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Resumo 

 

O estágio curricular do plano de estudos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas tem como objetivo a aplicação e consolidação de conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso. Este período de aprendizagem foi realizado na Farmácia 

Porto, cuja orientação de estágio esteve a cargo da Dr.ª Adriana Osório, dividindo-se 

em duas partes principais. 

O relatório começa com uma descrição da Farmácia Porto, espaços físicos, 

funcionamento geral da farmácia e serviços prestados. Numa primeira parte, 

descreve-se o funcionamento da farmácia (localização, horário, corpo técnico e 

infraestruturas), dos seus serviços e das várias atividades que os colaboradores 

desempenham. Numa segunda parte do relatório, descrevo os projetos que pude 

desenvolver ao longo do estágio. 
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Parte I – Atividades desenvolvidas na Farmácia Porto® 

 

1. Introdução 

Devido à disponibilidade e a facilidade de acesso, a Farmácia Comunitária é, por 

excelência, a primeira linha na prestação de cuidados de saúde, sendo o farmacêutico de 

oficina o profissional de saúde mais próximo da população, tendo, por este motivo, um papel 

de elevada importância perante a comunidade. Este é, muitas das vezes, o elo de ligação 

entre o utente e o médico, sendo também o último profissional de saúde a contactar com o 

utente anteriormente da dispensa farmacoterapêutica. 

Após formação científica ao longo de todo o curso, é no estágio que ocorre o primeiro 

contacto com a comunidade e, por conseguinte, a realidade da profissão. É tendo por base 

esta realidade que o futuro profissional se desenha pondo em perspetiva o ensino associado 

ao profissionalismo. 

O meu estágio profissionalizante em farmácia comunitária decorreu na Farmácia 

Porto® (FP®) durante 4 meses (1 de fevereiro a 30 de maio). Durante este estágio cumpri 8 

horas de trabalho diárias, num total de 40 horas semanais. O expediente decorria das 09:00h 

às 18:00h, com uma hora de almoço. Inicialmente, no primeiro mês de estágio, as minhas 

funções eram confinadas ao back-office, tendo depois passado pelo laboratório de 

manipulados durante 1 semana. No final de cada mês fazia parte de todo o processo do 

receituário, ao mesmo tempo que já passava pelo atendimento. 

Deste modo, relato neste relatório as atividades que desenvolvi ao longo deste estágio 

(Parte I) e os projetos por mim realizados na farmácia (Parte II). 

 

TABELA 1. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS. 

Atividades 
Meses 

Fevereiro Março Abril Maio 

Receção/armazenamento 

de encomendas 
x x x x 

Preparação de medicamentos manipulados x    

Determinação de parâmetros 

físicos/bioquímicos 
  x x 

Inventário x x x x 

Formações x x x x 

Gestão de devoluções    x 

Atendimento supervisionado  x x x 

Atendimento autónomo    x 
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2. Farmácia Porto 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A FP® localiza-se no nº14075 da Estrada Interior da Circunvalação, no Porto, num 

antigo edifício recuperado onde outrora fora uma das alfândegas do Porto, e tem um horário 

de funcionamento de 24h, 365 dias por ano. Ao encontrar-se nas proximidades de unidades 

de saúde como: centros de saúdes, o Hospital da CUF, Hospital Magalhães Lemos e Hospital 

Pedro Hispano, esta farmácia demonstra-se de fácil acesso para os utentes que as 

frequentam, tendo ainda a comodidade de possuir um parque de estacionamento gratuito e 

serviço de farma-drive. 

De acordo com a escala periódica, realizam-se turnos de serviço permanente, 

durante todo o período de atendimento, conforme o estipulado pelo Decreto-Lei n.º 53/2007, 

de 8 de março.1 

 

2.2. Infraestruturas 

As instalações físicas da FP® cumprem com o disposto na Norma Geral sobre as 

Infraestruturas e Equipamentos do Manual de Boas Práticas de Farmácia Comunitária, 

aprovadas em 2015 pelo Conselho Nacional de Qualidade.2 

 

2.2.1. Espaço exterior 

  A FP® encontra-se facilmente identificada, apresentando a designação “Farmácia 

Porto” tanto do lado da entrada, como do lado que fica virado para a estrada e a característica 

“cruz verde”. Neste local está presente toda a informação obrigatória, referência ao horário de 

funcionamento, direção técnica, presença de sistema de vigilância e a proibição de fumar 

dentro das instalações. A entrada ao nível do passeio permite o acesso facilitado a pessoas 

com mobilidade reduzida.  

De forma a garantir uma maior segurança quer dos colaboradores, quer dos utentes, 

o atendimento noturno é feito através de um postigo, o qual se encontra nas portas de vidro 

que são fechadas às 00h (domingo a quinta-feira) ou às 01h (sexta-feira a sábado). 

 

Imagem e comunicação x x x x 

Receituário x x x x 

Organização da Farmácia x x x x 

Projeto I: Desmame de Benzodiazepinas   x x 

Projeto II: Proteja-se do cancro da pele    x 
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2.2.2. Espaço interior 

A FP® encontra-se dividida em três principais áreas, front-office, back-office e 

receituário/combidose.  

 

2.2.2.1. Front-office  

 Podemos encontrar nesta zona os balcões de atendimento ao público, o laboratório, 

uma instalação sanitária e dois gabinetes de atendimento personalizado. 

 A zona de atendimento ao público é um local amplo com sistema de senhas e uma 

zona de espera que inclui um espaço infantil com lápis de cor e livros infantis. Para além disso, 

nesta área estão presentes 8 postos de atendimento, com medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM) por trás de cada um deles e ainda duas salas de livre acesso, uma 

com produtos fitoterápicos, suplementos alimentares (SA) e produtos dietéticos, a Sala 

Natura, e outra com produtos de puericultura, obstetrícia e nutrição infantil, a Sala Bebé. 

Ambas as salas possuem cada uma com 1 posto de atendimento, perfazendo um total de 10 

postos de atendimento ativos na farmácia. 

 No laboratório são produzidos os medicamentos manipulados (MM) com todas as 

matérias-primas e materiais necessários para a sua realização, bem como todas as matérias 

de apoio.  

Nos gabinetes de atendimento personalizado são prestados todos os serviços 

disponibilizados pela FP® (avaliação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, administração 

de injetáveis, aconselhamento nutricional) e é ainda o local onde são preparadas as 

suspensões orais e onde podem decorrer diálogos confidenciais. 

 

2.2.2.2. Back-office  

A área de back-office, destina-se à receção, gestão e armazenamento de 

encomendas. Neste local existem quatro computadores destinados à receção, bem como à 

gestão de reservas e regularização de notas de crédito. Para além disso, a FP® dispõe de um 

robô de armazenamento e dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM). 

Todos os restantes produtos em excesso são armazenados em prateleiras ou gavetas 

devidamente identificadas e organizadas.  Podemos ainda encontrar um pequeno armazém 

onde são guardados os excessos de todos os produtos que se encontram expostos no front-

office. 

Os produtos que necessitam de frio são armazenados no frigorífico a temperaturas 

adequadas (2-8ºC).  



Relatório de estágio profissionalizante: Farmácia Porto® 

 

 

4       
 

2.2.2.3. Receituário/Combidose  

 Neste local, localizado no 1º piso, uma área interdita aos utentes, podemos encontrar 

o Receituário e a Combidose - Medicação Individualizada para lares e idosos. 

O receituário localiza-se num espaço amplo e é lá que são verificadas as receitas 

mensais da FP®. É também neste espaço que se encontra o call center da farmácia, este 

funciona das 9h às 22h todos os dias da semana. 

A Combidose é preparada numa sala específica que reúne características que 

cumprem regras especificas de higiene e segurança. 

 

2.3. Qualidade 

A qualidade pode ser definida como o conjunto de características de uma determinada 

entidade que lhe conferem aptidão para satisfazer necessidades implícitas ou explícitas, 

sendo atribuída como um título ou estatuto dessa mesma entidade. 

Tem por objetivos a organização, normalização, prevenção de possíveis erros, gestão, 

melhoria contínua, que culminam com a satisfação dos utentes. 

O funcionamento das farmácias comunitárias rege-se pela exigência de uma qualidade 

cada vez maior. Decorrente desse fator, denota-se o empenho constante dos farmacêuticos 

em assimilarem as recomendações descritas nas Boas Práticas de Farmácia (BPF). 

As BPF são o referencial normativo que os farmacêuticos aceitam como base para a 

sua atividade profissional, que consiste em oito linhas de orientação, vinte e oito requisitos de 

qualidade e os seus parâmetros associados disponibilizados pela Ordem dos Farmacêuticos. 

Relativamente ao Sistema de Gestão de Qualidade, este consiste num conjunto de 

processos de uma organização e meios para a sua gestão, estabelecidos de acordo com 

referenciais definidos. 

Torna-se importante salientar que a FP® não é certificada segundo as normas 

International Organization For Standardization 9001 (ISO 9001), no entanto, cumpre as linhas 

de orientação das BPF, possuindo uma política interna e um manual de procedimentos que 

visa manter a qualidade da farmácia. 

 

2.4. Recurso Humanos 

Como legislado no Decreto-Lei nº. 171/2012, de 1 de agosto, as farmácias devem ter 

pelo menos dois farmacêuticos (um diretor técnico e outro Farmacêutico), podendo ser 

coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal habilitado devidamente. Os 

farmacêuticos devem, tendencialmente, constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia.3 
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A equipa da FP® é constituída por farmacêuticos, técnicos de farmácia e elementos 

administrativos, entre outros, permitindo assim o correto e organizado funcionamento da 

mesma. 

 

2.5. Sistema Informático 

As atividades recorrentes do funcionamento diário de uma farmácia comunitária 

requerem o uso de softwares especializados. Para tal, a FP® dispõe do sistema 

informático Sifarma 2000® (Glintt®), que permite uma gestão farmacêutica organizada e 

eficaz no controlo do circuito do medicamento.  

Este sistema informático permite a gestão de várias funcionalidades, nomeadamente 

a realização de encomendas (diretamente ao fornecedor), a gestão de stocks [através da 

consulta do histórico de compras e vendas, a definição de stocks mínimos e máximos e 

controlo de prazos de validade (PV)], a criação de reservas de produtos, a dispensa de 

medicamentos (com a disponibilização de fichas de produtos, informações científicas dos 

produtos, criação de fichas de utentes, consulta de histórico do utente, entre outros) e a 

gestão financeira e contabilística.  

Ao longo de todo o meu estágio tive a oportunidade de operar com este software, 

podendo aprender, de um modo geral, as funcionalidades do sistema informático. Como em 

estágios extracurriculares anteriores tive a oportunidade de contactar com o software Sifarma 

2000®, a minha aprendizagem foi facilitada e mais intuitiva. Contudo, aprimorei o uso deste 

programa relativamente à dispensa sobretudo de MSRM e à gestão de reservas. 

 

2.6. Fontes de informação 

Como imposto pelo Decreto-Lei n.307/2007, de 31 de agosto, e de acordo com as BPF 

para as Farmácias Comunitárias, a FP® possui a Farmacopeia Portuguesa em vigor ao dispor 

para consulta em formato de papel, assim como também se encontram disponíveis no 

gabinete da Diretora Técnica e no laboratório, o Índice Nacional Terapêutico, o Prontuário 

Terapêutico e o Formulário Galénico Português. 

Para além das fontes de informação existentes na farmácia fisicamente, aquando da 

ocorrência de dúvidas, os colaboradores podem sempre aceder informaticamente a: 

▪ CEDIME (Centro de Informação sobre Medicamentos da ANF); 

▪ CIM (Centro de Informação do Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos); 

▪ CIMI (Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde); 

▪ LEF (Laboratório de Estudos Farmacêuticos); 

▪ Infomed. 
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As fichas científicas que o Sifarma 2000® fornece são também bastante completas e 

práticas para o ato do atendimento.3 

 

2.7. Perfil dos utentes 

Como já referi anteriormente, a sua localização de proximidade a instituições de saúde 

como o Hospital Magalhães Lemos, o Hospital Pedro Hispano e o Hospital da CUF e fácil 

acesso a estacionamento gratuito, faz com que a FP® possua uma vasta variedade de 

utentes. Na sua grande maioria os utentes estão fidelizados à farmácia, quer por serem 

moradores das imediações, quer por ser um local de passagem diária que lhes é cómodo. 

Durante o estágio tive a possibilidade de lidar com toda uma variedade de utentes, 

inclusive turistas. 

No que respeita ao poder de compra destes utentes, verifica-se que é um público 

heterogéneo, que vai desde os que possuem rendimentos mais baixos, como é o caso dos 

pensionistas, até aos que tem maior liberdade financeira. 

 

3. Gestão de Medicamentos e Produtos de Saúde 

A gestão de medicamentos e produtos de saúde assume uma grande relevância no 

quotidiano de uma farmácia e, sobretudo, no perfil de um farmacêutico. Além de prestador de 

cuidados de saúde, assume o papel de gestor no que concerne à saúde pública e venda 

comercial dos medicamentos. Assim, importa uma gestão consciente que responda às 

necessidades dos utentes e que se traduza numa maior rentabilidade para a farmácia, com o 

menor desperdício possível.  

Pude desta forma colaborar nas diferentes tarefas que me atribuíram ao longo do meu 

estágio, nomeadamente nos diferentes processos de gestão que irei de seguida abordar, 

como a receção de encomendas, o cálculo de preços segundo as margens da farmácia e o 

armazenamento dos Produtos Farmacêuticos (PF). 

 

3.1. Realização de encomendas e fornecedores 

O ato de realizar encomendas é um processo importante na medida em que deve ser 

realizada uma análise cuidada da oferta, de modo a adquirir produtos com o melhor benefício 

e menor custo possível. Esta escolha deve ser consciente, de forma a não ocorrerem 

situações de excesso ou rutura de stock. Para tal, devem ser analisados parâmetros como: 

os perfis e necessidade dos clientes, o volume de vendas de um produto, o seu preço e 

validade, a sua rotatividade, a época sazonal e as campanhas em vigor, entre outros. A 

escolha da prioridade para onde são efetuadas as encomendas está dependente de 
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determinados parâmetros, como a rapidez de entrega, horários de atendimento, capacidade 

de resposta aos pedidos, facilidade de pagamento, descontos e bonificações. 

As encomendas relativas aos PF de balcão estão dependentes dos 

armazenistas/fornecedores com que a FP® trabalha: Alliance Healthcare, Empifarma, OCP 

Portugal, Plural e Proquifa. 

As encomendas diárias podem assim serem feitas através do Sifarma 2000®. As 

encomendas instantâneas (pedidos pontuais ao balcão, quando a farmácia não tem 

determinado produto em stock) podem ser realizados ao balcão pelo Sifarma 2000® ou por 

chamada telefónica diretamente ao fornecedor. Neste tipo de encomendas também pode ser 

usado o projeto Via Verde do Medicamento®, pelo qual se adquirem medicamentos rateados 

sem stock na farmácia, de forma mais rápida, mediante apresentação de receita médica (RM). 

As encomendas manuais são realizadas aquando a receção de encomendas feitas via 

telefónica ou produtos diretamente encomendados ao laboratório. No presente estágio tive 

a oportunidade de realizar encomendas instantâneas (via Sifarma 2000®, via telefone) e 

encomendas manuais. 

Uma ferramenta que auxilia a gestão de encomendas diárias é o Sifarma 2000® que, 

com o estabelecimento de stocks mínimos e máximos de um produto, este programa 

realiza a encomenda do produto até ao stock máximo quando se atinge o stock mínimo na 

farmácia.  

Nas encomendas instantâneas procede-se a uma reserva feita em sistema Sifarma 

2000®, sendo que posteriormente, quando é dada entrada do respetivo produto é visível o 

aparecimento da letra “R”, relativa a reserva, para a qual quem dá entrada está alerta e 

imprime o respetivo talão de reserva e avisa o utente (através do contato na sua ficha) de este 

que já se encontra na farmácia disponível para ser levantado. Esta reserva pode ser paga ou 

não paga, sendo que em qualquer uma das situações o utente leva para casa um talão que 

será usado posteriormente para fazer o seu levantamento. 

Para os MM, o laboratório da FP® realiza encomendas aos laboratórios: Fagron®; 

Guinama®; Acofarma®. Estas encomendas podem ser feitas por telefone ou pelo site de cada 

um destes fornecedores. 

 

3.2. Receção de encomendas 

A receção de encomendas deve ser realizada com extremo cuidado e 

responsabilidade, uma vez que um engano pode, consequentemente, levar a erros de stock 

ou erros contabilísticos. 

Aquando das entregas das encomendas na FP®, os PF vêm dentro de contentores 

próprios dos fornecedores, “banheiras”, e, em caso de produtos de frio, estes vêm isolados 
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em caixas térmicas apropriadas. Os PF vêm acompanhados da fatura e respetivo duplicado. 

Caso esses produtos ainda não tenham sido faturados, o documento que os acompanha é 

uma guia de remessa. 

