é também da responsabilidade do APF e é feita usando o 

método de reposição de stocks nivelados. O Pyxis é um sistema semiautomático de dispensa de 

medicamentos e onde os mesmos se encontram armazenados. De forma a tornar eficiente o acesso à 

medicação, este sistema encontra-se na Unidade de Cuidados Intensivos e no Bloco Central [37]. 

i. Balanço do trabalho na unidade de Distribuição Clássica 

Durante o período em que estivemos no APF, foi possível realizarmos a preparação de várias 

encomendas para diversos serviços, como por exemplo, o CMIN, UFA, entre outros; auxiliamos no 

aviamento de medicação para alguns serviços e participamos na reposição dos seus stocks, quer pelo 

sistema de Kanban quer pelo sistema Pyxis Medstation®.  

2.3. Farmacotecnia 

Os SF do CHUP possuem um sector designado por Farmacotecnia que consiste na produção 

de medicamentos. Este serviço tem como objetivos permitir a terapêutica de doentes individuais e 

específicos (ex: fórmulas pediátricas), a reembalagem de doses unitárias sólidas e a preparação de 

estéreis ou citotóxicos individualizados.  Com efeito, os manipulados produzidos a este nível são 

preparações estéreis, nomeadamente, bolsas de NP, medicamentos fracionados, intravítreos, colírios, 

medicamentos para Ensaios Clínicos (EC) e CTX (manipulados na UFO), e preparações não estéreis. 

Aquando da produção destas formas farmacêuticas (FF) são cumpridas as Boas Práticas de Fabrico 

de Medicamentos Manipulados, de modo a garantir a segurança e eficácia das mesmas, ao menor 

custo possível [1]. 

2.3.1 Produção de manipulados estéreis 

O fabrico de manipulados estéreis, nos quais estão incluídos os medicamentos estéreis, 

nutrição parentérica e citotóxicos, deve ser realizado em ambiente assético de forma a manter a sua 

esterilidade, sendo da responsabilidade do farmacêutico assegurar que tal ocorra [38]. No início e no 

final de cada sessão, o interior da CFLv e a mesa de trabalho devem ser limpos com compressas 

esterilizadas embebidas com álcool a 70º e deve-se também efetuar o controlo diário das pressões das 

salas, sendo as ações descritas da responsabilidade do TDT [39]. 

A. Produção de medicamentos estéreis  

Os medicamentos estéreis são produzidos para o setor Distribuição, para a DIDDU ou para a 

reposição de stocks de colírios fortificados, cefuroximas injetáveis intraoculares e morfinas (pedido para 

preparação via kanban), ou são cedidos a clientes externos.  

i. Espaço Físico 

As instalações onde se realiza a produção dos medicamentos estéreis e também da nutrição 

parentérica são constituídas por uma sala negra (Anexo 29), onde se efetua a higienização asséptica 

das mãos e se coloca os sapatos de bloco operatório, touca e máscara. Posteriormente, há a sala 
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cinzenta (Anexo 30), onde se é colocada a bata cirúrgica impermeável e feita a descontaminação das 

mãos com desinfetante apropriado, colocando-se depois as luvas na seguinte sala. Com efeito, por fim, 

temos a sala branca que possui uma câmara de fluxo laminar vertical (CFLv) (Anexo 31), sendo onde 

se preparam todos os manipulados estéreis [1]. É, também, importante referir que para maior eficiência 

na entrada e saída de material da sala branca, existe uma janela de duas portas, o “transfer” (Anexo 

32). 

ii. Processo de Produção de Medicamentos Estéreis 

Os pedidos de preparação são realizados através do GHAF ou via manual, sendo aceites até 

às 12 horas do próprio dia. A partir dessa hora, os pedidos para a preparação ficam para o dia seguinte 

[40]. Inicialmente, o Farmacêutico valida a prescrição, sendo que deve confirmar se a formulação 

prescrita nunca foi realizada. Se for o caso de ser nova, compete ao Farmacêutico fazer uma revisão 

bibliográfica, consultar o LEF (Laboratório de Estudos Farmacêuticos da ANF) e recorrer a 

farmacêuticos de outros hospitais que tenham experiência na preparação em questão. Desta forma, 

obtém-se a nova formulação e regista-se a mesma no impresso “Registo da conceção, verificação e 

validação de novas formulações”. Note-se que é importante vigiar com maior atenção a administração 

da nova formulação no doente e eventuais efeitos [41]. 

Após a validação, há a emissão duma Ordem de Preparação (OP) informática (Anexo 33) e 

dos respetivos rótulos, sendo que o farmacêutico tem que confirmar a informação contida nos últimos, 

assim como outro elemento da equipa de trabalho [42,43]. É, simultaneamente, fornecido um lote de 

produção de acordo com metodologia indicada na IT.SFAR.GER.040/1 (Anexo 34) [44].   

As OP e rótulos são colocados no “transfer”, sendo utilizadas as OP como guias de auxílio à 

produção dos medicamentos, fornecendo informação sobre o material a usar, técnica de preparação, 

condições de armazenamento e ensaios de verificação.  

Na parte final da produção do manipulado, é da responsabilidade do Farmacêutico Supervisor 

verificar a viabilidade do produto acabado através dos ensaios: organolético I (incolor a amarelo 

transparente), organolético II (ausência de partículas em suspensão), organolético III (ausência de ar) 

e controlo gravimétrico (o peso da preparação pode apresentar um desvio superior ou inferior de até 

5% em relação ao valor rotulado). Caso o produto esteja conforme as especificações, o supervisor 

rubrica com as suas iniciais. Caso sejam identificadas não conformidades, estas são registadas na OP 

e deve executar-se uma nova preparação [45]. O produto final é rotulado, embalado e colocado numa 

arca frigorífica para posterior transporte e as OP são posteriormente arquivadas no gabinete de 

produção. Após a finalização deste processo, o farmacêutico responsável deve conferir e validar todo 

o trabalho realizado. 

