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Resumo  
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, possui um amplo e diversificado ciclo de estudos que, no último ano letivo, 

pressupõe a realização de um Estágio Curricular, com a duração de seis meses, realizado no 

âmbito da Farmácia Comunitária e da Farmácia Hospitalar, essencial para a colmatação de todos 

os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, na medida em que, permite a sua aplicação 

prática. O contato privilegiado com estas áreas profissionais de intervenção farmacêutica permite, 

também, a aquisição de novas competências e a compreensão do papel do Farmacêutico no 

circuito integrado do medicamento, nas suas variadas etapas e de forma a garantir que todo o 

processo ocorre com segurança, qualidade e eficácia.  

O meu estágio em Farmácia Comunitária teve a duração de quatro meses e a sua 

realização teve lugar na Farmácia Nuno Barros. Este relatório, constitui a reflexão do mesmo, 

encontrando-se divido em duas partes. A primeira parte é referente ao período de aprendizagem 

na Farmácia Nuno Barros, sendo que detalha aspetos como a organização espacial da mesma, 

ciclo do medicamento e configurações logísticas, até ao enquadramento legal específico das 

farmácias de oficina e os seus produtos farmacêuticos. Durante o estágio, contatei com as áreas 

de intervenção farmacêutica seguintes: aquisição, armazenamento e gestão dos Medicamentos e 

Produtos Farmacêuticos (MPF); preparação de alguns medicamentos manipulados; análises 

bioquímicas e fisiológicas; administração de injetáveis; consultas de nutrição e determinação da 

composição corporal. A segunda parte desenrola-se sobre um trabalho desenvolvido na 

comunidade em que está inserida a Farmácia Nuno Barros, mais propriamente, numa comunidade 

escolar juvenil e, que se debruça sobre o tema “Pediculose capilar”, uma problemática atual, que 

afeta todos os anos esta comunidade escolar e, sobre a qual, a Farmácia Nuno Barros tem um 

papel ativo, principalmente, no auxilio destes utentes. O seu objetivo foi o de sensibilizar e informar 

sobre este tipo de infestação, os seus fatores de riscos e medidas de prevenção. A iniciativa 

constituiu de uma palestra sobre o tema aos alunos, professores e demais colaboradores, seguida 

de um debate sobre o tema. Verificou-se que este tema constitui uma problemática atual e sobre 

a qual existe alguma desinformação e pré-conceitos, que podem ser colmatados com iniciativas 

desta natureza, ajudando a combater, não só o problema da infestação em si, como também, o 

estigma a ela associado. Por fim, apresento o tema “Volume de Antibióticos Dispensados na 

Farmácia Nuno Barros durante o ano de 2018”, desenvolvido com base nos registos da dispensa 

desta categoria de fármacos na Farmácia Nuno, uma temática considerada um problema de Saúde 

Pública, pelos potenciais efeitos nefastos que estes medicamentos podem exercer, implicando, 

desta forma, uma preocupação e vigilância contínuas. O fundamento deste tema passa pela 

preocupação pessoal, mas também porque considerei que o uso indevido dos antibióticos são 

uma realidade para muitos dos nossos utentes, sendo que é necessário, da nossa parte, um maior 

conhecimento nesta área. Sendo assim, procurei ter uma visão geral do consumo destes 
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medicamentos na comunidade em que a Farmácia Nuno Barros está inserida e, com base nos 

dados da dispensa destes medicamentos disponibilizados tanto a nível nacional como a nível 

Europeu para igual período, fazer uma extrapolação dos dados obtidos. Verificou-se que existe 

concordância dos resultados obtidos com os dados estatísticos a nível europeu e nacionais e, o 

predomínio da dispensa de antibióticos beta-lactâmicos penicilinas, seguido dos antibióticos 

macrólidos, lincosamidas e streptograminas, relativamente aos restantes subgrupos terapêuticos.  

 Este trabalho permitiu compreender o panorama geral do consumo dos antibióticos e, deste 

modo, penso que me poderá ajudar, como futura profissional, a realizar o melhor aconselhamento 

farmacêutico possível nesta área.  

Em conclusão, a minha experiência de quatro meses de estágio, na área da farmácia 

comunitária, permitiu cimentar as minhas capacidades, adquirir novos conhecimentos e 

competências, sobretudo, o trabalho em equipa e o desenvolvimento do meu lado humano em 

cada aconselhamento farmacêutico. O papel do farmacêutico passa por educar na direção do uso 

racional do medicamento, de modo a prevenir a sua utilização indevida, a automedicação 

exasperada e inconsciente e, a promoção da saúde. 
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1.ª Parte – Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio  

Cronograma 
O estágio realizado no âmbito da Farmácia Comunitária, decorreu na Farmácia Nuno Barros 

(FNB) durante quatro meses e o horário realizado foi das 9h às 17h, num total de trinta e cinco 

horas semanais. A duração de quatro meses de estágio foi repartida em dois períodos distintos, 

nomeadamente, de Setembro a Outubro de 2018 e, mais tarde, retomado no período de Janeiro 

a Março de 2019. A FNB possui autonomia técnica e científica, encontra-se sob a responsabilidade 

do Doutor Domingos Ramalho Rodrigues, na função de Diretor Técnico da farmácia e, é composta 

pelas principais áreas de intervenção farmacêutica seguintes: aquisição, armazenamento e gestão 

dos Medicamentos e Produtos Farmacêuticos (MPF); preparação de alguns medicamentos 

manipulados; análises bioquímicas e fisiológicas; administração de injetáveis; consultas de 

nutrição e determinação da composição corporal. 

Durante este período, as principais tarefas que desempenhei, inerentes à profissão 

farmacêutica, foram as seguintes: 

 

Setembro 
2018 

Outubro 
2018 

Janeiro 
2019 

Fevereiro 
2019 

Março 
2019 Tarefas 

√ √ √ √ √ Receção de 
encomendas 

√ √ √ √ √ 
Armazenamento 
e reposição de 

stock 

√ √ √ √ √ Preparação de 
manipulados 

√ √ √ √ √ Serviços 
farmacêuticos 

√ √    Atendimento 
Observacional 

 √ √   Atendimento 
Acompanhado 

  √ √ √ Atendimento 
Autónomo 

 √ √  √ Formações 
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Organização da Farmácia 

Localização e Horário de Funcionamento 
As instalações da FNB, situam-se na Rua Calçada de Real n.º 4/6, na freguesia de Real, 

concelho e distrito de Braga (com uma população estimada, à data do último recenseamento, de 

181.494 habitantes). A freguesia de Real, é uma freguesia central na cidade de Braga, pertence à 

união de freguesias de Real, Dume e Semelhe e, abrange uma área habitacional considerável, 

encontrando-se próxima de escolas, de algum comércio local, de uma clínica dentária e da estação 

ferroviária do município. Na sua maioria, os utentes regulares da FNB pertencem à faixa etária 

idosa. 

Segundo o decreto-lei n.º 53/2007, de 8 de março, “as farmácias podem estar abertas entre 

as seis e as vinte e quatro horas, todos os dias da semana”. A FNB, permanece aberta de Segunda 

a Sábado, no horário de atendimento das 8h30 às 20h30. Periodicamente, a FNB estende o seu 

horário de funcionamento no âmbito do turno de serviço permanente.  

Caracterização Física e Espacial 
O artigo 29 do decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, veio explicitar que “as farmácias 

devem dispor de instalações adequadas a garantir a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos”, bem como, “a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do 

respetivo pessoal”. Como tal, legislaram-se as características espaciais essenciais, que todas as 

farmácias devem ter, para o seu bom funcionamento. 

A FNB, apresenta instalações modernizadas e facilmente identificáveis do exterior, pela 

presença da cruz verde luminosa e pela identificação da farmácia em si. Encontram-se igualmente 

visíveis ao público, informações obrigatórias, tais como: o responsável pela direção técnica da 

farmácia; o horário de funcionamento; as farmácias de serviço do município e, quando aplicados, 

os descontos sobre os medicamentos (as campanhas de marketing e desconto outros produtos, 

muitas vezes afixados e visíveis do exterior, não são de afixação obrigatória). As instalações 

encontram-se devidamente apetrechadas com uma rampa de acesso, de acordo com o 

regulamentado para a acessibilidade de cidadãos portadores de deficiência.  

De acordo com o artigo n.º 29 do Decreto de Lei nº 307/2007, a farmácia deverá conter as 

√ √    Projeto I 

  √ √ √ Projeto II 
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seguintes áreas: 

• Área de atendimento ao público – a FNB, possui cinco balcões onde realiza as atividades 

de atendimento, aconselhamento farmacêutico e dispensa de medicamentos aos utentes. 

Nesta área, encontram-se expostos de forma privilegiada, sobretudo, os Produtos de 

Cosmética e Higiene Corporal (PCHC); produtos de obstetrícia, puericultura e alimentos 

dietéticos; suplementos alimentares; medicamentos e produtos de uso veterinário; 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) (estes não se encontram 

acessíveis ao público, como exige a legislação vigente) e, inclusive, uma balança, capaz 

de calcular o peso, altura e o Índice de Massa Corporal (IMC) do utente. As estantes estão 

organizadas por categoria de produtos, com especial enfase às estantes junto dos balcões 

de atendimento, onde estão dispostos os produtos sazonais e como tal, de elevada 

rotatividade.  

• Gabinete de atendimento individualizado – consiste numa área mais resguardada, que 

permite o atendimento do utente em privado. Nesta área, prestam-se alguns serviços 

farmacêuticos, como por exemplo, a avaliação da glicémia; do perfil lipídico; medição da 

pressão arterial; administração de medicamentos injetáveis e vacinas; consultas de 

nutrição; entre outros.  

• Local de receção de encomendas e armazenamento de MPF – consiste numa área onde 

se realiza a conferência de encomendas, encontrando-se devidamente apetrechado com 

o material necessário, como por exemplo, computador; impressora de etiquetas; 

impressora; fax e telefone. Na mesma área localiza-se o armazém geral dos MPF, 

principalmente, os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM). 

•  Laboratório – nesta secção, procede-se à produção e controlo de medicamentos 

manipulados e, também, serve de armazenamento ao material laboratorial regulamentado; 

arquivos das fichas de preparação de medicamentos manipulados; dos boletins de análise 

de matérias-primas e das fichas de movimento de matérias-primas. O frigorífico, destinado 

ao armazenamento de medicamentos que requerem refrigeração, também se encontra 

nesta secção da farmácia.   

•  Escritório – área destinada a assuntos relacionados com a gestão comercial, financeira e 

organizacional. As reuniões com os delegados da informação médica e formações de 

natureza vária, são efetuadas nesta área, assim como, o armazenamento de toda a 

documentação relativa ao funcionamento da farmácia. 

Recursos Humanos  
Segundo o decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, cada farmácia deve dispor, “pelo menos 
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de um diretor técnico e de outro farmacêutico”, os quais podem ser “coadjuvados por técnicos de 

farmácia, ou por outro pessoal devidamente habilitado”.  

A gestão da FNB, está à responsabilidade da Dr.ª Marlene Almeida e é constituída pela 

seguinte equipa de colaboradores: Dr. Domingos Ramalho Rodrigues (Diretor Técnico); Dr. Luís 

Peixoto (Farmacêutico adjunto); Dr.ª Carina Martins (Farmacêutica); Dr.ª Catarina Silva 

(Farmacêutica); Fernando Oliveira (Técnico de farmácia); José António Palha (Técnico auxiliar de 

farmácia); José Manuel Barros (Técnico auxiliar de farmácia). 

Fontes de Informação 

Publicações de Existência Obrigatória, Centros de Informação e Documentação 
O exercício da profissão farmacêutica permite contatar de perto com os utentes e trabalhar 

com a vanguarda das soluções terapêuticas, pelo que, é exigida a constante renovação de 

conhecimentos, de modo a garantir a máxima qualidade no aconselhamento farmacêutico.  

A FNB, tem ao seu dispor diversas fontes de informação, em formato papel e online. No 

primeiro formato, a FNB detém a “Farmacopeia Portuguesa”, o “Formulário Galénico” e o 

“Prontuário Terapêutico”. Os computadores estão ligados à rede, o que lhes permite o acesso à 

internet. Deste modo, a consulta de fontes fidedignas, tais como a base de dados Infomed (o qual 

está associado ao INFARMED I.P.), o site da European Medicines Agency (EMA), entre outros 

sites com informação relevante, estão acessíveis e são de fácil consulta. O contacto com a ANF e 

com a Ordem dos Farmacêuticos, também constituem importantes fontes de apoio científico.  

Dado o meu desconhecimento inicial dos nomes comerciais de certos MPF, estas plataformas 

e bibliografia disponíveis, constituíram uma das soluções viáveis quando o utente solicitava algum 

produto. 

Sistema Informático 
O sistema informático Sifarma2000®, é um auxiliar fundamental nas várias atividades 

desenvolvidas na rotina diária da farmácia, nomeadamente: 

• Atendimento dos utentes ao balcão;  

• Processamento de encomendas de MPF; 

• Gestão de MPF.  

O Sifarma2000®, é um sistema com acesso a informações relevantes acerca dos produtos. 

O sistema permite uma gestão simples das existências, sendo que, na ficha de cada produto, é 

possível registar a sua localização por secção e gaveta, o que torna mais fácil a dispensa dos MPF. 
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Para além disso, é possível criar uma ficha para cada utente, pelo que podemos aceder ao seu 

histórico.  

Este sistema informático é, sem dúvida alguma, uma mais valia, principalmente no 

atendimento do utente, pois permite confirmar o stock dos produtos; efetuar a reserva de produtos; 

o acesso a informação fidedigna acerca de possíveis interações medicamentosas de entre os 

produtos dispensados; rastrear todo o processo de dispensa de produtos nos atendimentos e o 

acesso à informação contida na ficha do utente, como os produtos em suspenso, o histórico de 

vendas e as fichas de acompanhamento do utente (onde é possível consultar as patologias, 

alergias, reações adversas, entre outros).  

De uma forma geral, o sistema informático contribui para que todos os procedimentos se 

façam da forma mais segura e eficaz. Assim, cabe ao Farmacêutico Responsável (FR), rever todas 

as sugestões e fazer a decisão mais favorável, salvaguardando sempre o supremo interesse do 

utente.  

O estágio curricular, permitiu o primeiro contato com o Sifarma2000® que, apesar de intuitivo 

e muito completo é, em determinadas situações, um pouco complexo. Contudo, à medida que 

progredi no estágio, senti-me cada vez mais capaz de operar este sistema informático e tirar o 

melhor partido deste auxiliar, em todas as suas ferramentas e de forma integrada.  

Encomendas e Aprovisionamento 
O ciclo do medicamento na farmácia, engloba todo um conjunto de processos interligados, os 

quais são imperativos para que se consiga garantir, não só a qualidade do serviço prestado aos 

utentes, mas também, garantir a melhor logística e gestão da farmácia, evitando custos 

desnecessários. O ciclo do medicamento, passa pela seleção dos medicamentos a adquirir; a 

devida aquisição e receção dos mesmos; o seu correto armazenamento, respeitando as regras 

estipuladas para a boa conservação de cada produto e, por fim, a dispensa ao utente. Sendo 

assim, o ciclo do medicamento envolve diversos colaboradores, cuja função é garantir o máximo 

rigor em todas as fases.  

Fornecedores de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 
O fornecedor ou conjunto de fornecedores de MPF com que cada farmácia trabalha, deverá 

obedecer às normas legais em vigor, devendo estar devidamente certificado(s) e acreditado(s) 

para o exercício da sua função. Uma vez satisfeita esta condição, o(s) fornecedor(s) contratados 

por determinada farmácia terá em atenção uma série de fatores, sobretudo os que apresentem 

vantagens à farmácia em questão, isto é, que melhor se adequem às atividades exercidas ou 

serviços prestados pela farmácia; o local geográfico; a comunidade em que está inserida a 
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farmácia; o horário de funcionamento da farmácia; tempo e horário previstos, para as rotas de 

entrega de MPF de rotina e de emergência; a condição financeira ou as margens comerciais 

negociadas para as encomendas; custos de transporte das encomendas; entre outros.  

A FNB trabalha com alguns fornecedores, sobretudo com a Alliance Healthcare® e A. Sousa® 

para as encomendas diárias e, pontualmente, efetua encomendas diretamente aos laboratórios 

se, em termos financeiros, assim o justificar. Pelo fato de a FNB pertencer a um agrupamento de 

farmácias com a mesma propriedade, é possível a transferência de MPF entre as diferentes 

farmácias do grupo, que se rege tendo em conta a gestão praticada e as necessidades particulares 

de cada farmácia; a rapidez ou proximidade geográfica entre elas. 

Rotação de Stock e Ponto de Encomenda 
Na farmácia, é efetuada uma gestão de stocks que visa colmatar as necessidades dos utentes 

que frequentam a farmácia e, também, a sustentabilidade desta. Assim, a gestão de stocks de 

MPF, rege-se tendo em conta:  

• O público alvo da farmácia – relacionado, sobretudo, com as características da população 

residente no meio geográfico em que se insere a farmácia;  

• As existências em stock na farmácia;  

• As margens e as condições financeiras nas encomendas de produtos;  

• A sazonalidade das encomendas de determinados produtos;  

• O stock mínimo e máximo, estabelecido para cada produto – que está de acordo com a 

sazonalidade e rotatividade de cada produto (o sistema informático permite fazer essa 

apreciação, desenvolvendo gráficos para cada produto, de acordo com os consumos);  

• A obrigação da disponibilidade de, no mínimo, três unidades dos cinco medicamentos 

genéricos, pertencentes ao mesmo grupo homogéneo, cujos preços sejam os mais baixos 

- de forma a salvaguardar o direito de opção do utente.  

Uma vez que a FNB abrange, na sua maioria, doentes idosos, a demanda é maior para 

medicação crónica, tais como, antihipertensores, antidislipidémicos e antidiabéticos. 

O farmacêutico tem então, nas suas mãos, a responsabilidade de gerir os recursos 

disponíveis da maneira mais consciente e racional possível, atendendo às necessidades habituais 

ou pontuais.  

Durante o período de estágio, tive a oportunidade de observar e praticar algumas das 

competências abrangidas por esta área, nomeadamente, o ajuste dos stocks mínimos e máximos 

de produtos que, por diversas razões, sofreram alterações no seu perfil; a deteção de 

discrepâncias entre o stock informático e o stock físico de determinado produto, procedendo à 

correção desses erros com a supervisão do Diretor Técnico.  
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Efetuar, Rececionar, Conferir e Armazenar as Encomendas 
A FNB, recorrendo ao sistema informático Sifarma2000®, efetua as encomendas a diferentes 

distribuidores com os quais trabalha. As encomendas podem ser de vários tipos: 

• Encomendas diárias – com base nos valores de stock mínimo e máximo pré-definidos para 

cada produto e, com base na demanda de produtos de caráter não urgente no atendimento 

ao balcão que não possuem stock suficiente, é gerada diariamente uma encomenda 

provisória, que após validação, origina a encomenda definitiva a ser enviada ao fornecedor. 

Assim, sempre que é atingido o stock mínimo de um produto, este mesmo produto passa 

a integrar uma proposta de encomenda gerada pelo Sifarma2000®, que posteriormente 

tem de ser avaliada. O fornecedor habitual é a Alliance Healthcare® e/ou a A. Sousa®, 

que fazem entregas durante o dia, em horários pré-definidos.  

• Encomendas pontuais – a farmácia recorre a um distribuidor ou diretamente ao laboratório, 

para efetuar encomendas de elevado número de unidades e cujas margens comerciais 

sejam vantajosas. A FNB, por pertencer a um agrupamento de farmácias, poderá recorrer 

às outras farmácias do grupo para efetuar a transferência de produtos, consoante as suas 

necessidades e de acordo com a gestão pré-estabelecida em cada farmácia do grupo. A 

proximidade geográfica entre as farmácias do grupo, permite que este processo seja 

efetuado de forma rápida e eficaz, principalmente em casos de transferências ou pedidos 

urgentes de produtos.   

• Encomendas instantâneas – estas encomendas são geradas sempre que o doente 

requeira um medicamento ou produto farmacêutico no ato do atendimento farmacêutico e 

que o mesmo não se encontre disponível em stock. A encomenda instantânea é feita 

diretamente ao telefone com o fornecedor ou é gerada pelo sistema informático, onde é 

possível averiguar a disponibilidade, Preço de Venda ao Público (PVP) e horário de 

entrega do produto. Dentro das encomendas instantâneas, existe ainda a encomenda do 

tipo Via Verde, apenas para determinados produtos e que requer a apresentação de uma 

receita médica válida. 

• Encomenda de um produto em específico – ocorre sempre que o doente faça um pedido 

especial de determinado produto e que o mesmo não conste do stock da farmácia. Estas 

encomendas podem ser feitas com recurso ao sistema informático ou por contato 

telefónico com o fornecedor, sobretudo nos casos em que o produto se encontrava rateado 

ou esgotado. Como descrito anteriormente, pelo fato de a FNB pertencer a um 

agrupamento de farmácias, existe ainda a possibilidade de determinados produtos 

poderem ser adquiridos em qualquer uma das farmácias pertencentes ao grupo.  
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A receção das encomendas na FNB, podem decorrer tanto da parte da manhã como da tarde. 

O primeiro passo, consiste em conferir a encomenda qualitativa e quantitativamente, através do 

sistema informático, pela leitura ótica e verificando sempre a sua correspondência com a fatura, 

nomeadamente, se o número total de produtos está conforme o faturado, atualizando-se o preço 

de venda à farmácia (PVF) e o PVP. Nos casos em que a leitura ótica não é possível, faz-se a 

inserção manual do Código Nacional de Produto (CNP) ou código de barras. No caso das 

encomendas efetuadas à Alliance Healthcare®, a sua receção é feita de modo automático pelo 

sistema informático, não carecendo de conferir manualmente os produtos. Aquando da aprovação 

da receção da encomenda, é feita a transferência dos produtos indisponíveis para outro fornecedor. 

Os medicamentos que exijam condições especiais de armazenamento (ex.: refrigeração, 

estupefacientes e psicotrópicos, etc.) devem ser os primeiros a ser conferidos, de modo a manter 

as características exigidas. Os produtos que requerem refrigeração, deverão ser imediatamente 

acondicionados no frigorífico e, no caso dos estupefacientes e psicotrópicos, por serem fármacos 

com potencial aditivo, estão devidamente legislados, exigindo uma segurança maior e, como tal, 

estão ao cuidado do FR e devem estar acompanhados dos documentos requeridos por lei, 

nomeadamente, a guia de requisição, carimbada e assinada pelo Diretor Técnico (o original é 

arquivado na farmácia durante três anos e o duplicado, é devolvido ao fornecedor). 

De seguida, deve-se verificar o correto acondicionamento; o número de unidades; o número 

de lote; prazo de validade (no caso de medicamentos novos e/ou que não possuam muita 

rotatividade) e, em alguns casos, os respetivos documentos técnicos, tais como, certificados de 

análise (para os medicamentos manipulados) e certificados de libertação de lote (no caso das 

vacinas). Finalmente, deve-se confirmar o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), o PVP e o 

valor total líquido. Após a conferência da encomenda, procede-se ao registo no sistema informático, 

sendo atualizados os stocks, datas de validade e preços. Para os produtos novos é necessário 

proceder à criação da ficha do produto. Para os produtos que não tenham código de barras nem 

CNP, é impressa uma etiqueta com a caracterização do produto, o que engloba o código de barras, 

CNP, PVP e IVA.  

O local e o modo de armazenamento dos MPF na farmácia, depende das suas características 

e exigências legais, deve garantir a sua perfeita conservação e integridade e assegurar que 

determinadas condicionantes, tais como, o espaço, a luz, a temperatura, a humidade e a 

segurança requeridos por determinados MPF, estão em conformidade. Os locais de 

armazenamento consistem de estantes e gavetas, tendo em conta o grupo farmacêutico, via de 

administração, forma farmacêutica e classificação. Os MSRM, estão organizados por ordem 

alfabética da substância ativa e, dentro desta ordem, por ordem alfabética da marca ou laboratório 

comercial. Os MNSRM, suplementos alimentares, CPHC e Dispositivos Médicos (DM), estão 
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organizados da maneira mais conveniente: por ordem alfabética, marca, ou até mesmo, indicação 

terapêutica. O armazenamento segue uma regra específica denominada “first expire, first out”, em 

que os fármacos estão dispostos de acordo com a sua validade, sendo colocados mais à frente 

aqueles que expiram primeiro, facilitando assim a rotação do stock e o seu escoamento adequado. 

A temperatura ambiente a que devem ser mantidos os produtos armazenados é de 

aproximadamente 25°C, contudo, alguns medicamentos precisam de condições especiais de 

armazenamento, como é o caso dos medicamentos que necessitam de refrigeração, os quais têm 

que ser conservados no frigorífico, a uma temperatura entre os 2 e os 8°C. O armazenamento dos 

estupefacientes e psicotrópicos, é também ele diferente, sendo estes medicamentos guardados 

num local diferenciado, de acesso controlado, com o objetivo de garantir a segurança destes 

medicamentos.  

A FNB dispõe de sistemas de medição e registo da temperatura e humidade, nas diferentes 

secções de armazenamento e manipulação de MPF, monitorizados de quinze em quinze dias pelo 

FR, que faz o registo e o arquivo destas medições. De forma semelhante, o controlo da 

temperatura do frigorífico é feito pelo FR, que faz a sua monitorização semanalmente, regista e 

arquiva estes dados, de modo a garantir a integridade dos medicamentos que requerem 

refrigeração. Além disto, os aparelhos constantes da FNB e que são utilizados na sua atividade, 

são alvo de calibrações anuais, de forma a assegurar o correto funcionamento dos mesmos.  

Durante o período de estágio, pude observar e experienciar como eram efetuadas as 

encomendas diárias, assim como, utilizar quer o sistema informático ou a linha telefónica, com o 

intuito de encomendar algo específico requerido pelo utente. Também pude experienciar o 

processo de receção e conferência das encomendas e, respetiva arrumação dos produtos nos 

locais devidos, assim como, as conferências de stock. O auxilio prestado no armazenamento e 

conferência das validades e stocks dos MPF, ajudou-me a interiorizar o modo como está 

organizada a FNB; contribuiu para um maior conhecimento acerca dos produtos existentes; grupos 

fármaco-terapêuticos; indicações terapêuticas; mecanismos de ação; nomes comerciais dos 

medicamentos e, revelou-se útil, mais tarde, na dispensa dos MPF aos doentes. 

Prazos de Validade e Devolução  
Anualmente, é feita uma conferência manual do stock físico de todos os produtos existentes 

na FNB, de modo a verificar a veracidade dos stocks informáticos e identificar possíveis erros ou 

validades expiradas. Assim, são averiguados parâmetros como a quantidade, número de lote e 

prazo de validade. Poderão existir discrepâncias entre os stock físico e informático, devido a erros 

na receção de encomendas, nas transferências entre as farmácias do grupo ou na dispensa dos 

produtos. Os MPF que possuam um prazo de validade a expirar nos doze meses seguintes e tendo 
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em conta os produtos em questão, são deslocalizados para locais destinados ao escoamento 

rápido ou alvo de campanhas promocionais. Além disto, estes produtos passam a integrar uma 

lista que deverá ser monitorizada e atualizada mensalmente, até novo inventário anual, sendo 

retirados os produtos que expirem no mês seguinte, colocados de parte e devolvidos, sempre que 

possível.  