A receção das encomendas de balcão na FP® inicia-se pela verificação da faturação 

(identificação do fornecedor e da farmácia endereçada), dos produtos nos contentores, as 

suas quantidades e a sua integridade, verificando-se se estes correspondem ao indicado na 

fatura. Em situação de falta de algum PF faz-se a reclamação ao fornecedor, sendo esta 

depois regularizada pelo envio dos PF em falta ou pela emissão de uma nota de crédito destes 

produtos. Posteriormente faz-se a receção dos PF no Sifarma 2000®, abrindo-se a 

encomenda em curso ou criando-se uma encomenda manual. Após este passo, introduz-se 

a identificação da fatura e o seu total monetário, iniciando-se de seguida a leitura ótica dos 

códigos de barras dos PF (forma mais usada na FP®) ou insere-se o seu Código Nacional de 

Produto (CNP) manualmente. À medida que se dá entrada dos produtos da encomenda, 

verificam-se os seus PV, o Preço de Venda do Fornecedor, o Preço de Venda ao Público 

(PVP) (em caso de MSRM) em unidades com Preço Impresso na Cartonagem (PIC), e/ou 

estabelece-se o seu preço conforme as margens da comercialização (MNSRM e outros PF 

não MSRM). Os produtos recebidos com PIC distinto do PVP já registado informaticamente 

devem ser atualizados apenas se o stock existente na farmácia for igual a zero. Caso 

contrário, os PF recebidos com novo PIC são devidamente identificados, para que o respetivo 

PVP seja atualizado informaticamente quando se esgotarem as unidades com PIC antigo. No 

final da entrada dos produtos da encomenda, deve-se verificar as quantidades de PF 

inseridas, os valores monetários de cada PF, o valor total da encomenda em euros e o Imposto 

sobre o Valor Acrescentado (IVA), que devem coincidir com os indicados na fatura.  

Aquando a finalização da encomenda, o programa permite a transferência dos PF em 

falta para outro fornecedor e, se assim desejado, o envio da informação desta falta de 

produtos ao INFARMED®. Terminado este processo, assina-se a fatura original e arquiva-se 

na farmácia de acordo com o seu respetivo fornecedor.  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de realizar esta tarefa de receção de 

encomendas de balcão. Pude contactar e experimentar rececionar diversos tipos de 

encomendas. 

 

3.2.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

A encomenda de estupefacientes e psicotrópicos é feita ao fornecedor da mesma 

forma que qualquer outro medicamento e devem fazer-se acompanhar por uma requisição 

em duplicado. 
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Estes medicamentos são rececionados no sistema informático de forma semelhante 

aos restantes produtos. A única diferença é que no caso destes em específico é obrigatória a 

inserção do número da requisição que vem juntamente com a fatura, não permitindo avançar 

no sistema, sem que o número seja registado. 

Para além disso, na FP®, como forma de controlo interno, é feito um registo em papel 

da entrada de todos os psicotrópicos, que inclui informações relativas ao produto bem como 

a encomenda do qual é proveniente e o fornecedor. 

O duplicado da fatura é arquivado no mínimo durante três anos, sendo necessário que 

o colaborador date e assine a folha, de forma a comprovar que estes medicamentos foram 

recebidos. 

Com o objetivo de evitar possíveis erros de stock, na FP®, as reservas destes 

medicamentos não são realizadas informaticamente, recorrendo-se ao preenchimento de um 

documento próprio. É neste registo que durante a receção é possível a confirmação da 

existência de reservas. 

 

3.2.2. Matérias-primas e reagentes 

 Estes produtos são adquiridos a fornecedores devidamente autorizados pelo 

INFARMED®, devendo no momento de receção fazerem-se acompanhar pelo boletim de 

análise. A receção é feita no laboratório, através de um ficheiro Excel, que é atualizado à 

medida que chegam novas matérias-primas ou reagentes relativamente ao lote, validade e 

fornecedor. Posteriormente estes são armazenados no laboratório, em condições adequadas 

de luminosidade, temperatura, humidade e ventilação e a fatura é entregue no departamento 

de contabilidade. 

 

3.3. Armazenamento e conservação 

O armazenamento dos PF das encomendas realizadas pela farmácia é o 

procedimento que se segue à receção das encomendas, à exceção dos produtos de frio que 

devem ser de imediato guardados no frigorífico após a sua receção, verificando-se de 

imediato as informações necessárias à sua entrada no software.  

O armazenamento dos medicamentos, na FP®, é efetuado segundo as BPF 

respeitando as condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação das zonas de 

armazenamento. Assim, as condições são verificadas e registadas recorrendo a termo 

higrómetros presentes na farmácia.  

De um modo geral, os medicamentos devem ser conservados a temperaturas 

inferiores a 25ºC e com valores de humidade inferiores a 60% e os produtos que necessitam 

de refrigeração devem ser mantidos no frigorífico a temperaturas entre os 2 e 8ºC.  
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A organização e apresentação dos medicamentos são de extrema importância, uma 

vez que dinamizam a funcionalidade da farmácia. Na FP®, normalmente, todos os MSRM são 

armazenados no robô, de referir, que durante o processo de inserção destes, é necessário a 

verificação da sua validade. Uma vez que o robô atinja a capacidade máxima, todo o excesso 

é colocado no armazém em prateleiras e gavetas específicas de fácil acesso por parte dos 

colaboradores. É neste local que também são guardadas soluções orais, granulados e 

emplastros medicamentosos.  

A exposição dos produtos na área de “front-office”, onde estão presentes todos os MNSRM, 

Produto(s) Cosmético(s) e de Higiene Corporal (PCHC), SA, entre outros, deve ser feita de 

forma atrativa, de modo a criar interesse para o cliente. 

Nestas etapas seguem-se as metodologias First Expiring, First Out (FEFO) para os 

produtos com PV marcado (colocando-se à frente ou em cima os que possuem PV mais curto) 

e First In, First Out (FIFO) para produtos sem PV marcado, em que os mais recentes devem 

permanecer atrás ou por baixo dos já existentes em stock. Esta última metodologia também 

pode ser por vezes aplicada aos PF com diferentes PIC, tendo-se em atenção o PV, 

priorizando o escoamento de um deles.  

Uma correta gestão e armazenamento contribui assim para a otimização do espaço e 

do tempo, de modo a garantir uma maior margem para um atendimento eficiente por parte do 

farmacêutico.  

Inicialmente, a arrumação e verificação da disposição dos PF era uma das minhas 

principais funções. Ao longo do estágio transformou-se numa função diária a de verificar a 

disposição de todos os produtos por minha própria iniciativa, uma vez que a rentabilização e 

escoamento de produtos com prazos de validade mais curtos são muito importantes para que 

se evitem quebras.  

 

3.4. Gestão de stocks 

Como referi anteriormente no ponto 3., a gestão de stocks é essencial no que ao 

funcionamento e organização diz respeito. É importante que haja um equilíbrio que permita 

suprir as necessidades dos utentes sem que ocorram ruturas de stock ou acumulação de PF 

que não irão ser posteriormente escoados. Também em situações de sazonalidade deve-se 

conseguir gerir e responder em caso de indisponibilidade temporária de determinado produto, 

por forma a não comprometer a fidelização dos utentes tendo um conhecimento profundo da 

procura e da oferta dos produtos e dos custos associados a fim de estipular um stock mínimo 

e um stock máximo para cada produto, evitando assim ruturas.  
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3.4.1. Controlo de prazos de validade 

O controlo dos PV dos PF permite garantir a qualidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos. Na zona de atendimento este é realizado aquando a receção dos produtos 

das encomendas e mensalmente através da impressão de uma listagem emitida pelo Sifarma 

2000® que indica, conforme a escolha do operador, o período de proximidade em que os PF 

expiram: três meses (MSRM e MNSRM) em cinco meses (Dispositivos Médicos) ou em seis 

meses (Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário (MPUV)).  

Os produtos a caducar num curto período de tempo, mas que ainda podiam ser 

escoados, eram devidamente assinalados e armazenados em local próprio, segregado, sendo 

que alguns podem até beneficiar de desconto por aproximação do PV. 

Os produtos que se encontram fora do PV podem, em determinados casos, ser 

devolvidos aos armazenistas, laboratórios, ou caso contrário, remetidos para o 

VALORMED®. Na eventualidade desta listagem não estar atualizada, ou seja, de não existir 

concordância entre o PV descrito e os produtos em stock, procede-se à atualização da 

mesma. 

Para além da importância do sistema informático, a presença de um robô na farmácia, 

contribui para um controlo mais eficaz do PV dos medicamentos presentes no mesmo. É, por 

isso, de extrema importância a verificação dos PV aquando da introdução no mesmo, sendo 

que se o produto expira dentro do período de 1 ano é necessária introdução manual do PV.4,5 

 

3.4.2. Devoluções 

Os PF também podem ser devolvidos por outras razões, como na receção de 

embalagens danificadas, enganos no envio dos produtos, enganos no ato da encomenda e 

retirada do lote do mercado por indicação do INFARMED® ou respetivo laboratório. Nestas 

situações há a emissão de circulares de suspensão de comercialização pelo INFARMED® e 

a emissão de circulares de recolha voluntária pelo detentor de Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM). Para a devolução, procede-se à emissão de uma nota de devolução ao 

fornecedor em triplicado, assinada e carimbada pelo operador. O original e duplicado 

acompanham o produto a devolver e o triplicado permanece na farmácia, devendo ser 

assinado e datado pelo estafeta que recolhe o PF. Depois do fornecedor aceitar ou recusar a 

devolução, a situação é regularizada informaticamente. Em caso de ser aceite, tanto pode ser 

emitida uma nota de devolução pelo fornecedor, proceder-se à troca por outro produto ou à 

troca pelo mesmo produto com PV superior. 
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4. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

Mais do que um local de venda de medicamentos e outros PF, a farmácia é um local 

de promoção da saúde em geral e não apenas numa perspetiva de prevenção da doença. 

Desde a prestação de cuidados de saúde personalizados, ao atendimento cuidado e privado, 

à promoção segura, racional e eficaz do medicamento e ao esclarecimento de dúvidas, o 

farmacêutico é, por excelência, o primeiro contacto de muitos utentes no que aos cuidados 

de saúde diz respeito.  

A minha experiência nesta fase iniciou-se após um mês e meio de estágio. Foi-me 

explicado desde o início o funcionamento do Sifarma 2000®, incluindo como se processa uma 

venda. Durante todo o estágio tive acompanhamento de todos os colaboradores e, sempre 

que necessário, os colaboradores estavam disponíveis para esclarecer dúvidas que me 

surgissem durante o atendimento. 

Segundo o Estatuto do Medicamento, os medicamentos dispensados numa farmácia 

são classificados em MSRM e MNSRM, consoante a necessidade de prescrição médica 

aquando a sua aquisição. Além destes, segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, 

a farmácia pode ainda disponibilizar aos utentes MPUV, Dispositivos Médicos (DM), PCHC, 

SA, entre outros.3,6 

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM)  

Os MSRM podem ser de RM renovável ou não renovável, MSRM especial ou de 

receita restrita.7 

A dispensa de MSRM necessita de apresentação obrigatória da prescrição médica e 

o seu levantamento só pode ser realizado em farmácias. Posto isto, o Estatuto do 

Medicamento impõe que os medicamentos que sejam sujeitos a receita preencham pelo 

menos uma das seguintes condições:  

• “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 reações adversas sejam indispensáveis aprofundar”;  

• “Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via parentérica”. 
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No momento da dispensa, o farmacêutico deve transmitir ao utente todas as 

informações que considere importantes e necessárias para o uso correto da medicação 

prescrita de modo a obter o máximo efeito terapêutico.6 

 

4.1.1. Receita Médica 

Atualmente estão em vigor três modelos distintos de prescrição médica: a receita 

eletrónica desmaterializada, a receita materializada informatizada e a receita materializada 

manual. 

A receita eletrónica desmaterializada é rececionada pelos utentes em equipamentos 

eletrónicos, via mensagem de texto ou e-mail. Caso o utente não possua equipamentos 

eletrónicos ou, ainda que os possua, mas não saiba manusear por completo, a receita pode 

ser impressa pelo médico. A receita possui assim o código matriz, o código de acesso e 

dispensa e o código de direito de opção. Neste tipo de receita não existe limite máximo de 

linhas de prescrição. Apenas existe um limite máximo de duas embalagens por linha de 

prescrição em tratamentos de curta duração (com validade de trinta dias), ou de seis 

embalagens em caso de tratamento prolongado (com validade de seis meses).8,9 

A receita eletrónica materializada é um modelo que tem vindo a ser 

progressivamente abandonado, sendo constituída por duas componentes destacáveis: a 

receita com a medicação e a guia de tratamento para consulta da posologia pelo utente. Este 

tipo de receita permite um máximo de quatro linhas de prescrição e duas embalagens por 

linha, tendo uma validade de trinta dias. Contudo, se se tratar de um tratamento de longa 

duração, esta pode ser renovada até três vias devidamente identificadas (1ª via, 2ª via e 3ª 

via).8,9 

A prescrição manual é apenas utilizada em situações excecionais, segundo o artigo 

8.º da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho: inadaptação fundamentada do prescritor, 

previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem Profissional; falência 

informática; prescrição ao domicílio. O limite máximo são de quarenta receitas por mês, salvo 

exceção justificada pelo médico, e um limite máximo de quatro linhas de prescrição com um 

máximo de duas embalagens por linha, por receita. O aviamento desta deve ser feito na 

totalidade num prazo de trinta dias, não sendo possível renovação com este modelo.8,9 

Para que uma receita seja válida, esta deve obedecer a alguns requisitos descritos na 

legislação, sendo o dever do farmacêutico verificar a conformidade destes. Todas as 

prescrições devem incluir a Denominação Comum Internacional (DCI) da substância ativa, a 

dosagem, a forma farmacêutica, a apresentação e o tamanho da embalagem e a posologia. 

Também podem ser incluídas a marca ou a indicação do nome do titular AIM, caso não 

existam medicamentos genéricos semelhantes comparticipados. Devem também ser tidos em 
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conta os regimes de comparticipação dos utentes (tendo-se em atenção às siglas que a 

receita apresenta) ou o tipo de medicamentos que são prescritos. Os medicamentos 

psicotrópicos, MM ou medicamentos para controlo de diabetes mellitus devem ser prescritos 

à parte em receitas eletrónicas desmaterializadas ou manuais. 

 

4.1.2. Validação e aviamento da receita médica 

Conforme a apresentação da receita pelo utente, o farmacêutico ou técnico procede à 

sua validação. Nas receitas materializadas ou manuais deve-se ter em atenção a presença 

dos dados do utente (nome e número de utente), número da receita, número de unidades 

prescritas, identificação e assinatura do médico prescritor, data de prescrição e sua validade. 

Às receitas manuais acresce a necessidade de vinheta do médico e, se aplicável, do local de 

prescrição, não sendo permitidas rasuras, caligrafias e canetas distintas na receita.  

Após a validação da receita ao balcão, o utente deve ser informado da existência de 

medicamentos genéricos com preço mais baixo e similares aos prescritos, caso estes existam. 

Para tal, a farmácia deve possuir em stock pelo menos três medicamentos com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem que pertençam aos cinco preços mais baixos 

de cada grupo homogéneo. 

Por último, o dispensador deve assegurar-se que o utente percebeu as respetivas 

indicações terapêuticas, a posologia, o modo de administração e possíveis efeitos adversos. 

No presente estágio passaram-me pelas mãos todas estas receitas. Por vezes, 

aconteceu de não estarem devidamente preenchidas, faltando por exemplo a vinheta do 

médico nas receitas manuais. Nestas situações tive de pedir aos utentes que retornassem ao 

médico para colmatar esta falta, não podendo assim dispensar a medicação.  

 

4.1.3. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a uma legislação 

estrita, de modo a serem utilizados em âmbito clínico e conforme indicação médica, com o 

intuito de fornecer ao utente benefício terapêutico e a evitar o abuso medicamentoso e a 

utilização ilícita. 

Aquando da receção deste tipo de medicamentos na farmácia, que vêm separados 

dos outros medicamentos devidamente assinalados colocados num saco à parte. 