B. Produção de bolsas de nutrição parentérica 

As bolsas de NP podem ser preparadas com os seguintes destinos: Serviço de Neonatologia 

do CMIN ou para o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa (CHTS), Cuidados Intensivos de Pediatria e 

Internamento Médico-Cirúrgico (CIP-IMC), UFA e Hospital de Dia [46].   

i. Processo de produção de bolsas de nutrição parentérica 

As prescrições são realizadas via GHAF ou via manual (Anexo 35), sendo validadas pelo 

Farmacêutico. No ato de validação devem ser confirmados os dados de identificação e localização do 
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doente, data e hora de prescrição, composição quantitativa e qualitativa da solução I (glucose, 

aminoácidos, oligoelementos e vitaminas hidrossolúveis) e solução II (lípidos e vitaminas lipossolúveis); 

identificação da unidade que emitiu a prescrição e assinatura ou autenticação eletrónica do respetivo 

médico. Após a validação, há a emissão da ordem de preparação (Anexo 36) e dos rótulos da solução 

I e da solução II [47]. O Farmacêutico terá, também, atribuir lotes às soluções produzidas, de acordo 

com a IT.SFAR.GER.035/3 (Anexo 37) [48]. 

As bolsas de NP são preparadas na CFLv localizada na sala branca, após a produção dos 

medicamentos estéreis. Na manipulação das bolsas de NP, o operador trabalha num circuito fechado, 

utilizando sempre filtração esterilizante. A solução I é preparada com recurso a uma bomba de 

enchimento automático acoplada a conetores, permitindo a medição rápida e rigorosa dos 

macronutrientes. Os micronutrientes hidrossolúveis são adicionados à solução de macronutrientes 

através de uma seringa luer-look. A solução II é preparada numa seringa, caso volume total preparado 

seja inferior a 50 mL, ou numa bolsa, se superior. Nesta preparação, primeiro há o enchimento da 

emulsão lipídica para a seringa ou bolsa, sendo depois adicionadas as vitaminas lipossolúveis [49]. No 

final da preparação, é realizada a verificação do produto acabado através de ensaios organoléticos (I, 

II e III) e gravimétricos, sendo esta ação da responsabilidade do farmacêutico supervisor [45]. Se tudo 

estiver conforme, no caso das bolsas de NP, procede-se primeiramente à rotulagem interna, com o 

rótulo correspondente à bolsa executada, sendo depois a mesma embalada com folha de alumínio para 

proteção da luz e coloca-se um rótulo externo sobre o material fotoprotetor (Anexo 38). Por outro lado, 

se elaboramos uma seringa de NP, esta é também imediatamente rotulada. As preparações destinadas 

ao mesmo doente, soluções I e II, são embaladas na mesma embalagem secundária [50]. 

É da responsabilidade do Farmacêutico ou TDT efetuar o pedido para a realização da análise 

ao Serviço de Microbiologia, registando o nome do doente, nº de processo e o nº de episódio. Neste 

caso, é feita uma análise à 1ª bolsa de cada sessão de trabalho e à última bolsa do dia [51]. 

C. Produção de citotóxicos  

A unidade de Farmácia Oncológica é responsável por assegurar a preparação e 

disponibilização de medicamentos citotóxicos e encontra-se centralizada na unidade de Hospital de Dia 

Polivalente, no serviço de Hematologia Clínica. A sua localização junto ao local onde é realizada a 

administração de CTX permite uma proximidade e comunicação eficiente entre todos os profissionais 

envolvidos no processo, incluindo Farmacêuticos, Médicos, Enfermeiros, TSDT e AOP, minimizando 

deste modo o risco de exposição ocupacional e contaminação ambiental inerente aos CTX e permitindo 

ainda uma preparação e disponibilização eficiente dos mesmos [52]. 

i. Espaço Físico 

A UFO encontra-se dividida em 3 áreas distintas: zona negra (exterior à zona de preparação), 

zona cinza e zona branca (Anexo 39). 

A zona negra encontra-se a uma pressão positiva e corresponde ao local de armazenamento 

de CTX e adjuvantes de quimioterapia (como é o caso dos antieméticos), bem como soluções de 

diluição. A organização destes é feita por ordem alfabética, segundo a DCI, e pelo sistema FEFO. Os 

medicamentos com uma maior rotatividade, bem como as bombas de perfusão, encontram-se 

estrategicamente dispostos num armário junto ao posto dos farmacêuticos de forma a agilizar o 
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processo (Anexo 40). O posto dos farmacêuticos é constituído por dois computadores que auxiliam os 

farmacêuticos na validação da prescrição médica, na emissão de OP bem como na elaboração de 

rótulos. Existe ainda uma janela de dupla porta (transfer) que permite a troca de material e produtos 

com a zona branca, e ainda um intercomunicador que permite a comunicação com a mesma (Anexo 

41). Nesta zona existe também um gabinete onde é feita essencialmente a dispensa de hemoderivados, 

a elaboração da lista de doentes previstos para o dia seguinte, bem como a respetiva lista de transporte, 

a emissão das ordens de preparação referentes aos doentes cuja prescrição foi feita manualmente, e 

é ainda o local onde se encontram os arquivos das ordens de preparação [53]. 

Na zona cinza (antessala), a pressão atmosférica é negativa e é o local onde se procede à 

lavagem assética das mãos e ao fardamento dos TDT que, de forma a garantir a sua segurança, 

deverão usar equipamento de proteção individual (EPI) [54]. 

  A zona branca, que corresponde à sala onde se procede à manipulação de CTX, dispõe de 

uma CFLv e encontra-se a uma pressão negativa (Anexo 42). 