A devolução de MPF é efetuada sempre que haja essa premissa junto dos laboratórios e, 

nesses casos, o produto é devolvido no prazo de um mês (ou de três meses, no caso de produtos 

para controlo da diabetes, como as tiras teste e lancetas). Existem várias situações que levam à 

devolução de determinado produto, como no caso de produtos não encomendados; pedidos por 

engano; produtos em estado não comercializável; produtos com prazo de validade a expirar e, nas 

situações em que o INFARMED I.P. ou o detentor de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) 

declara a retirada do produto do mercado, sendo este devolvido ao fornecedor. Assim, usando o 

Sifarma2000®, emite-se uma nota de devolução do(s) produto(s), com o número da fatura e onde 

se esclarece o motivo da mesma. O documento impresso em triplicado, é carimbado e rubricado 

pelo FR, devolvendo-se juntamente com o(s) produto(s), o documento original e o duplicado ao 

fornecedor. O triplicado é arquivado na farmácia. A regularização do valor do(s) produto(s) é feita 

por nota de crédito ou por uma troca de produtos. Se a devolução não for aceite, o produto é 

reenviado para a farmácia, acompanhado por um guia de remessa com a devida justificação da 

rejeição. 

Os produtos cuja validade expirou e não foi possível escoar ou proceder à sua devolução, 

constituem a lista de produtos irrecuperáveis, procedendo-se ao seu “abate” e registo do seu valor 

como perda financeira.  

No decorrer do estágio, observei e efetuei reclamações, devoluções e a regularização das 

mesmas, por exemplo, devido ao envio de produtos incorretos, erros na encomenda de 

determinado produto ou receção de embalagens danificadas. 

Aspetos e Caraterísticas da Compra, Venda e Exposição  
A aquisição de MPF, como referido anteriormente, pode ser efetuada pela compra destes 

produtos a fornecedores, por intermédio de distribuidores e/ou diretamente aos laboratórios, que 

apresentem as melhores vantagens comerciais para a farmácia em questão, nomeadamente, os 

objetivos estabelecidos em termos de volume de compras mensais de determinados produtos, 

condições de entrega ou disponibilização desses produtos e tipologia de produtos disponibilizados 

por determinada entidade distribuidora ou produtora. 
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Na farmácia, a venda dos MPF é efetuada segundo as técnicas comerciais de crosselling e 

upselling, salvaguardando sempre o supremo interesse do utente: 

• Crosselling – ou venda cruzada, é uma estratégia de marketing relacional, que contribui 

para o aumento do volume de vendas, melhora a satisfação dos utentes, fortalecendo e 

preservando as relações entre ambos. Tem como objetivo adicionar um produto ou um 

serviço à compra e, para que esta técnica tenha sucesso, é necessário que o farmacêutico 

inicialmente reconheça o problema do utente e o tente solucionar. Posteriormente, o 

farmacêutico pode pôr em prática a técnica do crosselling, recomendando ao utente um 

produto extra que se adeque à sua situação. A capacidade de fidelizar clientes é muito 

importante para uma farmácia, principalmente neste mercado em que a oferta de 

serviços/produtos é muito semelhante nos diferentes locais de venda; 

• Upselling – consiste numa técnica de venda amplamente usada, com o intuito de aumentar 

o valor de compra dos seus clientes. Deste modo, o utente é incentivado a adquirir um 

produto ou serviço de nível superior, com funções mais satisfatórias para o mesmo e mais 

rentabilidade para a farmácia. 

A exposição e/ou armazenamento dos MPF na farmácia, poderá ser feita em diferentes locais 

da mesma. Os MSRM são dispostos no armazém, em locais de acesso autorizado aos 

profissionais da farmácia e segundo regras bem definidas, como referido anteriormente, enquanto 

que, os produtos dermocosméticos, produtos de puericultura, entre outros, são dispostos em locais 

de fácil acesso e com visibilidade privilegiada na farmácia, de acordo com o tipo de produto e 

estratégia de marketing ou propaganda comercial aplicada, quando necessário. Os MNSRM estão 

visíveis ao público, mas não em locais acessíveis aos utentes. 

Foram recorrentes as situações em que pude observar e por em prática, os ensinamentos 

acerca da prática de crosselling e upselling durante o atendimento dos utentes da farmácia. Tomei 

conhecimento da disposição de todos os produtos existentes na farmácia e, com o decorrer do 

estágio, fui interiorizando o modo de organização desses produtos e alterações sazonais que vão 

sofrendo. A título de exemplo de uma situação de crosselling, devido ao fato de o período de 

estágio ter decorrido, sobretudo, nos meses mais frios, considerado como sendo o período mais 

propício ao desenvolvimento de afeções como a constipação. Foram várias as situações em que 

os utentes requeriam medicamentos não sujeitos a receita médica para tratar os sintomas mais 

frequentes da constipação, tais como, a rinorreia, congestão nasal, tosse seca/produtiva e a dor 

de garganta. Em situações desta natureza e consoante os sintomas apresentados pelo doente, é 

aconselhável a administração de, respetivamente, descongestionantes nasais, 

antitússicos/expetorantes e analgésicos (assim como, medidas não farmacológicas que não só 

ajudam no processo curativo, mas também, no alívio dos sintomas). Para além de tratar os 



 
 

 
 
 
 
 

12 

sintomas causadores de desconforto ao doente e pelo fato de o sistema imunitário do doente se 

encontrar fragilizado, é benéfico para o doente fazer um reforço suplementar, sobretudo, de 

vitamina C, na medida em que, esta reforça o sistema imunitário, atuando como um coadjuvante 

no combate destes estados de doença. A título de exemplo de uma situação de upselling, durante 

um dos atendimentos que efetuei ainda sob supervisão do farmacêutico responsável, o utente em 

questão, requeria uma proteção para os seus pés, por se encontrarem intensamente macerados 

devido uso diário de umas botas, as quais eram obrigatórias devido à natureza da sua atividade 

profissional. O utente referia que gostaria de adquirir um novo par de palmilhas, de preferência 

transpiráveis, visto que, as últimas que tinha adquirido já estavam muito danificadas e já não 

serviam o seu propósito (como acontecia frequentemente com este tipo de palmilhas que 

costumava comprar). Perante esta situação e tendo a noção da vasta gama de palmilhas que a 

FNB tinha à disposição, recomendei que adquirisse umas palmilhas diferentes que, pelo seu 

design e materiais superiores que entravam na sua construção, não só a durabilidade das mesmas 

seria maior, mas também, a ergonomia e a proteção que iriam conferir aos pés, sobretudo no caso 

particular deste utente pela profissão que desempenhava, iriam satisfazer o utente em questão e 

cumprir melhor o seu propósito.  

Dispensa de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos 

Médicos  

A Prescrição Médica e a sua Validação 
O farmacêutico que exerce a sua atividade numa farmácia de oficina tem o dever de dispensa 

de medicamentos, assim como, de aconselhar quanto à terapêutica, promover a saúde do utente, 

incentivar ao uso racional do medicamento e colaborar com o INFARMED I.P. na farmacovigilância, 

nomeadamente na identificação de reações adversas ao medicamento. Todas estas funções 

devem ser executadas no ato de dispensa ao utente, sobretudo devido ao maior contacto 

farmacêutico-utente que se pode ter nesta fase do ciclo do medicamento. É isto que torna 

realmente importante a função do farmacêutico de oficina.  

No início do período de estágio, sensivelmente após um mês a observar e auxiliar os 

farmacêuticos no ato de dispensa de MPF, comecei a tornar-me independente e a atender os 

utentes de forma semiautónoma. Tornou-se uma tarefa muito gratificante, pois comecei 

verdadeiramente a perceber a real importância da profissão farmacêutica neste contexto. Os 

colaboradores da FNB, estavam sempre disponíveis para esclarecer qualquer dúvida técnica ou 

fármacoterapêutica que pudesse surgir, pelo que me senti sempre apoiada e confiante na prática 

farmacêutica.  



 
 

 
 
 
 
 

13 

Aprendi a importância da passagem correta da mensagem, uma vez que, os utentes ficavam 

sempre mais seguros quando a informação da posologia era colocada nas embalagens. No 

entanto, apercebi-me que, por vezes, apesar de a informação, mesmo cuidadosamente detalhada 

em papel, não era suficiente, sendo necessário a ajuda de familiares ou dos cuidadores dos 

utentes. 

O meu local de estágio é maioritariamente visitado por utentes idosos que, na sua maioria, 

possuem medicação crónica. Por vezes, a farmácia não dispunha da marca que o utente estava 

acostumado a adquirir, tendo de dispensar uma outra marca ou laboratório desse medicamento, 

o que se tornava por vezes confuso e motivo de stress para o utente. Torna-se necessário explicar 

muito bem a situação e que os produtos são semelhantes, de modo a garantir que os utentes não 

se confundem. Mais do que isto, aprendi que estabelecer uma relação de confiança entre utente 

e farmacêutico é muito importante. Neste caso, os utentes eram sempre os mesmos, tornando-se 

importante reter os seus nomes, dar-lhes a atenção merecida, fazê-los sentir acarinhados e 

suportados. Deste modo, vir à farmácia torna-se algo agradável e que transmite segurança.  

Atualmente, existem em circulação dois tipos de prescrição: 

Prescrição manual – efetuada em documento pré-impresso, é usada em casos excecionais, 

isto é, nos casos de operações offline. A sua utilização excecional poderá ser feita nos casos 

descritos na lei, nomeadamente, por falência do sistema informático; inadaptação fundamentada 

do prescritor e prescrição ao domicílio, até um máximo de quarenta receitas por mês. Este tipo de 

receitas não são renováveis e apresentam uma validade de trinta dias.  

No ato da dispensa do produto, o FR tem que verificar, no canto superior direito, se esta tem 

assinalada alguma destas exceções legais, assim como, a conformidade dos seguintes dados:  

• Dados do utente (nome do utente; número nacional do utente; número de beneficiário e 

comparticipações especiais); 

• Identificação do local de prescrição ou respetiva vinheta; 

• Identificação do médico prescritor ou respetiva vinheta; 

• Identificação do medicamento; 

• Número da receita; 

• Data da prescrição; 

• Assinatura do prescritor.  

É fulcral, verificar se, àquela data, a receita ainda é valida e se não contem rasuras, 

caligrafias diferentes ou tintas de esferográfica diferentes. 
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Prescrição eletrónica – efetuada com recurso a equipamentos eletrónicos, pode tomar a 

forma materializada (que resulta da impressão da receita feita por meios eletrónicos) e 

desmaterializada (a chamada “receita sem papel”, podendo aceder-se à mesma por meio de um 

equipamento eletrónico como o telemóvel). A prescrição de medicamentos por esta via deverá 

conter o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM). 

• As receitas eletrónicas materializadas, possuem uma validade de trinta dias e podem ser 

renovadas até seis meses. Podem ser impressas no máximo três vias, para medicamentos 

destinados a tratamentos de longa duração. Nestas receitas, é possível prescrever até 

quatro medicamentos diferentes, num total de quatro embalagens por receita e no máximo 

duas embalagens por medicamento.  

• O despacho n.º 2935-B/2016, determinou a obrigação de uso exclusivo da receita 

eletrónica desmaterializada, com efeito a partir de 1 de abril de 2016, para todas as 

entidades do Sistema Nacional de Saúde (SNS). Esta nova forma veio oferecer uma maior 

segurança e eficácia na dispensa, sendo que, para se aceder à receita, é necessário o 

número da receita, o código de acesso, o código de dispensa e o código de direito de 

opção, que podem estar presentes no guia de tratamento impresso, por mensagem de 

telemóvel ou via e-mail. Este tipo de receita, tem a vantagem de permitir a prescrição de 

diferentes categorias de medicamentos na mesma receita (ex.: MSRM com MNSRM), um 

número ilimitado de produtos (sem ultrapassar as seis unidades por medicamento, para 

tratamentos prolongados e as duas unidades por medicamento para os tratamentos 

agudos). A receita tem uma validade de trinta dias, excetuando os casos em que a receita 

é renovável devido a linhas de tratamento prolongado, tendo assim uma validade máxima 

de seis meses. O utente poderá requerer todos os medicamentos da receita de uma única 

vez ou obtê-los de forma gradual no tempo e, até mesmo, solicitá-los em farmácias 

distintas.  

A prescrição dos medicamentos deve ser efetuada pela Denominação Comum Internacional 

(DCI) da substância ativa; forma farmacêutica; dosagem; apresentação; número de embalagens; 

posologia e duração de tratamento. Em determinados casos, devidamente justificados, a 

prescrição pode conter a denominação comercial, em vez do DCI, por exemplo, quando 

determinado medicamento de marca ainda não possui genérico ou quando o prescritor inclui 

alguma justificação técnica. Para tal, o médico prescritor deverá apresentar uma justificação válida, 

que o leva a não permitir a substituição do medicamento em causa. As justificações são 

apresentadas sob a forma de exceções: 

• exceção a) refere-se à “margem ou índice terapêutico estreito”;  
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• exceção b) é dirigida a “suspeita de intolerância ou reação adversa prévia”, devendo ter 

sido anteriormente reportada ao INFARMED I.P.; 

• exceção c), refere-se à “continuidade de tratamento superior a vinte e oito dias”. Neste 

caso, o paciente pode, mesmo assim, optar por outro medicamento com a mesma DCI, 

forma farmacêutica, dose e tamanho de embalagem, porém este tem que ter um PVP 

inferior. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de interagir com os vários tipos de receita médica: 

receita manual e receita eletrónica, materializada e desmaterializada. As receitas manuais eram 

as que mais vezes apresentavam erros que punham em causa a sua dispensa. Os termos legais 

implicam que, em algumas situações, que na receita esteja mencionada uma portaria, por exemplo, 

para os beneficiareis do exercito com regime especial, a portaria n.º 1034/2009, de 11 de setembro, 

seguida da assinatura do médico. Outros erros comuns eram, a ausência de justificação 

assinalada, vinheta do médico ou número de utente. Na FNB, nas situações de dispensa de 

medicação pela primeira vez ou em situações agudas, é dado ao utente a opção pelo medicamento 

genérico ou pelo medicamento de marca. Nos casos de dispensa de medicação crónica, a não ser 

que o utente solicite um medicamento distinto, é dispensado o medicamento habitual. 

Regimes de Comparticipação 
O decreto-lei n.º 195-D/2015, de 30 de junho, refere-se aos regimes de comparticipação no 

preço dos medicamentos.  

No regime geral de comparticipação, existem escalões de comparticipação do Estado no 

custo dos medicamentos, que pretendem melhorar o acesso do medicamento e, sobretudo, 

promover a justiça social. O escalão A fixa uma comparticipação de 90% do PVP; o escalão B fixa 

uma comparticipação de 69% do PVP; o escalão C fixa uma comparticipação de 37% do PVP e o 

escalão D fixa uma comparticipação de 15% do PVP. A atribuição dos diferentes escalões varia 

conforme a indicação terapêutica e classe fármacoterapêutica do medicamento, por exemplo, o 

escalão A está dirigido para as especialidades farmacêuticas utilizadas no tratamento de doenças 

crónicas.  

O regime especial de comparticipação abrange alguns pensionistas (cujo rendimento total 

anual não ultrapassa catorze vezes a retribuição mínima mensal) e prevê um aumento de 5% da 

comparticipação para o escalão A e, de 15% para os restantes escalões.  Alem disso, se se tratar 

de um medicamento pertencente aos cinco mais baratos, a comparticipação é de 95%. Algumas 

patologias estão devidamente tabeladas e implicam o aumento do escalão de comparticipação 

aplicável à classificação farmacoterapêutica do medicamento, sendo que no caso do Lúpus e da 

paramiloidose, a comparticipação é total. 
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Os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes, apresentam uma comparticipação de 

100% nas insulinas, agulhas, lancetas e seringas e, de 85% nas tiras-teste e no dispositivo médico 

Freestyle Libre®.  

Os medicamentos manipulados abrangidos pelo Despacho n.º 18694/2010, 18 de novembro, 

têm uma comparticipação de 30%. Adicionalmente, as câmaras expansoras, uma por ano e por 

cada utente, apresentam uma comparticipação de 80%, não podendo exceder os vinte e oito euros.  

Caracterização de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e 

Dispositivos Médicos  
O decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, contém a lista da tipologia dos produtos 

autorizados a serem fornecidos pelas farmácias. A FNB, dispõe de algumas delas, podendo, no 

entanto, por requisição de um utente, encomendar-se um produto farmacêutico que não faça parte 

do stock habitual, desde que o fornecedor tenha o mesmo em stock.  

O título de medicamento de uso humano é dado a determinadas substâncias (ou 

associações de substâncias) que sejam dotadas de “propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em seres humanos”. Estes podem ser classificados, quanto à sua dispensa, em MSRM 

e MNSRM. 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  
Os MSRM são todos aqueles medicamentos que “possam constituir, direta ou indiretamente, 

um risco” à saúde do utilizador, seja este devido às características da substância, ou até mesmo, 

à frequência com que são utilizados.  

Os medicamentos que apresentem uma atividade ou reações adversas não totalmente 

esclarecidas e os que sejam administrados por via parentérica, também são considerados MSRM. 

Dentro desta categoria, podemos diferenciá-los em MSRM de receita médica não renovável (ex.: 

antibióticos); receita médica renovável (ex.: tratamentos crónicos); receita médica especial (ex.: 

estupefacientes e psicotrópicos) e receita médica restrita (ex.: doentes em regime de ambulatório). 

Para efeito legais, a farmácia comunitária apenas pode dispensar MSRM mediante a 

apresentação de uma receita médica válida e prescrita por um profissional de saúde habilitado, 

como os médicos e médicos dentistas, sendo de venda exclusiva em farmácia. Para todos eles o 

PVP está previamente definido.  
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Estupefacientes e Psicotrópicos  

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são suscetíveis de promover tolerância e 

dependência física e, devido à inerente rede de tráfico, torna-se necessário proceder a um controlo 

apertado. Sendo assim, a dispensa deste tipo de medicamentos está sujeita a legislação restritiva, 

que impõe um regime de dispensa diferente. 

A requisição destes medicamentos é feita pelo FR ao armazenista, que disponibiliza os 

medicamentos e envia-os juntamente com o pedido de requisição original, sendo rececionado pelo 

FR que os armazena num local diferenciado dos restantes. Este pedido de requisição é arquivado, 

no mínimo, por três anos. Ao efetuar a dispensa, o FR verifica a legalidade da prescrição e ficam 

registados no sistema informático alguns dados obrigatórios, tais como: a identificação do utente 

ou do seu representante (nome, número de identificação, data de nascimento e morada); médico 

prescritor; número da prescrição; identificação da farmácia; data da dispensa e nome do 

medicamento dispensado. Por fim, efetua-se o arquivo do impresso que detém as informações da 

dispensa, sendo carimbado e rubricado pelo FR e, arquivado durante três anos. Para fins de 

controlo, as informações relativas à dispensa deste tipo de medicamentos, com os dados dos 

adquirentes e a digitalização das receitas manuais, têm de ser enviadas para o INFARMED I.P., 

até o dia oito do mês a seguir à dispensa. 

Durante o decorrer do período de estágio, foram várias as situações em que pude contatar 

com a dispensa destes medicamentos, observando e efetuando a dispensa, assim como, os 

procedimentos que a mesma requer. 

Medicamento Genérico  

Os medicamentos genéricos são aqueles “com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica, e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados”. Está legislado que estes medicamentos só podem ser comercializados após 

expirado o período de proteção de patente do produto de referência e são identificados pelo seu 

nome, seguido da dosagem, forma farmacêutica e a sigla “MG”.  

Está estabelecido na lei que “as farmácias devem ter sempre disponíveis para venda no 

mínimo três medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de 

entre os que correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo, devendo 

dispensar o de menor preço, salvo se for outra a opção do doente”. O Sistema de Preços de 

Referência (SPR) é calculado através da média dos cinco preços mais baixos dos medicamentos 

que integram cada grupo homogéneo. 
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Este tipo de medicamentos é muito importante para a sustentabilidade do SNS, sendo que 

as poupanças adquiridas possibilitam o investimento em medicamentos inovadores mais caros. 

Assim, de modo a contribuir para o uso racional do medicamento, o farmacêutico deve promover 

a utilização de medicamentos genéricos, devido ao menor encargo económico para o utente e 

para o SNS. O INFARMED I.P. tem criado campanhas de consciencialização para os utentes e 

incentivos para as farmácias.  

Durante o estágio, apercebi-me que as pessoas não têm ainda muita consciência do que 

são os medicamentos genéricos e dos benefícios inerentes à sua aquisição em detrimento dos 

medicamentos de referência. Foram várias as situações em que o utente me pedia para esclarecer 

a diferença entre o medicamento genérico e o de “marca”, sendo que, após devidamente 

esclarecidos, na maioria dos casos, adquiriam o medicamento genérico. A principal dúvida 

prendia-se com a sua diferença de valor, à qual esclareci dever-se ao fato de os genéricos estarem 

isentos do considerável investimento inicial, como a apresentação de ensaios pré-clínicos e 

clínicos. 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)  
Os MNSRM são todos os medicamentos que não apresentam os requisitos descritos 

anteriormente e que caracterizam o MSRM. Na sua maioria, estes medicamentos não dispõem de 

comparticipação, podendo ser vendidos tanto em farmácias como em pontos de venda 

devidamente autorizados. Atualmente, os MNSRM estão sujeitos a um regime de fixação de Preço 

de Venda ao Armazenista (PVA) livre, sendo que apenas as margens máximas estão delimitadas. 

No entanto, existem MNSRM que, por razões de Saúde Pública, isto é, de forma a promover o uso 

racional e responsável do medicamento, estão abrangidos por uma comparticipação do Estado. 

Nestes casos, estes medicamentos são de venda exclusiva em farmácia, os seus preços sujeitos 

a regras idênticas aos MSRM e devem ser dispensados apenas com indicação do farmacêutico, 

aplicando os protocolos de dispensa relacionados.  

A automedicação é a utilização de MNSRM por iniciativa própria dos utentes com assistência 

ou aconselhamento do farmacêutico. Esta prática só é aconselhável na prevenção e tratamento 

de sintomas e afeções que não necessitem de consulta médica, estando completamente 

desaconselhada em bebés, gravidas e lactantes (mães a amamentar). Estas situações são 

geralmente autolimitadas e tratadas até cinco dias. No entanto, é importante que o utente tome 

consciência de que o ato da automedicação é sempre suscetível de gerar riscos, nomeadamente, 

pode mascarar sintomas, dificultar ou atrasar diagnósticos e as suas respetivas soluções 

terapêuticas, poderá favorecer a ocorrência de reações adversas ou favorecer o aparecimento de 

interações medicamentosas.  
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Os riscos da automedicação são atenuados sempre que seguir as informações contidas no 

folheto informativo ou prestadas pelo farmacêutico. O aconselhamento dos MNSRM pelo 

farmacêutico, deverá ocorrer sempre que se verifique uma situação passível de automedicação, 

como no caso de transtornos menores e transitórios. Compete ao farmacêutico alertar o utente 

sobre os cuidados a ter e sensibiliza-los para a utilização responsável deste grupo de 

medicamentos, isto é, uma utilização segura e racional.  

A dispensa de MNSRM deverá ser precedida de uma avaliação assertiva da queixa que o 

utente apresenta e complementando o aconselhamento farmacêutico destes medicamentos, 

sempre que possível, com medidas não farmacológicas. Na impossibilidade de realizar um 

diagnóstico, o utente deverá ser aconselhado a consultar o médico especialista.  

Durante estágio, as situações em que os utentes recorriam a MNSRM eram bastante 

frequentes e as queixas mais comuns prenderam-se com a sazonalidade de algumas condições, 

principalmente as relacionadas com os sintomas gripais. Outras queixas muito frequentes e que 

não estavam tão relacionadas com o período do Outono e Inverno, foram as dores musculares, a 

azia, diarreia, obstipação, as micoses, a rinite alérgica e os problemas de circulação venosa 

insuficiente. 

De entre as queixas mais frequentes dos utentes, que pude experienciar durante o meu 

período de estágio, o relato de episódios de desregulação do transito gastrointestinal foram 

particularmente frequentes. Na sua maioria, as queixas tinham em comum o fato de os utentes 

assumirem que apresentavam um quadro de diarreia aguda e, como tal, que necessitavam de um 

antidiarreico obstipante, referindo alguns dos que eram publicitados em anúncios televisivos. Após 

a caraterização dos sintomas apresentados, na sua maioria, os utentes apresentavam uma 

desregulação do transito intestinal e não um quadro de diarreia aguda e, nestes casos, ao invés 

da administração de medicamentos antidiarreicos obstipantes, é aconselhável a administração de 

MNSRM constituídos por microrganismos antidiarreicos, que ajudam na regulação da flora 

intestinal. Adicionalmente, e no caso de haver um relato de episódios de flatulência associado à 

desregulação do transito intestinal, é aconselhável a administração de um MNSRM antiflatulento 

e/ou antiespasmódico gastrointestinal. De igual importância, são as medidas não farmacológicas 

nestes casos, nomeadamente, evitar a ingestão de leite e de alimentos ricos em fibra ou com 

especiarias picantes; reforçar a ingestão de alimentos ricos em amido e bananas e, aumentar a 

ingestão de água.  

Um outro caso particular que, também, pude verificar ser bastante frequente, foi uma 

situação associada a um sintoma comumente relacionado a estados gripais, nomeadamente, a 

congestão nasal. Em muitas situações, após o doente, que apresentava entre outros sintomas a 
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congestão nasal, ter sido medicado, o mesmo voltava à farmácia referindo que o sintoma da 

congestão nasal não estava solucionado. Após um período inicial, em que houve uma melhoria do 

sintoma de congestão nasal, o doente relatava que, com o decorrer da aplicação do 

descongestionante tópico nasal, o efeito descongestionante durava cada vez menos entre as 

aplicações do medicamento, referindo, inclusive, que os sintomas se tinham agravado. Perante 

esta situação e após questionar o doente acerca do modo como administrou o referido 

medicamento, pude constatar que estava perante uma situação denominada de “rebound nasal 

congestion effect” ou rinite medicamentosa. Pelo fato destes medicamentos serem aplicados 

diretamente na mucosa nasal e quando aplicados, regra geral, por um período não superior a 5 

dias, proporcionam um alívio rápido da congestão nasal por compressão dos vasos sanguíneos 

dilatados. Contudo, se usado excessivamente, os vasos sanguíneos não respondem mais ao 

medicamento, levando ao aparecimento da rinite medicamentosa. Nesta situação, ocorre a 

persistência e/ou um agravamento do sintoma de congestão nasal, provocado pelo uso excessivo 

do descongestionante tópico nasal ou por um excessivo período de tempo, isto é, para além do 

que é aconselhado de forma a obter o feito terapêutico desejado.  