No ato de dispensa destes medicamentos é apresentado ao dispensador um alerta no 

sistema informático (denominação PSI a vermelho), não sendo permitida a finalização da 

dispensa sem o preenchimento das identidades do utente e adquirente (nomes, moradas, 

datas de nascimento e números do cartão de cidadão/bilhete de identidade). Terminada a 

venda, é-lhe atribuída um número sequencial de registo e emitido um talão comprovativo que 
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deve ser datado, assinado e carimbado pelo dispensador. As receitas manuais devem ser 

fotocopiadas e arquivadas com o talão na farmácia por um período de três anos. Mais tarde 

é gerado pelo sistema informático uma listagem deste registo de vendas que é enviado ao 

INFARMED®.10 

 

4.1.4. Regimes de comparticipação 

A comparticipação de medicamentos pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) do 

Estado Português é feita através de dois regimes: o regime geral e o regime especial.8 

No regime geral, o Estado comparticipa uma determinada percentagem fixa do PVP 

de um medicamento, dependendo da sua classificação farmacoterapêutica. Neste estão 

incluídos quatro escalões: o escalão A (90% de comparticipação), o escalão B (69% de 

comparticipação), o escalão C (37% de comparticipação) e o escalão D (15% de 

comparticipação).8,11 

Já no regime especial, este comparticipa medicação de utentes com patologias 

especiais, e faz-se representar pelas letras R ou O, devendo estas constarem nas receitas 

eletrónicas materializadas e manuais quando assim se aplica. A letra R destina-se a 

pensionistas com baixos rendimentos anuais e a letra O para determinadas patologias ou 

grupos especiais de utentes.12 

Importa também acrescentar que outros medicamentos e PF podem estar sujeitos a 

comparticipação, como os MM (30%), os produtos destinados ao controlo da diabetes (85% 

para tiras-teste e 100% para agulhas, seringas e lancetas) e câmaras expansoras (80% em 

unidades não superiores a 28€). Outros subsistemas de saúde públicos do SNS ou privados 

podem também fornecer comparticipação acrescida aos seus beneficiários.13-15 

 

4.1.5. Conferência do receituário e faturação 

A conferência do receituário baseia-se na verificação das receitas de forma a 

confirmar se estas cumprem com os requisitos necessários para serem validadas. Todas as 

receitas eletrónicas materializadas e manuais com MSRM comparticipados devem ter 

impresso no verso o documento de faturação (com o PVP de cada medicamento, os encargos 

para o utente e a entidade comparticipante) assinado pelo utente. Posteriormente, o 

farmacêutico ou técnico data, assina e carimba a receita. Estas receitas são então compiladas 

mensalmente em lotes de trinta de acordo com o subsistema de saúde comparticipante. Em 

caso de comparticipação adicional por outras entidades, devem ser anexados um talão 

adicional com a informação da dispensa e a assinatura do doente. No final de cada mês 

procede-se ao fecho dos lotes.  
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Dado existirem cada vez menos receitas manuais, aumentando o uso das receitas 

eletrónicas desmaterializadas, o processo torna-se cada vez mais facilitado. 

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)  

Os medicamentos que não preencham qualquer das condições referidas no ponto 4.1. 

não estão sujeitos a RM e não são comparticipáveis, salvo nos casos previstos na legislação 

que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos. 

 Estes medicamentos podem ser adquiridos tanto em farmácias como em outros 

estabelecimentos legalmente habilitados, como indicado no Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 

de agosto. Contudo, os MNSRM de venda Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF) constituem 

uma subcategoria dos MNSRM que se aplica a medicamentos que, embora possam ser 

dispensados sem receita, necessitam da intervenção de um farmacêutico, devendo estes 

cumprir protocolos de dispensa publicados pelo INFARMED®. Neste atendimento deve-se 

perceber os sintomas e outras informações importantes do utente e, em caso de patologia 

mais grave, remeter o doente para o médico. 

Apesar de não serem sujeitos a RM, estes produtos de saúde não são desprovidos de 

contraindicações, interações e efeitos adversos e por isso, deve haver uma especial atenção 

nos utentes com patologias crónicas, polimedicados, crianças, mulheres grávidas e/ou em 

amamentação.  

Durante o estágio apercebi-me de que é aqui que o farmacêutico tem a oportunidade 

de se diferenciar em termos de aconselhamento ao utente, uma vez que a maior parte dos 

MNSRM podem também ser adquiridos noutros locais. 

 

4.3. Medicamentos Manipulados  

Os MM representam “qualquer forma magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. O médico prescritor receita o 

medicamento para manipulação e, de acordo com a fórmula, escolhe-se a técnica de 

preparação adequada conforme as informações do Formulário Galénico Português® (FGP®), 

Farmacopeia Portuguesa® ou outras farmacopeias, Martindale® ou com o auxílio de 

laboratórios colaboradores. Em caso de dúvida com a fórmula prescrita, o farmacêutico deve 

tentar esclarecer-se com o médico prescritor. Na FP®, quando a técnica de preparação não 

estava na literatura acima descrita, era enviado um e-mail ao LEF para que o mesmo 

fornecesse uma técnica assegurada pelos mesmos, de modo a não correr riscos.16 

Uma ficha técnica de uma fórmula magistral contém a designação do manipulado, 

os nomes do utente e médico prescritor, a data, a forma farmacêutica, as matérias-primas e 

embalagens, a técnica de execução. Antes e aquando da execução da fórmula, esta deve ser 
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revista em confronto com a receita e aprovada, assim como os lotes e datas de validade das 

matérias a utilizas. No final, após o acondicionamento do medicamento, verificam-se as suas 

características de qualidade e este é então rotulado. O rótulo deve conter o nome do utente, 

a fórmula do medicamento, as condições de conservação, a posologia, a identificação da 

farmácia e do diretor técnico, o código interno desse manipulado e as referências “Manter fora 

do alcance das crianças” ou outras específicas do medicamento (“Agitar antes de usar”, 

etc.).16 

O PVP dos manipulados é calculado pela seguinte fórmula: [(Valor dos honorários + 

Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3], com acréscimo do 

IVA. O SNS pode comparticipar alguns destes MM, desde que: seja inexistente no mercado 

fórmulas farmacêuticas com a mesma SA, existência de lacunas terapêuticas com os 

medicamentos comerciais ou necessidade de uma adaptação de dosagens ou formas 

farmacêuticas para públicos específicos (pediatria, geriatria, etc.). Estes manipulados 

comparticipados encontram-se identificados numa lista na legislação elaborada para o efeito. 

As receitas médicas sujeitas a comparticipação devem indicar a inscrição “Medicamento 

Manipulado” (MM) ou “Faça segundo a arte” (F.S.A.). Caso façam referência a marcas de 

medicamentos ou outros PF comerciais, não poderão ser comparticipadas.13 

A passagem pelo laboratório de manipulados da FP® fazia parte do meu processo 

evolutivo na farmácia e, durante uma semana, tive a oportunidade de fazer alguns 

manipulados que constam na Tabela 2. 

 

TABELA 2. MANIPULADOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO DA FP®. 

19 de março 20 de março 21 de março 22 de março 

Suspensão Oral de 
Trimetoprim 1% 

(m/V) 

Solução Oral de 
Captopril 1 mg/mL 

(m/V) 

Solução Aquosa 
de Ácido Acético 

5% (m/V) 

Solução Aquosa de 
Cloreto de Cálcio 

2% (m/V) 

Solução Alcoólica 
60º Saturada em 

Ácido Bórico (m/V) 

Enxofre 6% em 
Vaselina Salicilada 

(m/m) 

Solução de 
Minoxidil 5% c/ 

Glicerina 

Água Purificada 
Preservada c/ 

Parabenos 

Solução de 
Minoxidil 5% 

Finasterida 0,5% 
Clobetasol 0,05% 

Trichosol 

 

Suspensão Oral 
de Ácido 

Ursodesoxicólico 
50 mg/mL (m/V) 

Triamcinolona 
Acetonido 0,2% 
Clotrimazol 1% 

Oragel 

Solução Aquosa de 
Salicilato de Sódio 

2% (m/V) 
 

Lidocaína 20% 
Benzocaína 8% 

Epinefrina 0,07% 
Oragel 

 

  
Solução de 

Minoxidil 5% s/ 
Glicerina 
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4.4. Outros Produtos Farmacêuticos 

4.4.1. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Segundo o Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho, os MPUV constituem “toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, (…) exercendo uma 

ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas”. Estes são da responsabilidade da Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária.17,18 A FP® possui um stock geral destes produtos (soluções cutâneas, 

desparasitantes internos e externos, etc.), sendo que, em caso de necessidade de algum 

produto que não possuam, procede-se à sua encomenda.  

 

4.4.2. Dispositivos médicos 

Tal como os medicamentos, os DM podem ser utilizados na prevenção, diagnóstico ou 

tratamento de doenças humanas, embora os mecanismos envolvidos na obtenção do efeito 

pretendido não devem advir de ações farmacológicas, imunológicas ou metabólicas. Estes 

DM são divididos em quatro classes conforme o risco inerente à sua utilização e à invasão 

no corpo humano: classe I (DM de baixo risco), classes IIa e IIb (DM de médio risco) e classe 

III (DM de alto risco).19-21  

Contatei e vendi durante o estágio alguns DM, em que o seu uso e adequação ao 

utente foi-me previamente explicado pelos colaboradores, como a tirada de medidas para as 

meias de compressão, óculos corretivos, ligaduras e algodão hidrófilo (classe I), compressas 

e pensos de gaze, lancetas e termómetros digitais (classe IIa), material de penso, canetas de 

insulina, preservativos e pensos medicamentosos (classe IIb), testes de gravidez, frasco de 

colheita de urina assética, equipamentos e tiras-teste para medição da glicemia capilar e 

colesterol.  

 

4.4.3. Suplementos alimentares e produtos de alimentação especial  

Os suplementos alimentares são da responsabilidade do Direção-Geral de 

Alimentação e Veterinária. Como o nome indica constituem fontes concentradas 

de determinadas substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, isoladas ou combinadas. 

Estes não devem substituir um regime alimentar normal, mas sim complementar ou colmatar 

a deficiência de algum nutriente na dieta. Por outro lado, existem PF que podem ser 

considerados pela legislação como medicamentos e suplementos alimentares, quando na sua 

constituição contêm substâncias como a melatonina, valeriana, condroitina e glucosamina ou 

extratos de plantas como Ginkgo biloba e Serenoa repens.18,22,23 
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Durante o presente estágio tive a oportunidade de aconselhar alguns suplementos 

alimentares para as mais variadas situações pedidas pelos utentes. Tive ainda a oportunidade 

de assistir a formações que me auxiliaram a obter maior conhecimento científico e a melhorar 

o aconselhamento acerca dos suplementos envolvidos.  

 

4.4.4. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Os PCHC são “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com 

as diversas partes superficiais do corpo humano (…) ou com os dentes e as mucosas bucais, 

com a finalidade de exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, 

proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”. O aumento exponencial 

da sua procura deve-se, em parte, à maior preocupação com a autoestima e qualidade de 

vida da população. Nesta área o farmacêutico pode proporcionar um atendimento 

diferenciado baseando-se nos seus conhecimentos acerca destes produtos.24  

No meu estágio houve imensas situações em que os clientes me pediram 

aconselhamento acerca de PCHC. Desde o início do estágio, os colaboradores da FP® foram-

me explicando a funcionalidade de alguns dos produtos que possuíam e tive também diversas 

formações acerca das gamas existentes na farmácia. Contudo, como a variedade dos PCHC 

na farmácia era grande, sempre que tinha dúvidas com PCHC que não estava tão 

familiarizado, procurava mais informações junto dos colaboradores.  

 

5. Outros serviços de saúde prestados pela FP® 

Além de PF, a farmácia comunitária pode prestar serviços de saúde de excelência que 

advêm da formação do farmacêutico e se traduzem no reconhecimento e confiança na 

farmácia.  

A FP® disponibiliza diversos serviços, como a determinação de parâmetros físicos e 

bioquímicos com recurso a aparelhos e ferramentas apropriadas (pressão arterial e ritmo 

cardíaco com tensiómetro, glicemia capilar e colesterol pela punção do dedo e peso, podendo 

o utente realizar o acompanhamento ao longo do tempo. É feita a administração de injetáveis 

e aconselhamento nutricional, bem como ecografias 4D, rastreios capilares e diversos 

serviços de aconselhamento cosmetológico. 

Procede-se à recolha e tratamento de medicamentos enquanto resíduos para o 

VALORMED® (sociedade sem fins lucrativos que gere de forma segura os resíduos de 

embalagens vazias através da sua reciclagem e incineração de medicamentos fora de uso) e 

recolhem-se radiografias para reciclagem pelas campanhas da Assistência Médica 

Internacional, de forma a evitar a sua deposição em aterros e a contaminação do meio 



Relatório de estágio profissionalizante: Farmácia Porto® 

 

 

20       
 

ambiente. Tive também a oportunidade de contribuir para a realização destas tarefas durante 

o meu estágio.  

 

6. Formações 

Com a constante evolução dos PF no mercado e do conhecimento científico, torna-se 

importante atualizar os conhecimentos nas mais diversas áreas com que uma farmácia 

comunitária lida. Desta feita, durante o meu estágio, fui incentivada pela equipa a assistir a 

diversas formações, tanto na farmácia como no exterior, que contribuíram ainda mais para a 

minha formação e para a melhoria do aconselhamento dos produtos disponíveis na farmácia 

(Anexo 1). 

 

Parte II – Projetos realizados na Farmácia Porto® 

Projeto I – Desmame de Benzodiazepinas 
 

1. Enquadramento do tema e objetivos 

 Os transtornos mentais (TM) e psicológicos são agora considerados um problema de 

saúde pública, sendo que as perturbações mentais representam cerca de 21% do total de 

anos vividos com incapacidade pelos portugueses, 4 vezes superior àquela cuja origem é das 

doenças cardiovasculares e diabetes.25 Cerca de 15% das mortes em todo o mundo podem 

ser atribuídos a TM, assim, uma pessoa que sofra de TM tem uma taxa de mortalidade cerca 

de 2 vezes superior à população geral.26 

O consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos apresenta números preocupantes 

em Portugal, uma vez que é o país da OCDE com maior consumo reportado destes 

medicamentos, sobretudo entre as mulheres numa faixa etária dos 55 aos 79 anos. Segundo 

dados do INFARMED (2017) “em 2015, Portugal consumiu 114 – dose diária definida por 

1000 habitantes por dia (DHD) – no mercado total (dados reportados à OCDE) e 96 DHD no 

mercado comparticipado.” 

Há uma variação do uso entre zonas do país, sendo a região norte aquela que faz 

maior utilização de benzodiazepinas (BZD) e análogos em valor absoluto. É nos cuidados de 

saúde primários que cerca de 80% destes fármacos são prescritos, sendo a grande fatia 

correspondente ao público.27 

 Na FP® tive a oportunidade de observar que uma grande percentagem dos utentes 

fazia alguma BZD ou análogo, tendo-me apercebido de que era uma situação recorrente de 

uso indevido, sobretudo em idosos. Devido ao perigo que acarreta, sobretudo nestas idades, 
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decidi projetar algo que educasse para a saúde para os nossos utentes e ainda dar formação 

à equipa no âmbito do desmame de BZD e análogos. 

 Este projeto começou por ser idealizado como um folheto informativo acerca dos 

malefícios do uso continuado de BZD, contudo, para o tornar mais rico, decidi criar uma 

apresentação de como proceder num caso de solicitação de ajuda por parte de um utente à 

equipa da FP® para iniciar o desmame de BZD. 

 

2. Benzodiazepinas 

As BZD começaram a ter grande expressão na década de 60, vindo substituir os 

barbitúricos por apresentarem maior janela terapêutica, tornando-se num dos fármacos mais 

usados mundialmente.28 

Pertencem à classe dos fármacos sedativo-hipnóticos, isto porque tem a capacidade 

de produzir sedação ou de auxiliar a dormir com uma redução da ansiedade simultaneamente. 

São usadas sobretudo como adjuvantes na terapia antidepressiva, contudo podem ainda ser 

usadas como anti convulsivantes, relaxantes musculares e ainda na amnésia anterógrada. 