É essencial que se mantenha este gradiente de pressão entre as diferentes salas de forma a 

evitar a saída de partículas e consequente contaminação ambiental e exposição dos operadores. 

ii. Funcionamento da UFO 

A equipa do setor é constituída por dois Farmacêuticos/TSS, que se encontram na zona negra, 

e por dois TSDT que operam na zona branca. 

Para que se dê início à preparação de um medicamente CTX tem que existir primeiramente 

uma prescrição médica. A maioria das prescrições já são emitidas em formato eletrónico através do 

GHAF no módulo do CdM, contudo algumas delas são ainda realizadas manualmente em papel com 

recurso a formulários próprios e distintos conforme se trate de doentes em ambulatório (impresso cor-

de-rosa) e doentes internados (impresso de cor verde) (Anexo 43). As prescrições médicas são 

realizadas de acordo com os Protocolos de Quimioterapia aplicados no CHUP que têm como base 

esquemas internacionais e que se encontram disponíveis no GHAF e que são periodicamente 

atualizados (Anexo 44) [55]. 

De forma a gerir todas as preparações diárias, no dia anterior, cruzando os dados de dois 

sistemas informáticos, o GHAF e o SAM, é elaborada pelo farmacêutico uma lista de doentes que irão 

realizar ciclos de quimioterapia organizados por hora de marcação, e uma lista de transporte das 

preparações que é assinada pelo AO quando levanta a preparação.  

Quando o doente chega ao Hospital de Dia é primeiramente realizada uma colheita de sangue 

para análise. Caso os valores se encontrem dentro dos limites esperados o hemograma é aprovado e 

a enfermeira emite uma “luz verde” no GHAF que permite ao farmacêutico que se encontra na sala 

negra, a partir deste momento, validar a prescrição médica eletrónica. Pode, contudo, ser emitida uma 

“luz vermelha” que significa que o hemograma não foi aprovado, não sendo possível fazer a validação 

pelo farmacêutico, ou ainda uma “luz amarela” que indica que se aguarda decisão médica. Na validação 

da prescrição o farmacêutico deve analisar a mesma de forma sistemática de modo a garantir o 

cumprimento das normas aprovadas pelo CHUP e a promover a segurança e eficácia da terapêutica 

farmacológica instituída. Assim sendo, é confirmada a identificação do doente, peso, altura, superfície 

corporal, AUC (se aplicável), CTX prescritos por DCI, dose padrão do protocolo e dose ajustada ao 
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doente, via de administração, data de realização do ciclo, serviço clínico, nome do prescritor e 

denominação do protocolo e patologia [55]. 

Validada a prescrição, o Farmacêutico emite as ordens de preparação, impressas sob a forma 

de rótulos. Um dos rótulos contém a técnica de preparação de forma simplificada (rótulo interno), ao 

contrário do rótulo de libertação (rótulo externo) que fica visível na preparação final. Nos fármacos não 

sujeitos a manipulação prévia em CFLv, o rótulo é colado pelo Farmacêutico diretamente na 

embalagem que é colocada no local apropriado para se proceder ao seu transporte [53]. 

Posto isto, o farmacêutico organiza as ordens imitidas priorizando a medicação que dispensa 

manipulação prévia, como é o caso de adjuvantes, bem como as primeiras preparações de cada ciclo, 

preparando um tabuleiro com o fármaco a manipular devidamente “descartonado”, a solução injetável 

de diluição, a ordem de preparação e o rótulo de libertação (Anexo 45) (Figura 1). No GHAF são 

realizados os débitos dos fármacos registando-se sempre o lote e o PV. 

Os tabuleiros são enviados através do transfer para a zona branca onde o TDST de apoio 

confirma se o material que se encontra no tabuleiro corresponde ao descrito na ordem de preparação 

e prepara todo o material consumível necessário. O TDST operador prepara o manipulado na CFLv, 

assegurando sempre a total esterilidade do processo. O TDST de apoio realiza também o controlo 

gravimétrico do produto final, sendo aceites desvios de ±5%, identifica a preparação com o rótulo de 

libertação, caso aplicável a preparação é protegida da luz e acondicionada em embalagem selada, e é 

enviada novamente pelo transfer. 

Novamente na zona negra, o Farmacêutico verifica se a preparação cumpre as especificações, 

faz a libertação do CTX, sendo de seguida colocada pelo farmacêutico na caixa correspondente aos 

cadeirões ou às camas, conforme a localização do doente [53]. Os AOPs ou Enfermeiros designados 

realizam o transporte e assinam sempre a lista de transporte existente. O circuito é concluído quando 

os Enfermeiros responsáveis procedem à administração do medicamento. 

Nesta unidade podem ainda ser preparados e disponibilizados medicamentos experimentais 

que integram estudos de Ensaios Clínicos. 

Em semelhança com os restantes setores dos SF a gestão de encomendas e stocks da UFO 

é feita pelo sistema de Kanbans e as encomendas são efetuadas ao armazém 1001 no final do dia [56]. 

2.3.2 Produção de medicamentos não estéreis 

Como referido, no setor da farmacotecnia há a preparação de medicamentos não estéreis, 

obedecendo a mesma às Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados (Portaria 594/2004 

de 2 de Junho) [57].  

i. Espaço Físico 

A preparação deste tipo de fármacos é realizada numa sala (Anexo 46), cujas instalações 

comportam uma hotte, bancadas e armários onde se guardam as matérias-primas e o material 

envolvido na preparação e, em certos casos, no embalamento primário dos medicamentos (por 

exemplo, frascos de vidro âmbar para soluções e suspensões orais) (Anexo 47). 

ii. Processo de Produção de medicamentos não estéreis 

O processo de preparação de medicamentos não estéreis inicia-se com um pedido que pode 

ser realizado de duas formas: através do sistema informático GHAF e, neste caso, as preparações têm 
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como destino os serviços CMIN, DIDDU, UFA e UFO; ou pelo sistema de kanbans para reposição de 

stocks no APF [58]. Posteriormente, o Farmacêutico tem como função validar o pedido e a emissão da 

OP e dos respetivos rótulos, sendo que a emissão dos últimos pode também ser da responsabilidade 

do executante (TDT) [57, 59]. De seguida, estando na posse da OP e dos rótulos, o TDT irá proceder 

à preparação dos manipulados, utilizando bata própria, luvas, máscara e touca [60]. 