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF) 

Dentro da classe de MSRM, existe uma subcategoria denominada Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácias (MNSRM-EF). Trata-se de uma 

lista de medicamentos que podem ser dispensados pelo farmacêutico sem prescrição médica 

mediante o cumprimento de protocolos de dispensa.  

Medicamentos Manipulados  
Um medicamento manipulado é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado 

e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. A sua preparação é feita segundo as 

indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário e deverão ser solicitados 

mediante a apresentação da indicação médica ou de receita, servindo para tratar uma condição 

com o recurso ao uso de substâncias, numa formulação e dosagem não disponíveis no mercado. 

Também poderão ser usados em situações de rutura de stock ou descontinuação de 

medicamentos que existiam no mercado. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de proceder à preparação de alguns 

medicamentos manipulados, nomeadamente, uma solução alcoólica saturada com ácido bórico a 

60%; solução alcoólica saturada com ácido bórico a 70% e vaselina salicilada a 20%. Na FNB, 

para todos os manipulados, é necessário o preenchimento de uma ficha técnica de preparação, 

na qual constam informações como a identificação do manipulado, número de lote, composição (e 

respetivos lotes das matérias-primas), quantidades usadas e descrição do modo de preparação. 
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O produto é acondicionado no material de embalagem apropriado e rotulado. Na ficha de 

preparação, calcula-se também o PVP, conforme indicado na Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho. 

Por fim, faz-se o registo do movimento de matérias-primas em arquivo apropriado e arquiva-se, 

igualmente, a ficha técnica de preparação com a cópia da receita médica e do rótulo do produto 

manipulado preparado. 

Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário  
Medicamento veterinário “é toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus 

sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, 

a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. 

Na FNB, estes medicamentos são bastante procurados e é cada vez mais importante o 

investimento em formações nesta área com vista a um correto aconselhamento aos utentes que 

os solicitam na farmácia. Fatores a ter sempre em conta e que devem ser questionados ao utente 

são, qual o animal a que se destina o medicamento e o respetivo peso. 

Durante o estágio pude contatar com algumas situações de requisição destes medicamentos. 

Como auxiliar, pode ser consultada a plataforma MedVet, para uma melhor compreensão destes 

produtos e sua aplicação às mais variadas situações que são questionadas pelos utentes. De entre 

os medicamentos mais procurados, pude constatar tratar-se dos desparasitantes externos e 

internos.  

Dispositivos Médicos  
Um DM é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo, 

destinado a ser usado para diversos fins, os quais podem passar pelo diagnóstico, prevenção e 

controlo da doença, lesão ou deficiência, substituição ou alteração de um processo fisiológico, ou 

até mesmo no controlo da conceção. Contudo, o seu efeito benéfico não se pode traduzir por 

mecanismos farmacológicos, metabólicos ou imunológicos. Sendo que estes são classificados em 

potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do fabrico”. 

Dada a tipologia da vasta maioria dos utentes que frequentam a FNB, existe uma vasta 

gama de dispositivos médicos destinados a suprir as suas necessidades. Dentro dos mais 

dispensados, temos os artigos dirigidos aos problemas urológicos (fraldas e sacos coletores de 

urina), os produtos ortopédicos (meias de compressão elásticas), soluções oculares, material de 

penso ou suturas e canadianas. 
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Os DM são dispensados na FNB com relativa frequência. Dadas as suas características 

específicas, o aconselhamento e orientação sobre esta vasta gama de artigos, tornou-se um dos 

grandes desafios do meu estágio. Contudo, e com o auxílio das farmacêuticas e técnicos da 

farmácia, consegui alargar a minha área de conhecimentos e a capacidade de aconselhar os 

utentes. De entre os DM mais procurados, pude verificar tratar-se dos que fazem parte do 

protocolo de tratamento da diabetes, como os sensores de monitorização da glicemia; compressas 

e materiais de penso; seringas; boiões para recolha de amostras biológicas; preservativos; testes 

de gravidez e meias de compressão.  

Suplementos Alimentares  
Os suplementos alimentares são definidos como “géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas 

de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico”. Estes 

podem apresentar-se sob diversas formas, podendo conter uma variedade de substâncias e 

nutrientes tais como minerais, vitaminas, fibras, aminoácidos, etc. Não devem ser confundidos 

como substitutos de uma alimentação saudável e variada, sendo apenas um complemento desta, 

pois em condições normais, esta é capaz de fornecer os nutrientes necessárias ao bem-estar do 

individuo. Em situações de carência ou necessidade de um aporte nutricional superior, os utentes 

poderão recorrer a este tipo de suplementação. Para além disso, não sendo medicamentos, não 

podem alegar propriedades profiláticas ou curativas.  

Os suplementos alimentares são muitas vezes publicitados com alegações equivocadas, 

levando os utentes a ter uma ideia errada sobre determinado suplemento. Deste modo, torna-se 

um campo particularmente importante a ser escrutinado e cabe à Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV) a “definição, execução e avaliação das políticas de segurança alimentar”.  

Os suplementos comercializados na FNB são vários, sobretudo, os suplementos destinados 

a melhorar a função cognitiva e cardiovascular, o que vai de encontro com a população alvo da 

farmácia. Também se verifica muita procura de suplementos antiqueda de cabelo e fortalecedores 

de unhas, produtos preconcetivos e direcionados a grávidas e, multivitamínicos. Os produtos 

fitoterapêuticos, cuja obtenção parte de misturas de plantas com propriedades medicinais, 

representam uma categoria dos suplementos alimentares. Uns dos mais procurados na FNB, eram 

destinados à ansiedade e distúrbios do sono (valeriana e passiflora) e, à obstipação (cáscara 

sagrada e sene). 

Cosméticos e Produtos de Higiene Corporal (CPHC)  
Pertencem a este grupo de artigos “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta 
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em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, 

sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, 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”. Os CPHC Constituem 

uma gama de produtos que se destinam, não só a melhorar a aparência, mas também, o bem-

estar e saúde da pele.  

A FNB dispõe de uma variedade de produtos deste tipo e pude observar que, os mais 

procurados durante o período de estágio, foram hidratantes corporais, faciais e de mãos, cremes 

faciais antirrugas, antiseborreicos, despigmentantes, pastas dentífricas, elixires bucais, protetores 

solares. Fruto da imensa variedade de produtos disponíveis no mercado, o aconselhamento dos 

utentes tornou-se por vezes complexo, contudo, com o auxilio dos farmacêuticos na farmácia e 

recorrendo a fontes de informação que detalham o seu uso e aplicação, o meu conhecimento nesta 

área aumentou consideravelmente. 

Produtos de Puericultura  
A FNB, possui uma gama variada destes produtos com particular destaque para as fraldas 

e toalhitas (Bambo® e Libero®); chupetas e biberons (Chicco®); papas e leites (Aptamil®, 

Nutribén® e Nestlé®); produtos para a higiene e hidratação do bebé (Mustela®, Uriage®, Isdin®), 

entre outros. 

Durante o estágio, pude contatar com todos estes produtos, principalmente quando estes 

eram solicitados pelos utentes, na maioria das vezes fraldas, leites e papas, obrigando a averiguar, 

entre as diferentes marcas, quais os mais indicados. 

Contabilidade e Gestão na Farmácia 

Processamento de Receituário e Faturação 
No ato da dispensa de medicamentos, é necessário imprimir o comprovativo de faturação, 

que no caso das prescrições manuais, é efetuado no verso da receita. No comprovativo de 

faturação devem constar informações relativas à farmácia; ao utente (se exerceu direito de opção); 

à entidade ou plano de comparticipação aplicado; ao número e lote da receita; carimbo da farmácia; 

assinatura do utente e do responsável pela dispensa. 

Na FNB, procede-se à confirmação das receitas periodicamente, de modo a detetar 

possíveis erros de validação. Esta prática permite a resolução rápida dos problemas detetados. 

Verifiquei que este procedimento era de extrema importância pois, para além de garantir que o 
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utente havia recebido corretamente a medicação prescrita, influência a aceitação ou não das 

receitas pela entidade que efetua o reembolso correspondente à comparticipação.  

O processamento administrativo das receitas, segue as regras descritas no “Manual de 

Relacionamento das Farmácias com o Centro de Conferência de Faturas do SNS”. Nesta fase, as 

receitas eletrónicas materializadas e as receitas manuais são processadas de forma idêntica: são 

organizadas por entidade responsável pela comparticipação e por planos de comparticipação, 

sendo agrupadas em lotes de trinta receitas. As receitas eletrónicas desmaterializadas, também 

são ordenadas por entidade e tipologia, contudo não há, para estas, uma organização por lotes. 

Mensalmente, é realizado o chamado “fecho do mês”, no qual se emitem as faturas e notas de 

crédito ou débito e, se executa a impressão do verbete de identificação de lote, que resume o 

número de receitas do lote; discrimina os valores de PVP dos medicamentos; o valor pago pelo 

utente e o valor comparticipado pela entidade responsável. Para além disso, é emitido, para cada 

entidade comparticipante, a relação de resumos de lote e a fatura final mensal. Estes documentos, 

assim como os lotes e os verbetes, referentes ao SNS, são enviados ao Centro de Conferência 

de Faturação (CCF) via CTT. No caso de outros subsistemas de saúde, a documentação é enviada 

à Associação Nacional das Farmácias (ANF). As receitas, com sistemas de comparticipação 

primários, são enviadas as receitas originais, mas no caso dos sistemas secundários e 

subsistemas de comparticipação, são enviadas as cópias das receitas.  

Depois de conferidas, as receitas consideradas inválidas ou com erros, são rejeitadas e o 

valor da comparticipação previamente enviado à farmácia pela ANF, é devolvido a esta pela 

farmácia (a ANF faz a conferência do receituário da farmácia e mediante o pagamento de uma 

cota em função do volume de receituário conferido, adianta à farmácia o valor correspondente à 

comparticipação).  

Durante o estágio, tive a oportunidade de acompanhar a conferência do receituário efetuada 

pelo responsável por esta tarefa.  

Serviços e Cuidados de Saúde Prestados 
Segundo a lei geral das farmácias de oficina, “as farmácias podem prestar serviços 

farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes”. Assim sendo, a 

responsabilidade do farmacêutico não passa apenas pela dispensa do medicamento, englobando 

todo um outro conjunto de ações, destinadas a promover a qualidade de vida do utente. 

A FNB, disponibiliza um conjunto de serviços e cuidados de saúde aos seus utentes e, 

dispõe de um gabinete de aconselhamento farmacêutico, destinado maioritariamente à avaliação 

da pressão arterial e do ritmo cardíaco e, dos parâmetros bioquímicos, tais como, glicemia e perfil 
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lipídico.  

Uma parte do meu estágio focou-se na avaliação destes parâmetros, o que se tornou 

bastante interessante, pois pude desenvolver o aconselhamento farmacêutico face aos resultados 

observados. Uma vez que a maior parte dos utentes eram regulares, faziam-se acompanhar de 

um cartão disponibilizado pela FNB, com os registos de medições anteriores, que permitia aos 

utentes realizar a monitorização e o seguimento, por comparação dos valores medidos com os 

registados no cartão de seguimento. Percebi que se trata de um serviço que vai mais além da 

medição de valores bioquímicos e fisiológicos, trata-se também de uma oportunidade de conhecer 

melhor os utentes e as suas preocupações, tantas vezes traduzidas em pressão arterial elevada, 

por exemplo. Deste modo, constatei que o farmacêutico deve ser empático e saber que, por vezes, 

os utentes que vão à farmácia não têm mais ninguém nas suas vidas a quem possam recorrer.  

Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos  

Determinação da Pressão Arterial  

A determinação da pressão arterial constitui uma forma de rastreio importante, pois pode 

ser sintoma de várias afeções do foro cardiovascular. A determinação da pressão arterial é um 

dos serviços mais requisitados pelos utentes, o qual pude desempenhar por diversas vezes. 

Efetua-se a medição da pressão sistólica e da pressão diastólica (mmHg) e, do ritmo cardíaco 

(batimentos por minuto (bpm)). 

Na FNB, na sua maioria, os utentes possuíam afeções do sistema cardiovascular, 

nomeadamente, doentes hipertensos e sob um regime terapêutico direcionado, de forma que, o 

rastreio dos valores de pressão arterial constituía uma mais valia na monitorização da terapêutica 

hipertensora. Nos casos em que os valores de pressão arterial estavam elevados, além de 

questionar acerca da terapêutica medicamentosa que estaria a realizar, reforçava algumas 

medidas não farmacológicas e que promoviam um estilo de vida saudável, caso a caso, isto é, 

tendo em conta a situação de cada utente, como a substituição do sal na comida por ervas 

aromáticas; o cuidado no ato de se levantarem após um longo período em repouso (pelo perigo 

de quedas em indivíduos hipotensos, com especial perigo nos idosos); o hábito da atividade física 

regular e moderada; entre outros. Por vezes, o fato de o utente estar mais agitado, as temperaturas 

ambientais estarem mais elevadas ou, simplesmente um estado emocional alterado, eram motivo 

para a variação anormal dos valores observados.  

Determinação do Perfil Lipídico 

A avaliação do perfil lipídico consiste na determinação dos valores de Colesterol Total, 

Colesterol LDL, Colesterol HDL e Triglicerídeos, em mg/dl. Um perfil lipídico estendido poderá 
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incluir ainda, o Colesterol VLDL e o Colesterol não-HDL, assim como a razão Colesterol 

Total/Colesterol HDL e a razão Colesterol LDL/Colesterol HDL.  

Na FNB realiza-se a determinação dos valores de Colesterol total e de Triglicerídeos, com 

a preocupação de o utente estar sob um jejum de pelo menos doze horas. Nas situações em que 

os valores estavam alterados, tentava perceber se eram devido a uma dieta inadequada ou, 

quando existente, à falta de adesão à terapêutica. Neste sentido, recomendava, por exemplo, a 

redução da ingestão de gorduras saturadas e o aumento da ingestão de legumes e frutas, nas 

situações em que tais medidas se aplicavam ao utente. 

Determinação da Glicemia Capilar 

A diabetes mellitus tipo II é uma patologia endócrina muito frequente e que necessita de um 

cuidado e controlo restrito, principalmente devido às complicações micro e macrovasculares que 

se podem desenvolver, em casos de hiperglicemia prolongada. A determinação dos valores de 

glicémia capilar (mg/dl), permite a monitorização de utentes com diabetes tipo II ou como método 

de rastreio de uma eventual desregulação endócrina do pâncreas.  

Durante o estágio, foram várias as oportunidades de realizar a medição deste parâmetro e 

promover junto dos utentes, medidas de controlo dos valores de glicemia, como o consumo 

moderado de alimentos ricos em hidratos de carbono, assim como, os alimentos ricos em açucares 

e pobres em fibras, por originarem com frequência picos de glicemia e baixa sensação de 

saciedade. 

Teste Combur® 

O teste Combur® avalia qualitativamente alguns parâmetros, como a gravidade específica, 

pH, leucócitos, nitritos, proteínas, glucose, cetonas, urobilinogénio, bilirrubina e sangue.  

Durante o meu estágio, pude observar a realização do teste Combur®. Os resultados são 

anotados numa folha disponibilizada pela FNB e, de acordo com a interpretação feita dos 

resultados obtidos (por comparação com os valores de referência) e os sintomas apresentados 

pelo utente, é possível fazer um diagnóstico de uma possível infeção urinária e, nesse caso, 

recomendar que o utente consulte o médico. 

Administração de Injetáveis  
A FNB disponibiliza aos seus utentes, a administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação e outros medicamentos injetáveis, por via intramuscular ou subcutânea. 

Os utentes poderão, igualmente, fazer o seguimento destes tratamentos, através de um cartão 

disponibilizado para esse fim.   

Durante o período de estágio, de entre as aplicações de injetáveis que pude observar, as 

mais frequentes foram a vacina contra a gripe, antiinflamatórios e relaxantes musculares. 
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Dieta EasySlim®  
A dieta Easyslim®, desenvolvida para as farmácias e composta por três fases, permite a 

perda de peso de forma saudável, através da reeducação alimentar.  

Semanalmente, tinha lugar na FNB, consultas e acompanhamento dos utentes inscritos 

neste programa de emagrecimento, por uma nutricionista. O programa passa pela reeducação 

alimentar, recomendação de suplementação alimentar que intensificam a perda de peso e de 

alguns alimentos que faziam parte do programa da dieta Easyslim®. 

Determinação da Composição Corporal 
Na FNB, os utentes têm à sua disposição o serviço que permite a determinação da 

composição corporal, com recurso a uma balança específica e através da medição de um conjunto 

de valores, nomeadamente:  

• Peso corporal (kg);  

• IMC (kg/m2); 

• % Massa gorga; 

• % Massa magra; 

• Gordura Vísceral; 

• Gasto energético metabólico (Kcal); 

• Perímetro abdominal (cm). 

Caso Prático 

Durante o período de estágio na FNB, tive a oportunidade de observar a realização da 

determinação da composição corporal, entre outras determinações como referido anteriormente e, 

também, integrar os conhecimentos adquiridos nestas áreas pela realização de um caso prático, 

que apresento de seguida. 

Características do utente:  

• Género - Masculino; 

• Idade - 33 anos; 

• Altura – 1,70 metros; 

• Hábitos tabágicos – deixou de fumar há sete meses; 

• Consumo de álcool – algumas vezes, num contexto social; 

• Exercício físico – uma hora, três a quatro vezes por semana; 

• História familiar – possui história familiar de diabetes mellitus tipo II, tensão arterial e 

colesterol total elevados. 

Valores obtidos nas determinações efetuadas: 
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Adicionalmente, calculou-se a razão:  

• Colesterol HDL / Colesterol LDL = 3,6 mg/dl 

• Colesterol Total / Colesterol HDL = 5,3 mg/dl 

Discussão dos valores obtidos nas determinações efetuadas:  

O utente alvo do estudo neste caso prático, devido ao fato de não consumir álcool com 

regularidade e em excesso; não fumar; praticar atividade física regular e, tendo em conta o fato 

de ter afirmado que seguia um regime alimentar saudável, podemos afirmar que, aparentemente, 

não possui comportamentos de risco associados a um estilo de vida pouco saudável. Contudo, o 

fato de possuir história familiar de diabetes mellitus tipo II, tensão arterial e colesterol total elevados, 

assim como, ter deixado o hábito de fumar recentemente, são condicionantes que requerem uma 

monitorização mais regular do seu estado de saúdo a fim de antecipar e/ou monitorizar 

determinados parâmetros associados a estas condições. De notar que, a faixa etária em que se 

Figura 2 Determinação da pressão arterial, composta pelos valores da pressão arterial 
máxima e mínima (mmHg) e ritmo cardíaco (bpm); determinação do perfil lipídico, 
composto pelos valores de triglicerídeos (mg/dl), colesterol total (mg/dl), colesterol LDL 
(mg/dl). 

Figura 1 Determinação da Composição Corporal, através da medição do Peso corporal 
(kg); IMC (kg/m2); % Massa gorga; % Massa magra; Gordura Vísceral; Gasto metabólico 
(Kcal) e Perímetro abdominal (cm). 
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encontra, entre os 20 e os 39 anos de idade, constitui, em certa medida, uma atenuante 

relativamente aos fatores de risco acima referidos.  

Relativamente aos valores obtidos na determinação da composição corporal, verificou-se 

que, à exceção da % Massa Gorda (obteve-se o valor de 22,8 que, tendo em conta o género, faixa 

etária e por comparação com os valores de referência, é considerado +(Alto)), os restantes valores 

encontravam-se dentro dos valores de referência normais. De referir que, não foi realizada a 

medição do perímetro abdominal e, como tal, não foi possível relacionar este fator com os 

restantes.  

Quanto aos valores obtidos na determinação da pressão arterial, do perfil lipídico e da 

glicémia, verificou-se que, à exceção dos valores de:  

• Colesterol LDL - obteve-se o valor de 123 mg/dl que, por comparação com os valores de 

referência para indivíduos adultos saudáveis, é considerado ligeiramente elevado 

relativamente ao desejável (<115 mg/dl)); 

• Colesterol HDL - obteve-se o valor de 34 mg/dl que, tendo em conta o género e por 

comparação com os valores de referência, é considerado ligeiramente baixo relativamente 

ao desejável (>40 mg/dl)); 

• Razão Colesterol Total / Colesterol HDL - obteve-se o valor de 5,3 mg/dl que, por 

comparação com os valores de referência, é considerado ligeiramente elevado 

relativamente ao desejável, isto é, a proporção do seu nível total de colesterol em relação 

ao colesterol HDL deverá ser inferior a 4 mg/dl. 

Os restantes valores encontravam-se dentro dos valores de referência normais. 

Neste caso em particular, seria pertinente o aconselhamento de medidas não 

farmacológicas, de modo a corrigir as discrepâncias encontradas, isto é, diminuir os níveis de 

colesterol LDL e aumentar os níveis de colesterol HDL e, desta forma, diminuir também a 

percentagem de massa gorda.  

Tendo em conta o perfil do utente apresentado, seria importante melhorar a qualidade da 

alimentação, nomeadamente, diminuir o consumo de gordura saturada e de gordura trans-

esterificada, substituindo-as por gorduras insaturadas, assim como, ingerir alimentos ricos em 

esteróis vegetais. 

Formações  
No âmbito da farmácia comunitária, devido às constantes inovações em produtos, serviços 

e tecnologia, faz sentido a formação contínua dos profissionais farmacêuticos e técnicos de 
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farmácia, de forma a poderem responder prontamente e com conhecimento devidamente 

fundamentado aos desafios. Além disto, perante uma sociedade cada vez mais sujeita a 

informação de natureza vária e utentes mais exigentes, é importante que os profissionais 

farmacêuticos possam constituir uma fonte fidedigna de informação perante as dúvidas e 

necessidades dos utentes. A formação científica e técnica de toda a equipa da farmácia é 

essencial para continuar a fazer um aconselhamento farmacêutico de qualidade.    

No decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de participar nas seguintes formações 

internas, decorridas nas instalações da FNB, com sessões de duração média de duas horas cada 

uma e ministradas por delegados comerciais representantes das respetivas marcas: 

• Martiderme® - decorrida no dia 10 de Outubro e tratou da apresentação e teste dos vários 

produtos constantes da vasta gama disponível na marca, com especial enfase para a linha 

Photo-Age;  

• Eucerin® - decorrida a 24 de Janeiro e tratou da apresentação e teste dos vários produtos 

constantes da vasta gama disponível na marca, com especial enfase para a linha Hyaluron 

Filler; 

• Halibut® - decorrida a 7 de Março e tratou da apresentação e teste dos vários produtos 

constantes da vasta gama disponível na marca, com o objetivo de dar a conhecer a 

reformulação física das embalagens de alguns produtos icónicos da marca, assim como, 

a reformulação de alguns dos seus produtos, com vista a tornarem-se mais apelativos 

sensorialmente e eficazes na sua ação terapêutica. 

De forma a complementar o meu conhecimento e formação na área dos produtos 

dermocosméticos, consultei panfletos informativos que estavam disponíveis na FNB. 

2.ª Parte – Temas Desenvolvidos no Estágio 

Trabalhos Realizados 
O programa de estágio em farmácia comunitária contemplou a investigação e 

desenvolvimento de dois temas, relacionados com áreas de interesse ao nível da farmácia 

comunitária e com especial relevância, para a comunidade na qual se insere a FNB. 

Um dos trabalhos desenvolvidos abordou o tema da “Pediculose Capilar” e a iniciativa 

constituiu de uma palestra, seguida de um debate sobre o tema, aos alunos do 2º ciclo de estudos, 

alguns professores e demais colaboradores da comunidade escolar juvenil da Escola EB 2/3 de 

Real em Braga. Adicionalmente, foram distribuídos panfletos informativos relativamente a algumas 

propostas de tratamento da pediculose capilar. A pediculose capilar constitui uma problemática 

atual, que afeta todos os anos esta comunidade escolar e, sobre a qual, a Farmácia Nuno Barros 
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tem um papel ativo, principalmente, no auxilio destes utentes. O objetivo do desenvolvimento deste 

tema e desta ação formativa junto de uma comunidade escolar, foi o de sensibilizar e informar esta 

população sobre este tipo de infestação, os seus fatores de riscos e medidas de prevenção. Julgo 

ter sido uma iniciativa muito importante, pois é um tema recorrente e que se manifesta sobretudo 

em crianças nos meios escolares que, muitas vezes, são alvo de preconceito e discriminação.  

O segundo trabalho desenvolvido, abordou o tema “Análise do Volume de Antibióticos 

Dispensados na Farmácia Nuno Barros, em 2018” e consistiu na recolha e tratamento estatístico 

dos dados relativos ao número de unidades dispensadas de antibióticos, por grupo subterapêutico, 

na Farmácia Nuno Barros durante o ano 2018. Esta temática é considerada um problema de saúde 

pública, pelos potenciais efeitos nefastos que estes medicamentos podem exercer, implicando, 

desta forma, uma preocupação e vigilância contínuas, tornando-se fundamental a monitorização 

do seu consumo na comunidade de forma a avaliar os padrões de consumo, antecipar possíveis 

danos e implementar medidas corretivas. O fundamento deste tema passa pela preocupação 

pessoal, mas também porque considerei que o uso indevido dos antibióticos são uma realidade 

para muitos dos nossos utentes, sendo que é necessário, da nossa parte, um maior conhecimento 

nesta área. Procurei ter uma visão geral do consumo destes medicamentos na comunidade em 

que a Farmácia Nuno Barros está inserida e, com base nos dados da dispensa destes 

medicamentos disponibilizados tanto a nível nacional como a nível Europeu para igual período, 

fazer uma extrapolação dos dados obtidos. Este trabalho permitiu compreender o panorama geral 

do consumo dos antibióticos e, deste modo, penso que me poderá ajudar, como futura profissional, 

a realizar o melhor aconselhamento farmacêutico possível nesta área.  