Estes fármacos são usados em larga escala atualmente e tem-se verificado um aumento da 

sua prescrição ao longo dos últimos anos. Este fenómeno poderá estar diretamente 

relacionado com o aumento dos TM nos últimos anos e do aumento do ritmo de vida, levando 

a distúrbios de sono e ansiedade.29 

 

2.1 Mecanismo de ação 

O complexo do recetor GABAA (Figura 1), uma glicoproteína heteroligomérica, possui 

5 subunidades de glicoproteínas transmembranares (alfa, beta e gama), dispostas ao redor 

do canal de cloreto central, tendo cada uma delas uma estrutura pentamérica diferente que 

atravessa a membrana, fazendo assim com que o recetor exiba heterogeneidade molecular.30 

As benzodiazepinas e os seus análogos ligam-se a locais específicos do GABAA, mais 

precisamente entre uma subunidade alfa-1 e gama-2, aumentando a afinidade dos recetores 

para o neurotransmissor inibitório GABA. Este aumento irá aumentar a frequência com que o 

canal de cloreto se abre potenciando assim o efeito inibitório do GABA no Sistema Nervoso 

Central (SNC).30 

Os recetores de GABAA possuem combinações várias de subunidades essenciais, 

localizadas em diferentes áreas do SNC, sendo que as benzodiazepinas se ligam a muitos 

destes, incluindo a isoformas que contêm subunidades alfa 2, 3 e 5.30 

A lipossolubilidade das BDZ, principalmente quando administradas em dose única, é 

uma característica importante, já que controla a rapidez e a extensão da distribuição do 

fármaco pelos tecidos periféricos. Quando o uso de BDZ acontece por um período de tempo 
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prolongado, em doses múltiplas, a semivida de eliminação torna-se importante, determinando 

os níveis cumulativos que permanecem no organismo após repetidas doses e o tempo de 

eliminação total do fármaco após administração. É fundamental, para a avaliação da duração 

e intensidade dos sintomas de abstinência, após a retirada da BZD, bem como para a 

compreensão da tolerância diferencial que se estabelece para os seus diversos efeitos, a 

análise destes dados.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS DOS RECETORES DE GABAA.6 

 

2.2. Metabolização 

 As BZD são, na sua maioria, metabolizadas a nível hepático pelo citocromo P450 

(oxidação), e as restantes por conjugação. O metabolismo de BZD pode estar comprometido 

em situações várias onde as vias metabólicas de oxidação estão em prejuízo, como é o caso 

de doenças hepáticas, elevado consumo de álcool e/ou exposição a outros indutores da 

CYP450.28 

As alterações relacionadas com o envelhecimento devem ser tidas em conta, sendo 

que, BZD com metabolização por conjugação são menos afetadas por estas e, 

consequentemente, reduzem o risco de toxicidade para o idoso.31 

 

2.3. Tolerância 

A tolerância à dose inicialmente tomada pode ser entendida como uma mudança no 

padrão da eficácia e toxicidade das BZD. A tolerância farmacodinâmica, ou adaptação, 

descreve, então, o processo de alteração dos padrões de efeito esperados de um fármaco, 

apesar de concentrações plasmáticas relativamente constantes.28 
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As mudanças deste padrão podem acontecer de duas formas: alteração da sua 

farmacocinética ou por fenómenos de adaptação do SNC (farmacodinâmica).28 

Sabe-se, por diversos estudos de evidência farmacocinética, que a exposição 

prolongada a BZD não leva à indução enzimática do seu metabolismo ou do de outros 

compostos. Desta forma, supõe-se que deva ocorrer alguma alteração ao nível do recetor 

GABA-BDZ e que suas ações sedativas, ansiolíticas e anticonvulsivantes sejam mediadas por 

alterações em diferentes sistemas e não por uma ação genérica, depressora do SNC.28 

 

2.4. Efeitos adversos 

As BZD são relativamente seguras durante um curto período de tempo, cerca de 2 a 

4 semanas de utilização, a partir deste período as mesmas causam dependência. Estas 

podem ter posologias mais alargadas como no caso da ansiedade que podem ser usadas 

entre as 8 e as 12 semanas, incluindo já neste período a fase de desmame, o mesmo acontece 

na toma durante 4 semanas. Quando em casos específicos a toma poderá prolongar-se, 

contudo só deve ocorrer após reavaliação por consulta especializada.31 

A Área Tegmental Ventral e o núcleo accumbens fazem parte da área mesolímbica do 

cérebro. Fármacos que provoquem a libertação de dopamina nessas áreas têm potencial 

viciantes, geralmente. As BZD são capazes de ativar neurónios dopaminérgicos na Área 

Tegmental Ventral e modular os recetores GABAA nos interneurónios vizinhos. Torna-se claro 

o motivo pela qual as BZD agem através de mecanismos similares a drogas de abuso, ou 

seja, pela presença de recetores GABAA contendo subunidades alfa-1 nas áreas referidas.6 

Os efeitos secundários mais comuns, para além da dependência, são: depressão, 

sonolência, tonturas, diminuição da atenção e da concentração, diminuição da libido e falta 

de coordenação muscular. Estes sintomas estão associados à sua ação sedativa e relaxante 

muscular.29 

A longo prazo as BZD podem causar problemas mais graves como a deterioração da 

saúde mental e física através do comprometimento cognitivo, dificuldade em pensar, perda 

de interesse, dificuldade em sentir ou expressar emoções, tudo isto pode, em última instância, 

levar à demência.31 

Outro problema da toma prolongada de sedativos e hipnóticos é a sua necessidade de 

retirada gradual, isto porque, há a possibilidade de uma interrupção da terapêutica, sem 

conhecimento do médico ou farmacêutico, que irão causar sintomas de abstinência, sintomas 

esses que, provavelmente, não serão associados a esta paragem e interpretados como má 

disposição. 
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2.5. Desmame de Benzodiazepinas 

 Entenda-se por desmame de BZD a redução gradual da dosagem da toma destes 

fármacos até ao dia em que se deixe a medicação. O esquema de desmame das BZD não 

deve olhar para a retirada do fármaco com visão em túnel, mas sim olhar para todas os 

problemas subjacentes à sua toma e à retirada da sua toma, tornando esta última o mais 

facilitada possível para o indivíduo que pretenda fazê-la. 

 A Figura 2 esquematiza a forma mais correta de proceder, ou seja, em três vertentes: 

redução gradual da dose, estratégia farmacológica (opcional) e estratégia não farmacológica. 

Quando se interrompe a toma de BZD podem ocorrer três situações distintas: Recaída 

– reaparecimento persistente da sintomatologia inicial pelas quais esta foi prescrita; Efeito 

rebound – reaparecimento dos sintomas iniciais, com maior intensidade, entre o 1º e o 3º da 

retirada da BZD; Síndrome de abstinência – conjunto de sintomas opostos aos efeitos 

terapêuticos das BZD. É importante diferenciar estas situações, uma vez que a atuação em 

cada um dos casos será diferente. O ritmo de desmame deve ser estudado individualmente, 

sendo fatores preponderantes a posologia atual do paciente e o período de tempo de toma 

do medicamento. É fundamental que a redução seja lenta e gradual e sobretudo adequada 

ao caso específico. O ritmo deve ser também determinado pela tolerância da pessoa perante 

os sintomas de abstinência. Assim, é recomendado que as reduções vão de 50% todas as 

semanas a uma redução entre 10% e 25% a cada duas semanas, contudo dependerá de 

pessoa para pessoa e dos fatores supracitados.32  

Muitas vezes será necessário, perante situações mais débeis em que o paciente 

demonstra fraca capacidade de tolerar os efeitos do desmame, a prescrição pelo médico, de 

terapias farmacológicas. Nestes casos pode prescrever propranolol, trazodona, imipramina e 

paroxetina.32 

 A estratégia não farmacológica passa sobretudo por terapia cognitiva e 

comportamental, higiene do sono, atividade física, meditação, monitorização dos níveis de 

ansiedade e prescrição de valeriana ou passiflora. 32 
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FIGURA 2. COMPOSIÇÃO DO ESQUEMA DE DESMAME. 

 

 Apesar de todas estas intervenções, existem utentes cujos sintomas de abstinência se 

prolongam no tempo e sobre os quais se torna difícil a intervenção. A ansiedade persistente 

pode causar graves problemas a nível psicológico e, nestes casos, o tratamento com doses 

baixas de BZD proporciona algum alívio, tanto nos sintomas como nas capacidades 

funcionais. Nestes casos a retirada da medicação será claramente um longo percurso, mas 

tem mais benefício o seu prolongamento no tempo do que a desistência por parte do utente 

do desmame.32  

 

2.5.1. Entrevista 

 A entrevista é uma forma estruturada de sensibilizar para o desmame de 

benzodiazepinas aqueles utentes que temos o conhecimento do seu uso prolongado de BZD. 

Idealmente esta será realizada pelo próprio médico de família do utente (remetido pelo 

farmacêutico) em que serão abordados diferentes aspetos do uso crónico das BZD e onde 

lhe será fornecida um procedimento de redução gradual da dose bem como as visitas de 

seguimento. Numa situação ideal isto apenas diz respeito ao médico, contudo, o farmacêutico, 

pela sua proximidade ao utente, poderá, após indicação do médico, fazer este seguimento e 

acompanhar todo o desenvolvimento do processo. É importante que um profissional de saúde 

acompanhe o utente neste processo de modo a reduzir a taxa de abandono da terapêutica e 

de forma a garantir que esta é feita de forma correta e sem prejuízo para o mesmo.32 

 Esta entrevista pode também ser realizada na farmácia, contudo, implica que o 

farmacêutico dê conhecimento ao médico da situação e vontade do utente e que ambos 

trabalhem em conjunto a partir desse momento. Desta feita deve ser enviada uma carta ao 

médico de família (Anexo 2). 
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2.6. Síndrome de abstinência 

A síndrome de abstinência está presente em diversas situações de dependência, seja 

ela física ou não. No caso das BZD a dependência é física e psíquica, ou seja, a cessação da 

toma repentina irá provocar sintomas de mal-estar físico: tremores, sintomas gripais, 

sudorese, vómitos, palpitações, dores musculares e cefaleias; e mental: insónia, irritabilidade, 

dificuldade de concentração, agitação, pesadelos e despersonalização. Em situações mais 

extremas, no caso de uma retirada brusca de uma dose elevada ou da retirada do fármaco 

após um longo período de utilização, poderão ocorrer convulsões, delirium e alucinações. A 

síndrome de abstinência é mais intensa no caso da BZD ser de semivida curta, como o 

Midazolam, e menos frequente ou mais leve no caso da BZD ter um tempo de semivida mais 

longo, como o Diazepam.29 

Este será um fator muito importante naquilo que será o plano de desmame das BZD, 

uma vez que é aqui que reside o maior obstáculo para o nosso utente naquilo que são os 

sintomas da retirada do fármaco. Este fator poderá levar a que o utente desista da terapia de 

desmame, por este motivo, é fundamental associar o desmame a um questionário 

Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire (Anexo 3) que permite estabelecer uma 

relação entre aqueles que são sintomas associados a síndrome de abstinência e aqueles 

terão uma origem pontual, não relacionada. É através deste questionário que se verifica quão 

necessária é a presença de um profissional de saúde próximo do paciente, tendo em conta a 

pontuação obtida.33 

 

2.7. Insónia 

 A insónia, caracterizada por uma qualidade ou quantidade de sono insatisfatória, 

ocorre apesar do indivíduo estar perante uma oportunidade adequada para dormir, 

prejudicando o mesmo durante o dia. A insónia crónica em sociedades industrializadas tem 

uma prevalência de 5 a 10%, sendo que esta aumenta quando falamos de pessoas com 

doenças crónicas, do foro psiquiátrico ou não, e idosos.34 

 Quando surge um episódio depressivo ou transtorno de ansiedade, a insónia pode ser 

uma manifestação destes problemas, sendo fundamental que pacientes com queixas de 

insónia sejam investigados para a presença dos mesmos.34 

 As BZD podem contribuir para uma maior dificuldade em despertar pela manhã, sendo 

que também proporcionam sonolência diurna, o que poderá favorecer as sestas durante o dia 

e consequentemente a insónia à noite. Como adjuvantes da terapia antidepressiva as BZD, 

sobretudo as de meia-vida mais longa, irão ter um papel fundamental no início da terapêutica, 

contudo tem também efeito residual diurno e podem perpetuar o ciclo da insónia. É por isto 

fundamental que seja respeitado o período de toma das BZD.34 
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 É possível realizar uma avaliação objetiva da insónia através de instrumentos 

disponibilizados no Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5), tais como 

o instrumento de triagem para distúrbios de sono (Anexo 4) e a escala PROMIS de avaliação 

de distúrbios de sono (Anexo 5). Pacientes cuja resposta seja “Leve” ou superior, têm 

resultado positivo para distúrbios do sono e requerem investigação adicional precisamente 

com a escala PROMIS. Pacientes com pontuação entre 25 e 29 pontos são considerados têm 

insónia leve. Aqueles que somarem 30 a 37 pontos têm insónia moderada e aqueles que 

tiverem mais de 38 pontos têm insónia com padrão considerado grave.34 

 Esta avaliação é fundamental para estabelecer relação com outros problemas de 

saúde ou relacioná-la com o uso de alguns fármacos, como as BZD. 

 

2.8. Ansiedade 

 A ansiedade é um fator muito relevante no que à uma dependência diz respeito. No 

desmame de BZD a ansiedade é caracterizada como uma barreira, ou seja, o paciente que 

conseguir prosseguir no desmame das BZD mantendo os seus níveis de ansiedade baixos 

poderá avançar no processo mais rapidamente. Os níveis de ansiedade elevados são um 

entrave a esse mesmo progresso, uma vez que é necessária estabilidade emocional para que 

se possa reduzir gradualmente a dosagem da BZD à qual se pretende fazer o desmame. 

 A Escala de Beck Anxiety Inventory (BAI) (Anexo 6) possui alta consistência e 

fiabilidade naquilo que diz respeito à repetição do teste. Após a aplicação deste teste é 

possível contabilizar e traduzir o resultado final em 4 níveis de ansiedade – grau mínimo de 

ansiedade, ansiedade leve, ansiedade moderada e ansiedade grave. O processo de 

desmame só inicia ou evolui quando a ansiedade está num grau mínimo.35 

 Muitas vezes as BZD são também prescritas em casos de ansiedade, contudo, estes 

fármacos não fazem parte das guidelines para o tratamento da ansiedade leve ou passageira, 

sendo consideradas inapropriadas ou desadequadas nestes casos.32 

 

4. Projeto – Parte I: Formação Interna para os colaboradores da Farmácia Porto® 

 Perante o panorama verificado a nível nacional e, tendo em conta a proximidade ao 

Hospital Magalhães Lemos, tive a possibilidade de verificar que uma larga margem dos 

utentes da farmácia utiliza esta classe de fármacos. Relativamente a faixas etárias foi visível 

que não só a população mais idosa, como também um público muito mais jovem (25 - 40 

anos) tinha estes medicamentos nas suas prescrições.  

Em prol do objetivo estabelecido organizei, em conjunto com a Dr.ª Adriana Osório, 

uma formação interna para os colaboradores da farmácia, tendo elaborado para o efeito uma 
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apresentação em formato PowerPoint® (Anexo 7). Nesta apresentação abordei os seguintes 

aspetos: contextualização do problema face ao país e ao mundo, o que são as BZD e quais 

as suas aplicações, efeitos adversos do uso prolongado de BZD, avaliação da insónia, modo 

de intervenção numa consulta farmacêutica de desmame de desmame de BZD, método 

aplicado no desmame, sinais e sintomas da síndrome de abstinência, escalas de avaliação 

de ansiedade e um caso exemplificativo.  

A formação foi realizada em vários turnos durante 2 dias, tendo a apresentação uma 

duração de 15 a 20 minutos. 

 

5. Projeto – Parte II: Folheto informativo sobre benzodiazepinas 

 A minha intervenção baseou-se em alertar estes utentes para os problemas que 

podiam advir da toma continuada destes fármacos para além daquilo que é o período de toma 

recomendado.  

 De modo a sensibilizar os utentes da FP® para esta temática procedi à elaboração de 

um folheto informativo (Anexo 8). Neste, apresentei o tema de forma clara apresentando e 

definindo o tema, as situações nas quais se prescrevem BZD, os seus efeitos adversos, dados 

relativos ao seu uso na população portuguesa e alguns alertas quando à forma correta de 

fazer o desmame de BZD, apelando a consultar um médico ou farmacêutico em caso de 

dúvidas. 

 Os folhetos foram separados pelos 10 postos de atendimento da farmácia à vista dos 

utentes com a possibilidade de lhes pegarem e/ou levarem para casa. 

 

6. Considerações finais do projeto 

 A melhor oportunidade para prevenir o consumo crónico de BZD é intervir aquando da 

primeira vez que esta é prescrita, verificando se os motivos são ajustados. É fundamental 

informar e alertar para os riscos e limitar desde início a duração do tratamento. 

Nesse contexto, bem como em tantos outros, o papel do farmacêutico é fundamental 

na qualidade de vida destes pacientes, não só pela capacidade de esclarecer dúvidas quanto 

aos medicamentos, quanto à sua doença, pode também viabilizar meios para a adesão à 

terapêutica, orientar quanto à necessidade e os benefícios da medicação, e, acima de tudo, 

promover o uso racional desses medicamentos.  

É de destacar a importância da assistência e da atenção farmacêutica na saúde 

mental, que tem como objetivo tratar não só da dispensa do medicamento, mas do paciente 

como um todo. Esta assistência possibilita um vínculo entre farmacêutico e paciente, e através 

deste, o farmacêutico pode ajudar o paciente a entender a doença e o seu tratamento, 
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baseado na terapêutica medicamentosa com o objetivo de produzir resultados terapêuticos 

para ele, respeitando assim a singularidade. Proceder de modo a compreender sempre as 

limitações do farmacêutico, mas fazendo de tudo para que estas não limitem a liberdade, 

saúde e bem-estar do paciente perante todos os problemas que possam surgir na 

comunicação médico-farmacêutico. 

A introdução deste projeto na FP® permitiu-me ter uma maior noção da realidade da 

comunidade perante o uso destes fármacos, não só pelos conhecimentos que necessitei de 

aprofundar, mas também pelos utentes que muitas vezes se mostraram interessados pelos 

folhetos e também admirados por desconhecerem os efeitos a longo prazo da toma destes 

fármacos, que muitos deles já tomavam há cerca de 20 anos. Tornou-se fundamental ter esta 

base de impacto nos utentes apesar de nenhum utente se ter demonstrado disponível para 

iniciar a terapêutica de desmame com auxilio do farmacêutico, mas levou a informação para 

casa e provavelmente começou a ter mais atenção a alguns problemas que poderiam ter na 

sua essência o uso prolongado de BZD. 

A FP® demonstrou-se bastante interessada no conhecimento da metodologia de 

desmame e passou a estar mais atenta a estes casos, suportando a venda de BZD com este 

folheto informativo.  

Senti, durante o meu estágio, que há muito a fazer dentro desta temática. A informação 

para a saúde é fundamental em casos como este e a falta de soluções para estes utentes 

que, no fundo, são dependentes das BZD é também um tema a aprofundar. 