O rótulo deve estar em conformidade com a legislação em vigor, possuindo as seguintes 

informações: composição qualitativa e quantitativa; prazo de validade (sendo a atribuição deste feita 

pelo farmacêutico de acordo com a USP Pharmacists´ Pharmacopeia, 31-NF26LH795, pág.777) ; 

condições de conservação; instruções especiais para a utilização do medicamento (ex. Agitar antes de 

usar); via de administração; identificação do local de preparação; identificação do farmacêutico diretor 

técnico e o lote do manipulado (atribuição dos lotes realizada da mesma forma que a referida nos 

medicamentos estéreis) [59,61]. No caso de se tratar de uma formulação magistral e específica de um 

doente, o rótulo tem que, adicionalmente, possuir a identificação do utente (Nome, Serviço e nº de 

cama) e a posologia prescrita ao mesmo [59]. 

No que diz respeito à OP, a mesma tem de ter incluída nela a informação que se segue: 

características técnicas da preparação como as substância(s) ativa(s), forma farmacêutica, dosagem e 

apresentação; número de lote; identificação do operador e do supervisor; quantidade por unidade e o 

número de unidades a preparar; composição qualitativa e quantitativa da preparação; matérias-primas 

utilizadas, incluindo lote, origem e prazo de validade; técnica de preparação; ensaios de verificação da 

qualidade do produto final; exemplar do rótulo e validação do produto final, efetuada pelo supervisor 

(Anexo 48) [57]. 

Na etapa final da preparação de manipulados não estéreis, é necessário proceder ao controlo 

de qualidade e verificação do produto final. São, portanto, realizados ensaios 

específicos para cada preparação, estando estes incluídos na OP. Todavia, para cada FF existem 

ensaios realizados à totalidade dos lotes preparados (Tabela 1). O resultado do controlo é registado na 

OP com a expressão “Conforme/Não conforme”, sendo que deve ser registado o motivo caso a rejeição 

do produto [62]. 

O produto acabado é rotulado e armazenado em embalagem secundária, uma embalagem de 

plástico transparente (Anexo 49) [63]. Por fim, faz-se o débito das matérias-primas utilizadas no sistema 

informático e num impresso próprio e arquiva-se a ordem de preparação. De seguida, através do GHAF, 

dá-se entrada do medicamento não estéril e procede-se à transferência deste para o armazém. O 

farmacêutico é o responsável pela validação e supervisão do produto final. 

2.3.3 Fracionamento de Medicamentos 

Dentro do setor da farmacotecnia também se realiza o fracionamento de medicamentos.  O 

referido procedimento permite obter frações de determinado medicamento, o que permite o uso de 

doses não disponíveis no mercado e, ao mesmo tempo, a rentabilização de um fármaco para o máximo 

de doentes possível, para uma melhor gestão dos recursos. Neste processo não se interfere com as 

propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação. Com efeito, o fracionamento só é 

realizado se no RCM da substância ativa estiver indicado que o mecanismo de libertação do princípio 

ativo não é afetado pelo processo, que há possibilidade de se poder obter uma fração do fármaco em 
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causa ou a garantia de que a substância ativa não apresenta risco fisico-químico e/ou biológico na 

operação de fracionamento [64]. 

Os fracionamentos são realizados aquando da necessidade reposição de stocks via kanban ou 

em resposta a pedidos de medicamentos sem stock feitos no dia anterior, através de impresso próprio, 

sendo o controlo da existência destes pedidos responsabilidade do farmacêutico ou TDT. No ato de 

validação do “Pedido de Fracionamento de Medicamentos”, deverá ser verificado a data, o n.º do 

pedido, a identificação de quem pediu, o medicamento a fracionar, o laboratório produtor, o lote, o PV, 

a dose a preparar, a quantidade a preparar e prazo de entrega expectável [65].  

O Farmacêutico é o responsável por definir os procedimentos a adotar para o fracionamento dos 

diferentes medicamentos, de acordo com as suas formas farmacêuticas (comprimidos, pós ou líquidos). 

Com o objetivo de controlar a qualidade do processo e do produto final, devem ser realizados ensaios 

de verificação dos medicamentos fracionados, nomeadamente o controlo visual de caraterísticas 

organoléticas e o controlo do peso do produto final. Se o resultado não for conforme, é aberta uma 

notificação e o lote segregado, sendo-lhe atribuída uma etiqueta, na qual estará escrito “Lote não 

Conforme”, até ser tomada uma decisão pela Direção de Serviço [66]. Após fracionamento, os produtos 

são reembalados, sendo-lhes atribuído um lote de produção pelo farmacêutico e definido um prazo de 

validade de acordo com as recomendações da USP edição 2008-2009 [67]. 

2.3.4  Balanço do trabalho da unidade de Farmacotecnia 

Relativamente à produção de estéreis e de NP, foi-nos permitido observar, dentro da sala 

branca, o procedimento relativo à produção de seringas de morfina, assim como, o fracionamento de 

alguns colírios e ampolas, como, por exemplo, de hidroxocobalamina e adalimumab, e, também, à 

produção de bolsas/seringas de NP. Tivemos, também, a oportunidade de auxiliar na rotulagem e 

embalamento/reembalamento dos produtos finais. Na unidade de produção de medicamentos não 

estéreis pudemos preparar, com a supervisão e orientação do TDT responsável, diversos manipulados 

(Anexo 50). Procedemos ainda ao armazenamento em embalagem primária e respetiva rotulagem e, 

posteriormente, ao embalamento em acondicionamento secundário. Efetuamos, também, o registo das 

matérias primas gastas manualmente e assistimos ao registo do mesmo no sistema informático, assim 

como, à introdução e transferência do manipulado obtido (via GHAF) para o armazém. 