Tema I: Pediculose Capilar 

Introdução 

O que são os piolhos? 
Os piolhos são insetos ectoparasitas, achatados e sem asas, que poderá servir-se do ser 

humano como hospedeiro para desenvolver o seu ciclo de vida. A infestação poderá ocorrer no 

couro cabeludo, cílios, corpo e púbis. Estes parasitas são visíveis a olho nu, apesar da sua 

reduzida dimensão e, ao fixarem-se junto ao couro cabeludo (Pediculus humanus var. capitis), no 

corpo (P. humanus var. corporis) ou na púbis (Phthirus pubis), constituem diferentes variações 

desta parasitose, exibindo diferenças substanciais na morfologia e aspetos clínicos. Apresentam 

uma distribuição ubiquitária e pelo seu regime alimentar constituir exclusivamente de sangue, 

são parasitas hematófagos.(5, 6) 
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O que é a pediculose capilar (pediculosis capitis)? 
A pediculosis capitis é uma parasitose exclusivamente humana, com distribuição ubiquitária, 

de elevada prevalência e que infesta, sobretudo, as crianças em idades escolares.(7) 

Qual é mecanismo de transmissão e de infestação da pediculose capilar? 
O principal fator responsável pela transmissão do piolho entre indivíduos resulta do contato 

próximo, pois o piolho não possui a capacidade de saltar ou de voar. A partilha de objetos de uso 

pessoal infestados, como pentes, escovas, chapéus, adereços do cabelo e almofadas, poderão 

atuar como veículos transmissores de piolhos entre indivíduos.(5, 7) Apesar de não representarem 

um perigo especial para a saúde dos seus hospedeiros, os danos que que os piolhos causam 

estão relacionados, sobretudo, com a perda de qualidade de vida, pelo considerável incómodo 

que provocam.(6) Quando a comichão é muita, há, ainda, o risco de se desenvolverem dermatoses, 

pequenas lesões no couro cabeludo que podem agravar-se e dar origem a infeções.(6, 8) A 

incidência dos surtos de pediculose capilar ocorrem durante o período escolar, quando a 

transmissão de uma cabeça para outra, por contacto direto, está consideravelmente facilitada,(9) 

sendo mais comum em meninas dos 5 aos 11 anos de idade e menos comum em negros.(6) 

Além do contato direto entre indivíduos e a partilha de objetos de uso pessoal, a eletricidade 

estática e o vento, poderão atuar como fatores facilitadores da ejeção dos piolhos a partir 

cabelos. Não existe uma associação entre a infestação pelo piolho do couro cabeludo e a falta 

de higiene ou o baixo status socioeconómico.(6)  

O piolho do couro cabeludo, pelo fato de ser um parasita exclusivamente humano e 

hematófago, apresenta uma sobrevida de 15 a 20 horas fora do couro cabeludo, acabando por 

morrer por desidratação. Assim, o piolho aloja-se sobretudo na região da nuca e retro-auricular da 

cabeça dos hospedeiros, cujas condições de temperatura e humidade são as mais adequadas ao 

seu desenvolvimento. A sobrevida do piolho é de 30 dias e as fêmeas adultas, depositam entre 8 

a 12 ovos por dia, constituindo estes as lêndeas – são mais comumente vistas, apresentam 

morfologia oval, com uma cor cinza-esbranquiçada e medem cerca de 1 mm, fixando-se nos fios 

de cabelo em número elevado e não constituem uma medida da gravidade da infeção.(5-7)  

A eclosão das ninfas a partir das lêndeas, ocorre entre o 6º e o 10º dia, após a postura dos 

ovos. O piolho jovem atinge a maturidade sexual entre o 9º e o 12º dia, adquirindo a capacidade 

de se reproduzir e originar infestação. A infestação manifesta-se, essencialmente, por prurido 

grave, resultante da reação do couro cabeludo à saliva do piolho. A infeção ativa poderá envolver 

até 20 piolhos(6) e, desde o início da parasitose e o surgimento dos primeiros sinais de 

desconforto, poderão decorrer cerca de 2 semanas.(5-7, 9) 
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Como detetar a presença de piolhos? 

A presença de comichão constitui a sintomatologia caraterística desta infestação e que 

deverá levar a uma vigia dos cabelos, sobretudo, na região da nuca e atrás das orelhas.(6, 8) 

Contudo, antes de iniciar uma desparasitação, deverá haver a certeza de que a comichão resulta, 

inequivocamente, de uma infestação por piolhos, estando desaconselhado o tratamento com 

antiparasitários como método de prevenção.(9) Os antiparasitários deverão ser usados 

exclusivamente nos casos de infestação e com aconselhamento prévio, na medida em que, o seu 

uso profilático (isto é, em indivíduos sem infestação comprovada ou para prevenir reinfestações) 

está desaconselhado por reduzir a eficácia de alguns antiparasitários.(10) Assim, a simples 

existência de comichão não confirma uma infestação por piolhos, devendo haver a visualização 

direta de piolhos vivos e lêndeas.(6, 8) A visualização de piolhos deverá ser feita com a ajuda de 

uma luz forte e de um pente adequado para o efeito: 

• Lavar o cabelo e aplicar um amaciador (de forma a facilitar o desprendimento do piolho ou 

da lêndea); 

• Desembaraçar o cabelo húmido e dividir em secções; 

• Escovar cada madeixa de cabelo, da raiz até às pontas, com o pente adequado (o pente 

deverá ter dentes muito finos, espaçados cerca de 0,2 mm e que pode ser adquirido na 

farmácia); 

• Após cada passagem, limpar o pente com um lenço de papel branco; 

• Analisar as partículas recolhidas: os piolhos soltam-se e vêem-se facilmente e as lêndeas 

são mais resistentes, tendendo a fixar-se aos cabelos; 

• Finalmente, deitar o lenço de papel no lixo, dentro de um saco bem fechado(6, 8, 9). 

Qual o tratamento para a pediculose capilar? 
O tratamento consiste na aplicação de antiparasitários, que poderão apresentar-se sob a 

forma de champô, solução, gel, creme ou loção (anexo I). Na sua maioria, os antiparasitários não 

requerem receita médica, mas é essencial o aconselhamento farmacêutico, de forma a garantir o 

seu uso correto e a eficácia do tratamento.(10) Perante a diversidade de métodos existentes, a 

escolha terapêutica deverá ter em conta os potenciais riscos dos fármacos usados. 

A aplicação dos antiparasitários deverá respeitar as instruções, nomeadamente, quanto à duração 

do tratamento e ao intervalo de tempo entre aplicações. Os produtos devem ser dispostos no 

cabelo e couro cabeludo, de modo a envolver de forma homogénea a raiz dos cabelos até 1 a 2 

cm da haste do cabelo (meticulosamente na zona atrás das orelhas e na nuca) e deixar atuar.(10) 

A eficácia do tratamento requer uma primeira aplicação do produto, que eliminará, sobretudo, os 
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piolhos adultos e jovens e, uma segunda aplicação 7 a 14 dias depois, que eliminará os piolhos 

que, entretanto, eclodiram das lêndeas,(7) pois é o tempo que uma lêndea demora a eclodir.(10) 

De entre os métodos antiparasitários existentes, estes podem ser divididos em:  

• Métodos tópicos químicos (inseticidas); 

• Métodos sistémicos químicos – existem estudos que provam a eficácia de fármacos no 

tratamento da pediculose por via sistémica, como o Cotrimoxazol 

(Trimetoprim/Sulfametoxazol) e a Ivermectina. A sua utilização está reservada a situações 

particulares, nomeadamente, em casos de infestações severas, múltiplas infestações ou 

quando o tratamento tópico se revela ineficaz.(11) 

• Métodos físicos:  

o Remoção mecânica – a remoção dos piolhos e lêndeas é realizada com pentes de 

dentes finos, mas, como método isolado, não é suficiente para erradicação da 

parasitose, devendo ser usado como coadjuvante após o uso de pediculicida.(6, 7) 

o Por desequilíbrio osmótico – os produtos que têm como principio ativo complexos 

oleosos e siliconados que envolvem o parasita, formando um filme oclusivo que 

obstrui os seus espiráculos. Os métodos baseados em processos físicos 

(osmóticos), são eficazes (desde que cumpridas as regras de aplicação), não 

apresentam os efeitos adversos dos produtos químicos e não contribuem para o 

desenvolvimento de resistências.(7) 

o Exsicação – consiste no uso de ar quente e seco por um período de 30 minutos, 

com recurso a um dispositivo próprio para veicular o ar, o que poderá limitar a 

adesão a este tratamento. Foi demonstrado que o ar quente mata mais de 88% 

das lêndeas, mas sua eficácia varia relativamente aos ovos incubados, devendo 

ser usado como coadjuvante de tratamento.(6, 7) 

o Eletrocussão – aparelho eletrónico que deteta e elimina os piolhos. 

• Tratamentos “alternativos” como a vaselina, “pomadas para o cabelo”, maionese, azeite, 

óleos vegetais ou minerais, não são letais para o piolho e, como tal, a sua aplicação com 

fins terapêuticos direcionados para a pediculose nãos constituem alternativas viáveis.(7) 

Apesar dos métodos de tratamento, acima descritos, serem eficazes, encontram-se 

descritas situações de resistência aos antiparasitários, sendo os casos de resistências 

comumente tratados com recurso ao ivermectina VO e variando a administração dos 

pediculicidas.(6) 

Acabar ou remover as lêndeas vivas (ou viáveis) é importante para prevenir uma 

reinfestação. As lêndeas vivas fluorescem com lâmpada de Wood e são eliminadas pela maioria 
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dos pediculicidas. As lêndeas mortas podem permanecer após um tratamento bem-sucedido e 

não significam uma infeção ativa, não sendo necessário a sua remoção. 

Alguns especialistas recomendam a substituição dos objetos pessoais ou a sua limpeza 

completa, seguido de uma secagem a 55 °C durante 30 minutos, sendo que, aqueles que não 

podem ser lavados,  deverão ser colocados em sacos plásticos hermeticamente fechados por 2 

semanas, de forma a eliminar os piolhos, pois estes vivem cerca de 10 dias.(6) 

Em suma, recomenda-se uma investigação cuidadosa e o tratamento simultâneo de todos 

os contatos dos infetados; dar preferência aos pediculicidas; seguir as instruções de aplicação dos 

produtos; repetir a aplicação do tratamento pelo menos uma vez após 8 dias; depois do tratamento, 

pentear o cabelo húmido com um pente apropriado durante 3-4 minutos; entre os dois tratamentos, 

pentear o cabelo húmido com pente apropriado diariamente; nos 3 dias após o ultimo tratamento, 

inspecionar e pentear o cabelo com pente apropriado e, se ainda houver piolhos vivos, repetir 

tratamento com outro produto; não se recomendam tratamentos profiláticos com pediculicidas.(7)  

Quais os riscos de reinfeção e como a evitar? 

Após o tratamento, existe sempre a possibilidade de reinfestação,(12) devendo, nestes 

casos, ser adotados os devidos cuidados para prevenir uma reinfestação.(10) Assim: 

• Evitar o contacto direto entre cabeças, comum na prática desportiva ou nas brincadeiras 

entre crianças e examinar a cabeça das pessoas a cada três ou quatro dias, após eventual 

contacto com outras pessoas com piolhos; 

• Verificar o cabelo das crianças e dos restantes membros da família com regularidade; 

• Não partilhar objetos de uso pessoal como pentes, escovas ou outros acessórios de cabelo, 

chapéus, cachecóis, écharpes, capacetes;  

• Lavar o vestuário (assim como, os chapéus, gorros, fitas e elásticos de cabelo), lençóis, 

escovas e os pentes, em água quente acima dos 60ºC; 

• O vestuário e os objetos que não podem ser lavados, devem ser guardados em sacos 

fechados durante duas semanas, pois os piolhos quando privados de alimento, morrem 

nesse período de tempo; 

• Alertar a escola quando se encontram piolhos, evitando a sua disseminação a mais 

crianças; 

• Evitar deitar-se em camas ou sobre almofadas recentemente usadas por pessoas com 

piolhos(9, 12).  
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Objetivo 
O objetivo deste projeto foi o de consciencializar e promover o debate em torno do tema 

da pediculose capilar, numa comunidade estudantil juvenil, abrangida pelo raio de atuação da 

Farmácia Nuno Barros. 

Método 
A iniciativa em torno do tema da pediculose capilar, foi posta em prática recorrendo a uma 

comunidade escolar juvenil, pertencente à freguesia de real no conselho de Braga e, sobre a qual, 

a FNB possui um papel central em matéria de saúde pública. A FNB possui um papel ativo 

importante na promoção, prevenção e tratamento das mais variadas afeções que a comunidade 

enfrenta, com particular interesse para a pediculose capilar, devido às caraterísticas inerentes a 

este tipo de comunidade e que a propiciam. A iniciativa teve lugar Escola EB 2/3 de Real em Braga, 

durante o dia 30 de Outubro de 2018 e consistiu de uma palestra sobre a pediculose capilar (anexo 

II), dirigida aos alunos do 2º ciclo de estudos, alguns professores e demais colaboradores da 

referida instituição. Foram abordadas as questões mais prementes relacionadas com este tema, 

nomeadamente, a definição de pediculose capilar, mecanismos de transmissão, principais riscos, 

estratégias preventivas e de tratamento desta infestação. Por fim, promoveu-se um debate entre 

o palestrante e a assistência, de forma a debater e esclarecer as potencias questões ou dúvidas 

que o tema suscitou. Esta iniciativa constou, ainda, com a distribuição de um panfleto informativo 

sobre algumas opções de tratamento neste tipo de infestação (anexo III).  

Resultados e Discussão 
A iniciativa em torno do tema “Pediculose Capilar”, foi acolhida com interesse e entusiasmo 

pelos professores e demais colaboradores da comunidade escolar juvenil e, com especial 

curiosidade pelos jovens alunos, que se mostraram atentos, interessados e participativos, 

especialmente durante o debate que se seguiu à palestra. O debate de ideias centrou-se na 

assistência e, de entre os professores, restantes colaboradores e alunos, a participação foi elevada. 

A participação por parte dos alunos foi particularmente interessante, pois estes demonstraram ter 

questões e algumas dúvidas acerca deste tema, assim como, alguns pré-conceitos, sobretudo, 

fruto da desinformação. De entre as questões ou dúvidas colocadas pela assistência, surgiram 

perguntas relacionadas com o modo de transmissão - “Como é que as pessoas apanham os 

piolhos?”, ou até, com a sua frequência ou sazonalidade, “Os piolhos só se apanham quando está 

calor?”, demostrando algum desconhecimento sobre aspetos básicos desta infestação. As dúvidas 

também se direcionaram para questões relacionadas com o ciclo de vida do piolho, que suscitou 

muita curiosidade, principalmente de entre os mais novos - “O que são as lêndeas?”, ou, “Porquê 
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os piolhos escolhem a cabeça das pessoas para viver”, e até, “Porquê os piolhos consomem 

sangue?”, demonstrando uma grande curiosidade sobre o tema e vontade de saber mais sobre 

este assunto. Rapidamente, as perguntas direcionaram-se para o esclarecimento de ideias pré-

concebidas, tais como, “Quem pode apanhar piolhos?”, “Só as cabeças sujas apanham piolhos?” 

e, “Quem tem piolhos não toma banho?”, demonstrando que existe, ainda, muitas ideias pré-

concebidas e erróneas, que persistem atualmente sobre este assunto. O debate de ideias, não se 

tratou apenas de colocar questões e esclarecer dúvidas sobre este tema, mas também, da partilha 

de experiências pessoais do contato com esta infestação, demostrando que este tipo de infestação 

é comum, que pode ser vivenciada por qualquer pessoa e em qualquer altura do ano ou 

circunstância e, sobretudo, que esta iniciativa incentivou a abertura ao diálogo sobre este tema e 

permitiu informar e desconstruir pré-conceitos existentes.  

Conclusão 
A realização desta iniciativa cumpriu com o seu objetivo, nomeadamente, na informação 

desta comunidade escolar juvenil acerca do tema “Pediculose Capilar”, no esclarecimento das 

questões e dúvidas que, de forma geral, assolaram a audiência, a abertura ao diálogo sobre este 

tema e, sobretudo, a desconstrução dos pré-conceitos existentes.  

Tema II: Análise do Volume de Antibióticos Dispensados na 

Farmácia Nuno Barros, em 2018 

Introdução 
Desde a descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928, os antibióticos 

revolucionaram a área da medicina. Em 1900, as doenças infeciosas eram a principal causa de 

morte no mundo. A ação seletiva exercida sobre as bactérias patogénicas, marcou o início da era 

dos antibióticos, que tem sido de grande importância para os seres humanos desde então. Permitiu 

salvar milhões de vidas por ano, aliviar a dor, o sofrimento e, também, serem usados 

profilaticamente, na prevenção de doenças infeciosas.(13)  

Um antimicrobiano consiste numa qualquer substância de origem natural, semissintética ou 

sintética, que nas concentrações in vivo, mata ou inibe o crescimento de microrganismos, por 

interação com um alvo específico. Os antimicrobianos com atividade contra bactérias são 

chamados de agentes antibacterianos(14) ou antibióticos, são compostos de baixo peso molecular, 

sendo, na sua maioria, produtos naturais produzidos por microrganismos ou derivados de produtos 

naturais, ativos em baixas concentrações contra outros microrganismos.(13) 
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A terapia antimicrobiana empírica é baseada numa análise clínica, devidamente 

fundamentada, sobre o organismo infecioso mais provável, enquanto que, na terapia 

antimicrobiana documentada a identidade e suscetibilidade antimicrobiana do organismo infetante 

é conhecida, como resultado de testes de diagnóstico ou de referência adequados. A profilaxia 

antimicrobiana consiste no uso de antimicrobianos como modo de prevenção de infeções.(14) 

A utilização racional de antibióticos consiste na utilização destes compostos de forma a 

beneficiar o doente e, ao mesmo tempo, de forma a minimizar a probabilidade de ocorrência de 

efeitos adversos e o surgimento ou disseminação de resistências antibacterianas. Tem sido 

verificado a nível global uma crescente preocupação com o surgimento contínuo de bactérias 

multirresistentes, por representar uma séria ameaça à saúde pública. (2) 

Antibióticos 
O glorioso período onde teve lugar a descoberta, o desenvolvimento e a produção de 

antibióticos ocorreu de 1940 a 1960. De entre os antibióticos mais importantes estão incluídas as 

penicilinas, as cefalosporinas, as tetraciclinas, os aminoglicosídeos, o cloranfenicol, os macrólidos 

e os glicopeptídeos. Cerca de 75% dos antibióticos conhecidos são produzidos por actinomycetes 

(75% dos quais são produzidos pelo género Streptomyces e, dos antibióticos utilizados na 

medicina, mais de 90% provém dos actinomycetes). Também são importantes as bactérias não 

filamentosas, como as espécies de Bacillus, que podem produzir mais de 60 antibióticos 

(constituindo 12% dos antibióticos conhecidos). Além disso, alguns antibióticos úteis, como o ácido 

fusídico, são produzidos por fungos (Fusidium coccineum).(13) 

Resistência aos antibióticos 
A resistência antimicrobiana adquirida consiste na ausência de suscetibilidade apresentada 

por um microrganismo face à ação de um agente antimicrobiano que, originalmente, era eficaz no 

tratamento de infeções causadas por esse microrganismo. Um organismo multirresistente não é 

suscetível a pelo menos um agente em cada três ou mais categorias antimicrobianas (ou, duas ou 

mais categorias antimicrobianas no caso do Mycobacterium tuberculosis).(14) 

A resistência a antibióticos pode processar-se por diversos mecanismos, tais como, a 

inativação pelas β-lactamases; o aumento do efluxo do antibiótico para fora das células e/ou a 

diminuição da sua captação; a modificação do alvo com vista a diminuir a ligação do antibiótico; a 

amplificação e/ou a proteção do alvo; o aprisionamento do antibiótico e a formação de biofilme.(13) 

A exposição dos microrganismos a agentes antimicrobianos cria uma pressão seletiva que pode 

levar ao desenvolvimento de resistências e, desta forma, o uso inadequado de agentes 
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antimicrobianos acelera a emergência e a disseminação da resistência.(14) A resistência aos 

antibióticos pode ser provocada pelo seu uso em explorações animais para promover o 

crescimento dos animais e prevenir as doenças, constando que, atualmente, mais de 50% dos 

antibióticos produzidos são usados para promover o crescimento animal. Além disso, alguns 

países em desenvolvimento fornecem antibióticos sem prescrição, promovendo, também, o 

desenvolvimento das resistências.(13) 

O surgimento dos antibióticos modernos contribuiu significativamente para o aumento da 

esperança média de vida humana desde a sua descoberta, em virtude de sua ação letal e 

seletiva contra microrganismos patogénicos.(15) Atualmente, as doenças infeciosas são a 

segunda causa de morte no mundo e a terceira nos países desenvolvidos. Em todo o mundo, 

17 milhões de pessoas morrem a cada ano por infeções bacterianas.(13) Apesar da vasta opção 

terapêutica antimicrobiana disponível, a resistência aos antimicrobianos constitui um problema 

crescente que ameaça a sociedade, ocorrendo infeções mortais causadas por microrganismos em 

constante evolução e, para os quais, ainda não dispomos de meios para a sua erradicação.(15) 

Muitos antibióticos já não são eficazes contra as infeções mais simples, que geralmente 

resultam num aumento do número de hospitalizações, falhas no tratamento e, consequentemente, 

a persistência desses microrganismos patogénicos resistentes. Particularmente preocupantes são 

os microrganismos como o Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA), o Clostridium 

difficile, o Mycobacterium tuberculosis multirresistente e extensivamente resistente a antibióticos, 

Neisseria gonorrhoeae, Enterobacteriaceae resistente a carbapenemos e bactérias que produzem 

β-lactamases de espectro alargado como a Escherichia coli. As bactérias resistentes a 

antibacterianos matam cerca de 25.000 pessoas por ano na Europa e, talvez, a maior ameaça à 

saúde pública hoje em dia, seja a resistência aos antibióticos.(13)  

A necessidade de desenvolvimento de novos antibióticos e atuais dificuldades 

na sua investigação 
Tem se verificado a nível global uma crescente preocupação com o surgimento contínuo 

de bactérias multirresistentes, por representar uma séria ameaça à saúde pública. Os planos 

de ação divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhecem que a descoberta 

de novos antibióticos, particularmente aqueles com mecanismos de ação inovadores, é 

necessária para evitar futuras pandemias potencialmente catastróficas.(4)  

As novas estratégias que estão a ser estudadas e que poderão permitir combater a 

resistência incluem: modificação de antibióticos antigos em classes inteiramente novas; 

terapêutica por combinação de antibióticos e/ou alternância da sua aplicação; suplementação de 

antibióticos com adjuvantes e investigação de novas moléculas na natureza com vista à criação 

de novos antibióticos.(13) 
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Atualmente, a frequência de isolamento de novos compostos a partir de culturas 

microbianas está a diminuir substancialmente e, como tal, a frequência de descoberta de novos 

antibióticos também.(15) Várias razões poderão estar na origem deste fenómeno, tais como, 

custos elevados e quantidade de tempo necessário para colocar um medicamento no mercado; 

falta de apoio adequado por parte do governo; lucro financeiro insuficiente sobre o investimento; 

diversos obstáculos de natureza burocrática; o fato de muitas empresas farmacêuticas terem 

abandonado a área antibacteriana (em vez disso, muitas optaram concentrar os seus esforços no 

desenvolvimento de medicamentos que serão usados de forma crónica, o que proporcionará um 

maior lucro financeiro) e a própria natureza dos produtos de origem natural.(13) 

Podem ainda ser apontadas várias outras razões para a diminuição da descoberta de 

novos antibióticos, como o fato de os novos compostos descobertos não possuírem 

propriedades farmacológicas adequadas; os alvos farmacológicos não estarem acessíveis para 

os testes in vitro; as bibliotecas químicas disponíveis não possuírem a complexidade molecular 

dos antibióticos naturais (13) e, pelo fato de os métodos da microbiologia moderna ainda 

dependerem das técnicas de manipulação desenvolvidas Robert Koch e colaboradores, que 

não favorecem o desenvolvimento de vários microrganismos.(15) 

Ações que poderiam ser implementadas para resolver a atual situação da 

resistência aos antibióticos? 
Além da inovação tecnológica necessária nesta área, a crise ao nível do desenvolvimento 

de novos antibióticos poderá encontrar algumas soluções, nomeadamente, num maior 

envolvimento das instituições governamentais e de caridade; na promoção de iniciativas 

governamentais internacionais de apoio a pequenas empresa e instituições académicas para a 

descoberta de novos antibióticos, assim como, às grandes empresas farmacêuticas, para que 

retornem à descoberta de novos antibióticos; no financiamento a nível internacional de projetos de 

investigação de novos compostos com potencial antibacteriano, expansão de pequenas empresas 

em países com baixos recursos e universidades que estudam a resistência a antibióticos; na 

partilha de informação acerca da descoberta de novos compostos entre empresas e estudantes 

em todo o mundo, como por exemplo, o acesso partilhado a bibliotecas de compostos.(13) 

Com o aumento da resistência a antibióticos comerciais, os peptídeos antimicrobianos são 

potenciais candidatos para uma eventual produção comercial e, as bacteriocinas, são também 

compostos de interesse nesta área, visto que alguns apresentam mecanismos de ação diferentes 

dos antibióticos. O recurso a terapias de modificação do microbioma para corrigir desequilíbrios 

do microbioma normal e o uso de anticorpos monoclonais antibacterianos, são duas outras 

abordagens promissoras no combate às infeções bacterianas.(13) 
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Atualmente, existem importantes programas internacionais de financiamento de antibióticos 

na União Europeia, Estados Unidos da América e Reino Unido, constituindo um passo inicial 

importante para melhorar a viabilidade económica do desenvolvimento de novos antibióticos.(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo, há hoje uma necessidade urgente de desenvolver antibióticos novos e úteis 

para evitar o retorno à "era pré-antibiótica". Alguns aspetos importantes a ter em conta com vista 

ao desenvolvimento de antibióticos incluem, melhores incentivos económicos, análise do genoma, 

engenharia metabólica racional, biossíntese combinatória e exploração adicional da 

biodiversidade da Terra.(13) 

European Union Guidelines para a utilização racional dos antibióticos na saúde 
humana  

A utilização racional de antibióticos consiste na utilização destes compostos de forma a 

beneficiar o doente e, ao mesmo tempo, de forma a minimizar a probabilidade de ocorrência de 

efeitos adversos e o surgimento ou disseminação de resistências antibacterianas. Aliado à 

utilização prudente dos antibióticos, a prevenção e o controlo das infeções, incluindo a vacinação, 

contribuem para uma diminuição no número de casos de infeções, levando a um menor consumo 

de antibióticos e, consequentemente, a um menor número de oportunidades de uso indevido.(14) 

Figura 3 Programa de ações concertadas para a investigação e 
desenvolvimento de novos antibacterianos.(4) 
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O Farmacêutico, como profissional de saúde, constitui uma importante fonte de informação 

e possui um papel imprescindível no aconselhamento para os doentes e prescritores, sobre a 

utilização segura, racional e efetiva dos antibióticos, nomeadamente, quanto à adesão à 

terapêutica, efeitos secundários ou adversos, interações medicamentosas, cuidados, 

contraindicações, armazenamento e eliminação. O farmacêutico deverá efetuar a avaliação da 

prescrição de acordo com as políticas locais do uso de antibióticos; revisão da duração do 

tratamento antibacteriano; aconselhamento sobre o uso de antibióticos restritos; aconselhamento 

sobre a dosagem, preparação e administração (especialmente em grupos de doentes especiais, 

como as crianças); aconselhamento e monitorização dos doentes sobre a utilização adequada dos 

antibióticos.(14) 