 

Projeto II – Proteja-se do cancro da pele 
 

1. Enquadramento do tema e objetivos 

Atualmente os cancros da pele representam, em geral, o cancro humano mais 

frequente. Nos EUA estima-se que 1 em cada 5 pessoas caucasianas tem a probabilidade de 

vir a desenvolver um cancro de pele. A probabilidade de desenvolverem um melanoma é de 

1 em cada 50 pessoas.36 

O cancro do tipo melanoma atinge frequentemente o adulto jovem, o que poderá 

representar um problema de saúde pública na eventualidade de não serem implementadas 

medidas eficazes de prevenção. Na sua generalidade a excisão cirúrgica do carcinoma 

basocelular e espinocelular é curativa, contudo, é sempre muito importante que seja numa 

fase inicial. O mesmo acontece com o melanoma, isto porque, tal como o carcinoma 

espinocelular tem a capacidade de originar metástases, dificultando assim o processo de 

cura.37 
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O meu objetivo foi alertar para a possibilidade destas lesões estarem a passar 

despercebidas aos nossos utentes, não esquecendo o alerta para a prevenção das mesmas. 

Sendo que é essencial um diagnóstico muito precoce para um tratamento facilitado dos 

cancros da pele, a realização do autoexame é uma das medidas fundamentais que podem 

levar a uma atempada deteção do problema. 

 

2. Cancro da Pele 

 O cancro da pele é caracterizado, como qualquer cancro, pelo crescimento excessivo 

de células mutantes, sendo que, neste caso, estas células pertencem à epiderme, a camada 

mais superficial da pele. A mutação é causada por lesões irreparáveis do DNA.37 

 A principal causa do cancro da pele é a exposição irresponsável a raios UV, sendo 

as duas principais fontes o sol e as máquinas de bronzeado artificial (solários).37 

 

2.1. Lesões cutâneas suspeitas 

  2.1.1. Melanoma 

 O melanoma é a forma de cancro da pele menos frequente em Portugal, contudo o 

mais agressivo. Os dados apontam para que surjam cerca de 1.000 novos casos por ano e 

que 1 em cada 50 pessoas poderá desenvolver este cancro ao longo da vida, no nosso país. 

Afeta qualquer faixa etária, ao contrário dos outros tipos de lesão, que são sobretudo 

prevalentes nos idosos.36,37 

 Esta lesão pode surgir a partir da transformação de um nevo atípico preexistente ou 

como uma lesão “de novo”. Apresenta-se com uma coloração muito escura ou nodular rósea. 

Habitualmente o seu crescimento é muito rápido, tem a capacidade de criar metástases à 

distância (pelo que é necessário tratamento cirúrgico imediato - guidelines) e pode levar à 

morte. O diagnóstico precoce leva a uma taxa de cura da ordem dos 95%, mas quando este 

é mais espesso e com atingimento ganglionar, decorridos 5 anos após o diagnóstico, a 

probabilidade de sobreviver é inferior a 50%.36,37 

 

  2.1.2. Carcinoma basocelular 

 Por oposição ao melanoma, o carcinoma basocelular é o tipo mais comum de cancro 

da pele com cerca de 10.000 novos casos anualmente, mas o menos perigoso. Tipicamente 

esta lesão assume a forma de um nódulo saliente com bordos brilhantes, aspeto perolado e 

deve causar suspeita pelo facto de não cicatrizar. Pode também ser uma protuberância com 

rugosidade e ligeiramente dura. 36,37 
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 Esta lesão cresce lentamente ao longo do tempo e não dá origem a metástases, mas 

se deixada sem tratamento pode ulcerar e invadir os tecidos mais profundos. 36,37 

 

  2.1.3. Carcinoma espinocelular 

 O carcinoma espinocelular ou carcinoma das células escamosas é o segundo tipo de 

cancro da pele com maior prevalência e surge em áreas de pele onde a exposição celular 

tenha sido acentuada, tais como o rosto, couro cabeludo e dorso das mãos.12,13 

 O crescimento desta lesão pode ser rápido e apresenta-se como um nódulo duro que 

pode tornar-se ulcerado e exsudativo. Tem a capacidade de atingir os gânglios difundindo-se 

internamente criando metástases, sobretudo em casos de lesões mais avançadas. Tal como 

acontece no melanoma, o tratamento cirúrgico atempado para remoção das lesões é 

essencial. 36,37 

 

  2.1.4. Queratose actínica 

 A queratose actínica é uma lesão tipicamente de pessoas de meia-idade e idosos, 

contudo, nos últimos anos o diagnóstico tem aumentado na faixa etária inferior aos 40 anos. 

Esta lesão é precursora do cancro da pele não melanoma, podendo evoluir para carcinoma 

espinocelular em 10-15% dos casos. Geralmente surgem em áreas de maior exposição solar, 

como a face, pescoço, orelhas, couro cabeludo e dorso das mãos.12,13 

 Caracteriza-se por uma área de pele avermelhada, esporadicamente esbranquiçada e 

que, ao toque, tem textura de papel de areia. Esta área pode ser áspera e apresentar alguma 

dor ou prurido. 36,37 

 

2.3. Radiação Ultravioleta vs Temperatura 

 A previsão operacional do Índice UV fornece informações acerca das variações a curto 

prazo na região de previsão, contudo existe uma diferença entre a altura em que se dá o pico 

de radiação UV e o pico de temperatura. É de notar que o pico de radiação UV acontece um 

pouco antes do pico de temperatura, isto acontece tanto para as 24horas de um dia como 

para os períodos do ano em que o calor começa a fazer-se sentir. 

Este facto é importante para que possamos alertar a população de que o calor sentido 

não é sinónimo de maior perigo, isto acontece também para o caso de dias nublados, onde o 

calor não é intenso, mas a radiação UV poderá ser tão ou mais forte que num dia de céu 

limpo. Existem mesmo as chamadas “nuvens difusoras” que em certas condições contribuem 

para o aumento da radiação UV. 
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2.4. Grupos de risco 

 O cancro de pele é mais comum em pessoas acima dos 50 anos ou pessoas que 

tenham um historial de exposição solar prolongada. Está em risco quem: 

 - Tem fototipo baixo ou é propenso a queimaduras solares; 

 - Sofreu queimaduras solares na infância; 

 - Teve grande exposição ao sol; 

 - Faz exposições periódicas (prolongadas) ao sol; 

 - Recorre a solários; 

 - Tem mais de 50 nevos pelo corpo; 

 - Tem histórico familiar de cancro da pele; 

 - Tem mais de 50 anos; 

 - Foi submetido a um transplante de órgão. 

 A prevenção deve ser transversal a pertencer ou não a um grupo de risco e, por esse 

motivo, cada um deve proceder de acordo com aquilo que são as medidas preventivas tanto 

para si como para quem o rodeia.36,37 

 

2.5. Sistema ABCDE 

O Sistema ABCDE é referido muitas vezes para o diagnóstico precoce do melanoma, 

sendo que o A se refere à Assimetria da lesão, B ao Bordo irregular, C à Cor heterogénea, D 

ao Diâmetro (> 5 mm) e E à rápida Evolução da lesão. Critérios tardios são a inflamação, 

exsudação/hemorragia e prurido/dor/sensibilidade alterada. Estes critérios aplicam-se 

sobretudo no melanoma de extensão superficial, sendo que a continuação do sistema com E 

(elevado), F (firme) e G (do inglês growing) foram criadas aumentar a acuidade diagnóstica 

no melanoma nodular.39 

 

3. A pele 

O maior órgão do corpo humano, a pele, desempenha funções cruciais para o 

organismo, são elas a defesa contra agressões do meio externo, a regulação da temperatura 

corporal e ainda a comunicação através das terminações nervosas ao longo de toda a sua 

extensão. Representa cerca de 15% do peso corporal e divide-se em três camadas: epiderme, 

derme e tecido subcutâneo. A epiderme, camada mais superficial, é constituída 

fundamentalmente por queratinócitos, responsáveis pela produção de queratina e 

melanócitos, que se encontram na junção da derma com a epiderme ou ainda entre os 

queratonócitos da camada basal da epiderme.40 
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3.1. A Melanina 

Os melanócitos são células dendríticas especializadas na produção de melanina, o 

pigmento que dá cor à nossa pele. A melanina é originada a partir da polimerização da tirosina 

por ação da enzima tirosina cinase, que passa de um aminoácido incolor para um pigmento 

com tonalidade castanha. A tirosina polimerizada irá acumular-se em vesículas designadas 

por melanossomas. Estas vesículas, produzidas pelo complexo de Golgi, irão gradualmente 

produzir mais melanina, até que, ao estarem cheia, passam a denominar-se grânulo de 

melanina. Este grânulo migra pelos prolongamentos dos melanócitos sendo posteriormente 

depositados no citoplasma dos queratinócitos.40 

Existem dois tipos de melanina: a eumelanina, de cor acastanhada ou preta, e a 

feomelanina, de cor avermelhada ou amarelada. Os grânulos de melanina dispõem-se sobre 

o núcleo do queratinócito, de modo a impedir lesões no DNA da célula pelos raios ultravioleta. 

A eumelanina é muito mais eficiente que a feomelanina nessa proteção, e por isso os cancros 

de pele são mais comuns em pessoas de pele clara e cabelos ruivos, cujo conteúdo relativo 

de eumelanina é mais pequeno. A produção de eumelanina e feomelanina é controlada por 

um recetor transmembranar, ao qual se liga a hormona melanócito-estimulante, denominado 

MC1R. 

O melanoma resulta da transformação maligna dos melanócitos e calcula-se que cerca 

de 30% dos melanomas surjam de uma lesão pigmentada prévia. 

 

3.2. Fototipo de pele 

 O tipo de pele é um fator preponderante no risco de cancro da pele, incluindo o 

melanoma. Existem 6 tipos de pele desde o Tipo I (muito claro) até ao Tipo VI (muito escuro) 

de acordo com a classificação de Fitzpatrick dos tipos de pele (Tabela 3). Nesta tabela é 

também possível verificar a sensibilidade à radiação UV para cada um dos tipos de pele, bem 

como a exposição solar que irá ter a capacidade de provocar uma queimadura.42 

 Este sistema classifica o tipo de pele de acordo com a quantidade de pigmento que 

esta possui e a forma como esta reage quando exposta ao sol. Esta determinação pode ser 

importante para prever o risco de queimaduras solares e cancro da pele, bem como alertar 

para a necessidade acrescida de proteção em alguns tipos de pele.42 

 O tempo mínimo para a formação do eritema – MED, Minimal Erythemal Dose – é 

usado para descrever o efeito potencial da radiação UV na formação do eritema, sendo a 

Dose Mínima de Eritema definida como a dose efetiva de UV que causa um rubor percetível 

na pele humana não anteriormente exposta. O tempo de formação de eritema corresponde 

ao tempo máximo de exposição solar com a pele desprotegida sem que se tenha dado o 
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eritema. Este varia para cada tipo de pele e pode ser calculado a partir do índice UV e o valor 

de 1MED. 38 

 

TABELA 3. CLASSIFICAÇÃO FITZPATRICK DOS TIPOS DE PELE. ADAPTADO DE [43]. 

 

3.3. Exposição solar e vitamina D3 

 No início do século XX verificou-se que a exposição à luz solar era uma forma de 

prevenir casos de raquitismo e nalguns casos a sua própria cura. Mas, se pequenas 

quantidades de UV são benéficas e essenciais na produção da vitamina D3 a exposição 

humana à radiação solar poderá ter efeitos graves sobre a saúde.38 

Contudo, e, como em Portugal a maioria dos portugueses têm défice de vitamina D3 

no seu organismo, poderá ser saudável, quando de forma cuidada e modera, a exposição 

solar diária por 15 minutos do dia, num período em que a radiação UV se encontre em baixo 

índice, como pela manhã. 

 

4. Medidas preventivas 

 As medidas de prevenção do cancro da pele são aquelas que são tomadas num dia 

de praia, extrapolando essas medidas para o dia a dia: 

 - Dever-se-á evitar uma exposição desnecessária ao sol, sobretudo nas horas de maior 

calor (11h-16h), procurando sempre que possível a sombra; 

 - Escolher vestuário de proteção adequado, não só para a pele, mas também para os 

olhos; 

 - Aplicar proteção solar antes da exposição. 

 Na Tabela 4 temos um guia de aplicação destas medidas supracitadas para os 

diferentes valores de Índice UV.38 
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TABELA 4. MEDIDAS DE PROTEÇÃO SEGUNDO O ÍNDICE UV.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Escolher o Protetor Solar 

 Os protetores solares podem ser encontrados nas mais variadas formulações, cheiros, 

formatos e fatores de proteção. É importante verificar se o protetor que é usado tem um fator 

de proteção UVA e UVB elevado. A radiação UVA (onda comprida) é responsável pelo 

envelhecimento, enquanto que a radiação UVB (onda curta) é a responsável pelas 

queimaduras solares.38 

 Os protetores atenuam a penetração dos raios UV na pele e o fator de proteção solar 

é determinado com base na razão entre a quantidade de raios UV necessários para que 

ocorra uma queimadura solar (com e sem protetor). O protetor solar pode ser escolhido de 

acordo com a Tabela 5, contudo é importante notar que por outros motivos internos, como 

fotossensibilidade, patologias cutâneas, lúpus ou porfirias. Alguns motivos externos podem 

ser alguns medicamentos, tais como antibióticos (tetraciclinas e quinolonas), anti-

inflamatórios orais e tópicos e ainda alguns medicamentos cardiovasculares ou do foro 

psiquiátrico podem causar eritema ou bolhas mesmo para baixas doses. Em todos estes 

casos é preferível optar pela proteção máxima sempre, sobretudo para as crianças e idosos, 

ou evitar a exposição indiscriminada.38 
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TABELA 5. FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR RECOMENDADO PARA CADA TIPO DE PELE SEGUNDO O ÍNDICE UV.38 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Projeto – Parte I: Folheto informativo prevenção raios UV 

 Com a chegada dos primeiros raios de sol e das campanhas de produtos solares, 

surgiu também a oportunidade de fazer um folheto informativo muito simples, direto, apelativo 

e disruptivo (Anexo 9) para que pudesse ter impacto. Esta preocupação surgiu também muito 

direcionada às pessoas mais idosas, sendo elas na sua maioria homens com calvície, uma 

vez que verifiquei que na sua grande maioria tinham muitas marcas e por vezes algumas 

feridas no coro cabeludo. 

 O folheto é direcionado ao autoexame, sendo que é sobretudo ilustrativo e contém 

informação relativa às fontes de informação mais fidedignas para o fazer. 

 Consegui com este folheto chamar a atenção do meu público alvo, tendo muitos deles 

levado o folheto e alguns questionado acerca de diversas manchas que lhes causaram 

insegurança. 

 

6. Considerações finais do projeto 

 Este folheto causou impacto sobretudo na população mais idosa que geralmente não 

tem tantos cuidados preventivos, mas que tem bastantes marcas da sua passagem duradoura 

pela vida e que geralmente não lhes dá o devido valor, no sentido de prevenir situações de 

cancro. 

 O farmacêutico tem, mais uma vez um papel fundamental naquilo que é o 

aconselhamento de protetores solares. O vasto conhecimento em dermocosmética permite 

ao farmacêutico um aconselhamento diversificado e informado para com os seus utentes, 

retirando-lhes as dúvidas e ajustando aquilo que são as suas queixas e preocupações a um 

produto que será para eles o ideal. As formulações que são possíveis de encontrar numa 

farmácia são dezenas e muitas das vezes o que as distingue é o pormenor e ninguém melhor 

que o farmacêutico para o fazer. 
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Este projeto surgiu na necessidade de aconselhar medidas preventivas para o cancro 

da pele, uma vez que, a maioria da população, incluindo eu, tem preconceitos com algumas 

medidas que deve adotar para que tenha maior segurança na sua exposição solar. 

No seguimento deste tema surgiu o caso de uma senhora de alguma idade com 

melasma que não usava protetor solar por lhe provocar ardor nos olhos. Esta senhora 

infelizmente nunca tinha encontrado o aconselhamento ideal que colmatasse o seu problema, 

sendo que bastou indicar-lhe um protetor que não arde nos olhos. Neste caso não foi possível 

atender ao problema do melasma, mas desta forma a senhora irá agora andar protegida e 

consequentemente o seu melasma não irá piorar. 
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Anexos 

Anexo 1:  Formações realizadas na Farmácia Porto®. 
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Anexo 2: Carta ao médico de família para início da terapêutica de desmame. 

 
 

 

 



Relatório de estágio profissionalizante: Farmácia Porto® 

 

 

45       
 

Anexo 3:  Questionário de Sintomas do Desmame de BZD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4:  Instrumento de triagem para distúrbios do sono. 
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Anexo 5:  Escala PROMIS de avaliação de distúrbios de sono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Escala de Beck Anxiety Inventory (BAI). 
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Anexo 7: “A intervenção farmacêutica no desmame de Benzodiazepinas”. 
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Anexo 8: Folheto “Há quanto tempo dormes consigo?”. 
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Anexo 9:  Folheto “Proteja-se do cancro da pele”. 
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Resumo 

 

A realização de estágio em ambiente hospitalar constitui uma oportunidade que 

permite a aplicação e novas aprendizagens teórico-práticas nos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares, assim cimo o contato com a realidade profissional, 

possibilitando ter uma visão global sobre o quão importante e multidisciplinar é o 

farmacêutico. 