No período em que passamos pela UFO foi-nos dada a possibilidade de acompanhar as 

diversas funções aqui desempenhadas pelos farmacêuticos, tais como, validação e monitorização 

das prescrições médicas, emissão de ordens de preparação, confirmação dos doentes no programa 

SI_UFO, supervisão da manipulação de citotóxicos na sala branca, libertação dos CTX, entre outros. 

3. Ensaios Clínicos 

A Lei 21/2014 de 14 de abril aprova o regime jurídico aplicável à investigação clínica, que 

define como “todo o estudo sistemático destinado a descobrir ou a verificar a distribuição ou o efeito de 

fatores de saúde, de estados ou resultados em saúde, de processos de saúde ou de doença, do 

desempenho e, ou, segurança de intervenções ou da prestação de cuidados de saúde.”  Esta lei 

abrange quer o regime da realização dos ensaios clínicos de medicamentos de uso humano, quer o 

regime da investigação clínica de dispositivos médicos.  Nos estabelecimentos de saúde integrados no 

SNS, os SF são responsáveis por todo o circuito do medicamento experimental- receção, 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
 
 

29 
 

armazenamento, preparação, dispensa, recolha e devolução ou destruição do medicamento 

experimental, tendo o dever de elaborar e atualizar toda a documentação correspondente às diversas 

fases do circuito [68]. 

3.1. Características dos EC 

Todos os EC deveriam cumprir os seguintes requisitos: ser prospetivo, incluir um grupo 

controlo, utilizar uma amostra significativa e, preferencialmente, ser randomizado e duplamente cego. 

Existem diversas classificações dos EC de acordo com a perspetiva adotada, ou seja, é possível 

classificar os ensaios segundo a sua finalidade, metodologia, procedimento para atribuição do 

tratamento, o desenho do estudo ou número de centros envolvidos. No entanto, o mais comum é 

classificar o EC de acordo com a sua finalidade, nomeadamente em EC de fase I, de fase II, de fase III 

e fase IV [69]. 

3.2. Intervenientes nos EC 

Os principais intervenientes na realização de um EC são o promotor, o investigador, o monitor, 

o coordenador. No entanto, para que um ensaio possa ser levado a cabo, são necessárias autorizações 

de diversas entidades. 

O promotor pode ser uma empresa farmacêutica, instituição académica ou investigador 

responsável pela conceção, realização, gestão ou financiamento dos ensaios clinicos.   No entanto, 

todo este trabalho pode ser adjudicado a uma entidade externa- Contract Research Organization.   É 

ao promotor, ou à CRO, que cabe submeter a proposta para o novo ensaio clínico às autoridades 

competentes, no caso INFARMED, I.P., à Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) e à 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), sendo necessária a aprovação das três entidades 

para que o ensaio possa ter início. Posteriormente, o promotor/CRO seleciona os centros de estudo 

clínico que se enquadram nas necessidades e exigências do ensaio, sendo que, mesmo que o centro 

seja selecionado, é ainda necessária aprovação por parte da Comissão de Ética para a Saúde (CES) 

e do Conselho de Administração da própria instituição.  

3.3.  Instalações dedicadas aos EC  

Nas instalações dos SF do CHUP, existem duas salas independentes destinadas aos EC, 

ambas com acesso restrito. Uma das salas é a sala de trabalho onde se realizam as tarefas burocráticas 

relacionadas com os EC, onde decorrem todas as reuniões com monitores e auditores e onde se 

encontra arquivada toda a documentação referente aos ensaios que naquele momento estão a ativos 

no CHUP. A sala contígua é onde está armazenada toda a medicação experimental e é nesta sala que 

é feito todo o controlo desta medicação, desde a dispensa aos pacientes recrutados até à devolução 

de medicação não usada ao promotor (Anexo 51). 

3.4. Receção, verificação e armazenamento 

Toda a medicação experimental que é entregue no APF é imediatamente direcionada para a 

unidade de EC, onde o farmacêutico responsável verifica a correspondência entre o que foi entregue e 

todos os dados do drug shipment receipt. Para além disso, a medicação de frio (2-8ºC)  vem 

acompanhada de um data logger (Anexo 52) que regista as temperaturas a que a medicação esteve 

sujeita durante o transporte e, se houver algum desvio ao intervalo determinado, o promotor tem de ser 

notificado e toda a remessa fica em quarentena até ser decidida que pode ser utilizada ou se tem de 
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ser rejeitada. Se tudo estiver conforme, é acusada e registada a receção da remessa e é feita a 

atualização do inventário da medicação experimental, segundo um protocolo que é específico de cada 

estudo. 

Após a verificação da conformidade de toda a medicação recebida, o farmacêutico tem de 

preencher os formulários de contabilidade da medicação do ensaio e dar conhecimento ao promotor 

da receção da medicação através do sistema IVRS/IWRS atribuído ao ensaio em questão. 

3.5. Prescrição, dispensa e devolução da medicação experimental 

Dada a especificidade dos EC, a medicação experimental segue um circuito próprio. A 

prescrição é exclusiva de médicos integrantes da equipa do ensaio e é realizada através de um 

impresso próprio, constituído por uma parte a preencher pelo prescritor e outra a preencher pelo 

farmacêutico no momento da dispensa. Tem, sempre, de ficar registados o medicamento experimental, 

a quantidade, o lote e o prazo de validade que foi dispensado ao participante do estudo e a prescrição 

tem de ficar arquivada no respetivo dossier. 

Quando se trata de de medicação que tem de ser manipulada previamente, nomeadamente a 

de administração subcutânea ou intravenosa, são também impressas ordens de preparação e os 

respetivos rótulos de identificação.  