Além disto, o Farmacêutico deverá ainda, dispensar somente os antibióticos com prescrição 

médica (salvo algumas exceções, quando devidamente regulamentadas); assegurar que o doente 

e/ou cuidador do doente estão devidamente informados sobre a dosagem e a duração do 

tratamento antibacteriano (de forma a melhorar a adesão à terapêutica e aumentar o sucesso do 

tratamento); promover e proporcionar a eliminação adequada dos antibióticos sobrantes; notificar 

os efeitos adversos relacionados com a utilização dos antibióticos de acordo com o procedimento 

regulamentado; participar em campanhas locais, regionais ou nacionais de saúde pública que 

promovam o uso prudente de antibióticos; aconselhar os doentes e profissionais de saúde quanto 

às contraindicações, interações medicamentosas e interações entre alimentos e 

medicamentos.(14) 

Consumo de antimicrobianos na União Europeia – relatório epidemiológico 

anual de 2017 
Antimicrobial stewardship consiste num conjunto de estratégias coordenadas de forma a 

melhorar a utilização de antimicrobianos, evitar o surgimento de resistências e melhorar os 

resultados dos doentes. Incluem a monitorização contínua das resistências bacterianas e do 

consumo dos antimicrobianos nos diferentes países e, assim como os padrões e tendências das 

resistências antimicrobianas podem diferir entre países, também poderá diferir a extensão, padrão 

e tendência do consumo desses antimicrobianos.(2)  

Todos os anos, os países da União Europeia/Espaço Económico Europeu (UE/EEE) 

comunicam os dados relativos ao consumo de antimicrobianos à Rede Europeia de Vigilância do 

Consumo de Antimicrobianos (ESAC-Net) no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de 

Doenças (ECDC), fundamentais para a avaliação de intervenções nesta área, tanto a nível 

nacional como internacional.(2)  
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Em 2017, o consumo de antibacterianos de uso sistémico na comunidade dentro da UE/EEE 

variou entre os diferentes países, verificando-se um gradiente norte-sul e, para o qual, poderão 

existir muitas razões, algumas das quais, determinantes culturais.(2) 

Figura 4 Consumo de antibacterianos de uso sistémico na comunidade, dos países da EU/EEA, 2017, expresso 
em Dose Diária Definida (DDD) por 1 000 habitantes por dia.(2) 
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As penicilinas (grupo ATC J01C) foram os antibacterianos mais frequentemente utilizados 

em todos os países, variando de 36% (Alemanha) a 71% (Eslovénia) do consumo total na 

comunidade. A proporção de outros grupos antibacterianos variou mais amplamente entre países 

(por exemplo, cefalosporinas e outros beta-lactâmicos (grupo ATC J01D), de 0,2% (Dinamarca) a 

21% (Alemanha); macrólidos, lincosamidas e estreptograminas (ATC grupo J01F), 5% (Suécia) a 

23% (Luxemburgo) e antibacterianos quinolonas (grupo ATC J01M), de 2% (Reino Unido) a 19% 

Figura 5 Consumo de antibacterianos de uso sistémico, por país e grupo ATC de nível 3 (grupo subterapêutico), 
na comunidade, nos países da EU/EEA, 2017, expressos em DDD por 1 000 habitantes por dia.(2) 
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(Chipre).(2) 

 

  

O consumo médio ponderado pela população da UE/EEE de antibacterianos para uso 

sistémico (grupo ATC J01) na comunidade, não mostrou qualquer alteração estatisticamente 

significativa durante o período de 2013-2017. Um número crescente de países mostrou uma 

tendência decrescente de cinco anos estatisticamente significativa, no consumo de 

antibacterianos de uso sistémico.(2) 

Figura 6 Tendência do consumo de antibacterianos de uso sistémico (grupo ATC J01) na comunidade, dos países 
EU/EEA, 2013–2017, expressos em DDD por 1 000 habitantes por dia.(2) 
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Além disso, doze países relataram uma tendência decrescente estatisticamente significativa 

no consumo de tetraciclinas (J01A) e dez países no consumo de sulfonamidas e trimetoprim 

(J01E).(2) 

As tendências do consumo de antibacterianos de uso sistémico na comunidade em cinco 

anos, podem refletir atividades de antimicrobial stewardship, incluindo campanhas de 

consciencialização, nos países da UE/EEA.(2) 

 

 

 

Embora não tenha havido uma tendência estatisticamente significativa no consumo de 

grupos de antibióticos de última linha, como os carbapenemos e as polimixinas, vários países da 

UE/EEA apresentaram uma tendência crescente estatisticamente significativa no consumo desses 

antibióticos de última linha, que deve ser tida em consideração aquando da indicação desses 

países para um reforço das medidas de antimicrobial stewardship.(2) 

Qualquer classificação dos países com base nos indicadores de qualidade do ESAC-Net 

deve ser interpretada com cautela, pois os indicadores não são independentes e, para países onde 

as mudanças no ranking sugerem melhoria de qualidade, isso pode refletir uma mudança relativa 

em comparação com outros países. É de enfatizar que estes indicadores não podem, por si só, 

indicar a qualidade do uso de antibióticos, a menos que sejam combinados com dados clínicos 

Figura 7 Proporção de consumo de penicilinas, cefalosporinas, macrólidos (exceto eritromicina) e 
fluoroquinolonas de largo espetro em relação ao consumo de penicilinas, cefalosporinas e eritromicina de espetro 
restrito, expressos em DDD por 1 000 habitantes.(2) 
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correspondentes (por exemplo, padrão de resistências, indicações, programas nacionais atuais 

como diretrizes e restrições).(2) 

A utilização de antibióticos 
Evidência internacional demonstra que 80% a 90% de todas as prescrições de antibióticos 

são provenientes dos cuidados de saúde primários e destinam-se a tratar principalmente doenças 

que afetam o trato respiratório. Em muitas situações de infeção do trato respiratório, a utilização 

de antibióticos não é necessária, sendo o sistema imunitário dos doentes é suficientemente 

competente para combater as infeções simples. Os crescentes níveis de bactérias resistentes a 

antibióticos podem ser combatidos encorajando a utilização racional e adequada de antibióticos 

nos cuidados de saúde primários. A prescrição desnecessária de antibióticos nos cuidados de 

saúde primários está essencialmente relacionado com a interpretação incorreta dos sintomas, 

incerteza no diagnóstico e na perceção das expectativas dos doentes.(1) 

A OMS, o ECDC e o Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistências 

aos Antimicrobianos (PPCIRA), desenvolvem frequentemente programas e ações no sentido de 

aumentar a racionalidade na utilização destes medicamentos e o Infarmed monitoriza 

trimestralmente a utilização de antibióticos. O Despacho nº 15423/2013 prevê a promoção e 

correção das práticas de utilização de antibióticos, nomeadamente através da implementação do 

programa de assistência à prescrição de antibióticos (PAPA).(1) 

De acordo com o ECDC, a média do consumo de antibióticos em meio ambulatório, nos países da 

União Europeia analisados, foi de 22.4 Doses Diárias Definidas por 1000 habitantes por dia (DHD) 

em 2015. Apesar de Portugal se situar abaixo da média dos países analisados (com 21.25 DHD 

de antibióticos em meio ambulatório), este valor ainda é considerado elevado.(1) 



 
 

 
 
 
 
 

48 

 

Qualidade da prescrição de antibióticos   

  A qualidade de prescrição é frequentemente avaliada através do rácio entre a utilização 

de antibióticos de largo espetro e a utilização de antibióticos de espectro restrito.(1, 3) 

 

Figura 8 Comparação da utilização de antibióticos em ambulatório, por distrito, em 2015.(1) 

Figura 9 Comparação internacional do rácio entre a utilização de antibióticos de largo espetro e de espetro restrito, 
em 2015.(1) 
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  De acordo com o ECDC, Portugal é um dos países que apresentam este rácio mais 

elevado, ou seja, a proporção de antibióticos de largo espetro é bastante superior à utilização de 

antibióticos de espetro restrito.(1, 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 1º semestre de 2015 observa-se um aumento de 13,2% no rácio entre a utilização de 

antibióticos de largo espetro e a utilização de antibióticos de espetro restrito, comparativamente 

ao seu período homólogo em 2014, e um aumento de 31,2% no rácio de utilização de antibióticos 

de largo espetro e de antibióticos de espetro restrito em 2016, face ao seu período homólogo em 

2015 (1º semestre).(1)  

Figura 10 Evolução do rácio entre a utilização de antibióticos de largo espetro e de espectro 
restrito, entre 2014 e 2016. utilização.(1) 

Figura 11 Rácio entre a prescrição de antibióticos de largo espetro e espetro restrito, dispensados em meio 
ambulatório em 2018, por local de prescrição.(3) 
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Em Portugal Continental, cerca de 95% dos antibióticos são consumidos em meio 

ambulatório, com a maioria destas prescrições a ter origem em consultórios e clínicas privadas. 

Ao analisarmos a qualidade de prescrição destes antibióticos por local onde foi prescrito, é 

possível observar que, apesar dos cuidados de saúde primários serem o segundo local onde mais 

se prescrevem antibióticos em ambulatório, são o local onde mais se prescrevem antibióticos de 

espetro restrito.(3) 

A monitorização da utilização de antibióticos permite a todos os intervenientes no sector 

da saúde uma atempada intervenção nas suas atividades, assim a disponibilização de informação 

como instrumento de apoio à decisão e como veículo de divulgação de boas práticas de 

utilização.(1) 

Objetivo 
Avaliar qualitativa e quantitativamente o número de unidades dispensadas de antibióticos, 

por grupo subterapêutico, na Farmácia Nuno Barros, registadas durante o ano 2018. Comparação 

dos resultados obtidos com os mais recentes dados estatísticos, relativos à dispensa de 

antibióticos na comunidade, a nível europeu e em Portugal.  

Método 
A recolha dos dados relativos ao número de unidades dispensadas de antibióticos, por 

grupo subterapêutico, na Farmácia Nuno Barros, foi efetuada com recurso ao sistema informático 

Sifarma2000®. Os dados foram recolhidos sob a forma de listas de consumo de antibióticos, por 

cada grupo subterapêutico, registados desde o dia 1 de Janeiro ao dia 31 de Dezembro, do ano 

2018, os quais foram objeto de tratamento estatístico.  
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Resultados e Discussão 

 
Relativamente à dispensa total de unidades de antibacterianos por grupo subterapêutico 

(figura 12), durante o período de estudo, verificou-se que ocorreu, predominantemente, a dispensa 

dos antibióticos beta-lactâmicos penicilinas, seguido dos antibióticos macrólidos, lincosamidas e 

streptograminas.  

De acordo com o último relatório do ECDC, verifica-se um gradiente norte-sul no consumo 

total de antibacterianos de uso sistémico na comunidade dentro da UE/EEE (com Portugal a figurar 

no meio da tabela classificatória) (figura 4). Verifica-se, também, que as penicilinas são os 

antibacterianos mais frequentemente utilizados em todos os países dentro da UE/EEE, seguidas 

dos macrólidos, lincosamidas e estreptograminas (figura 5).  

Portugal encontra-se abaixo da média dos países dentro da UE/EEE relativamente ao 

consumo dos antibióticos divididos por grupo subterapêutico (não mostrando, porém, uma 

tendência decrescente de cinco anos estatisticamente significativa (figura 6)) e, existe um 

consumo predominante de penicilinas relativamente ao consumo total na comunidade. 
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Figura 12 Total de antibacterianos dispensados, por grupo subterapêutico, em 2018. 
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No grupo subterapêutico das tetraciclinas (figura 13), durante o período de estudo, 

verificou-se que ocorreu, predominantemente, a dispensa de doxiciclina. A doxiciclina é um 
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Figura 13 Total de antibacterianos, pertencentes ao grupo subterapêutico das tetraciclinas, dispensados 
em 2018. 

Figura 14 Total de antibacterianos, pertencentes ao grupo subterapêutico das tetraciclinas, dispensados 
por cada mês, em 2018. 
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antibiótico frequentemente prescrito em situações de acne inflamatório médio a grave. De entre 

as contraindicações e efeitos secundários mais frequentes, é de destacar a ocorrência de reações 

de hipersensibilidade à doxiciclina, como as reações de fotossensibilização sob a forma de eritema 

após exposição à luz solar direta, o que poderá justificar o decréscimo acentuado no número de 

unidade dispensadas verificado nos meses de Junho a Agosto (figura 14), somado ao fato de que, 

nestes meses, verifica-se uma natural melhoria destes estados inflamatórios ao nível da pele.   

 

 

 

No grupo subterapêutico dos beta-lactâmicos penicilinas (figura 15), durante o período de 

estudo, verificou-se que ocorreu, predominantemente, a dispensa de amoxiciclina e amoxiciclina 

+ ácido clavulânico (associação de dois antibióticos pela sua elevada capacidade de ação contra 
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Figura 16 Total de antibacterianos, pertencentes ao grupo subterapêutico dos beta-lactâmicos penicilinas, 
dispensados em 2018. 

Figura 15 Total de antibacterianos, pertencentes ao grupo subterapêutico dos beta-lactâmicos penicilinas, 
dispensados por cada mês, em 2018. 
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microrganismos, que se estavam a tornar resistentes aos derivados da penicilina). A amoxiciclina 

e a associação de amoxiciclina + ácido clavulânico, são antibióticos frequentemente prescritos em 

situações de infeção das vias respiratórias superiores e inferiores (sinusite aguda, agravamento 

agudo da bronquite crónica, pneumonia, otite média aguda), condições que por não apresentarem 

uma sazonalidade particular, podem afetar a população de forma similar durante os diferentes 

meses do ano, o que poderá explicar a variação relativamente constante no número de unidades 

dispensadas verificadas ao longo dos meses do período de estudo, apenas com um ligeiro 

aumento verificado durante os meses de Janeiro a Março, que correspondem frequentemente ao 

período característico deste tipo de infeções (figura 16). A acrescer a este fato, devido à Farmácia 

em questão se encontrar inserida numa comunidade que possui serviços de medicina dentária, é 

de referir que estes antibióticos são frequentemente prescritos para prevenir e/ou controlar a 

ocorrência de infeções decorrentes de afeções relacionadas a esta área da saúde.  

Dados recentes, mostram que Braga é um dos distritos com maiores consumos de 

amoxicilina + ácido clavulânico (figura 17).(1) 

 

Figura 17 Padrão de utilização de associação de penicilinas, incluindo inibidores de beta-lactamases, por 
distrito, em 2015.(1) 
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No grupo subterapêutico dos outros beta-lactâmicos (figura 18), durante o período de 

estudo, verificou-se que ocorreu, predominantemente, a dispensa de cefuroxima e de cefixima. A 

cefuroxima é um antibiótico denominado cefalosporina de 2ª geração e apenas é eficaz contra 

alguns tipos de bactérias, assim, apenas é adequada para tratar alguns tipos de infeção. É 

frequentemente prescrita em situações de infeções dos ouvidos, nariz e garganta (tais como, otite 

média, sinusite, amigdalite e faringite) e infeções respiratórias (como pneumonia, bronquite aguda 

e exacerbações agudas da bronquite crónica). A cefixima é um antibiótico denominado 

cefalosporina de 3ª geração que possui um largo espetro de ação e é frequentemente prescrito 
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Figura 18 Total de antibacterianos, pertencentes ao grupo subterapêutico de outros beta-lactâmicos, 
dispensados em 2018. 

Figura 19 Total de antibacterianos, pertencentes ao grupo subterapêutico de outros beta-lactâmicos, 
dispensados por cada mês, em 2018. 
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em situações de infeções do trato respiratório superior (faringites, amigdalites, sinusites agudas), 

infeções do trato respiratório inferior (bronquite aguda, exacerbações agudas da bronquite crónica, 

pneumonia, bronquiectasias infetadas) e também na otite média aguda. Em ambos os casos, este 

tipo de condições, por não apresentarem uma sazonalidade particular, podem afetar a população 

de forma similar durante os diferentes meses do ano, o que poderá explicar a variação 

relativamente constante no número de unidades dispensadas verificadas ao longo dos meses do 

período de estudo, apenas com um ligeiro aumento verificado durante os meses de Janeiro a Abril, 

que correspondem frequentemente ao período característico deste tipo de infeções (figura 19). 

Dados recentes, mostram que Braga é um dos distritos com menores consumos de 

cefalosporinas de 2ª geração (de entre as quais, a cefuroxima foi a mais utilizada) (figura 20) e 

com maiores consumos de cefalosporinas de 3ª geração (de entre as quais a cefixima foi a mais 

utilizada) (figura 21).(1)  

Figura 20 Padrão de utilização de cefalosporinas de 2ª geração, por distrito, em 2015.(1) 
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Figura 21 Padrão de utilização de cefalosporinas de 3ª geração, por distrito, em 2015.(1) 
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No grupo subterapêutico das sulfonamidas e trimetoprim (figura 22), durante o período de 

estudo, verificou-se que ocorreu a dispensa de um número considerável de unidades da 

combinação sinérgica dos antibióticos sulfametoxazol + trimetoprim, predominantemente nos 

meses de Janeiro a Março, com uma acentuada redução a partir do mês de Maio (figura 23). 

Esta associação de antibióticos é frequentemente prescrita em situações de infeções das vias 

respiratórias superiores e inferiores (como nas exacerbações agudas de bronquite crónica, 
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Figura 23 Total de antibacterianos, pertencentes ao grupo subterapêutico das sulfonamidas e trimetoprim, 
dispensados em 2018. 

Figura 22 Total de antibacterianos, pertencentes ao grupo subterapêutico das sulfonamidas e trimetoprim, 
dispensados por cada mês, em 2018. 
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pneumonia, pneumonia por Pneumocystis jirovecii, faringite, amigdalite, sinusite e otite média) e 

infeções renais e urogenitais (cistite aguda e crónica, pielonefrite, uretrite, incluindo a uretrite 

gonocócica e prostatite). Pelo fato de serem frequentemente prescritos para infeções das vias 

respiratórias superiores e inferiores, a dispensa verificada destes antibióticos predominantemente 

nos meses de Janeiro a Março, estaria relacionada com a sazonalidade deste tipo de afeções, 

contudo, o decréscimo acentuado verificado a partir do mês de Maio, está essencialmente 

relacionado com a circular informativa que restringe o acesso a este medicamento, na sequência 

das dificuldades de acesso ao medicamento Bactrim (sulfametoxazol + trimetoprim, xarope, 200 

mg/5 ml + 40 mg/5 ml), atendendo a que este antibiótico de uso pediátrico não tem alternativa em 

Portugal para algumas indicações terapêuticas e, de forma a garantir uma boa gestão das 

unidades existentes, a prescrição foi realizada priorizando determinadas situações clínicas (anexo 

IV). 
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No grupo subterapêutico dos macrólidos, lincosamidas e streptograminas (figura 24), 

durante o período de estudo, verificou-se que ocorreu, predominantemente, a dispensa de 

azitromicina e claritromicina. A azitromicina é um antibiótico que está indicado frequentemente no 

tratamento das infeções produzidas por microrganismos sensíveis e agentes de infeções do trato 

respiratório inferior (como bronquite e pneumonia), infeções do trato respiratório superior (como 

sinusite e faringite/amigdalite). Também está indicada na otite média e em infeções da pele e 

tecidos moles. A claritromicina é um antibiótico que está indicado frequentemente no tratamento 

das infeções do trato respiratório superior como as infeções da garganta (amigdalite, faringite, 

traqueíte), das cavidades sinusais (sinusite) e do ouvido médio (otite); infeções do trato respiratório 

inferior como bronquite, pneumonia bacteriana e pneumonia atípica primária e, também, infeções 

da pele e tecidos moles (foliculite, furunculose e feridas infetadas). Tanto a azitromicina como a 

claritromicina, por estarem essencialmente indicadas para o tratamento de infeções respiratórias, 

poderá explicar a sazonalidade verificada no volume de unidades dispensadas durante os meses 

de Janeiro a Março (figura 25). Verifica-se, também, que o número de unidades dispensadas de 

azitromicina é consideravelmente superior às de claritromicina (figura 24) e, tal fato, poderá dever-

se à posologia adotada para este antibiótico (são prescritas duas embalagens de azitromicina, ao 

invés de uma embalagem, para um período de 3 dias, ao invés de 8 dias), que tem por objetivo 
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Figura 25 Total de antibacterianos, pertencentes ao grupo subterapêutico dos macrólidos, lincosamidas e 
streptograminas, dispensados por cada mês, em 2018. 



 
 

 
 
 
 
 

61 

aumentar a comodidade, eficácia e atenuar o fenómeno das resistências. 

Dados recentes, mostram que Braga é um dos distritos com consumos de macrólidos, 

lincosamidas e estreptograminas (excluindo a eritromicina) acima da média, de entre os quais, a 

claritromicina e a azitromicina foram as moléculas mais utilizadas (figura 26) e a eritromicina foi a 

molécula menos utilizada (figura 27).(1)   

 

 

 

 

 

Figura 26 Padrão de utilização de macrólidos, lincosamidas e estreptograminas, por distrito, em 2015.(1) 
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Figura 27 Padrão de utilização da eritromicina, por distrito, em 2015.(1) 

Figura 28 Total de antibacterianos, pertencentes ao grupo subterapêutico das quinolonas fluoroquinolonas, 
dispensados em 2018. 
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No grupo subterapêutico das quinolonas fluoroquinolonas (figura 28), durante o período de 

estudo, verificou-se que ocorreu, predominantemente, a dispensa de ciprofloxacina e levofloxacina, 

que são antibióticos que estão indicados frequentemente no tratamento das infeções do trato 

respiratório como as pneumonias (a ciprofloxacina não deve ser usada como medicamento de 

primeira escolha para o tratamento em regime ambulatório das pneumonias por Pneumococcus); 

infeções do ouvido médio (otite média), infeções dos seios perinasais (sinusite); infeções da bexiga, 

rins e/ou trato urinário eferente e infeções da pele e tecidos moles. Tanto ciprofloxacina como a 

levofloxacina, por estarem indicadas no tratamento de infeções relacionadas não só com o 

aparelho respiratório, mas também, com infeções urinárias e da pele, poderá explicar a ausência 

marcada de sazonalidade no número de unidades dispensadas durante o período de estudo (figura 

29). A acrescer a este fato, devido à Farmácia em questão se encontrar inserida numa comunidade 

abastecida por serviços de medicina dentária, é de referir que estes antibióticos são 

frequentemente prescritos para prevenir e/ou controlar a ocorrência de infeções decorrentes de 

afeções relacionadas.  
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Figura 29 Total de antibacterianos, pertencentes ao grupo subterapêutico das quinolonas fluoroquinolonas, 
dispensados por cada mês, em 2018. 
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Relativamente a outros grupos subterapêuticos (figura 30), durante o período de estudo, 

verificou-se que ocorreu, predominantemente, a dispensa de fosfomicina e, de forma menos 

pronunciada, a nitrofurantoína, que são antibióticos que estão indicados, essencialmente, na 

prevenção e tratamento das infeções das vias urinárias produzidas em diversos contextos. As 

infeções urinárias podem ocorrer de forma constante ao longo dos diferentes meses do ano, 

podendo ocorrer uma maior predisposição para a sua ocorrência em situações de desidratação 
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Figura 31 Total de antibacterianos, pertencentes ao grupo subterapêutico de outros antibacterianos, 
dispensados em 2018. 

Figura 30 Total de antibacterianos, pertencentes ao grupo subterapêutico de outros antibacterianos, 
dispensados por cada mês, em 2018. 



 
 

 
 
 
 
 

65 

do doente como acontece nos meses mais quentes do ano, o que poderá explicar a ausência 

marcada de sazonalidade no número de unidades dispensadas durante o período de estudo (figura 

31). A acrescer a este fato, ainda que de forma residual comparativamente ao número de unidades 

dispensadas de fosfomicina e nitrofurantoína, a dispensa verificada dos restantes antibióticos 

(figura 30) está também relacionado com infeções que carecem de sazonalidade como o fusidato 

de sódio (indicado nas infeções de pele); a bacitracina + neomicina (denominado também de 

dimicina, indicado em episódios de diarreia) e o tinidazol (infeções gerais ou localizadas por certos 

protozoários e bactérias anaeróbias).  

Conclusão 
Em conclusão, verificou-se que a dispensa total de unidades de antibacterianos por grupo 

subterapêutico, em 2018, foi, predominantemente, de antibióticos beta-lactâmicos penicilinas 

(47%), seguido dos antibióticos macrólidos, lincosamidas e streptograminas (22%), quando 

comparados com o consumo total na comunidade abrangida pela Farmácia Nuno Barros. Por 

comparação com os últimos dados estatísticos, a nível europeu e nacionais, verificou-se, 

igualmente, um predomínio na dispensa de antibióticos beta-lactâmicos penicilinas. Quando 

analisados os dados relativos à dispensa de antibióticos em cada grupo subterapêutico, 

relativamente às tetraciclinas, verificou-se, predominantemente, a dispensa de doxiciclina. No 

grupo subterapêutico dos beta-lactâmicos penicilinas, a dispensa de amoxiciclina + ácido 

clavulânico foi marcante e corroborada pelos dados estatísticos, que mostram que Braga é um 

dos distritos com maiores consumos desta associação antibacteriana. Contudo, relativamente a 

outros antibióticos beta-lactâmicos, a dispensa de cefixima e cefuroxima foram dominantes e, 

dados estatísticos recentes, mostram que em Braga, a dispensa destas cefalosporinas de 3ª e 2ª 

geração respetivamente, são as mais frequentemente observadas. Fez-se notar, também, a 

dispensa de um número considerável de unidades da combinação sinérgica dos antibióticos 

sulfametoxazol + trimetoprim. No grupo subterapêutico dos macrólidos, lincosamidas e 

streptograminas, a dispensa de azitromicina e claritromicina foram dominantes (ao invés da 

eritromicina), o que, também, se verificou através dos dados estatísticos para o distrito de Braga 

num período homólogo. De entre os antibióticos pertencentes ao subgrupo terapêutico das 

fluoroquinolonas, verificou-se que ocorreu, predominantemente, a dispensa de ciprofloxacina e 

levofloxacina. De entre os outros grupos subterapêuticos, ocorreu a dispensa predominante de 

fosfomicina. 
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Conclusão Final Do Relatório 
A minha experiência de quatro meses de estágio, na área da farmácia comunitária, 

realizados na FNB, foi vivenciada de forma intensa e muito preenchida, permitindo contactar com 

várias áreas de intervenção farmacêutica ao nível da farmácia de oficina e, ainda, desenvolver 

dois projetos enriquecedores. Durante este tempo, fui desafiada a colocar em prática os 

conhecimentos teóricos apreendidos ao longo do curso, desenvolver o meu lado humano e saber 

o que é, realmente, trabalho em equipa. Apesar de apenas dispor de quatro meses de estágio, 

sinto que foi muito importante e enriquecedor, a oportunidade que tive de adquirir novos 

conhecimentos e melhorar as minhas capacidades e, sobretudo, contatar com profissionais de 

excelência e dotados de uma disponibilidade e generosidade excecionais, com os quais aprendi 

muito.  