O Farmacêutico Hospitalar assume um papel ativo e de elevada importância no 

meio hospitalar, assegurando a qualidade e respeito pelas normas nas etapas de 

seleção e aquisição de produtos e em todo o circuito do medicamento, dado que é da 

sua responsabilidade servir o doente da melhor forma possível, tanto na preparação 

de medicação, na validação de prescrições médicas e dispensa da medicação 

adequada ao utente, o seu principal foco. O farmacêutico hospitalar possui ainda o 

dever de garantir o uso seguro e eficaz do medicamento.  

Assim, no presente relatório descrevo o estágio curricular realizado nos 

Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado da Trofa, pertencente à rede de unidades  

Numa primeira parte, faço uma contextualização do que é a farmácia hospitalar, 

do Grupo Trofa Saúde e do Hospital Privado da Trofa. Em seguida, descrevo o 

funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do Hospital, incluindo as tarefas que pude 

realizar. 
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1. Grupo Trofa Saúde 

 O Trofa Saúde Hospital® (TSH®) denomina a marca de uma rede de unidades 

hospitalares estabelecidas sobretudo no Norte do país, e serve aproximadamente 2,5 milhões 

de habitantes nesta região. O Grupo Trofa Saúde® (GTS®) teve como origem a Casa de 

Saúde da Trofa, criada em 1999 e, de momento, encontra-se a reforçar o objetivo de se tornar 

uma referência no sector hospitalar privado. 

A missão deste grupo consiste na prestação de cuidados de saúde personalizados 

e de excelência que se priorizam pela “prevenção, educação, proteção, tratamento da 

doença, reabilitação e assistência técnica especializada” nos diferentes serviços de saúde 

que o grupo possui. Deste modo, o TSH® possui todas as suas unidades hospitalares 

certificadas pela APCER (ISO 9001-2008), normas estas que lhes proporciona competência 

e qualidade, e procura ter um corpo clínico próprio e exclusivo.1 

O GTS® constitui-se assim por uma cadeia de unidades hospitalares e de hospitais 

de dia, nos quais os segundos são assistidos pelas primeiras unidades: o Hospital Privado 

de Alfena e Valongo (HPAV), o Hospital Privado de Braga (HPB), o Hospital Privado de Braga 

Centro (HPBC), o Hospital Privado do Senhor do Bonfim (HPSB), o Hospital Privado da Boa 

Nova (HPBN) (que assiste o Hospital de Dia de Matosinhos), o Hospital Privado de Gaia 

(HPG) (que assiste o Hospital de Dia de São João da Madeira) e o Hospital Privado da Trofa 

(HPT) (que assiste o Hospital de Dia de Famalicão), o Hospital Privado de Vila Real (HPVR) 

e, mais recentemente, o Hospital Privado da Amadora (HPAM). 

O TSH® estabelece igualmente parceria com o Grupo Unilabs® que fornece serviços 

de análise e diagnóstico aos utentes, complementando assim os cuidados de saúde do 

GTS®. 

 

 1.1. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos do GTS 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do GTS® são assegurados por uma direção técnica 

em cada uma das unidades hospitalares e uma Farmacêutica Coordenadora, que exerce 

funções no HPSB, onde está situado o Armazém Central (AC). É nesse local que é feita a 

aquisição de medicamentos e produtos para posterior distribuição para as restantes unidades. 

Considerado um distribuidor certificado pelo INFARMED®, o AC é ainda responsável pela 

preparação de produtos estéreis e citotóxicos. Para uma maior harmonização entre os 

diferentes SF, existe um conjunto de procedimentos transversais, designados por “Manual de 

Procedimentos – Serviços Farmacêuticos, Grupo Trofa Saúde”. Os SF são, periodicamente, 

sujeitos a auditorias internas, de forma a garantir que os processos definidos se encontram 

em conformidade.5 Na Figura 1 encontra-se representada a estrutura dos SF do GTS®. 
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HPAV: Hospital Privado de Alfena HPB: Hospital Privado de Braga Sul HPBC: Hospital Privado de 
Braga Centro HPBN: Hospital Privado da Boa Nova HPG: Hospital Privado de Gaia HPSB: Hospital 
Privado do Senhor do Bonfim HPT: Hospital Privado da Trofa HPVR: Hospital Privado de Vila Real 
HPAM: Hospital Privado da Amadora HDG: Hospital de Dia de Guimarães HDM: Hospital de Dia da 
Maia HDSJM: Hospital de Dia de São João da Madeira HDL: Hospital de Dia de Loures HDF: Hospital 
de Dia de Famalicão  
 

Figura 1. Estrutura dos SF do GTS® com indicação dos farmacêuticos responsáveis por cada unidade 
hospitalar e hospitais de dia associados. 

 

 1.2. Hospital Privado da Trofa 

O HPT localiza-se na cidade da Trofa, mais concretamente na Rua António Sá Couto 

Araújo, nº 105, a nordeste do centro da cidade. 

Este hospital destaca-se entre as restantes unidades hospitalares por ser a casa 

“mãe”, a qual advém da antiga Casa de Saúde da Trofa, possuindo assim 20 anos de 

existência. 

O GTS® disponibiliza à população um leque variado de especialidades médicas, na 

qual o HPT – o hospital onde realizei o meu estágio – fornece cuidados de saúde em 

Cardiologia (adulta e pediátrica), Cirurgia (Geral, Maxilo-facial, Pediátrica, Plástica e 

Vascular), Estomatologia e Gastroentorologia, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia Clínica, 

Imagiologia/Radiologia, Imunologia, Medicina Dentária, Medicina Geral e Familiar, Medicina 

Interna e Urologia. Possui também outros cuidados de saúde como Nutrição, Dermatologia, 

Endocrinologia, Oftalmologia, Oncologia Médica, Pediatria, Psicologia (adulta e infância), 

Psiquiatria (adulta, infância e adolescência), entre outros. Possui inclusive uma unidade de 

Internamento que fornece os cuidados necessários aos utentes deste hospital. 

 

2. Farmácia Hospitalar 

De acordo com o disposto no Capítulo I do Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de fevereiro 

de 1962, a farmácia hospitalar representa a atividade farmacêutica exercida em organismos 

hospitalares ou serviços a eles ligados, tendo o serviço farmacêutico autonomia técnica. É da 
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responsabilidade do farmacêutico hospitalar a gestão do circuito do Medicamento, PF e DM. 

Por ser uma estrutura fundamental para os cuidados de saúde, deve ainda existir uma estreita 

cooperação com a restante equipa clínica, providenciando apoio técnico e colaborando na 

preparação e aperfeiçoamento de pessoal destinado a estes serviços.2 Os SF possuem uma 

direção técnica com especialidade em Farmácia Hospitalar pela Ordem dos Farmacêuticos, 

sendo o Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar o órgão que congrega os 

farmacêuticos qualificados com esse título.3 Nas suas funções, incluem-se a colaboração na 

elaboração de protocolos terapêuticos e participação em ensaios clínicos, desenvolvimento 

de ações de formação e participação em comissões técnicas. São constituídos pelas 

seguintes áreas: “Seleção e Aquisição”, “Receção e Armazenagem”, “Preparação”, “Controlo”, 

“Distribuição”, “Informação” e “Farmacovigilância, Farmacocinética e Farmácia clínica”.4 

 

 2.1. Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado da Trofa 

2.1.1. Localização, horário e recursos humanos  

Sempre que possível, mas não necessariamente obrigatório, a localização dos SF de 

um hospital devem estabelecer uma relação de proximidade com determinados serviços 

internos. Existem assim três tipos de relação: prioritária (Atendimento ao público, Hospital de 

Dia, Internamento, Urgência, Unidades de Cuidados Intensivos ou Intermédios, Bloco 

Operatório e Bloco de Partos), média (Consulta Externa) e fraca (Medicina Física e de 

Reabilitação). Desde a abertura do HPT até recentemente, os SF deste hospital encontravam-

se localizados no piso -1 perto do cais de descarga do HPT, o que permitia uma maior 

facilidade de acesso externo pelos fornecedores. Contudo, estes SF foram transferidos para 

o piso 2 do Internamento, onde podem desta forma melhor assistirem esta unidade de 

cuidados de saúde, nomeadamente o seu stock, assim como a Distribuição Individual Diária 

da Dose Unitária (DIDDU). Com esta localização existe um melhor acesso interno pelos 

médicos, enfermeiros e técnicos, assim como proximidade com elevadores, mantendo-se de 

igual modo uma relação de prioridade com os serviços de cuidados de saúde anteriormente 

descritos, principalmente com o Internamento.  

Os SF do HPT possuem um horário estabelecido entre as 9h e as 18h nos dias úteis 

com uma hora de pausa para almoço às 13h, sendo que os restantes serviços podem aceder 

aos SF fora deste horário em caso de urgência mediante requisição da chave no balcão geral, 

preenchimento da folha de responsabilidade e registo dos medicamentos, PF ou DM 

levantados num impresso próprio à entrada da farmácia (Anexo 1). Aos fins de semana os 

SF encontram-se encerrados, pelo que os serviços do hospital são previamente assegurados 

à sexta feira com um stock avançado.  
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Quanto aos recursos humanos, a direção dos SF do HPT é assegurada pela Dra. 

Alexandra Carvalho que assegura a execução e qualidade das tarefas que aqui se realizam 

neste serviço.  

 

2.1.2. Sistemas informáticos 

Com o surgimento da Informática, o INFARMED® autorizou a substituição progressiva 

dos registos manuais e livros pelos registos informáticos do sistema de gestão integrada do 

circuito do medicamento em 2001.6 

Todos os SF do GTS utilizam os três seguintes recursos informáticos: o Sistema de 

Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM – Glintt®|HS), o Intranet e o PHC®.  

O SGICM® é um software comumente utilizado pelos SF hospitalares privados e 

públicos em Portugal, programa este que foi aprovado pelo INFARMED® em março de 2006 

e que, desde então, tornou-se uma ferramenta imprescindível nos SF dos hospitais. Este 

software garante a segurança e rastreabilidade do medicamento durante todo o seu circuito 

permitindo a criação de fichas dos produtos, a sua gestão aquando os processos de aquisição, 

a distribuição e, caso necessário, a devolução, a consulta do número de unidades em stock 

(com maior controlo dos custos e desperdícios), o acompanhamento farmacoterapêutico 

rigoroso dos utentes e a diminuição do risco de interações medicamentosas. Também facilita 

a prescrição medicamentosa dos doentes pelos médicos e a sua validação pelos 

farmacêuticos (permitindo a racionalização da terapêutica e dos stocks existentes), 

a realização da Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) e a comunicação 

entre os vários profissionais de saúde no hospital como também entre a rede de unidades 

hospitalares.7,8,9 

O Intranet constitui-se por uma rede privada de computadores em que apenas podem 

aceder os utilizadores e colaboradores internos com respetiva autorização. Nos SF do GTS, 

a rede serve para guardar e partilhar documentos essenciais à prática farmacêutica no 

quotidiano e cada farmacêutico ou técnico de farmácia possui uma autorização específica aos 

conteúdos desta rede.  

Relativamente ao PHC® trata-se de um programa informático usado no GTS quer para 

faturação, quer para a emissão de guias de transporte dos stocks partilhados entre o grupo, 

nomeadamente para efeitos de controlo e inspeção do transporte de medicamentos pela 

Autoridade Tributária.  

No presente estágio foi-me explicado o funcionamento destes três softwares e a sua 

importância para os SF, assim como me foi facultada a possibilidade de interação com estes 

softwares sempre que necessário.  
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3. Organização e gestão dos Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e 

Dispositivos Médicos  

De acordo com as recomendações do Manual de Farmácia Hospitalar® (MFH®) e em 

consonância com as funções e responsabilidades dos SF, estes serviços devem ser 

organizados pelos seguintes requisitos e áreas funcionais no que respeita a 

Medicamentos, Produtos Farmacêuticos (PF), Dispositivos Médicos (DM): (1) Seleção e 

Aquisição, (2) Receção e Armazenagem, (3) Preparação, (4) Controlo, (5) Distribuição, (6) 

Informação e (7) Farmacovigilância, Farmacocinética e Farmácia Clínica. 

No que respeita às áreas funcionais anteriormente descritas, o GTS encontra-se em 

conformidade com os requisitos, tendo-me me sido dada a oportunidade de conhecer todas 

elas e intervir em cada uma destas fases sempre que necessário.  

A gestão dos Medicamentos, PF e DM consiste num conjunto de procedimentos que 

permitem garantir o uso correto e a dispensa dos mesmos em condições adequadas e 

satisfatórias aos doentes. Deve ser um processo eficiente que evite determinadas situações 

como a rutura de stock ou o excesso do mesmo, o que resultaria na inviabilização do produto 

pela caducidade do seu Prazo de Validade (PV) e custos desnecessários. 

Para a boa gestão dos produtos dos SF do GTS, existe uma Comissão de Farmácia 

e Terapêutica (CFT) interna e especializada, constituída pela Farmacêutica Coordenadora, 

pelos DT de cada um dos SF do GTS e pelos Diretores Clínicos de cada unidade hospitalar 

do GTS. Esta comissão é responsável por definir e monitorizar a política do medicamento no 

GTS, assim como garantir o rigor e a segurança nas prescrições médicas e na 

disponibilização da medicação aos doentes. Para o efeito são assim realizadas reuniões 

trimestrais de forma a garantir a organização e a gestão dos PF. 

 

 3.1. Formulário Hospitalar do Grupo Trofa Saúde 

Para uma melhor organização e gestão dos Medicamentos, PF e DM no GTS, os SF 

do grupo em conjunto com a CFT interna desenvolveu o Formulário Hospitalar do GTS 

(FHGTS) com base no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos®. O FHGTS está 

organizado em vários grupos e subgrupos, com base na classificação farmacoterapêutica dos 

Medicamentos, PF e DM e tem como objetivo ajustar-se às necessidades dos SF deste grupo, 

assim como orientar os profissionais de saúde em caso de necessidade de consulta dos PF 

disponíveis. 
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 3.2. Circuito de compras de medicamentos 

3.2.1. Seleção e aquisição de medicamentos e de produtos 

farmacêuticos 

A seleção dos Medicamentos, PF e DM trata-se de um processo contínuo, 

multidisciplinar e participativo que está a cargo da CFT com base no FHGTS, no Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos®, nas necessidades terapêuticas dos utentes, nos 

pedidos feitos pelos SF de cada unidade hospitalar, nas evidências científicas disponíveis nas 

bases de dados existentes na internet e na relação custo-efetividade dos produtos.10 

 

3.2.2. Sistemas e critérios de aquisição de medicamentos e de produtos 

farmacêuticos  

Para cada SF do GTS foi estipulado pela CFT que, até mais tardar da parte da manhã 

de cada sexta feira, deve ser feita a elaboração do pedido semanal de Medicamentos, PF 

ou DM com base nas necessidades de cada unidade hospitalar. Após este processo, a 

Farmacêutica Coordenadora dos SF do GTS no AC organiza todos os pedidos efetuados 

pelos SF do grupo e encaminha os pedidos para os técnicos responsáveis no Departamento 

de Compras que efetuam as encomendas aos laboratórios fornecedores estipulados. 

A avaliação e a seleção dos fornecedores são realizadas de modo a se obterem 

produtos de elevada qualidade e satisfação de forma a evitar atrasos e falta de medicação, 

resultando na “disponibilização com garantia de qualidade, em tempo oportuno, com o melhor 

custo, armazenamento e distribuição de forma a preservar as suas características”.11 Esta 

negociação é feita pelos técnicos responsáveis do Departamento de Compras e pela Dr.ª 

Patrícia Moura que, com base em consultas de mercado, orçamentos e concursos anuais dos 

fornecedores, analisa e determina as melhores condições para compra.12 

Estes parâmetros são normalmente estudados e decididos anualmente, no início de 

cada ano. Os fornecedores e laboratórios selecionados passam a fornecer os produtos 

requisitados pelo AC ao longo desse ano e, em caso de falha ou rutura de stock, existe uma 

segunda linha de fornecedores e laboratórios. 

 

3.2.3. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos  

Uma vez que os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são fármacos que 

atuam no Sistema Nervoso Central, podendo causar dependência psíquica ou física, podendo 

estar igualmente associados a atos ilícitos, são assim sujeitos a um regime de controlo 

especial devidamente legislado, de forma a regular o regime jurídico do tráfico e do consumo 

através de formulários que controlam rigorosamente a sua circulação.13 
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O circuito de aquisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos é feito 

mensalmente e assemelha-se ao circuito dos restantes Medicamentos, PF e DM, excetuando-

se a necessidade de acompanhamento do Anexo VII, abrigado aos termos do artigo 18 do 

Decreto Regulamentar nº61/94, de 12 de outubro (Anexo 2), juntamente com a encomenda. 