Para além destas tarefas, também é parte do papel do farmacêutico disponibilizar ao doente 

toda a informação sobre a medicação que o doente vi iniciar ou já está a tomar, mais propriamente 

sobre a correta administração e conservação da medicação, monitorizar a adesão à terapêutica e 

alertar para a necessidade de devolver toda a medicação  que não foi usada. 

De uma maneira geral, toda a medicação não usada é devolvida ao promotor para que este 

proceda à sua destruição. No entanto, se tal ficar acordado no contrato assinado entre o centro de 

estudo e o promotor, a destruição pode ficar a cargo do CHUP. 

3.6. Visitas e auditorias 

A unidade de EC pode receber vários tipos de visitas. Desde visitas de seleção/qualificação, 

em que o monitor afere se o centro dispõem de todos os meios materiais e humanos para cumprir todas 

as etapas do protocolo;  visitas de início, quando já existem todos os pareceres e autorizações 

necessários, em que o monitor dá formação a toda a equipa que vai participar no EC, em que é 

apresentado o protocolo do estudo e é cedida toda a documentação e material de suporte, incluindo o 

dossier do estudo. Após a formação dada à equipa na visita de início, é elaborado um protocolo interno 

com todos os procedimentos a cumprir para o ensaio clínico em questão desde a receção de remessas 

do medicamento experimental, dispensa da medicação ao doente ou ao coordenador e devolução da 

medicação não usada. 

No decorrer do ensaio, o monitor responsável pelo ensaio faz diversas visitas de monitorização 

ao centro com o objetivo de verificar que o protocolo está a ser escrupulosamente cumprido e que toda 

a documentação está corretamente preenchida e atualizada. Estas visitas também incidem sobre o 

controlo das condições de armazenamento da medicação e sobre o cumprimento dos objetivos 

traçados para o estudo. 
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Por último, o ensaio é dado por terminado após a visita de fim durante a qual o monitor retifica 

e arquiva toda a documentação, que tem de ser guardada no centro durante o período mínimo de 15 

anos. 

No entanto, a qualquer momento do ensaio, podem acontecer auditorias por parte dos 

promotores e/ou das autoridades competentes, de modo a assegurar o cumprimento das boas prácticas 

e, assim, garantir a qualidade e integridade do ensaio e a proteção dos doentes envolvidos. 

3.7. Balanço do trabalho na unidade de EC 

Durante a semana que passámos na unidade de EC, tivemos a oportunidade de assistir a duas 

visitas de início (Ensaio ALN-TTR02-008 e ENVISAGE-TAVI AF) e a uma visita de monitorização 

(MOR208C204). De entre as tarefas que realizámos, incluem-se a elaboração de protocolos internos 

da farmácia para a dispensa de nova medicação experimental; preenchimento dos drug accountability 

log de diversos ensaios que correspondem aos formulários de contabilidade/registo da medicação que 

foi dispensada e da medicação que foi recebida pelos SF. 

4. Cuidados Farmacêuticos 

Cuidados farmacêuticos é uma prática profissional que visa aumentar a influência do 

farmacêutico na farmacoterapia, e que tem como principal objetivo garantir o uso do medicamento de 

forma segura e efetiva. 

  A função do farmacêutico recai sobretudo na prevenção ou deteção de alterações dos efeitos 

terapêuticos da farmacoterapia, em melhorar a saúde do doente e ainda na prevenção, identificação e 

resolução de Problemas Relacionados com o Medicamento (PRM) de forma a prevenir RNM 

(Resultados Negativos do Medicamento). Com o intuito de identificar PRMs, o farmacêutico avalia cada 

medicamento tendo em conta quatro parâmetros farmacoterapêuticos traduzidos no fluxograma do 

Anexo 53. Deste modo é possível identificar-se 4 tipos de PRM diferentes [70].  

No CHUP estão a ser desenvolvidos dois programas que vão de encontro com os objetivos dos 

Cuidados Farmacêuticos: o programa de conversão da terapêutica IV para oral, sendo esta uma via 

mais segura e económica; e programa de monitorização de parâmetros analíticos e de ajuste de dose 

que tem como objetivo a identificação de erros de medicação, a prevenção de RNMs, ajustes da dose 

com base nas funções (hepática e outras) do doente e otimização da terapêutica farmacológica [71]. 

Com o objetivo de promover a Educação para a Saúde e o uso racional do medicamento, o 

Farmacêutico deve desenvolver e fornecer material de apoio, melhorando assim o conhecimento do 

doente relativamente à sua doença e respetiva terapêutica, através, por exemplo, da disponibilização 

de folhetos informativos, à semelhança daquele que é cedido na UFA aquando o início de uma nova 

terapêutica (Anexo 54) [72]. 

5. Conclusão 

Os dois meses de estágio profissionalizante nos SF do CHUP foram cruciais para a conclusão 

do nosso curso na medida em que nos permitiu consolidar e complementar as valências adquiridas ao 

longo do nosso percurso académico. 

Tratando-se do primeiro contacto profissional enquanto futuras farmacêuticas, permitiu-nos 

clarificar as noções relativas ao papel do farmacêutico em Farmácia Hospitalar, acompanhar o circuito 
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do medicamento passando pelos diversos setores que constituem os SF e ainda compreender o 

impacto do farmacêutico na promoção do uso racional do medicamento e na adesão à terapêutica. 

Escolhemos realizar este estágio no CHUP dado se tratar de uma instituição de excelência que 

oferece um vasto leque de atividades desempenhadas nos Serviços Farmacêuticos o que nos 

proporcionou uma aprendizagem mais completa e enriquecedora. 

Durante o estágio adquirimos uma vasta gama de conhecimentos técnicos e científicos relativos 

às funções desempenhadas pelo Farmacêutico Hospitalar. Dado que o farmacêutico enquadra uma 

equipa multidisciplinar podemos ainda compreender a importância do trabalho em equipa que se revela 

crucial para garantir o bom funcionamento da farmácia hospitalar. 