Considero que foi muito interessante poder desenvolver os temas descritos no presente 

relatório, pois são muito pertinentes e atuais num contexto da saúde das comunidades e, cujo 

desenvolvimento contribui ativamente para o bem-estar das populações. 

Na minha opinião, o estágio curricular em Farmácia Comunitária é uma excelente 

oportunidade para entrar em contacto com a intervenção farmacêutica que é feita a nível da 

comunidade, de maneira a perceber todo o trabalho e importância dos farmacêuticos junto dos 

utentes. Os utentes dirigem-se à farmácia por variadíssimas razões, por vezes, até antes de verem 

o seu médico, o que demonstra a confiança que depositam na classe farmacêutica. O papel do 

farmacêutico revelou ser de extrema importância, e percebi, que não se trata apenas de dispensar 

o produto farmacêutico. As pessoas precisam de se sentir seguras, precisam de orientação. Como 

tal, o nosso papel passa por educar na direção do uso racional do medicamento, de modo a 

prevenir mau uso, automedicação exasperada e inconsciente e, promoção da saúde. 
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Anexos 
Anexo I – Opções de tratamento para a pediculose capilar.  
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Anexo II – Apresentação sobre o tema “Pediculose capilar”.  
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Anexo III – Panfleto informativo, sobre algumas propostas de tratamento da pediculose 

capilar.  
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Anexo IV – Circular informativa relativamente ao acesso ao medicamento Bactrim, xarope. 



 
 

 
 
 
 
 

83 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 i 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 
 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

Hospital de Braga 

 

Novembro a Dezembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

Andreia Gonçalves Antunes Chaves 

 

Orientadora: Dra. Sara Margarida Vila Cha Barroso 

 

 

Outubro de 2019  



 
 

 ii 

Declaração de Integridade 

 

Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado previamente noutro 

curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a outros autores 

(afirmações, ideias, pensamentos) respeitam escrupulosamente as regras da atribuição, e 

encontram-se devidamente indicadas no texto e nas referências bibliográficas, de acordo 

com as normas de referenciação. Tenho consciência de que a prática de plágio e auto-plágio 

constitui um ilícito académico.  

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 25 de Outubro de 2019 

 

Assinatura: Andreia Gonçalves Antunes Chaves 

 
  



 
 

 iii 

Agradecimentos 
Gostaria de agradecer a toda à equipa dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de 

Braga, pela forma excecional como conduziram o estágio que tive a oportunidade de realizar 

nesta instituição e que, direta ou indiretamente, contribuíram para a minha formação e 

crescimento profissional. Senti-me integrada na rotina normal dos profissionais 

farmacêuticos com os quais contatei, os quais se mostraram sempre muito acessíveis, 

flexíveis e atentos, durante o estágio. 

À minha orientadora, Dr.ª Sara Barroso, pela amabilidade e disponibilidade que 

demonstrou em toda e qualquer situação durante o estágio, por todos os conhecimentos, 

constante apoio e confiança depositada, que no decorrer deste estágio foram 

imprescindíveis. 

À Dr.ª Rita Fortunato, pela oportunidade de participar num projeto de investigação, pelo 

incentivo e partilha de conhecimentos e experiências.  

À minha família e amigos, por fazerem parte da minha vida e se fazerem sempre 

presentes.  

 

 

 

 

  



 
 

 iv 

Resumo 
O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, possui um amplo e diversificado ciclo de estudos que, no último ano 

letivo, pressupõe a realização de um Estágio Curricular, com a duração de seis meses, 

realizado no âmbito da Farmácia Comunitária e da Farmácia Hospitalar.  

A realização do Estágio Curricular, no âmbito da Farmácia Hospitalar, constitui uma 

mais valia, na medida em que, o contato privilegiado com esta área profissional de 

intervenção farmacêutica permite, não só a consolidação do conhecimento 

adquirido, mas também, a aquisição de novas competências e a compreensão 

do papel do Farmacêutico no circuito integrado do medicamento em ambiente 

hospitalar, nas suas variadas etapas e de forma a garantir que todo o processo 

ocorre com segurança, qualidade e eficácia.  
O presente relatório tem como propósito descrever o estágio profissionalizante em 

farmácia hospitalar que decorreu no Hospital de Braga durante 2 meses. Este estágio 

permitiu compreender como o farmacêutico está integrado no ambiente hospitalar e quais 

as funções que assume, sendo as mais variadas ao longo de todo o circuito do medicamento, 

com o objetivo final de garantir a segurança, qualidade e eficácia, desde o momento da 

receção até ao momento da administração ou dispensa.  

Ao contrário do relatório de farmácia comunitária, este apenas tem uma parte, onde 

estão descritas todas as atividades realizadas pelos serviços farmacêuticos do Hospital de 

Braga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 v 

Lista de Abreviaturas  
AA – Armazém Avançado 

AIM – Autorização de Introdução no Mercado 

AO – Assistente Operacional 

ARS – Administração Regional de Saúde do Norte  

AT – Assistente Técnico 

AUE – Autorização de Utilização Excecional 

BO – Bloco Operatório 

BPC – Boas Práticas Clínicas 

CAUL – Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

CCA – Centro Clínico Académico  

CEIC –  Comissão de Ética para a Investigação Clínica 

CFLV – Câmara de Fluxo Laminar Vertical 

CHKS – Caspe Healthcare Knowledge System 

CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados 

CRI – Centro de Respostas Integradas 

DC – Distribuição Clássica 

DCI – Denominação Comum Internacional 

DDDU – Distribuição Diária em Dose Unitária 

DU – Dose Unitária 

DT – Direção Técnica 

EC – Ensaios Clínicos 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 

ER – Enfermeiro Responsável 

FDS – Fast Dispensing System 

FF – Formas Farmacêuticas 

FHNM – Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento 

FNM – Formulário Nacional do Medicamento 

FR – Farmacêutico Responsável 

GCP – Good Clinical Practice 

GM – Gases Medicinais 

HB – Hospital de Braga 

HDO – Hospital de Dia Oncológico 

ME – Medicamento Experimental 

MRP – Manufacturing Resource Planning  

PDA – Personal Digital Assistant 

PICs – Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 



 
 

 vi 

RCM – Resumo das Características do Medicamento 

RT – Reconciliação Terapêutica 

SC – Serviços Clínicos 

SF – Serviços Farmacêuticos 

SU – Serviço de Urgência 

TDT – Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

UCIN – Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos  

UCIP – Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

UCPC – Unidade de Controlo e Preparação de Citotóxicos 

UPE – Unidade de Produção de Estéreis 

VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 vii 

 

Índice Geral 
Cronograma ......................................................................................................................... 1 

Gestão e Qualidade dos Serviços Farmacêuticos ........................................................... 1 
Gestão dos serviços Farmacêuticos..............................................................................1 
Qualidade dos serviços Farmacêuticos.........................................................................3 

Distribuição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos ............................................ 3 
Distribuição Clássica........ ...............................................................................................3 

Pedidos semanais..........................................................................................................3 
Armazém avançado.......................................................................................................4 
Reposição por contagem manual...................................................................................4 
Reposição por Kanban®................................................................................................5 
Reposição por Pyxis®....................................................................................................6 

Distribuição Diária em Dose Unitária..............................................................................6 
Distribuição em Regime de Ambulatório ......................................................................7 
Distribuição em Circuito Especial..................................................................................9 

Estupefacientes e Psicotrópicos....................................................................................9 
Hemoderivados............................................................................................................10 
Gases medicinais.........................................................................................................11 

Produção e Controlo de Qualidade de Formas Farmacêuticas.....................................12 
Não Estéreis...................................................................................................................12 

Galénica.......................................................................................................................12 
Estéreis...........................................................................................................................13 

Nutrição parentérica e Colírios fortificados..................................................................13 
Citotóxicos...................................................................................................................14 

Ensaios Clínicos ................................................................................................................ 16 

Reconciliação Terapêutica ............................................................................................... 18 

Comissões Técnicas ......................................................................................................... 18 
Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica..........................................................18 
Comissão de Ética para a Saúde..................................................................................19 
Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e 
Resistência aos Antimicrobianos.................................................................................19 
Gestão Ambiental e Segurança no Trabalho...............................................................19 

Trabalho realizado ............................................................................................................. 20 

Conclusão .......................................................................................................................... 20 

Anexos ............................................................................................................................... 21 
 

 



 
 

 1 

Cronograma 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) no Hospital de Braga (HB) possuem autonomia técnica 
e científica, sendo responsáveis pela aquisição, armazenamento e gestão dos 
medicamentos, assim como, pela preparação e distribuição aos diversos Serviços Clínicos 
(SC). A intervenção farmacêutica, em ambiente hospitalar, também se faz notar ao nível dos 
serviços prestados em termos de conhecimento científico e clínico, como parte integrante 
de equipas multidisciplinares. Os SF, estão sob a responsabilidade da Dr.ª Isabel Marcos, 
na função de Diretora Técnica dos SF e, é composto pelas principais áreas de intervenção 
farmacêutica seguintes: gestão e controlo de qualidade; distribuição de medicamentos em 
regime de Internamento; distribuição de medicamentos em regime de Hospital de Dia; 
distribuição de medicamentos em regime de Consulta Externa; distribuição de 
medicamentos em regime de Ambulatório; preparação de formas farmacêuticas não estéreis; 
preparação de formas farmacêuticas estéreis; ensino; investigação; comissões técnicas e 
grupos de trabalho. 

O percurso do estágio realizado no âmbito da Farmácia Hospitalar, decorrido no HB 
durante dois meses, foi realizado das 9h às 17h, num total de trinta e cinco horas semanais 
e foi desempenhado de acordo com o cronograma seguinte: 

NOVEMBRO DEZEMBRO 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 
Seleção, Aquisição, Gestão Distribuição a Doentes em Regime de Ambulatório  

12 13 14 15 16 Hdia oncológico 
Distribuição Clássica 10 11 12 13 14 

Distribuição por Reposição UPC 
19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 

Circuitos Especiais UPE 
Galénica 

Medicamentos derivados do Sangue e Plasma 
Gases Medicinais 
Estupefacientes 

24 25 26 27 28 

26 27 28 29 30 Ensaios Clínicos e Investigação 

Distribuição Individualizada em Dose Unitária 

Comissões Técnicas e Grupos de Trabalho 
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Para além das atividades realizadas no âmbito do programa de estágio, foi-me proposto 
desenvolver um tema para posterior apresentação ao Serviço Farmacêutico: “Ferramentas 
para a Deteção de Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) em Oncologia - 
Desenvolvimento de um conjunto de trigger tools medicamentosos, com interesse de 
aplicação no tratamento de doentes oncológicos” (Anexo V).  

Gestão e Qualidade dos Serviços Farmacêuticos 
Gestão dos serviços Farmacêuticos 

Entende-se por gestão de medicamentos, todos os procedimentos requeridos para se 
efetuar o uso e dispensa corretos dos medicamentos e, em perfeitas condições ao doente. 
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A gestão dos medicamentos esta a cargo dos serviços farmacêuticos, é efetuada por um 
Farmacêutico Responsável (FR) e tem como objetivo a seleção, aquisição e controlo dos 
stocks dos diversos medicamentos, assegurando o uso racional, a dispensa segura e 
atempada dos medicamentos ao doente.  

O Despacho n.º 2061-C/2013, de 1 de fevereiro de 2013, estabelece a obrigatoriedade 
da utilização do Formulário Nacional de Medicamentos (FNM) e da observância dos 
protocolos de utilização de medicamentos elaborados pela Comissão Nacional de Farmácia 
e Terapêutica, pelos prescritores nos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de 
Saúde. Até que o FNM esteja totalmente concluído, o Formulário Hospitalar Nacional de 
Medicamentos (FHNM) mantém-se válido para as áreas terapêuticas para as quais o módulo 
respetivo do FNM não tenha ainda sido publicado. Assim, de forma a suprir as necessidades 
hospitalares e com base no FNM ou no FHNM, são selecionados os medicamentos, 
produtos farmacêuticos ou dispositivos médicos, necessários ao HB em particular, incluindo 
ou excluindo produtos consoante a realidade do hospital em causa. Na eventualidade de 
serem necessários outros medicamentos ou produtos farmacêuticos que não constem do 
referido formulário, é necessária uma autorização da justificação extra-formulário, de forma 
a poderem ser adquiridos. 

A necessidade de aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 
médicos, é avaliada pelos métodos Manufacturing Resource Planning (MRP) e Kanban®, 
através dos quais é possível detetar se o stock de um determinado produto se encontra no 
valor estipulado para o ponto de encomenda ou abaixo dele e, desta forma, a necessidade 
de efetuar uma nova encomenda do produto em causa. Tendo em conta o valor da nota de 
encomenda, poderá ser necessária a validação pelo FR e Administrador Executivo. 

O método MRP controla os produtos de consumo regular existentes em stock, para os 
quais estão definidos informaticamente um ponto de encomenda, um stock máximo e de 
segurança, calculados informaticamente e/ou introduzidos manualmente pelo FR. Os 
medicamentos são encomendados diretamente ao laboratório selecionado ou definido 
previamente para cada medicamento, contudo, em situações de rutura de stock no 
fornecedor ou de encomendas urgentes, esta é comunicada via e-mail a todos os 
farmacêuticos e são tomadas as medidas necessárias, tais como, a atribuição de outro 
fornecedor, avaliar a existência de alternativas terapêuticas ou ainda a possibilidade de um 
pedido de empréstimo a outro hospital ou, compra a uma farmácia se aplicável. As ruturas 
de stock podem ser melhor controladas pelo contato antecipado dos fornecedores de 
encomendas pendentes, de forma a averiguar a data provável de entrega. A cada semestre, 
é realizado um inventário de forma a serem corrigidas possíveis discrepâncias nos stocks. 

A Autorização de Utilização Excecional (AUE) de determinados medicamentos, é 
concedida pelo INFARMED, I.P. de acordo com a deliberação nº 105/CA/2007 e, é válida 
para o ano civil em causa, para a quantidade e fornecedor especificados. Assim, será 
necessário requerer uma nova AUE sempre que ocorram mudanças de fornecedor ou da 
quantidade prevista a encomendar.  

Os medicamentos que já obtiveram Autorização de Introdução no Mercado (AIM) 
(incluindo novas indicações terapêuticas) só poderão ser utilizados pelos hospitais do 
Serviço Nacional de Saúde após conclusão positiva do respetivo processo de avaliação 
prévia hospitalar. Contudo, sempre que se verifique a ausência de alternativa terapêutica 
e em que o doente corra o risco imediato de vida ou de sofrer complicações graves, os 
hospitais do Serviço Nacional de Saúde podem requerer ao INFARMED, I.P. autorização 
para utilização do medicamento, antes da finalização do processo de avaliação. Os pedidos 
devem ser requeridos pelos hospitais, após cuidada avaliação da Comissão de Farmácia e 
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Terapêutica da instituição. O requerimento é apresentado por doente, mediante descrição 
da história clínica e fundamentação da imprescindibilidade do tratamento para o doente em 
causa. 
Qualidade dos serviços Farmacêuticos  

No HB, a Qualidade assenta no cumprimento das normas nacionais e internacionais e, 
em particular, o SF do HB, segue um Manual da Qualidade, que contém toda a informação 
necessária ao desempenho das mais variadas funções no SF, padronizando o modo de 
atuação de todos os colaboradores, que são responsáveis pelo cumprimento e a atualização 
do manual. Deverá, ainda, sensibilizar toda a equipa dos SF para a temática da qualidade, 
promovendo ações de formação e, reportar as situações de não conformidade à Direção do 
Serviço e a Direção da Qualidade. 

O HB recebeu do Painel de Acreditação do Caspe Healthcare Knowledge System 
(CHKS), entidade acreditadora internacional, a confirmação da renovação da Acreditação 
Global, que decorreu no passado mês de Novembro e onde foram avaliados mais de três 
mil critérios de boas práticas internacionais, que garantem a segurança e qualidade dos 
cuidados prestados no HB. O painel de peritos confirmou que a unidade hospitalar garante 
todos os critérios, de acordo com a política da entidade acreditadora, e renovou, também, a 
Certificação de Qualidade ISO 9001 dos Serviços de Anatomia Patológica, Esterilização, 
Farmácia, Imagiologia, Imunohemoterapia, Patologia Clínica e Limpeza. De acordo com o 
CHKS o HB renova, assim, o seu compromisso com a qualidade e segurança dos cuidados 
prestados.  

Distribuição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos  
A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos na Farmácia Hospitalar é 

composta por diferentes sistemas interdependentes (coletivos, individuais e em dose 
unitária), que garantem que o processo ocorre de forma eficaz, racional e com a menor 
probabilidade de ocorrência de erros de medicação. 
Distribuição Clássica 

A distribuição clássica (DC) de medicamentos e produtos farmacêuticos tem por 
objetivo a reposição qualitativa e quantitativa dos stocks dos SC, também denominados de 
“farmácias satélite”, previamente definidos pelos SF em conjunto com cada SC, consoante 
as suas especificidades. No HB, este sistema de distribuição é dividido em: pedidos 
semanais, armazém avançado (AA), reposição por contagem manual, reposição por 
Kanban® e reposição por Pyxis®. 
Pedidos semanais 

Nos SC onde a distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos não é realizada 
pelo método AA, a reposição dos stocks é processada manualmente através de um pedido 
informático, efetuado pelo enfermeiro responsável (ER) de cada SC até às 13 horas do dia 
anterior à reposição pelo ER e, sujeito a validação pelo FR que mediante o stock pré-
acordado para o SC em questão, verifica a conformidade do pedido.  

As operações de apoio à DC são realizadas numa determinada secção dos SF, 
devidamente equipada, com condições de iluminação, ventilação, temperatura e humidade 
adequadas. Nesta secção, são preparados os pedidos semanais previamente validados 
pelo FR. A preparação de cada pedido é realizada por um Assistente Operacional (AO) que, 
mediante um Personal Digital Assistant (PDA), debita ao stock do armazém dos SF, os 
medicamentos ou produtos farmacêuticos constantes de cada pedido semanal. Os produtos 
constantes de cada pedido semanal são preparados no dia anterior à sua distribuição, à 
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exceção dos soros, produtos de nutrição e produtos de frio que, por serem volumosos ou 
necessitarem de condições especiais de conservação, é conveniente que a sua preparação 
seja efetuada no próprio dia. Uma vez entregues no respetivo SC, cada pedido será 
conferido e armazenado pelo ER. 

Poderão ocorrer situações pontuais, em que o consumo de determinado medicamento 
ou produto farmacêutico excedeu o previsto para cada semana e, como tal, é necessário 
efetuar um pedido urgente para a sua reposição. O pedido urgente é efetuado 
atempadamente pelo ER do SC em questão, através do sistema informático e, após ser 
validado pelo FR, é preparado por um AO. Após a sua preparação, os pedidos urgentes são 
colocados numa secção dos SF destinada para o efeito, devidamente identificados e 
separados tendo em conta o SC a que se destinam. Para cada pedido urgente é atribuída 
uma ordem de prioridade de entrega, tendo em conta a especificidade e o caráter de 
urgência de cada pedido. A entrega do pedido urgente é efetuada no próprio dia por um AO 
e conferida pelo ER do SC em questão. No caso de o pedido urgente não ser efetuado com 
a devida antecedência, a viabilidade da sua preparação e entrega é avaliada pelo FR em 
conjunto com o AO. 

Para os SC que não estão integrados no circuito de Distribuição Diária em Dose Unitária 
(DDDU), é efetuado pelo FR a validação diária da medicação ou produto farmacêutico que 
não faz parte do stock. O FR prepara a medicação, identificando o nome do doente, a cama, 
o medicamento e posologia, realizando o respetivo débito. 

Nos serviços de Consulta Externa, sempre que haja a necessidade de alteração do stock 
vigente ou de um medicamento que não pertence ao FNM, é necessário que se realize um 
“Pedido de autorização de dispensa de Medicamento em Regime de Ambulatório”, pelos 
Serviços Farmacêuticos à Comissão de Farmácia e Terapêutica do HB. Se o pedido for 
aprovado, o FR procede ao registo detalhado da medicação enviada para o SC em questão 
(nome e número do processo do doente; o medicamento e respetivo código, a quantidade e 
a posologia; o serviço; data e local da sessão; se foi ou não fornecido, a data de envio e o 
FR pelo envio; o débito ao doente). Os pedidos são preparados por um AO e os 
medicamentos ou produtos farmacêuticos são colocados na secção dos SF destinada aos 
pedidos urgentes. 
Armazém avançado 

A reposição de Armazém Avançado (AA), consiste num método de reposição de stocks 
de medicamentos e produtos farmacêuticos nas “farmácias satélite” dos SC. O stock 
constante do AA faz parte dos SF e é gerido por estes, tanto física como informaticamente, 
o que permite a sua consulta, manuseamento e atualização constante, à medida que os 
medicamentos ou produtos farmacêuticos vão sendo consumidos. O débito dos produtos 
consumidos é feito por cada ER dos SC aquando da sua administração. Os stocks de cada 
SC, em termos qualitativos e quantitativos, são previamente definidos pelos SF em conjunto 
com cada SC, consoante as suas especificidades e, com base nos registos de consumo de 
cada produto, é gerado automaticamente um pedido informático de reposição do stock 
consumido. Este método possui a vantagem de permitir verificar a localização de todos os 
produtos existentes e realizar transferências de stock entre armazéns. 
Reposição por contagem manual 

Em determinados SC, a reposição dos stocks (previamente estabelecidos pelos SF em 
conjunto com cada SC e tendo em conta as suas especificidades) é realizado por contagem 
manual dos medicamentos ou produtos farmacêuticos existentes nos stocks das “farmácias 
satélite”, em datas pré-definidas para cada SC, sendo gerado um pedido informático com 
vista à reposição dos produtos em falta.  
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Bloco operatório (BO): 
A contagem manual do stock da “farmácia satélite” deste SC é efetuada por um AO que, 

com o auxilio de um PDA, gera um pedido informático com todos os medicamentos ou 
produtos farmacêuticos a serem repostos, tendo em conta o stock pré-definido para este SC. 
Este pedido é sujeito a validação pelo FR e subsequente preparação pelo AO. 

Em situações de necessidade urgente, por exemplo, durante um procedimento cirúrgico, 
o BO dispõe de um stock de medicamentos extra-formulário na “farmácia satélite” (aprovado 
pela Comissão de Farmácia e Terapêutica e pré-definido pelos SF em conjunto com o 
serviço do BO). A reposição destes medicamentos é feita mediante o envio, por parte do 
médico prescritor, de um pedido onde justifica a utilização destes medicamentos extra-
formulário, requerendo deste modo a sua reposição. O mesmo se aplica, à reposição de 
medicamentos extra-formulário e que não constam do stock pré-definido.  

Quando a necessidade do uso de determinados medicamentos está previamente 
agendada, por exemplo, nas cirurgias agendadas, os medicamentos requeridos são 
fornecidos no próprio dia da cirurgia.  

A unidade de cirurgia de ambulatório, em conformidade com o Decreto-Lei nº 75/2013, 
de 4 de junho que “estabelece as condições e os requisitos para que os estabelecimentos 
e serviços prestadores de cuidados de saúde, públicos e privados, independentemente da 
sua natureza jurídica, dispensem medicamentos para tratamento no período pós-operatório 
de situações de cirurgia de ambulatório”, de maneira a garantir uma “cirurgia de ambulatório 
mais segura e eficaz, bem como mais racional do ponto de vista económico”, possui seis 
kits de medicamentos diferentes, com vista à sua dispensa gratuita aos utentes em situações 
que assim o exijam. Os kits de medicamentos têm diferentes denominações que permite a 
distinção dos diferentes protocolos terapêuticos existentes e a sua fácil distribuição: o kit A 
de 2 dias (com 12 de paracetamol 500 mg); o kit A de 3 dias (com 18 comprimidos de 
paracetamol 500 mg); o kit B de 2 dias (com 6 de ibuprofeno 400mg); o kit B de 3 dias (com 
9 comprimidos de ibuprofeno 400mg); o kit C de 2 dias (com 6 cápsulas de tramadol 50mg 
e 1 comprimido de Ondansetrom 8mg para uso em SOS) e o kit C de 3 dias (com 9 cápsulas 
de tramadol 50mg e 1 comprimido de Ondansetrom 8mg para uso em SOS). Nos kits está 
ainda indicado qual o protocolo, a posologia e o modo de administração que deve ser 
seguido pelo doente. A preparação e reposição destes kits é assegurada pelos SF, mediante 
a apresentação da prescrição dos mesmos por parte do médico prescritor do SC.  
Serviço de urgência (SU): 

O SU do HB dispõe, também, de uma “farmácia satélite”, de forma a suprir as 
necessidades dos vários setores deste SC, à exceção da Urgência Pediátrica, que possui 
uma “farmácia satélite” individual. A contagem do stock da “farmácia satélite” é feita 
periodicamente e de forma manual por um AO que, com o auxilio de um PDA, gera um 
pedido informático com todos os medicamentos ou produtos farmacêuticos a serem 
repostos, tendo em conta o stock pré-definido para este serviço. Este pedido é sujeito a 
validação pelo FR e subsequente preparação pelo AO. O FR valida a medicação por dose 
unitária da Unidade de Cuidados Intermédios Médicos, enviando para esta secção os 
medicamentos que não façam parte do stock da “farmácia satélite” e/ou os que precisem de 
extra-formulário. A contagem e reposição é feita da mesma forma à descrita para o BO, 
inclusive, o sistema de reposição para alguns medicamentos extra-formulário. 
Reposição por Kanban® 

Este método de reposição de produtos utiliza cartões denominados de “cartões 
Kanban®”, que tem como função sinalizar a necessidade de reposição de determinado 
produto do stock. Para cada medicamento ou produto farmacêutico controlado por este 
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sistema, é definido entre os SF e o SC em questão, uma quantidade máxima e mínima, com 
base no histórico do seu consumo, tipo de prescrição e frequência de reposição. Quando o 
stock atinge o limite mínimo estipulado por cada cartão Kanban®, um AO faz a contagem 
manual dos stocks com o auxilio de um PDA, através do qual se gera um pedido de 
reposição do stock até ao valor máximo estipulado.  
Reposição por Pyxis® 

Este método de reposição de produtos utiliza um armazém inteligente que faz a dispensa 
automática de medicação, auxiliando a dispensa e a gestão dos stocks. Este equipamento 
é composto por uma estação do Sistema Pyxis® Medstation® 3500 no SC e uma consola 
do Sistema Pyxis® Medstation® nos SF. Este sistema é controlado por um FR que faz a 
gestão dos produtos em stock. Periodicamente, a partir da consola do Sistema Pyxis® 
Medstation® nos SF, é emitida de forma automática, uma listagem dos movimentos e 
reposições necessárias, uma listagem com todos os medicamentos constantes do Pyxis® e 
cuja validade expira nos dois meses seguinte, de forma a se poder fazer a gestão dos prazos 
de validade. À exceção dos gases medicinais; medicamentos sujeitos a legislação restritiva; 
injetáveis de grande volume; nutrição entérica e parentérica; medicamentos de frio; material 
de penso; antisséticos e desinfetantes, todos os restantes medicamentos ou produtos 
farmacêuticos podem ser armazenados e distribuídos pelo Pyxis®. Este sistema permite 
definir um stock máximo e mínimo dos medicamentos a partir do qual existe a necessidade 
de reposição, também designado de “stock de segurança”, de forma a cobrir o período em 
que os SF estão encerrados. Os valores de stock foram acordados entre os SF e o SC, de 
acordo com o histórico de consumos e tipos de prescrição, stock de segurança e a 
periodicidade de reposição do SC. 
Distribuição Diária em Dose Unitária  

A Distribuição Diária em Dose Unitária (DDDU) consiste na dispensa de medicamentos 
por dia e doente, tendo como objetivos: aumento da segurança no circuito do medicamento; 
o conhecimento do perfil farmacoterapêutico de cada doente; a diminuição dos riscos 
associados a erros de prescrição (como interações, doses incorretas, alergias, entre outros); 
a racionalização da terapêutica e a redução dos custos associados ao desperdício.  