Este anexo é constituído por um documento original e um duplicado. Quando o AC realiza a 

encomenda ao fornecedor estipulado para esse ano, o anexo é assinado e carimbado pela 

Farmacêutica Coordenadora do GTS, realiza-se uma fotocópia deste para termos de inspeção 

pelo INFARMED® ou extravio do mesmo documento durante a encomenda e arquiva-se 

temporariamente em pasta própria. De seguida, realiza-se a encomenda e envia-se o anexo 

ao laboratório que, posteriormente, envia o anexo original assinado e carimbado por estes 

juntamente com a encomenda. Este anexo original substitui a fotocópia temporária do 

mesmo.14 

Posteriormente os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são armazenados 

no AC ou distribuídos pelos SF do GTS, conforme as necessidades destes. 

Todos os procedimentos supracitados para a realização de encomendas e receção 

destes foram-me explicados pela Dra. Alexandra Carvalho durante o estágio. 

 

3.2.4. Medicamentos de autorização de utilização especial  

Em Portugal está estipulado pelo INFARMED® que todos os medicamentos que sejam 

comercializados no nosso país devem possuir obrigatoriamente uma Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM). Porventura, quando alguma unidade hospitalar necessita de 

Medicamentos, PF ou DM que não tenham uma AIM, deve ser efetuado um pedido de 

Autorização de Utilização Especial (AUE) ao INFARMED® (Anexo 3) pelo responsável dos 

SF do hospital ou, neste caso, pela Farmacêutica Coordenadora dos SF do GTS.  

Deste modo, a Farmacêutica Coordenadora realiza o pedido e este documento, após 

autorização da sua utilização, é arquivado por um período não inferior a 5 anos, podendo ser 

solicitado pelo INFARMED®. 15 Atualmente a AUE validade de 3 anos, terminando a 31 de 

dezembro do triénio.16 

 

3.2.5. Produtos extra-formulário  

Porventura, caso seja necessário obter algum Medicamento, PF ou DM para um 

doente em específico que não esteja incluído no FHGTS (produto extra-formulário), é feito 

um pedido dirigido pelo médico prescritor aos representantes da CFT da respetiva unidade 

hospitalar do grupo (DT do SF e Diretor Clínico do hospital), cuja aprovação depende da 
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elaboração de um relatório técnico-científico justificativo do valor acrescentado do respetivo 

produto em alternativa às terapêuticas já existentes. 

Eventualmente, caso seja necessário inserir algum produto no FHGTS que ainda não 

esteja incluído neste, a sua aprovação é discutida nas reuniões trimestrais da CFT.  

Estes produtos advêm de farmácias comunitárias locais com que cada SF do grupo 

GTS possui parceria ou, em situações excecionais, transferidas entre os SF de cada unidade 

do GTS, caso estas consigam obter o produto com maior facilidade em menor tempo.  

 

 3.3. Receção, conferência e armazenamento de medicamentos e de produtor 

farmacêuticos 

Após a realização dos pedidos de encomenda ao AC do GTS dos produtos 

necessários para os SF de cada unidade hospitalar, estes são rececionados, como referido 

anteriormente, pelo AC e posteriormente são distribuídos pelos SF dos vários hospitais do 

GTS. O grupo dispõe de um serviço de distribuição interno entre os hospitais via automóvel. 

Para a distribuição destes produtos existem rotas e horários pré-definidos pelos serviços 

administrativos do GTS. Contudo, alguns produtos podem ser entregues diretamente pelo 

laboratório fornecedor, como são os casos dos soros de cloreto de sódio, glicose e 

polieletrolíticos, água destilada e ampolas de solução de paracetamol. Os pedidos destas 

encomendas são na mesma realizados pelo AC, com a particularidade de que não são usados 

os serviços de transporte internos do GTS.  

Segundo o MFH®, a receção de medicamentos e de produtos de saúde implicam 

(1) a conferência qualitativa e quantitativa dos produtos rececionados, (2) a conferência da 

guia de remessa com a nota de encomenda assim como (3) a sua assinatura e entrega do 

duplicado ao transportador, (4) o registo de entrada de produto, (5) o envio da guia original da 

guia de remessa para o serviço de aprovisionamento, (6) o armazenamento dos produtos de 

acordo com as condições especiais de armazenagem e segurança e, no caso de produtos 

hemoderivados, (7) a conferência dos boletins de análise e dos certificados de aprovação 

emitidos pelo INFARMED®.10 

Cada entrega de encomendas em cada SF, estas fazem-se acompanhar das guias 

de encomenda ou guias de remessa que descrevem os produtos enviados e as respetivas 

quantidades. Após a receção destas nos SF é realizada a conferência dos produtos e suas 

quantidades em confronto com as guias. Estando a encomenda correta, realiza-se a entrada 

da encomenda no SF, arquiva-se a guia em pasta própria e realiza-se o armazenamento dos 

produtos. 
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O armazenamento dos produtos rececionados deve respeitar as condições 

adequadas de luminosidade, temperatura e humidade de cada medicamento, PF e DM, as 

quais devem ser zeladas pelo farmacêutico responsável e que irão ser abordadas na secção 

seguinte. 

 

4. Condições de armazenamento e controlo dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos  

Para que os medicamentos, PF e DM estejam acondicionados de forma correta devem 

ser estabelecidas e cumpridas normas que mantenham a integridade e qualidade destes 

produtos. Para o efeito devem ser garantidas as condições necessárias de espaço, humidade, 

luz, segurança e temperatura.10 

 

 4.1. Espaço físico e organização dos PF 

O espaço físico que define o armazenamento dos PF no SF deve possuir 

determinadas condições mínimas definidas pelo MFH. 

O espaço deve ser de fácil higienização (que no HPT é realizado diariamente pelos 

serviços de limpeza do GTS com registo do ato em impresso próprio fixado na porta de 

entrada) e deve possuir uma fechadura exterior que permita o encerramento do SF em 

situações de ausência dos farmacêuticos e técnicos. 

Os SF do HPT possuem também janelas que estão protegidas contra a intrusão de 

pessoas e animais. Como os SF do HPT se encontram instalados no 2º piso do edifício, este 

requisito encontra-se em conformidade com as normas legislativas. Os SF devem possuir 

também portas largas que permitem a circulação de paletes com caixas de grande volume, 

dimensões adequadas à instalação de suportes, prateleiras e armários sem que algum 

produto assente diretamente no chão, uma bancada de trabalho e uma secretária com 

computador, um frigorífico, um cofre para estupefacientes, um lavatório para a lavagem de 

mãos, uma sala para inflamáveis com detetor de fumos e sistema de ventilação e um 

laboratório de preparação de manipulados.10,11,16 

Assim, os PF são organizados de acordo com a sua forma farmacêutica (soluções 

injetáveis e soros, comprimidos, pomadas, água destilada, gotas nasais e auriculares, colírios 

e soluções orais), pela classificação farmacoterapêutica (antimicrobianos, testes de 

diagnóstico, contrastes, anestésicos, rectais, material de penso, estupefacientes, produtos de 

medicina dentária, anti-sépticos e produtos de nutrição) e grupo de produto (manipulado, 

produto de frio ou inflamável). Nestes espaços, os PF são organizados e rotulados por ordem 

alfabética com a inclusão de um código interno ao GTS. A identificação deve respeitar a 
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nomenclatura LASA (Look-alike, Sound-alike), que representa medicamentos com nome 

ortográfico, fonético ou aspeto semelhante (Anexo 4), e a Norma n.º 014/2015 de 06/08/2015 

da DGS, que diz respeito aos medicamentos de alerta máximo (Anexo 5). 

 

 4.2. Temperatura, luz e humidade 

Os medicamentos, PF e DM possuem por si só especificações sobre as suas 

condições de temperatura e humidade necessárias à manutenção da sua integridade, 

qualidade e segurança. 

Para tal, os SF possuem proteção contra a luz solar direta, sendo que os 

medicamentos que necessitem de proteção da luz, ou seja, os medicamentos fotossensíveis, 

encontram-se apropriadamente embalados com material plástico protetor da luz. O meio 

ambiente encontra-se a uma temperatura inferior a 25°C e humidade inferior a 60%. Estes 

dois últimos parâmetros, são medidos por termohigrómetros e controlados por um 

desumidificador e um sistema de ventilação que garante a recirculação do ar e o intervalo de 

temperaturas necessárias nos espaços destes serviços. 

Os medicamentos e PF que necessitem de temperaturas mais baixas são 

armazenados num frigorífico com temperatura entre 2-8°C, ao qual se encontra acoplado um 

termohigrómetro e um sistema de alarme automático que alerta quando os limites 

estabelecidos são ultrapassados e até quando o próprio aparelho, por algum motivo, não 

consegue registar a temperatura. 

Os parâmetros anteriores são então registados diariamente e tratados semanalmente. 

A informação é, deste modo, devidamente rececionada e controlada pelos técnicos dos 

Serviços de Manutenção que traduzem, emitem e enviam aos SF por mail os dados e gráficos 

fornecidos pelos sistemas eletrónicos. A análise destes dados é feita pelo farmacêutico 

responsável e todas as variações que ultrapassem estes valores devem ser devidamente 

justificadas, estes documentos são impressos e arquivados em pasta própria. 

 

 4.3. Inventário 

Os SF do HPT possuí um inventário que constitui o stock de todos os produtos 

existentes neste serviço. Este documento é realizado anualmente no final de cada ano, sendo 

contabilizado para encerramento de contas dos serviços. 

 

 4.4. Prazos de validade 

A organização dos PF devem permitir a saída prioritária dos produtos que possuam 

PV inferior. Deste modo, nos SF do GTS segue-se o princípio First Expiring First Out (FEFO) 
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que, como a expressão indica, os produtos com prazo de validade mais curto são os primeiros 

a saírem. Para que tal aconteça, os medicamentos, PF e DM são organizados de forma a que 

os produtos com menor prazo de validade estejam à frente ou acima dos que possuem maior 

prazo First In First Out (FIFO). 

Ao longo do meu estágio foi-me dada a tarefa de arrumar e organizar medicamentos 

nos SF do HPT provenientes de encomendas, de modo que a medicação com PV inferior 

fosse dispensada em primeiro lugar, relativamente à que possuía maior PV. 

Para um bom controlo deste parâmetro é feito anualmente, no mês de janeiro, a 

verificação e o registo informático dos prazos de validade de todos os medicamentos, PF e 

DM armazenados no SF, com especial atenção aos produtos que possuam prazo de 

expiração inferior a um ano. Mensalmente são recolhidos todos os produtos a expirar no último 

dia desse mês e aqueles que, embora possuam prazo de validade mais longo, por força do 

seu término de PV estar próximo, são devidamente assinalados com uma etiqueta para 

dispensa prioritária. 

 

5. Sistema de distribuição dos medicamentos  

A distribuição dos medicamentos visa garantir o cumprimento da prescrição de cada 

doente, assim como a correta administração da medicação, a diminuição dos erros 

relacionados com a sua administração (troca de fármacos, dose, via de administração, etc.), 

a monotorização da terapêutica, a redução do tempo de enfermaria, o tempo da manipulação 

de medicamentos e a racionalização da sua distribuição e dos seus custos. 

Para que esta distribuição seja realizada da melhor forma possível, existem diferentes 

tipos de distribuição adaptados a cada serviço do hospital e dos seus utentes que irão ser 

abordados de seguida.  

 

 5.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica ou tradicional é um dos métodos mais antigos usados em meio 

hospitalar, constituindo o sistema de reposição de stocks por níveis. No HPT este sistema 

está implementado na maioria dos serviços do hospital, como por exemplo o Internamento, o 

Bloco Operatório e a Urgência. A distribuição da medicação é feita segundo o consumo 

semanal dos serviços e os níveis ideais de stock de medicamentos ou PF, acordados 

previamente para cada um destes serviços entre o SF e o enfermeiro responsável. Com base 

na contagem manual nos serviços, ou pela picagem do código de barras dos medicamentos 

à medida que vão sendo administrados (como se sucede no Bloco Operatório), os pedidos 

são depois gerados informaticamente pelo próprio serviço ou pelos SF através do SGCIM®, 
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sendo da responsabilidade do farmacêutico a gestão e satisfação do pedido. Para a DIDDU 

é feita uma dupla verificação pelo farmacêutico e pelo enfermeiro do serviço que irá 

administrá-la, de forma a diminuir os erros aquando da administração dose unitária. Quando 

os esquemas terapêuticos são validados, é feito o débito dos seus valores nos processos dos 

utentes. Caso a medicação não seja administrada, esta retorna aos SF nas gavetas das malas 

de medicação e é feita a anulação do seu débito (estorno de saída) e verificação do motivo 

efetivo do retorno da mesma.17,18 

Assim, este modelo de distribuição garante as melhores condições para o seguimento 

adequado da terapia medicamentosa de cada doente que se encontre internado no hospital. 

Torna-se uma tarefa com maior intervenção do farmacêutico, desde a analise da prescrição 

até à sua distribuição, sendo importante o conhecimento do perfil farmacoterapêutico de cada 

utente, a racionalização da terapêutica e a redução dos desperdícios e seus custos. 

Durante o meu estágio no HPT acompanhei e participei diariamente na realização de 

todo o processo de DIDDU, desde a validação das prescrições médicas à preparação das 

malas de medicação e sua distribuição ao serviço de internamento das alas 2, 2A e Unidade 

de Cuidados Intermédios (UCI). 

 

5.1.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

A DIDDU possui o intuito de assegurar a medicação diária dos utentes internados de 

forma personalizada. Esta tarefa é da responsabilidade dos SF e, no HPT, o esquema de 

distribuição corresponde à medicação das 15h00 de um dia até às 15h00 do dia seguinte. 

Como os SF do HPT se encontram encerrados aos fins de semana e feriados, à sexta feira 

ou no dia anterior a um feriado, são preparadas as malas de medicação para esses dias em 

que os SF não estão abertos. 

Para o processo, é necessária a validação pelo farmacêutico das prescrições médicas 

e esquemas terapêuticos dos utentes no SGCIM®. Em cada prescrição estão referenciadas 

as informações do utente (nome, número do processo interno, cama e quarto, nome do 

médico prescritor, data e hora da prescrição, histórico da terapêutica e dieta), os fármacos 

prescritos, a sua dosagem, a forma farmacêutica, a via de administração, a posologia e, caso 

seja necessário, a justificação clínica do médico prescritor para o uso de certos medicamentos 

como antibióticos ou regimes alimentares. 

Na preparação das malas da medicação, cada gaveta está associada a um utente, 

contendo uma etiqueta com o seu nome, número do processo interno, serviço, quarto e cama 

que lhe estão atribuídos. Distribui-se a medicação pelas gavetas, de acordo com os mapas 

terapêuticos previamente validados e impressos. Quando a dimensão da embalagem do 
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medicamento não permite a sua colocação na gaveta, este é colocado num saco identificado 

com a mesma etiqueta identificativa do utente e remetido para um cesto que vai junto com as 

malas. Os soros e injetáveis de grandes volumes, psicotrópicos e estupefacientes e 

hemoderivados são retirados do stock do serviço, que foi previamente distribuído pelo sistema 

de distribuição clássico. 

Até à hora de distribuição da dose unitária torna-se responsabilidade do farmacêutico 

verificar e corrigir todas as alterações das prescrições, as altas ou as mudanças de cama dos 

doentes, sendo retiradas novas listagens que contem apenas as diferenças respetivas desses 

doentes. Da mesma forma, se após a saída da unidose existirem novas alterações à 

prescrição, os SF separam e encaminham a respetiva medicação para o Internamento, 

estando todo o circuito representado na Figura 2. No momento de entrega da DIDDU, o 

farmacêutico recolhe as malas do dia(s) anterior(es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Circuito de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) no Grupo Trofa Saúde 
(GTS). Adaptado de [10]. 

 

 5.2. Distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório  

A dispensa de medicação em regime de ambulatório resulta da necessidade do 

controlo e vigilância dos utentes em determinados regimes terapêuticos, assim como 

assegurar a aderência dos doentes à terapêutica, reduzir os custos com o internamento do 

doente (quando este já não é necessário), reduzir os riscos inerentes ao meio hospitalar que 

podem advir do internamento (como as infeções nosocomiais) ou, excecionalmente, quando 
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ocorrem efeitos secundários ao internamento e se torna necessário monitorizar estes efeitos 

com medicação.10 

No HPT, este regime de distribuição engloba não apenas doentes crónicos, como 

principalmente os doentes oncológicos que fazem ciclos de medicação regulares. O médico 

prescritor entrega a prescrição com a identificação do doente nos SF, e os SF procedem à 

calendarização dos ciclos de forma a assegurar a medicação no respetivo dia. A medicação 

dispensada é registada informaticamente no processo do doente sendo feito o débito no ato 

de levantamento. O mesmo serviço funciona também para a especialidade de urologia e para 

uma vertente de infertilidade, sobretudo masculina. 