Confrontadas com a realidade que decorre nos SF, e graças a uma equipa de profissionais 

dedicada e sempre disponível para nos auxiliar, desenvolvemos habilidades e competências 

transversais, como capacidade de gestão e organização. Ao depararmo-nos diariamente com situações 

sensíveis, próprias da área hospitalar, conseguimos desenvolver ainda a nossa capacidade de 

autonomia e de adaptação. 

Chegando ao fim de mais uma etapa, concluímos que foi uma experiência de aquisição e de 

aplicação de competências científicas bastante positiva, tanto a nível teórico como a nível prático, que 

nos proporcionou um crescimento profissional e pessoal e que, sem dúvida, nos preparou para 

ingressar no mercado de trabalho. 
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7. Anexos 

Anexo 1- Acreditação do CHUP pelo CHKS 
 

 
 

 
Anexo 2- Distribuição dos estagiários pelos diferentes setores durante o período de estágio 
 

 
* Produção de Medicamentos Estéreis, NP e Não estéreis 
 
 
 
 
 
 
 
  

                    Semana 

 

Estagiária 

1ª  

4-9 

Março 

2ª 

11-15 

Março  

3ª  

18-22 

Março 

4ª  

25-29 

Março 

5ª  

1-5 Abril 

6ª  

8-12 

Abril 

7ª  

15-19 

Abril 

8ª 

22-26 

Abril  

Ana Catarina Rocha  AMB DIDDU UFO PROD* EC APF  

Paula Rocha  AMB DIDDU PROD* UFO EC APF  

Joana Santos  DIDDU AMB EC APF UFO PROD*  

Ângela Cucu  DIDDU AMB EC APF PROD* UFO  A
p

re
se

n
ta

çã
o

 

El
ab

o
ra

çã
o
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o

 

R
el

at
ó
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Anexo 3- Sistema Kanban  
      

 
 

 

Anexo 4- Kanban específico para a UFA 
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Anexo 5- Elaboração das encomendas através da Lista comum 
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Anexo 6- Zona de receção de encomendas no APF 
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Anexo 7- Sala reservada e fechada para os Estupefacientes e Psicotrópicos 

 
 

Anexo 8- Câmara Frigorífica do APF 
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Anexo 9- Zona de receção de grandes volumes 

 

 
 

Anexo 10- Explicação da metodologia FEFO (First Expired First Out) 
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Anexo 11- Sala de atendimento da UFA com o sistema de senhas informatizado. 

 

 

 
Anexo 12- Zona de atendimento da UFA 
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Anexo 13- Forma de organização da medicação nas gavetas 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 14- Armazenamento da medicação termolábil na UFA 
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Anexo 15- Estantes reservadas à nutrição  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16- Gabinete de atendimento privado 
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Anexo 17- Termo de responsabilidade fornecido na UFA para os cuidadores  
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Anexo 18- Requisição de Hemoderivados em impresso próprio (modelo nº1804 do INCM) 
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Anexo 19- Prescrição de Antídotos em impresso próprio (IM.SFAR.GER.013) 
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Anexo 20-Prescrição de material de penso em impresso próprio (IM.SFAR.GER.030) 
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Anexo 21- Requisição de substâncias psicotrópicas e estupefacientes (modelo nº1509) 
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Anexo 22- Exemplo de intervenção farmacêutica no setor DIDDU: Registada em “Observações da 

farmácia”  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Observação da Farmácia: “Duplicação da Prescrição” 
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Anexo 23- Caixas SUC® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25- Células de aviamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 24- Torre 
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Anexo 26- Pharmapick ® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 27- Carro 
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Anexo 28- Caixa de transporte de psicotrópicos e estupefacientes para o serviço clínico de 

Neurorradiologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 29- Sala negra do setor da produção de medicamentos estéreis e nutrição parentérica 
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Anexo 30- Sala cinzenta do setor da produção de medicamentos estéreis e nutrição parentérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 31- Sala branca do setor da produção de medicamentos estéreis e nutrição parentérica com a 

CFLv 
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Anexo 32- “Transfer” do setor da produção de medicamentos estéreis e nutrição parentérica 
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Anexo 33- Ordem de preparação de Ceftazidima col.5%/ 10 mL 
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Anexo 34- Procedimento de atribuição de lotes de produção de medicamentos estéreis e não estéreis 

 

O Lote de Produção é constituído por: 

- Inicial da forma farmacêutica: C- colírio, I- injectável, SO- Solução (X ou XX) 

- Inicial da designação do princípio ativo: CZ- Ceftazidima, VA- Vancomicina, FC- 

Fluconazol, TP- Alteplase, M- Morfina, CX- Cefuroxima, GE- Gentamicina, HDC- Hidrato Cloral (YY ou 
YYY) 

- Concentração do produto. Ex: 1,4 = 1,4% (ZZZ) 

- Nº da sessão de produção: atribuída automaticamente pelo sistema informático 

- Iniciais do nome e apelido do operador (dois dígitos). Ex: TM (AA) 

- Iniciais do nome e apelido do supervisor (dois dígitos). Ex: AM (BB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lote 

Estéreis: 
XYYZZZ000000AABB 

Não Estéreis: 

XXYYYZZZ00000AABB 
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Anexo 35- Prescrição de NP 
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Anexo 36- Ordem de preparação de mistura de NP e respetivo rótulo 
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Anexo 37- Procedimento de atribuição de lotes de produção de NP 

 

O Lote de Produção é constituído por: 

XXX- Tipo de preparação 

YYYYYYY- Nº processo clínico 

ZZ/ZZ/ZZ- Data de execução 

WW- Tipo de solução 

AA - Iniciais do nome e apelido do Executante 

BB - Iniciais do nome e apelido do Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a prescrição tem origem no cliente externo CHTS: 