Nos SF do HB, a área reservada à DDDU é composta por cinco áreas distintas: a área 
de preparação propriamente dita; a área destinada à devolução dos medicamentos; a área 
de higienização; a sala adjacente e a sala de apoio à dose unitária.  

Os medicamentos que integram este sistema de distribuição são prescritos pelo médico, 
sendo as prescrições médicas consultadas pelo FR, que as valida e faz o registo de 
consumo dos medicamentos distribuídos. É emitido um mapa farmacoterapêutico a partir do 
qual são preparadas as malas a serem enviadas a cada SC por um AO, sendo que, cada 
mala contém gavetas com o nome do doente, o número do processo, o SC e a cama. 
Dependendo do SC em questão, está estabelecido um horário para a validação, emissão 
do mapa farmacoterapêutico e distribuição das malas. Existem alguns medicamentos que 
não são fornecidos pela DDDU, como os de grandes volumes, o Paracetamol e os SOS. Os 
estupefacientes, psicotrópicos e hemoderivados são distribuídos por um circuito próprio. 

Na validação das prescrições, a intervenção do FR poderá ser necessária nas seguintes 
situações: alterações na dose usualmente prescrita; frequência e modo de administração 
inadequados; incompatibilidade entre medicamentos; alergia ao medicamento(s) prescrito(s) 
e esclarecimento de outras não conformidades. 
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No HB, a DDDU é auxiliada por equipamentos semiautomáticos, que agilizam o processo 
de preparação das malas e diminuem a possibilidade de ocorrência de erros:  

• Fast Dispensing System (FDS) – pode ser utilizado tanto na distribuição clássica 
como na DDDU, destinando-se essencialmente à reposição de stocks e dispensa de 
formas farmacêuticas orais sólidas, com o recurso a cassetes calibradas por 
medicamento e laboratório, dispostas num carrossel rotativo, que efetua a 
reembalagem dos medicamentos que não vem identificados com lote e validades 
unitariamente e, a dispensa desses medicamentos em embalagens seladas, 
devendo estas conter a Denominação Comum Internacional (DCI), dose, validade, 
lote interno e laboratório do medicamento. Também possui um tabuleiro que permite 
a reembalagem das formas farmacêuticas orais fracionadas com pouca rotatividade 
ou que não possuem cassete calibrada. A dispensa de medicamentos é feita por 
doente.  

• Kardex® - pode ser utilizado para o armazenamento e dispensa de medicamentos, 
mas não é exclusivo de FF orais sólidas. É constituído por prateleiras com gavetas 
destinadas a um único medicamento, com rotação vertical. Neste equipamento é 
fornecida a informação para a DDDU, indicando o nome do doente, a cama, o SC e 
a gaveta em que está localizado o medicamento a dispensar. A dispensa é feita por 
medicamento e SC.  

Existem medicamentos que não se encontram parametrizados nestes equipamentos e, 
nestes casos, o FR emite uma lista para que o AO responsável efetue a operação 
manualmente. 

No dia seguinte, as malas da DDDU são recolhidas nos SC pelo AO responsável e, se 
possuírem medicamentos nas gavetas que não foram administrados, procede-se à sua 
devolução informática após verificação do estado de conservação, apresentação, 
identificação e prazo de validade. 
Distribuição em Regime de Ambulatório 

Os SF no HB, asseguram a dispensa de medicamentos totalmente comparticipados em 
regime de ambulatório, ao abrigo da legislação em vigor. A dispensa destes medicamentos 
implica um rigoroso controlo pelos SF, devido ao perfil farmacocinético e farmacodinâmico 
dos diferentes medicamentos, ao seu impacto económico e tem como objetivos principais, 
dispensar o medicamento, garantir a sua correta utilização, monitorizar a adesão à 
terapêutica e o aparecimento de efeitos adversos. A dispensa de medicamentos em regime 
de ambulatório permite que estes doentes, na maioria das vezes com patologias crónicas, 
tenham acesso à medicação necessária e a um acompanhamento contínuo e 
individualizado. 

No HB, a farmácia de ambulatório localiza-se numa zona de fácil acesso aos doentes e 
é constituída por uma sala de espera, uma sala de atendimento privada e uma zona de 
armazenamento de medicamentos com controlo diário de temperatura e humidade. 

A gestão de stocks é feita pelo método de KanBan®. Determinados medicamentos, que 
possuem um consumo reduzido, estão disponíveis tanto no armazém da farmácia de 
ambulatório como no armazém geral dos SF. Estes medicamentos, integram as 
encomendas do armazém geral e são repostos internamente utilizando um método de 
KanBan® interno de cor diferente, cujo ponto de encomenda funciona como um pedido ao 
armazém geral dos SF para se efetuar a reposição.  

Os medicamentos dispensados a doentes que pretendam iniciar o seu tratamento, ou 
sempre que haja alguma alteração na terapêutica medicamentosa em curso, em regime de 
farmácia de ambulatório, necessitam de ser requisitados pelo médico ao SF, através de um 
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formulário próprio, acompanhado da prescrição médica e da devida justificação clínica. O 
formulário consiste num pedido de autorização de dispensa de medicamentos em regime 
de ambulatório, onde deverá constar a dose, frequência de administração e a justificação 
clínica para a toma dessa medicação. A autorização da dispensa é da responsabilidade dos 
órgãos de administração e gestão do HB e, também, da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica. Se a justificação clínica não está incluída no resumo das características do 
medicamento (RCM), nos casos “off label”, o pedido terá, também, de ser avaliado pela 
Comissão de Ética do HB. Se a decisão for favorável, o FR estabelece o primeiro contacto 
com o utente, fornecendo as informações acerca do funcionamento do serviço para a 
dispensa de medicamentos em regime de ambulatório; um cartão (com o nome e o número 
interno do processo do doente) que permite, juntamente com a apresentação do cartão de 
cidadão, registar as datas dos levantamentos de medicação seguintes e, o horário e contato 
telefónico disponíveis em caso de dúvidas. No ato da dispensa, é dever do FR informar o 
doente quanto à via e a forma de administração dos medicamentos; condições de 
armazenamento; precauções a ter com a toma dos medicamentos e, quantidade de 
medicamentos cedidos e os possíveis efeitos adversos associados à terapêutica.  

Nas dispensas de medicação subsequentes, se o doente não puder levantar a 
medicação, a tarefa poderá ser feita por um cuidador do doente, desde que se faça 
acompanhar do respetivo cartão de cidadão e do cartão de identificação do doente. O 
cuidador do doente deverá assinar um termo de responsabilidade, no qual se compromete 
pelo levantamento da medicação do doente, pela correta utilização e conservação da 
mesma, assim como, um documento com a discriminação da medicação e quantidades que 
foram dispensadas. 

A cedência de medicação a doentes externos ao HB, que estão a ser seguidos em 
consultas especializadas e certificadas, ao abrigo do Despacho 18419/10, de 2 de 
Dezembro, poderá ser realizada se o consultório médico prescritor estiver registado no site 
da direção geral de saúde e os doentes, no momento da dispensa, se fizerem acompanhar 
de uma prescrição médica externa ao hospital e de um relatório do médico especialista 

A prescrição médica deverá ser renovada pelo médico prescritor sempre que a sua 
validade expire e, a terapêutica medicamentosa, é dispensada com periodicidade mensal. 
Apenas em casos excecionais, a medicação poderá ser cedida por um período superior a 
um mês, quando devidamente justificado e autorizado pelos órgãos de administração e de 
gestão do HB. 

A dispensa dos medicamentos biológicos para o tratamento da artrite reumatoide; 
espondilite anquilosante; psoríase em placas; artrite psoriática e artrite idiopática juvenil 
poliarticular, beneficiam de um regime excecional de comparticipação. Esta dispensa está 
obrigada ao preenchimento do “registo mínimo obrigatório”, do qual constam diversos dados 
relativos ao doente, medicação e patologia, quer a prescrição tenha origem em consultórios 
públicos ou privados, devendo todos estes dados ser mensalmente reportados ao 
INFARMED, I. P.. 

A dispensa do medicamento talidomida também está sujeita a restrições, 
nomeadamente, quanto à validade da prescrição deste medicamento, que pode variar 
consoante se trate de homens ou mulheres sem potencial para engravidar ou de mulheres 
com potencial para engravidar, devendo a prescrição neste último caso, ser acompanhada 
de um resultado de teste de gravidez negativo. Dado o potencial teratogénico da talidomida, 
o tratamento só terá continuidade após a confirmação de um resultado negativo do teste de 
gravidez. Além destes aspetos, a dispensa da talidomida requer a apresentação do 
Formulário de Autorização de Prescrição e do Livro do Doente.  
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A dispensa de hormona de crescimento, só pode ser efetuada pelo responsável pelo 
doente ou por um cuidador do doente devidamente identificado, definido desde o início do 
tratamento. Aquando da dispensa, existe um formulário próprio que deverá ser rubricado 
pelo FR e pelo responsável pelo doente. 

Os doentes seguidos em regime de ambulatório apresentam patologia diversa e, entre 
as mais frequentes, é de destacar a hepatite B; hepatite C; vírus da imunodeficiência 
humana (VIH); esclerose múltipla; esclerose lateral amiotrófica; doença renal crónica ou 
doença inflamatória intestinal, como a Doença de Crohn e a Colite ulcerosa. 
Distribuição em Circuito Especial 
Estupefacientes e Psicotrópicos 

A aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos estupefacientes e 
psicotrópicos, é feita num circuito especial, de acordo com a legislação vigente - Decreto Lei 
nº15/93, de 22 de janeiro, Decreto Regulamentar de nº61/94, de 12 de outubro e Portaria 
nº981/98, de 8 de junho. O Decreto-Lei nº15/93, de 22 de Janeiro define quais as 
substâncias estupefacientes e psicotrópicos sujeitos a controlo. 

A medicação é adquirida mediante o envio da nota de encomenda acompanhada do 
anexo VII - Modelo nº 1506 (Anexo I), um original e um duplicado, numerado 
sequencialmente, preenchido e assinado pelo FR e, depois carimbado pelos SF (o 
documento original deverá ser devolvido aos SF aquando da entrega da encomenda, 
assinado e carimbado pela direção técnica (DT) do fornecedor). A gestão do stock destes 
medicamentos segue o método de Kanban®. 

A receção e processamento das encomendas deste tipo de medicação é realizada por 
um AO, de forma prioritária relativamente às restantes, para que esta seja novamente 
conferida e arrumada em armazém próprio de acesso restrito, pelo FR. 

O armazenamento destes medicamentos nos SF é feito numa sala individual, de acesso 
estritamente restrito a pessoal autorizado e com um sistema de abertura por leitura 
magnética de um cartão de segurança. O armazém é composto por três cofres com 
fechadura de segurança, onde são armazenados os medicamentos, ordenados 
alfabeticamente pela DCI. Nos SC, são armazenados na “farmácia satélite”, dentro de um 
cofre com fechadura de segurança.  

A distribuição desta medicação pelas “farmácias satélite” dos SC, é orientada tendo em 
conta um stock pré-definido pelo SF em conjunto com cada SC de acordo com as suas 
especificidades. Em cada SC, o consumo de cada um destes medicamentos é registado 
informaticamente e, também, no Anexo X - Modelo nº 1509 da INCM (Anexo II) pelo ER do 
SC em questão, datado e assinado pelo FR se em conformidade, que depois faz o 
correspondente débito informático e comparação dos valores do stock informático com os 
valores do stock real no cofre.  

Quando a medicação requerida por determinado SC não faz parte ou, é numa quantidade 
diferente da do stock pré-definido, o FR cria um stock temporário mediante um pedido, como 
descrito anteriormente, via Anexo X - Modelo nº 1509 da INCM pelo ER do SC, com o 
produto, quantidade requerida e a data de criação. O procedimento para regularização do 
stock temporário é semelhante, usando para o efeito o Anexo X.  

Os stocks dos SC são revistos periodicamente, verificando-se a quantidade de cada 
medicamento e os seus prazos de validade e, o relatório final, assinado pelo FR e o ER, é 
devidamente arquivado nos SF. 

O HB segue o programa de distribuição da metadona da responsabilidade do 
departamento Centro de Respostas Integradas (CRI) da Administração Regional de Saúde 
do Norte (ARS) e, desta forma, o stock da metadona é gratuitamente fornecido pelo CRI. O 
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registo do seu consumo é feito, à semelhança do que foi descrito anteriormente, via Anexo 
X.  

Todos os documentos envolvidos para a distribuição dos estupefacientes e psicotrópicos 
são arquivados e conservados adequadamente pelo FR durante três anos.  

A destruição destes medicamentos ocorre obrigatoriamente por incineração. Se a 
inutilização do medicamento é devido a uma quebra, o procedimento de destruição deve ser 
feito pelo FR acompanhado de uma testemunha, registado e datado em Anexo X. Se a 
inutilização do medicamento é devido à expiração do prazo de validade, o procedimento de 
destruição poderá requerer a presença de uma testemunha por parte do INFARMED, I.P., 
e, se este assim o determinar, é marcada a data e o local onde o FR procede à inutilização 
do medicamento, elaborando posteriormente um auto que deverá ser enviado ao 
INFARMED, I.P.. 
Hemoderivados 

Os medicamentos derivados do sangue ou do plasma humano, caraterizam-se por serem 
medicamentos preparados à base de constituintes do sangue, entre os quais, a albumina, 
fatores de coagulação e imunoglobulinas de origem humana. 

O Despacho nº 28356/2008, de 13 de outubro e o Despacho Conjunto nº 1051/2000, de 
14 de setembro, 2ª série, regulamentam que os medicamentos hemoderivados sejam objeto 
de identificação e registo do dador e do recetor, de modo a garantir a segurança e a 
rastreabilidade de todos ao atos em que estão envolvidos e, o Despacho nº11 291/97, do 
Secretário de Estado da Saúde, de 27 de outubro, publicado no Diário da República, 2ª série, 
nº267, de 18 de novembro de 1997, estabelece que a nível hospitalar se adote um 
procedimento uniforme para os registos de requisição clínica, administração e distribuição 
ou, reposição pelos SF destes medicamentos. 

A gestão destes medicamentos no HB é feita pelo método de Kanban® à 
responsabilidade do FR. A receção da encomenda destas substâncias é prioritária e vem 
acompanhada de um Certificado de Autorização de Utilização de Lote, emitido pela Direção 
de Qualidade do INFARMED, I.P., arquivado pelo FR. 

O armazenamento destes medicamentos é feito numa sala específica designada de 
“Armazém de Hemoderivados e Fatores de Coagulação”, à exceção daqueles que têm 
necessidade de armazenamento a baixas temperaturas (2º a 8ºC) e que são guardados no 
“Armazém do Frio”, composto por vária câmaras refrigeradoras. O plasma humano, pelas 
suas caraterísticas e estado de conservação (-18 ºC), é armazenado no serviço de 
Imunohemoterapia, que medeia a sua reposição. Nos SC que justifiquem o seu uso regular, 
como no serviço de Imunoterapia, existe um stock previamente definido e aprovado, por 
cada SC, pelos SF e pela Direção Clínica.  

A distribuição destes medicamentos é realizada na sequência de uma prescrição médica 
a cada doente e controlada pela utilização de um impresso de modelo próprio - Modelo nº 
1804, exclusivo do Instituto Nacional Casa da Moeda, constituído por duas vias, a “Via 
Farmácia” (original) e a “Via Serviço” (duplicado). A via original deste impresso é arquivada 
nos SF (Anexo III) e a via duplicado é arquivada no processo clínico do doente (Anexo IV). 
Relativamente ao plasma fresco congelado inativo, o procedimento anteriormente descrito 
é realizado pelo serviço de Imunohemoterapia.  Todos os medicamentos 
hemoderivados fornecidos são identificados com o nome do doente, serviço clínico, 
quantidade e condições de conservação. O registo de consumo é posteriormente efetuado 
pelo FR. Semestralmente, é realizada uma auditoria ao stock de cada SC, onde são 
controladas as quantidades e os prazos de validade dos medicamentos e, uma auditoria ao 
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consumo destes medicamentos, pela análise da via arquivada no processo clínico de cada 
doente.  
Gases medicinais 

De acordo com o Estatuto do Medicamento, aprovado segundo o artigo 149º do Decreto-
Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, os gases medicinais podem ser considerados como 
medicamentos ou dispositivos médicos, na sua forma pura ou em mistura (ar medicinal).  

Por definição um medicamento é, toda a substância ou associação de substâncias 
apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres 
humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano 
com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação farmacológica, 
imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. Gases 
medicinais medicamento são gases ou misturas de gases, liquefeitos ou não, destinados a 
entrar em contacto direto com o organismo humano e desenvolvendo uma atividade em 
conformidade com a de um medicamento, designadamente pelos seus usos em terapias de 
inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou 
células destinadas a transplantes, sempre que em contacto com estes.  

Um dispositivo médico define-se como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 
material ou artigo, destinado a ser usado no corpo humano, cujo principal efeito pretendido 
não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, para fins de 
diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento ou atenuação de uma doença; 
diagnóstico, monitorização, tratamento ou atenuação ou compensação de uma lesão ou 
deficiência; investigação, substituição ou modificação da anatomia ou de um processo 
fisiológico. 

Os gases medicinais devem apresentar um elevado padrão de qualidade, segurança e 
eficácia e, assegurar que os procedimentos inerentes ao seu circuito estejam de acordo com 
as Good Manufacturing Practices (GMP) e as Good Distribution Practices (GDP).  

O HB possui no seu stock gases medicinais, de entre os quais, são considerados 
medicamentos o Oxigénio; Ar medicinal (N2+O2); Protóxido de azoto e Óxido nítrico. São 
considerados dispositivos médicos o Azoto líquido; Árgon; Dióxido de carbono; Hélio; 
Mistura de CO2 (0,265%) + He (19%) + O2 (19%); Hexafluoreto de enxofre; Hexafluoretano; 
Octafluorpropano.  

O armazenamento dos gases medicinais é feito, tendo em conta o seu volume, em 
reservatórios cilíndricos ou garrafas e recipientes criogénicos: cilindros ou garrafas - 
transportável, pressurizado e com capacidade máxima de enchimento de 150 litros. Devem 
apresentar, obrigatoriamente, rótulo identificativo; características do gás; menção dos riscos; 
medidas preventivas; instruções em caso de acidente; simbologia internacionalmente 
reconhecida; constituição em alumínio ou aço em casos de maiores volumes; corpo branco 
e ogiva de cor específica para o tipo de gás acondicionado – preto/branco (N2 + O2); preto 
(N2); cinzento (CO2); castanho escuro (He); branco (Oxigénio medicinal e O2 branco); azul 
(N2O) e azul/branco (O2 + N2O). No caso de misturas de gases ogiva pintada com faixas 
de acordo com cada gás componente da mistura; Recipientes criogénicos – possuem gases 
criogénicos ou liquefeitos a temperaturas muito baixas e podem ser fixos, como os tanques, 
ou móveis, como as cisternas. 

A encomenda e distribuição dos gases medicinais, à responsabilidade do FR, é efetuada 
da seguinte forma no HB: cilindros ou garrafas - o AO responsável faz a contagem das 
garrafas cheias e vazias, preenche um impresso e entrega-o ao FR, que avalia a quantidade 
a encomendar e envia posteriormente ao AT, para que este proceda à encomenda via 
correio eletrónico, em dias previamente definidos. O Serviço de Eletromedicina é 
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responsável pela manutenção e troca dos cilindros ou garrafas das rampas (que consistem 
em conjuntos ou quadros de cilindros ou garrafas) informando o SF aquando da necessidade 
da reposição desse stock; recipientes criogénicos – o AO responsável efetua diariamente o 
controlo dos níveis dos gases medicinais e avalia a existência de alarmes ativos, efetuando 
um pedido de reabastecimento dos recipientes criogénicos quando o nível destes esteja a 
50% do total da sua capacidade.  

O armazenamento dos gases medicinais está devidamente protocolado, seguindo os 
requisitos descritos nos documentos Anexo 6 (GMP), Deliberação nº56/CD/2008 e Norma 
ISSO 7396-1:2007, nomeadamente, as zonas de armazenamento ordenadas de acordo com 
o tipo de gás, capacidade de cilindro, quantidade gasta, em situação de recolha, devolução 
ou quarentena; os cilindros estão armazenados verticalmente; os agentes extintores são de 
acordo com os gases armazenados; os reservatórios criogénicos estão situados ao ar livre 
e com acesso restrito; o pavimento circundante ao depósito e zona de abastecimento, é 
isento de asfalto e produtos betuminosos. 

Nos SC, as garrafas encontram-se armazenadas verticalmente, numa sala de acesso 
restrito e presas à parede, cumprindo as normas relativas ao seu armazenamento. 

O sistema de distribuição dos gases medicinais no HB é constituído por três fontes de 
fornecimento, nomeadamente, uma fonte principal; uma fonte de reserva e uma fonte de 
emergência, assegurando desta forma as necessidades dos diferentes SC. Os gases 
medicinais principais e que são fornecidos com regularidade, circulam em circuito fechado, 
por canalizações de cobre, com reguladores de pressão e caudalímetros, desde a central 
de gases até aos diferentes SC. No caso das garrafas, estas circulam da mesma forma que 
os medicamentos, com as devidas condições de segurança, após requisição por parte do 
SC ao SF (para gases de consumo esporádico) ou por níveis em SC (para gases de 
consumo regular). Cada SC possui um stock de gases medicinais, definido pela Direção do 
Serviço, ER e SF. O AO responsável, recolhe as garrafas vazias e repõe pelas garrafas em 
stock que se encontram nos SF e, o débito do consumo, é feito pelo FR. 

Produção e Controlo de Qualidade de Formas Farmacêuticas 
Não Estéreis 
Galénica 

Os medicamentos manipulados podem ser classificados como Fórmulas 
Magistrais (quando são preparados segundo uma receita médica que especifica o doente a 
quem o medicamento se destina), ou Preparados Oficinais (quando o medicamento é 
preparado segundo indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário). 

Em farmácia hospitalar, a manipulação de medicamentos tem como objetivo a satisfação 
de necessidades especiais de doentes que, por variadas razões, requerem que determinado 
medicamento seja administrado numa determinada dosagem e/ou FF específica, quando 
essas condições não estão disponíveis no mercado. A preparação dos medicamentos 
manipulados é feita consoante as necessidades, contudo, existem formulações que, pela 
elevada demanda, são preparadas antecipadamente. 

Todo o procedimento galénico obedece aos Decretos-Lei nº 90/2004 de 20 de abril e nº 
95/2004 de 22 de abril e, à Portaria nº 594/2004 de 2 de junho, que definem: as “Boas 
Práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e 
hospitalar”; que é da responsabilidade de um farmacêutico, supervisionar todo o 
procedimento galénico; que a execução deve ser realizada por pessoal com formação 



 
 

 13 

específica e com conhecimento das normas de higiene e limpeza do local de manipulação, 
de forma a garantir a qualidade, segurança e eficácia de todo o processo. 

Os SF do HB, dispõem de uma secção onde se procede a manipulação e preparação de 
produtos farmacêuticos não estéreis - Laboratório de Preparações Galénicas, constituído 
por cinco áreas distintas: área de limpeza, preparação, documentação, pesagem e de 
armazenamento de matérias-primas, onde os níveis de iluminação, humidade e temperatura 
são devidamente controlados. 

Inicialmente, ocorre a validação da prescrição médica do medicamento manipulado pelo 
FR, que visa assegurar a correta dosagem das substâncias ativas e a ausência de 
interações nocivas para o doente ou que comprometam a eficácia do medicamento 
manipulado. Depois, é elaborada a ficha de preparação da formulação pelo FR (de acordo 
com Formulário Galénico Português ou bibliografia sustentada), que deve ter em conta a 
estabilidade do princípio ativo, a compatibilidade físico-química dos componentes, assim 
como, a conservação do produto depois de acabado. Para se dar início à preparação do 
medicamento manipulado, o FR deverá certificar-se que o laboratório cumpre com as 
condições de higiene e segurança e, a preparação do medicamento manipulado 
propriamente dita, deverá ser efetuada por um farmacêutico ou, por um TDT sob supervisão 
farmacêutica, excetuando, os casos que envolvam substâncias psicotrópicas ou 
estupefacientes, em que a manipulação e verificação é efetuada por dois farmacêuticos. 
Ambos os intervenientes na preparação do medicamento manipulado, deverão assinar e 
datar o documento de preparação e, durante as etapas críticas da produção (como na 
medição de volumes e massas), deverá ser feita uma dupla verificação, de forma a garantir 
a qualidade e segurança do produto final. Depois de devidamente preparado e 
acondicionado, o produto deverá ser rotulado, sendo que o rótulo, em termos gerais, deverá 
conter toda a informação acerca do manipulado; identificação do doente; quantidade; 
operador; validade; lote; local de aplicação e condições de conservação. No fim, para 
libertação do lote, o FR atesta a conformidade das preparações e valida o produto final.  A 
ficha de preparação e uma segunda via do rótulo, são arquivados por um período não 
inferiora a três anos e o medicamento manipulado é distribuído ao SC. 

O controlo de qualidade é feito por avaliação do produto final obtido, quanto às suas 
caraterísticas organoléticas, massa ou volume final, aspeto, cor e odor. 
Estéreis 
Nutrição parentérica e Colírios fortificados 

A Unidade de Produção de Estéreis (UPE) nos SF, encontra-se numa zona separada das 
restantes unidades do SF, é de acesso limitado a profissionais autorizados e possui 
caraterísticas especiais, dada as atividades que aí se desenvolvem, nomeadamente: área 
de vestiário não limpa ou sala suja (local que pode funcionar como vestiário e com um 
lavatório para a desinfeção das mãos); área de vestiário limpa; sala de apoio com armazém; 
antecâmara (local de colocação do equipamento de proteção individual, com um lavatório 
para higienização das mãos); sala limpa para a produção de estéreis com câmara de fluxo 
laminar e transfer (faz a comunicação entre a sala de apoio e a sala limpa). Todas as áreas 
da unidade, possuem paredes e tetos com esquinas arredondadas e pintura plastificada de 
fácil limpeza.  