 

 5.3. Gases medicinais 

Os gases medicinais são considerados medicamentos ou DM. Na sua forma 

medicamentosa, os gases medicinais, liquefeitos ou não, entram em contacto direto com o 

organismo humano e destinam-se ao uso em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in 

vivo, conservação e transporte de órgãos, tecidos ou células para transplante. Na forma de 

DM, destinam-se ao diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento, atenuação ou 

compensação de uma doença/lesão ou deficiência. Também servem para fins de 

investigação, substituição ou modificação da anatomia ou de um processo fisiológico. Por ser 

DM, estes efeitos não são obtidos através de meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos.  

Para o efeito, são usados gases como o oxigénio, o dióxido de azoto, o protóxido de 

azoto e o ar medicinal. Estes gases são acondicionados em cilindros ou recipientes 

criogénicos. Quando necessário, estes podem chegar ao doente através de um sistema de 

canalização interno que possibilita a distribuição dos gases no hospital, ou podem ser 

mobilizadas garrafas de menor tamanho que permanecem junto do doente aquando a sua 

administração.24,25 

O controlo dos gases medicinais são da responsabilidade do SF do hospital e do 

Serviço de Manutenção, assim como do serviço de manutenção, que registam periodicamente 

o nível dos gases nos tanques e nas garrafas. 

No início do meu estágio no HPT, o Dra. Alexandra Carvalho deu-me a conhecer quase 

todas as áreas dos serviços do HPT, inclusive o local onde se guarda as garrafas de gases 

medicinais, o local onde se encontra o sistema de distribuição e controlo destes gases e o 

tanque exterior onde se armazena o oxigénio. Foi-me explicado todo o processo de 

armazenamento, substituição, distribuição dos gases e registo de utilização dos gases 

medicinais. 
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 5.4. Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial 

Existem alguns medicamentos que estão sujeitos a circuitos especiais dependendo 

do tipo de terapia em que irão ser usados, sendo assim submetidos a um controlo mais 

rigoroso pelos SF no que concerne à sua aquisição, ao seu armazenamento e à sua 

dispensa.  

 

5.4.1. Medicamento psicotrópicos e estupefacientes 

No GTS, cada SF possui um cofre com um stock pré-definido para estes 

medicamentos. Cada requisição feita pelos serviços hospitalares constituída por original e 

duplicado do Anexo X do Modelo n.º1509, deve indicar a substância ativa, a dose, a 

quantidade administrada, a identificação do serviço requerente, o nome dos doentes a serem 

administrados, a cama, o número do processo do doente, o lote, a data de administração e 

as rúbricas do médico prescritor e do enfermeiro que administra o medicamento (Anexo 6). 

Por outro lado, quando estes medicamentos são movimentados para reposição de 

stock, o farmacêutico avalia os registos efetuados, verifica se o modelo está assinado pelo 

responsável do serviço, e só depois restabelece a quantidade em falta. A requisição original 

permanece nos SF enquanto que o duplicado e a guia de transporte acompanham a 

medicação até ao serviço. A dispensa destes medicamentos só pode ser feita ao enfermeiro 

responsável do serviço que, no ato de receção, data, assina e assinala o número 

mecanográfico. 

Todas as movimentações dos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são 

registadas em ficheiro Excel no computador dos SF. As folhas de requisição, assim como os 

duplicados das guias de transporte, são arquivadas na capa de Registo de Estupefacientes, 

por ordem cronológica, por um período não inferior a 5 anos. Trimestralmente, os movimentos 

e consumos realizados no hospital são avaliados e enviados à diretora dos SF, que 

posteriormente compila estes registos e procede ao seu envio ao INFARMED®. 

 

5.4.2. Sugamadex® 

O Sugamadex® é uma gama-ciclodextrina é um medicamento indicado para a 

reversão do bloqueio neuromuscular, induzido pelo rocurónio ou o vecurónio. Em crianças e 

adolescentes, é apenas recomendado para a reversão de rotina do bloqueio induzido pelo 

rocurónio.21,22 Apesar deste medicamento possuir uma ação similar à neostigmina tem maior 

valor terapêutico por reverter com maior rapidez o bloqueio neuromuscular, e constitui um 

menor risco no que diz respeito à depressão cardiorrespiratória. Este medicamento também 
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se destaca pela relação tempo e qualidade da reversão do bloqueio neuromuscular, não 

estando associada depressão cardiorrespiratória ao seu uso. 

Porém, este fármaco é relativamente mais caro, o que acarreta um maior encargo ao 

hospital. Contudo, apesar deste medicamento não estar legalmente sujeito a nenhum tipo 

controlo especial, é feito pelos SF do GTS um controlo em documento próprio para se justificar 

a sua requisição pelo médico, com o objetivo de limitar o seu uso indiscriminado (Anexo 7).  

 

5.4.3. Medicamentos Derivados do plasma 

Como o seu nome indica, os derivados do plasma, ou hemoderivados, são produtos 

obtidos a partir do plasma humano e posteriormente são usados na prática clínica. Estes são 

preparados à base de componentes sanguíneos como a albumina, as imunoglobulinas e a 

fibrina humana (fatores de coagulação). 

De certo modo, como estes produtos podem constituir um vetor de transmissão 

sanguínea de doenças infeciosas, o Ministério da Saúde estabeleceu uma regulamentação 

específica para estes produtos, nomeadamente no que concerne aos atos de requisição 

clínica, à distribuição pelos serviços hospitalares e à administração aos utentes, de modo a 

garantir a rastreabilidade do percurso dos hemoderivados. 

Os boletins de analise dos dadores de sangue e de plasma são remetidos ao 

INFARMED®, em emite posteriormente um Certificado de Autorização de Utilização do Lote 

(CAUL) e um Certificado Oficial Europeu de Libertação do Lote (COELL).23,24 

Assim, a requisição dos derivados do plasma é elaborada pelo Modelo nº 1804 que 

é constituído por duas vias (a Via Farmácia ou original (Anexo 8) e a Via Serviço ou duplicado. 

Este tipo de requisição apenas serve para um tipo de derivado e destina-se apenas a um 

doente. Deve ser preenchido quer pelo médico prescritor, como por um farmacêutico do SF 

do hospital e um enfermeiro. Após o preenchimento da ficha pelos dois primeiros sujeitos, o 

hemoderivado é cedido ao serviço requisitante e, o enfermeiro que o receciona e administra, 

preenche a sua parte na requisição e devolve a Via Farmácia aos SF, onde aí permanece por 

um período de 5 anos arquivado em capa própria. 

As requisições para o uso deste medicamento surgiram algumas vezes durante o meu 

estágio no HPT. Pude assim compreender os motivos do seu uso, compreender o seu 

preenchimento, nomeadamente com o CAUL que se obtém no site do INFARMED®, assim 

como compilar e organizar estas requisições para arquivo. 
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6. Farmacotecnia e manipulação de medicamentos 

6.1. Fracionamento, reembalamento e etiquetagem de medicamentos  

Dada a necessidade de se proceder à administração de dosagens medicamentosas 

menores que as existentes nos SF, torna-se necessário nestes serviços fracionar e 

reembalar estes produtos, de forma a adaptar a sua dosagem à prescrita pelo médico. Este 

é um procedimento vantajoso e económico, na medida que permite otimizar a terapêutica e o 

processo de DIDDU. 

Para que este processo seja realizado sem comprometer os efeitos e características 

dos medicamentos, deve-se ter o cuidado de não destruir a forma farmacêutica, evitar ao 

máximo as perdas associadas ao fracionamento e não modificar o mecanismo de libertação 

do fármaco. 

Assim, os SF do HPT dispõem de uma sala de manipulação que possui as condições 

de esterilização adequadas e os aparelhos necessários à realização do processo. Quando se 

trata de medicamentos fotossensíveis, estes são envolvidos em papel de alumínio. Depois 

coloca-se uma etiqueta que contém a DCI, a dosagem, a forma farmacêutica, o lote original, 

o prazo de validade e o código interno do medicamento. O PV dos comprimidos e cápsulas 

reembalados está relacionado com a violação ou não do seu blister. Se reembalados dentro 

do blister, o PV atribuído é o mesmo que o lote original. Caso seja fracionado, o PV é de 

apenas 6 meses. Após este procedimento é feito um registo em documento próprio onde se 

coloca um rótulo igual ao do medicamento reembalado, e assinala-se a data, o lote, o prazo 

de validade e a quantidade de comprimidos ou cápsulas reembalados (Anexo 9). Este 

documento é depois arquivado em capa própria no SF do HPT.  

Por outro lado, a embalagem primária (blisters) de muitos medicamentos não se 

encontra adaptada para a DIDDU, não possuindo informações como a DCI, o prazo de 

validade e o lote para cada comprimido ou cápsula. Assim, torna-se necessário recortar estes 

blisters (sem violar o seu acondicionamento) e reembalar cada um num equipamento 

semiautomático que emite uma manga que separa os comprimidos por selagem. Se o 

processo for eficazmente realizado, este invólucro garante as condições de conservação 

(estanquicidade, proteção mecânica e proteção da luz e do ar), procedendo-se posteriormente 

à colagem de uma etiqueta com as informações relativas ao medicamento.10,25 

No meu estágio o fracionamento e reembalamento de comprimidos foi-me 

demonstrado e, posteriormente, foi-me permitido realizar o seu processo quando necessário 

para a DIDDU, tendo sempre em conta os procedimentos de higienização de forma a garantir 

a correta manipulação da medicação. Os comprimidos eram cortados com um instrumento de 
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corte, reembalados em aparelho de selagem a quente e posteriormente etiquetados com os 

rótulos que continham a respetiva informação do medicamento. 

 

6.2. Preparações não-estéreis  

A preparação de medicamentos não-estéreis deve ser realizada conforme as Boas 

Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados em farmácia de oficina e hospitalar, 

contempladas na a Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho, e engloba na sua maioria, no GTS, 

soluções aquosas para uso externo. Estes produtos são preparados quinzenalmente por um 

técnico operacional, conforme os pedidos de cada SF, em função dos pedidos dos serviços 

hospitalares ou dos hospitais de dia. Aquando da preparação das soluções são verificadas as 

condições da área de trabalho assegurando a limpeza e o respeito pelo meio ambiente e a 

disponibilidade e condições das matérias-primas necessárias, embalagens e os 

equipamentos. Após garantir a segurança do medicamento em simultâneo e toda a 

documentação necessária à sua preparação, inicia-se o preenchimento da ficha de 

preparação e a preparação em si. Realiza-se a manipulação e rotula-se o frasco de 

acondicionamento. No rótulo devem constar informações como a composição, as condições 

de conservação e as instruções de utilização, o prazo de validade, a data de preparação do 

manipulado, o fornecedor e o seu lote. O prazo de validade é atribuído em função da 

estabilidade do manipulado tendo por base as especificações do Formulário Galénico 

Português®. 

É da responsabilidade da Farmacêutica Coordenadora a verificação e validação do 

produto final. 

 

6.3. Preparações estéreis 

A preparação de medicação estéril deve ter em conta certos cuidados, como a 

técnica assética (de forma a minimizar os riscos de contaminação microbiológica e a garantir 

a esterilidade) e o recurso a equipamentos apropriados. A preparação destes medicamentos 

é feita numa zona compartimentada que abrange áreas limpas com ar filtrado, uma 

antecâmara de passagem obrigatória para higienização e onde se procede ao equipamento 

com vestuário adequado (luvas, toucas, máscaras e óculos de proteção) e uma sala com uma 

câmara de fluxo laminar vertical que garante a esterilidade do medicamento preparado e 

protege o utilizador da manipulação. Antes do procedimento de manipulação deve-se ligar a 

câmara de fluxo laminar durante pelo menos 30 minutos, de forma a normalizar do fluxo de ar 

e deve-se limpar e desinfetar todas as superfícies da câmara com álcool a 70%. A preparação 
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de citotóxicos é também realizada nesta sala, sendo da responsabilidade da diretora dos SF 

do GTS.10 

 

6.3.1. Misturas para nutrição parentérica  

Os SF dos hospitais GTS não produzem bolsas de nutrição parentérica, uma vez que 

não existe unidade de preparação para estas. No entanto, encontram-se disponíveis em cada 

SF bolsas parentéricas que são encomendadas a fornecedores estabelecidos. Estas bolsas 

estão disponíveis sob a forma de bolsas bi- e tri-compartimentadas e destinam-se a alimentar 

o doente por um período de 24 horas. Cada bolsa está compartimentada com soluções de 

aminoácidos, glicose e lípidos e eletrólitos. Contudo, pode ser necessário complementar estas 

bolsas com oligoelementos, minerais, eletrólitos e vitaminas ou de correção de eletrólitos por 

adição extemporânea.26 

 

6.3.2. Produtos Citotóxicos  

A preparação de medicamentos citotóxicos é feita de acordo com os procedimentos 

descritos em protocolos oncológicos normalizados, elaborados em cooperação entre médicos 

e farmacêuticos e aprovados pela CFT hospitalar, devendo garantir uma qualidade rigorosa 

do produto manipulado.  

Estes medicamentos são preparados na mesma sala das preparações estéreis, com 

a diferença de esta possuir uma pressão de ar negativa no caso dos produtos citotóxicos. 

Deve ser garantida a assepsia, a esterilidade do produto, segurança do operador e do meio 

ambiente. Todo o pessoal envolvido na manipulação deste tipo de produtos possui formação 

especializada e é submetido a exames médicos periodicamente. 

A preparação deste tipo de medicação tem como princípio o doente. A preparação é 

feita no próprio dia da administração de acordo com os mapas de produção que possuem os 

registos dos doentes (como a área de superfície corporal e o seu peso) submetidos a 

quimioterapia por prescrição médica. Após a sua preparação, estes são acondicionados em 

embalagem adequada e transportados em contentores apropriados para os SF requerentes, 

sendo a medicação administrada pelo enfermeiro responsável do ciclo de tratamentos do 

doente. 

Quanto à rotulagem destas preparações farmacêuticas, os rótulos são impressos em 

triplicado (saco de diluição, saco de acondicionamento secundário e rótulo para arquivo na 

ficha do utente). Nestes rotulo devem estar contidas as informações do doente, como o seu 

nome e número de processo GTS, o fármaco utilizado (DCI), a dosagem, a solução de 

diluição, o volume final, a via de administração, a data de preparação e o prazo de validade. 
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A embalagem de acondicionamento deve ser também assinalada com uma etiqueta contendo 

a inscrição “CITOTÓXICO” e em caso de necessidade de refrigeração, a inscrição 

“PRODUTO DE FRIO”. 

Esta primeira embalagem é então acondicionada na embalagem secundária, sendo 

devidamente selada. Os fármacos fotossensíveis devem ser envolvidos em papel de alumínio, 

de modo a estarem protegidos da luz. 

Em caso de derrame acidental destas preparações deve-se utilizar de imediato o Kit 

de derrame de citotóxicos do GTS que contém todo o material necessário para conter e 

limpar o derrame de forma segura: óculos de proteção, bata de proteção para produtos 

citotóxicos, máscara tipo P3, luvas de proteção para produtos citotóxicos, pó e panos 

absorventes e um saco plástico para desperdícios citotóxicos. É usada de forma a minimizar 

o nível de exposição dos indivíduos envolvidos na produção, transporte, receção e 

administração desta medicação, dada a elevada toxicidade destes medicamentos.27,28 

No GTS, a realização destes medicamentos encontra-se à responsabilidade da 

diretora dos SF. A Dr.ª Patrícia Moura valida, prepara e acondiciona este tipo de medicação. 

A preparação dos citotóxicos é feita na sala contendo a camara de fluxo laminar vertical acima 

referido. Neste procedimento, são garantidos todos os parâmetros de esterilidade, qualidade 

e segurança dos produtos.  

 

7. Outras atividades desenvolvidas 

7.1. Gestão de quebras 

As quebras acontecem em todos os serviços e, como tal, sentiu-se a necessidade de 

organizar as quebras mensais dos SF do HPT por forma a ter uma maior noção das quebras 

reais. Estas foram agrupadas em 4 grupos: Soros; Ampolas; Comprimidos; Outros. 

 

7.2. Gestão de utentes 

Perante alguma falta de informação e o interesse em conhecer melhor as patologias 

e/ou as cirurgias que levam aos internamentos dos utentes no HPT, foi criada uma base de 

dados. O sexo, a idade, o diagnóstico, a cirurgia e o tratamento farmacológico específico 

foram o foco da obtenção de informação. Esta informação, atualizada diariamente, permitiu 

também estabelecer uma relação entre as necessidades do Bloco Operatório relativamente a 

determinadas especialidades por forma a garantir que os SF lhes darão sempre resposta. 
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Anexos 

 

Anexo 1:  Registo de levantamento de medicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Requisição de Medicamento Estupefacientes e Psicotrópicos – Anexo VII. 
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Anexo 3:  Autorização de Utilização Excecional (AUE). 
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Anexo 4:  Medicamentos LASA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 5:  Medicamentos de Alerta Máximo. 
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Anexo 6:  Anexo X do Modelo nº 1509 da Imprensa Nacional Casa da Moeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7:  Folha de Justificação de Utilização de Sugamadex®. 
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Anexo 8:  Modelo nº 1804 de requisição/distribuição/administração de hemoderivados – Via 

Farmácia. 
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Anexo 9:  Folha de registo de Fraccionamento e Reembalagem de comprimidos. 
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