 

XXX- Tipo de preparação 

YYYYY- Código automático atribuído pelo computador 

AA - Iniciais do nome e apelido do Executante 

BB - Iniciais do nome e apelido do Supervisor 

 

 

 

Lote: 

XXX YYYYYYY ZZ/ZZ/ZZ WW AA BB-I 

(Solução I) 

XXX YYYYYYY ZZ/ZZ/ZZ WW AA BB-II 

(Solução II) 

 

DT: ZZ-ZZ-ZZZZ Lote: XXXYYYYYAABB (Solução I) 

 

DF: ZZ-ZZ-ZZZZ Lote: XXXYYYYYAABB (Solução II) 
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Anexo 38- Bolsas de NP devidamente rotuladas e embaladas 

 

Anexo 39 - Layout das instalações da UFO  
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 Anexo 40 - Armário com produtos de maior rotatividade  
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Anexo 41 – Transfer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 42 – Zona branca com a CFLv na UFO  
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Anexo 43 – Prescrição de medicamentos de terapêutica programada (ambulatório) 
(IM.SFAR.GER.016) 
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Anexo 44– Exemplo de um Protocolo de Quimioterapia praticado no CHP (versão antiga)  
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Anexo 45– Exemplo de rótulo usado na preparação e disponibilização de CTX (Carboplatina 384 mg) 
e consequente confirmação da dose calculada informaticamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450 mg   _______ 45 ml 

384 mg  _______ 𝑉1 

 𝑉1 = 38,4 ml 

 

V total= 𝑉1+ 𝑉𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒5% = 38,4 ml + 250 mL = 288,4 ml 

 

 

DOSAGEM CARBOXIPLATINA = 450 mg / 45 ml 
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Anexo 46- Sala de preparação de medicamentos não estéreis 
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Anexo 47- Armários que constituem a sala de preparação de medicamentos não estéreis  
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Anexo 48- Ordem de preparação de Frasco de 100 mL de suspensão oral de Metoprolol 10 mg/mL 
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Anexo 49- Frascos de 100 mL de suspensão oral de Metoprolol 10 mg/mL devidamente rotulados e 

embalados 
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Anexo 50-Medicamentos não estéreis preparados pelas estagiárias durante o período de estágio  

 

Hidrato de Cloral 100 % Fr. 50 mL e 100 
mL 

Colutório de Nistatina e Lidocaína 

Suspensão Oral Trimetoprim 10 mg/mL Fr. 
30 mL 

Citrato de Cafeína 10 mg/mL Fr. 10 mL 

Veículo para Citrato de Cafeína Fr. 500 mL Sacarose solução Oral 24% Fr. 30 mL 

Sildenafil Susp. Oral 2,5 mg/mL Fr. 80 mL Ácido Ursodesoxicolico Susp. Oral 1,5% Fr. 
100 mL 

Suspensão Oral de Captopril 1 mg/mL Fr. 
100 mL 

Substituto da Saliva Fr. 50 mL 

Topiramato 5 mg Permanganato Potássio 1:10 000 

Suspensão Oral de Captopril 1 mg/mL Fr. 
50 mL 

Dieta Modular Glucídica 1g 

Metoprolol 1% Susp. Oral Fr. 100 mL Gabapentina Susp. Oral 100 mg/mL Fr. 20 mL 

Citrato de Cafeína 20 mg/mL Fr.100 mL Espironolactona Susp. Oral 2mg/mL Fr. 100 
mL 

Sacarose solução Oral 24%  

Fr. 30 mL 

Suspensão Oral de Oseltamivir 15 mg/mL  

Fr. 50 mL 

Vaselina Líquida Fr. 250 mL Morfina Sol. Oral 0,02% Fr. 50 mL 

Loção de Alfazema Sirolimus 0,4% Pomada- 20 g 

Gele Cetamina 0,5% + Amitriptilina 2% 100 
g 

Suspensão Oral de Vigabatrina 50 mg/mL Fr. 
100 mL 

Tacrolimus 0,5 mg/mL Suspensão Oral 
Fr. 60 mL 

Ácido Acético 3% Sol. Aquosa Fr. 50 mL 

Ácido Acético 5% Solução Aquosa Fr. 50 
mL 

Solução Aquosa Iodo 5% (Sol. De Lugol) Fr. 
100 g 

Diazepam Susp. Oral 0,4 mg/mL Fr. 50 mL Sildenafil Susp. Oral 2,5 mg/mL Fr. 30 mL 

Propanolol 1 mg/mL Sol. Oral Fr. 80 mL Citrato de Sódio Sol. Oral 3% Fr. 100 mL 
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Anexo 51- Sala de armazenamento de medicamentos experimentais 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 52- Data logger 
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Anexo 53 – Fluxograma identificação de PRM. 
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Anexo 54- Termo de responsabilidade cedido ao utente na UFA 
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8. Figuras 

Fig. 1 – Cálculos para preparação de bombas de perfusão de 5-FU 

  

 

 

  

𝐶 = 𝑚𝑉   ó 𝑉5−𝐹𝑈 = 𝑚𝑉  = 497250  = 99 ml de 5-FU 

𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿→     5ml _______1h 

  X ml _______46h 

X= 230 ml  

𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 230 ml + V residual = 230 ml + 8ml = 238 ml 

230 ml ________ 99 ml de 5-FU 

238 ml ________ X ml de 5-FU 

X= 102 ml de 5-FU 

 

𝑉𝑆𝑂𝐿𝑈ÇÃ𝑂𝐷𝐼𝐿𝑈𝐼ÇÃ𝑂= 238 ml – 102 ml = 136 mL 
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9. Tabelas 

 

Tabela 1- Ensaios de Verificação dos manipulados não estéreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formas Farmacêuticas Ensaio 

Sólidas Uniformidade de Massa 

Semi-Sólidas pH 

Soluções Transparência; pH 
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