Diariamente, são preparadas as bolsas de nutrição parentérica individualizada para a 
Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, de acordo com as necessidades de cada bebé 
e, os colírios fortificados, consoante as necessidades de stock existente no internamento de 
Oftalmologia (para cumprir o protocolo de tratamento da endoftalmite) e as necessidades de 
tratamento, mediante a prescrição clínica. As prescrições de bolsas de nutrição parentérica 
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são validadas pelo FR, que verifica a osmolaridade, a estabilidade, incompatibilidades, 
posologia e volume descritos na prescrição, de acordo com as características do doente e 
em função das guidelines existentes e, se conformes, são preparadas de seguida por um 
farmacêutico e um TDT.  

A manipulação de preparações estéreis requer cuidados especiais, para não ocorrer 
contaminações microbiológicas, de partículas e/ou pirogénios. Os procedimentos no âmbito 
do tratamento de alertas de qualidade são estabelecidos por normativas internacionais 
(Comissão Europeia e Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PICs)). As bolsas 
de nutrição parentérica, devem ser preparadas em áreas limpas, num ambiente de classe A 
e sob câmara de fluxo laminar (câmara de fluxo laminar vertical (CFLV), no caso do HB). A 
produção dos colírios, deve ser feita em ambiente de classe C, caso haja filtração estéril no 
final (0,22 µm), mas, no caso do particular do HB, a preparação dos colírios é feita da mesma 
forma que as bolsas de nutrição parentérica, isto é, dentro da câmara de fluxo laminar. O 
fabrico é efetuado em áreas convencionalmente limpas, com ar filtrado, a pressão positiva, 
temperatura e humidade controladas. Todas as áreas da unidade, possuem paredes e tetos 
com esquinas arredondadas e, pintura plastificada de fácil limpeza, por forma a evitar a 
contaminação microbiana. Logo após a preparação das bolsas de nutrição parentéricas, 
estas são armazenadas em mangas seladas termicamente e colocadas no frigorífico. Um 
AO dos SF é responsável pelo transporte das preparações parentéricas ao SC a que se 
destinam. Tanto o AO como o enfermeiro responsável pela receção devem rubricar o 
impresso respetivo. Os colírios são identificados com um rótulo e selados termicamente 
numa manga. Para uma melhor identificação, cada colírio é identificado com uma cor. No 
final, estes são armazenados no frigorífico.  

A sala de preparação permite o contacto com a sala de apoio através de um transfer de 
duas portas, uma para cada lado da sala, com um sistema que impede que ambas estejam 
abertas em simultâneo. Todo o material que circule através do transfer, nomeadamente os 
tabuleiros com o material destinado à preparação, é devidamente desinfetado com álcool a 
70º. A entrada de pessoas para a sala de preparação é feita através de uma antecâmara; 
uma área transitória, com um sistema de portas que impede que o acesso à sala de apoio 
e à sala de preparação estejam disponíveis em simultâneo. Na antecâmara, o FR pela 
preparação e o FR que lhe prestará apoio e que fará a dupla verificação, equipam-se com o 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) descartável necessário à correta manipulação, 
nomeadamente: touca, máscara, fato e luvas. Dentro da sala de preparação e entre cada 
preparação, o FR coloca um par de luvas estéreis adicional, de modo a garantir a 
esterilidade. Todo o pessoal interveniente, tem de ter formação específica e periódica em 
microbiologia, higiene e assepsia.  

Diariamente a sala é limpa, de acordo com as boas práticas, utilizando os detergentes e 
desinfetantes adequados. A verificação da sala a nível microbiológico, é feita através da 
análise de culturas de vários pontos da câmara e da análise das dedadas do operador. É 
devidamente identificada e armazenada uma amostra representativa, para que possa ser 
facilmente analisada e rastreada. 
Citotóxicos  

Nos SF do HB, a produção e preparação de medicamentos citotóxicos estéreis ocorre na 
Unidade de Controlo e Preparação de Citotóxicos (UCPC). A infraestrutura da UCPC é 
similar à da UPE, pois em ambas são produzidos medicamentos estéreis. Na sala de apoio 
da UCPC, faz-se a emissão dos mapas de produção, os rótulos para a preparação dos 
tratamentos de quimioterapia, a organização dos tabuleiros individualizados por preparação 
e a libertação do lote; na sala limpa da UCPC, onde se encontra a CFLV, faz-se a 
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manipulação dos citotóxicos a pressão negativa, de forma a assegurar a manutenção das 
condições de assepsia e segurança, na medida em que, impede o fluxo do ar potencialmente 
contaminado do exterior para a sala de manipulação.  

A equipa que integra a UCPC, é formada por farmacêuticos e TDT com formação 
especializada nesta área. Diariamente, os elementos da equipa revezam-se na preparação 
e produção dos medicamentos citotóxicos, de forma a minimizar o tempo de exposição aos 
citotóxicos e, na sequência deste maior risco de exposição, a equipa é acompanhada com 
maior regularidade pelo organismo de saúde ocupacional. 

Antes da manipulação dos medicamentos citotóxicos, preparam-se os tabuleiros com o 
material necessário para a preparação de cada fármaco (por exemplo: número de ampolas 
necessárias, soros de diluição, seringas, agulhas, bombas infusoras, etc.), e são 
transferidos da sala de apoio para a sala de manipulação através do transfer, com 
pulverização de todo o material com álcool a 70º. O acesso à sala limpa segue um protocolo 
que garante as condições de segurança e higiene, isto é, os farmacêuticos e/ou TDT, 
procedem novamente à higienização das mãos, vestem um novo par luvas e uma segunda 
bata descartável, uma touca, uma máscara e, após entrada na sala limpa e imediatamente 
antes de qualquer atividade, vestem um par de luvas estéreis. A manipulação dos 
medicamentos citotóxicos, ocorre na sala limpa por dois elementos da equipa (um deles é 
obrigatoriamente um farmacêutico), sendo que um deles será o responsável pela produção 
e o outro por colocar o material e fazer a dupla verificação.  

Após a produção, no caso de haver porções sobrantes de fármacos citotóxicos, estes 
são reaproveitados por identificação com a data, hora de abertura e volume retirado, 
protegidos com parafilme e corretamente armazenados, de acordo com a estabilidade do 
fármaco em questão. Diariamente, são verificados e eliminados adequadamente, aqueles 
que já não apresentam estabilidade.  

Na sala de apoio, todas as preparações de medicamentos citotóxicos são rotuladas com 
o nome do doente, número do processo HB, fármaco, volume, dosagem e lote, uma 
indicação de alerta de “citotóxico” e/ou a indicação de “refrigerar” (conservação no frio, entre 
2 a 8 ⁰C). Se o medicamento citotóxico for fotossensível, o produto é envolto numa película 
protetora da luz e faz-.se uma dupla rotulagem (na embalagem e no exterior da película 
protetora da luz). Existe uma sinalética especial para os Alcaloides da Vinca e utilizam-se 
diferentes cores para as diferentes vias de administração, nomeadamente, cor verde para a 
via de administração subcutânea e cor vermelha para a via de administração intratecal. 
Segue, ainda, um circuito segregado por forma a evitar qualquer possibilidade de erro. 

A limpeza diária da sala é semelhante à EPE e aquando da preparação de medicamentos 
citotóxicos de aplicação intratecal, é realizada uma limpeza profunda adicional da CFLV, de 
forma a garantir o maior grau de esterilidade possível.   

Um dos farmacêuticos do grupo da Produção dos SF do HB, integra a equipa 
multidisciplinar do Hospital de Dia Oncológico (HDO). No HDO, faz-se a validação 
informática das prescrições médicas por um FR, seguindo-se o registo do nome dos doentes, 
respetivos HB e protocolos terapêuticos dos doentes num ficheiro Excel. O ficheiro é 
guardado numa pasta compartilhada dos SF, permitindo que um segundo Farmacêutico 
efetue uma dupla validação das prescrições médicas, e desta forma, organizar e imprimir os 
mapas de produção. Os citotóxicos são transportados por um AO para o HDO, onde são 
conferidos por um farmacêutico desta unidade e pelo ER, nomeadamente, o nome do 
paciente a que se destina a terapêutica, o volume e a dosagem. Esta verificação é feita com 
equipamento adequado (bata protetora e luvas) e, só depois deste procedimento, podem 
ser administradas as terapêuticas pela equipa de enfermagem. No HDO, são dispensados, 
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também, medicamentos orais como os antieméticos ou fatores de crescimento. Durante a 
dispensa, o farmacêutico tem a oportunidade de acompanhar a farmacoterapia, 
questionando o doente sobre a existência de eventuais efeitos secundários a serem 
reportados ao médico responsável e, assume um papel importante na clarificação de alguns 
aspetos relacionados com a toma dos medicamentos, melhorando a adesão à terapêutica. 

Ensaios Clínicos 
A unidade de Ensaios Clínicos (EC) do HB, resulta de uma parceria entre os SF do HB e 

o Centro Clínico Académico (CCA). Os EC exercem funções na regulação e na garantia da 
qualidade do circuito do Medicamento Experimental (ME). O seu funcionamento está 
comprometido com as Good Clinical Practice (GCP), isto é, com um conjunto de requisitos 
de qualidade, em termos éticos e científicos, reconhecidos a nível internacional, que devem 
ser respeitados na conceção, realização, registo e notificação dos EC, bem como da 
credibilidade desses ensaios. Presentemente, decorrem ensaios clínicos de fase II, III e IV. 
A unidade de EC localiza-se nos SF do HB, numa área específica, de acesso restrito, com 
condições de temperatura e humidade controladas. É constituída por três secções: uma 
secção de atendimento e monitorização, uma secção de armazenamento e uma terceira 
secção destinada à devolução de produtos.  

Os EC são estudos realizados no ser humano para avaliar os efeitos clínicos, 
farmacológicos e farmacodinâmicos de ME, para analisar a farmacocinética e/ou determinar 
a segurança e a eficácia. O ME pode ser definido como uma forma farmacêutica utilizada 
no estudo, princípio ativo ou placebo, quer se trate de um novo medicamento ou de um 
medicamento com AIM, mas destinado a outra função, ou para se obter mais informação.  

Inicialmente, é requerida a aprovação para realização do estudo pelas autoridades 
responsáveis (Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), INFARMED, I.P., 
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), EPD, CCA e HB). A iniciativa de 
realização do estudo pode partir por parte do promotor (pessoa, singular ou coletiva, instituto 
ou organismo responsável pela conceção, realização, gestão ou financiamento de um EC), 
habitualmente um Laboratório ou Clinical Resarch Organization por ele designado, ou por 
iniciativa do investigador. O promotor é responsável por apresentar toda a documentação 
necessária à realização do estudo (licenças ou autorizações específicas para o uso do ME), 
designando um monitor (profissional que acompanha os EC para manter o promotor 
informado, relatando a sua evolução e verificando as informações e dados registados), que 
mediará o contacto entre o promotor e a equipa de investigação (constituída por 
investigadores e por todos os profissionais que participam no estudo de forma direta ou 
indireta). O promotor identifica o centro de ensaio (local de realização de ensaio ou 
estabelecimento de saúde, público ou privado, laboratório ou outra entidade dotada de 
meios materiais e humanos adequados à realização de um EC, situado no território nacional 
ou no território de qualquer Estado Membro da União Europeia ou de um Estado terceiro), 
realiza uma visita de qualificação (onde é avaliado se o centro de ensaio é adequado ao 
estudo em causa), seguida de uma visita de início (onde se faz um esclarecimento da equipa 
acerca do estudo, quer a nível do protocolo e funcionamento do estudo, quer a nível da 
molécula) e, se tudo estiver conforme, realiza-se a consulta a cada participante (pessoa que 
participa no EC, quer como recetor do ME, quer para efeitos de controlo e, dependendo da 
fase do EC em causa, poderá ser doente ou saudável), onde é assinado o consentimento 
informado (declaração livre e esclarecida, tomada pelo participante no estudo, dotado de 
capacidade para o fazer ou pelo seu representante legal, após ter recebido toda a 
informação sobre o estudo, sendo que o referido consentimento pode ser retirado a qualquer 
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momento do estudo) e aplicados os critérios de qualificação (inclusão e  exclusão). Se o 
participante preencher todos os requisitos necessários, será realizado um screening seguido 
de randomização dos participantes do estudo de forma a definir a sua função no estudo. 
Durante o decurso do EC, serão realizadas visitas periódicas de monitorização por parte do 
monitor, que fará a verificação contínua de todos os processos envolvidos e mediará a 
comunicação com o promotor.  

É da responsabilidade do FR garantir o correto circuito do ME, nomeadamente, a sua 
Receção; Gestão e Armazenamento; Manipulação da Informação e Dispensa; Devolução; 
Reconciliação e, por fim, a sua Destruição.  

Na zona de EC, a receção do ME é sinalizada por um AO ao FR dos EC, que confirma e 
confere a medicação, verificando a integridade das embalagens, a quantidade, lotes, 
validades e regista a data e hora da receção, verifica as condições do produto, a sua 
documentação e atualiza a base de dados criada para o efeito. Todo este procedimento é 
validado informaticamente nos websites próprios de cada EC (IVRS/IWRS). 

A secção de armazenamento é constituída por armários e estantes, com os dossiers dos 
EC e a medicação, frigorífico e cofre para medicação que necessite, respetivamente, de 
refrigeração ou seja um estupefaciente. O armazenamento permite a identificação 
inequívoca dos ensaios; a separação total entre ME de diferentes ensaios e dos ME de 
outros medicamentos e a manutenção da temperatura requerida. Diariamente, o FR 
monitoriza e regista a temperatura ambiente da sala e, no caso dos ME armazenados no 
frigorífico, este é monitorizado pelo sistema Vigie®, que regista a temperatura máxima e 
mínima a cada 24h. De três em três meses, o FR controla os prazos de validade de toda a 
medicação, sendo sinalizada a medicação com validade inferior a três meses. No final de 
cada mês, a medicação cuja validade está a terminar, é processada em conformidade com 
o protocolo de cada ME. 

O processo de dispensa começa com a receção do formulário de prescrição. Após a 
verificação da prescrição, o FR procede à identificação do kit prescrito, verificando as 
condições do produto. O FR pode efetuar a dispensa do ME diretamente ao participante ou 
a outro membro da equipa dos EC, sendo que, ambos têm a responsabilidade relativamente 
à entrega/administração/treino do ME ao participante, isto é, em passar a informação relativa 
à administração; posologia; frequência das visitas; à sensibilização para eventuais 
acontecimentos clínicos adversos; ao acondicionamento e à devolução do fármaco. 
Havendo a necessidade de manipulação do ME, esta é efetuada segundo as Boas Práticas 
Clínicas (BPC), por um farmacêutico e de acordo com o RCM ou protocolo de ensaio 
essencial à manipulação fornecida pelo promotor. A administração é efetuada pelo 
enfermeiro do estudo, de acordo com as BPC e os procedimentos do estudo, garantindo a 
verificação da identidade do doente; do medicamento; da dosagem; via de administração e 
do débito, efetuando a dupla validação. 

Toda a medicação não utilizada bem como as embalagens exteriores, são armazenadas 
pelos SF, avaliando-se a adesão terapêutica tendo em conta as quantidades devolvidas, 
pelo calculo da compliance. É da responsabilidade do promotor, a recolha do ME e a sua 
destruição, aquando da devolução por parte do centro.  

Toda a informação é registada informaticamente e/ou armazenada num dossier fornecido 
pelo promotor, que contém todas as entradas e saídas do medicamento, RCM ou Brochura 
do Investigador (na ausência de RCM), informação relativa ao protocolo, funcionamento do 
estudo e ficha de acompanhamento de cada participante no estudo. O ME pode necessitar 
de manipulação, como o caso de ACs e Citotóxicos. 
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Reconciliação Terapêutica 
O termo “Reconciliação Terapêutica” (RT), aplica-se à análise efetuada ao esquema 

terapêutico do doente e consiste no registo das discrepâncias e análise dos motivos 
subjacentes. O conhecimento sistematizado da medicação total de cada doente, tem por 
objetivo evitar discrepâncias entre a medicação habitual do doente e a medicação prescrita 
no hospital, resultantes de omissões, duplicações ou doses inadequadas e, desta forma, 
promovendo a adesão à terapêutica medicamentosa e contribuindo para a prevenção de 
erros de medicação. Estas discrepâncias podem resultar de informações incompletas ou 
mal comunicadas, sobretudo na admissão ao hospital, transferências dentro do hospital e 
alta hospitalar. 

No HB, a RT é levada a cabo por uma equipa multidisciplinar, composta por médicos, 
farmacêuticos e enfermeiros. A RT é constituída por várias etapas, acompanhando o doente 
desde que é admitido no hospital, até que lhe é atribuída a alta hospitalar: admissão do 
doente – o ER do SC em questão, procede à recolha de informação junto do doente ou do 
cuidador do doente, acerca da medicação, suplementos ou produtos naturais que o doente 
esteja a tomar, assim como, potenciais reações adversas ou alergias a medicamentos que 
sejam do seu conhecimento. A informação deve ser verificada por duas fontes e é registada 
num impresso próprio; comparação da medicação – o FR procede à comparação entre a 
medicação habitualmente feita pelo doente com a medicação prescrita no hospital a fim de 
detetar possíveis discrepâncias, que deverão ser registadas no mesmo impresso; avaliação 
das discrepâncias – o médico prescritor avalia as discrepâncias apontadas pelo FR e as 
classifica como intencionais ou não intencionais, intervindo naquelas que assim o justifiquem 
e visando o bem-estar do doente. 

Comissões Técnicas  
As comissões técnicas, são órgãos consultivos e multidisciplinares, com o objetivo 

principal de implementar normas e procedimentos, com vista à prática clínica segura e eficaz, 
nas quais os farmacêuticos hospitalares, desempenham um papel fundamental. 
Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica 

As competências da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica são as previstas no 
artigo 3.º do Despacho n.º 1729/2017, de 23 de fevereiro de 2017, de 15 de fevereiro, 
publicado no Diário da República n.º 39/2017, 2.ª série, de 23 de fevereiro de 2017. No 
âmbito das suas funções e competências, a Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica 
deve articular-se com as Comissões de Farmácia e Terapêutica dos estabelecimentos 
hospitalares e das ARS, que atuarão como órgão de ligação entre a Comissão Nacional de 
Farmácia e Terapêutica e os respetivos serviços e estabelecimentos do SNS. As Comissões 
de Farmácia e Terapêutica dos estabelecimentos hospitalares e das ARS poderão propor à 
Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica o que tiverem por conveniente dentro das 
matérias da sua competência. 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica é um órgão consultivo, autónomo, assessor da 
Comissão Executiva, que emite pareceres por iniciativa própria e/ou por solicitação escrita 
de órgãos de gestão do HB, dos profissionais de saúde ou dos doentes e seus 
representantes em paridade. É composta por uma equipa de médicos e farmacêuticos e, 
tem como objetivo, fazer cumprir as políticas de utilização segura, eficaz e eficiente da 
terapêutica medicamentosa, promover uma melhor gestão e utilização do medicamento. As 
funções desempenhadas pelos elementos desta Comissão são, entre outras, a ação 
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informativa sobre o uso correto dos medicamentos; a autorização do uso de novos 
medicamento no HB; avaliação de protocolos e definição de orientações terapêuticas, etc. 
Comissão de Ética para a Saúde 

A Comissão de Ética para a Saúde constitui um órgão consultivo, independente e 
multidisciplinar (da qual faz parte um farmacêutico dos SF), de apoio ao Conselho de 
Administração do HB. 

O regulamento que rege a Comissão de Ética para a Saúde segue as disposições do 
Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de Outubro e na Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril, quanto à 
composição e competências; estrutura e funcionamento; mandato e direção. Este regime 
destina-se às Comissão de Ética para a Saúde das organizações de saúde, afirmando-se 
no n.º 1 do artigo 1.º deste decreto-lei que “As comissões de ética para a saúde, funcionam 
nas instituições e serviços de saúde públicos e unidades privadas de saúde.”, considerando, 
assim, a sua existência em cada instituição de saúde. O formato da Comissão de Ética para 
a Saúde organiza-se em torno da constituição de duas secções especializadas, uma 
consagrada à ética assistencial e outra à ética da investigação.  

À Comissão de Ética para a Saúde compete proceder à análise e reflexão éticas sobre 
questões que lhe sejam suscitadas, tanto no domínio assistencial como no domínio de 
investigação, seja por sua iniciativa, ou por solicitação do Conselho Diretivo da ARS, dela 
emitindo parecer, se for considerado adequado. Compete, também, à Comissão de Ética 
para a Saúde, a divulgação de Padrões de Ética no âmbito da prestação dos Cuidados de 
Saúde (sempre enquadrada pela ARS) seja através da realização de Ações de Formação 
com os Profissionais de Saúde (nos Locais de trabalho ou em Reuniões de contexto regional) 
seja através de Pareceres, Informativos e/ou Normativos, emanados da Comissão de Ética 
para a Saúde. Assim, exerce funções no domínio dos padrões éticos, pelos quais se deve 
reger o exercício das ciências médicas, que envolva questões éticas e emitindo pareceres 
sobre as mesmas, de forma a proteger a dignidade e integridade humana e, salvaguardar a 
autonomia do doente.  
Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de 
Infeções e Resistência aos Antimicrobianos 

Consiste num grupo multidisciplinar, também representado por um farmacêutico, que tem 
como objetivo, o controlo e a redução das infeções relacionadas com os cuidados de saúde; 
a promoção e monitorização da utilização racional dos antibióticos e, o controlo e redução 
do fenómeno das resistências aos antibacterianos. As infeções associadas aos cuidados 
prestados aos doentes, além dos riscos associados para a saúde dos mesmos, constituem 
um fator relevante, pelos custos que acarretam e pela insegurança que gera junto dos 
utilizadores das instituições cuidadoras. Além disso, a nível nacional a prática da prescrição 
de antibióticos também é algo passível de revisão e a taxa crescente de resistências é 
preocupante. De entre as suas funções, este grupo multidisciplinar elabora normas e 
recomendações de boas práticas; alerta para o uso adequado e monitorização dos 
antibióticos; realiza ações formativas e de informação a profissionais de saúde, visitantes e 
doentes. 
Gestão Ambiental e Segurança no Trabalho 

No HB, a Gestão Ambiental e Segurança no Trabalho é levada a cabo por um conjunto 
de coordenadores locais, fazendo parte da equipa um farmacêutico dos SF, o Gestor local 
de Risco. É o órgão responsável por identificar, prevenir e controlar os fatores de risco, com 
o intuito de evitar potenciais situações de risco associadas, mas, principalmente, garantir 
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uma resposta rápida e eficiente, no caso de estas acontecerem e, assim, zelar pela 
segurança de utentes, visitantes e profissionais de saúde do HB. 

O programa HER+ - Health Event & Risk Management, é um software de gestão de risco, 
que permite analisar no hospital o reporte de eventos adversos, pelo registo de incidentes 
de diferentes naturezas que tenham ocorrido, assim como, as propostas de soluções face 
aos incidentes registados e a implementação de medidas corretivas. Com a informação 
gerada por este sistema, é alimentado e desenvolvido o processo de melhoria contínua, com 
o objetivo de progredir na área da segurança dos doentes. 

Trabalho realizado 
O programa de estágio comtemplou a investigação e desenvolvimento de um tema e, 

posterior apresentação aos SF (Anexo V). O trabalho foi desenvolvido sob orientação do FR 
pela Farmacovigilância dos SF do HB e tratou da temática “Ferramentas para a Deteção de 
Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) em Oncologia - Desenvolvimento de um 
conjunto de trigger tools medicamentosos, com interesse de aplicação no tratamento de 
doentes oncológicos”.  

Não se pode afirmar que os medicamentos comercializados sejam completamente 
seguros para o utente. Os efeitos iatrogénicos relacionados com a medicação são comuns 
nos tratamentos oncológicos, principalmente devido à toxicidade dos medicamentos 
citotóxicos e, desta forma, os medicamentos são capazes de provocar Reações Adversas 
aos Medicamentos.  

O desenvolvimento deste tema teve como objetivos principais, os seguintes: propor um 
formulário constituído por alguns trigger tools medicamentosos e respetivas reações 
adversas ao medicamento (RAMs), com interesse de aplicação no serviço de oncologia; 
estabelecer uma relação entre cada trigger tool medicamentoso e a(s) respetiva(s) RAM(s); 
planear um estudo retrospetivo, usando a lista de trigger tools medicamentosos previamente 
elaborada, com vista à deteção de RAMs em doentes internados no serviço de oncologia. 

Foi muito interessante poder desenvolver este tema, muito pertinente no contexto da 
saúde dos doentes oncológicos, visto que, pela natureza dos tratamentos suportados por 
estes doentes, a adesão à terapêutica é um fator primordial, a qual é diretamente 
influenciada pela ocorrência destas reações adversas a medicamentos.   

Conclusão  
A minha experiência de dois meses de estágio, na área da farmácia hospitalar no HB, foi 

vivenciada de forma intensa e muito preenchida, permitindo contactar com todas as áreas 
de intervenção dos Serviços Farmacêuticos e, ainda, explorar áreas de Farmácia clínica e 
contactar com projetos piloto. Apesar de apenas dispor de dois meses de estágio, sinto que 
foi muito importante e enriquecedor poder contatar com todas estas áreas novas de 
conhecimento e, sobretudo, com profissionais de excelência e dotados de uma 
disponibilidade e generosidade excecionais, com os quais aprendi muito.  

Na minha opinião, o estágio curricular em Farmácia Hospitalar é uma excelente 
oportunidade para entrar em contacto com a intervenção farmacêutica que é feita a nível 
hospitalar, de maneira a perceber todo o trabalho e importância dos mesmos para o 
funcionamento dos hospitais. Além de todas as áreas de intervenção farmacêutica 
contempladas neste estágio, uma outra mais valia, foi sem dúvida, o projeto que me foi 
proposto colaborar, o qual proporcionou-me o conhecimento científico sobre uma área, não 
completamente desconhecida para mim até então, mas sobre a qual, não dispunha do 
conhecimento e contato suficientes que, com esta colaboração, pude adquirir. 
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Anexos  
 

Anexo I – Modelo nº 1506 da INCM 
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Anexo II – Modelo nº 1509 da INCM 
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Anexo III - Via para arquivo nos Serviços Farmacêuticos do modelo nº 1804 da INCM 
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Anexo IV - Via para arquivo no processo clínico do doente do modelo nº 1804 da 

INCM 
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Anexo V – Apresentação do trabalho desenvolvido no departamento de 

Farmacovigilância dos SF, “Ferramentas para a Deteção de Reações Adversas a 

Medicamentos (RAMs) em Oncologia - Desenvolvimento de um conjunto de trigger 

tools medicamentosos, com interesse de aplicação no tratamento de doentes 

oncológicos”.  
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