
 

  

Far mác i a  S an to  Ov í d io
 

João  Paulo  Teixei ra  de  Sousa
 

M 

REALIZADO NO ÂMBITO DO MESTRADO INTEGRADO 

EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

2018-2019 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

Farmácia Santo Ovídio | João Paulo Teixeira de Sousa   ii 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto  

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas  

 

 

 

 

Relatório de Estágio  Profissionalizante  

 

 

Farmácia  Santo Ovídio  

 

Maio a  junho e  setembr o a outubro  de 2019  

 

 

 

 

J o ã o  P a u l o  T e i x e i r a  d e  S o u s a  

 

Orientadora: Dra. Ana Paula Ramos 

Tutor FFUP: Prof. Doutor Paulo Lobão 

 

Novembro de 2019



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

Farmácia Santo Ovídio | João Paulo Teixeira de Sousa   iii 

Declaração de Integridade 

 

Declaro que o presente relatório é da minha autoria e que 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, 31 de outubro de 2019  

 

João Paulo Teixeira de Sousa 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

Farmácia Santo Ovídio | João Paulo Teixeira de Sousa   iv 

Agradecimentos 

 

No culminar deste percurso, reflito que este foi, indubitavelmente, denso e rico de experiências, 

amizades e pessoas-exemplo, que serão sempre uma alusão a estes anos dourados. Neste sentido, 

esta secção é pouca para expressar a gratidão a todos com que me cruzei nesta maratona, pelo 

contributo que deram e foram para a minha formação e construção pessoal. De uma forma geral, quero 

agradecer por me terem feito sentir diariamente a sensação de, como diz a canção, “entra-se cansado 

e sai-se refeito”. 

Em particular, agradeço à Farmácia de Santo Ovídio, e nela toda a equipa, por me terem recebido 

durante estes últimos meses, por terem tornado esta transição numa experiência ímpar e que será 

sempre uma referência. 

Por conseguinte, endereço os meus agradecimentos à Comissão de Estágios da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto pela oportunidade e disponibilidade proporcionadas. 

À Tuna de Farmácia do Porto, os meus pequenos, cabe-me agradecer a amizade, as felicidades 

e desventuras, as memórias, as partilhas de gerações e de Vinho do Porto, o sorriso que não escondo 

cada vez que permutamos o voo de uma borboleta pelo apetite “à Pai Natal”. Eles passarão, eu 

passarinho. 

À AEFFUP, um obrigado enorme pelo sentido de responsabilidade e de confiança, pela 

organização e profissionalismo, pela entrega e dedicação a cada atividade, pelo altruísmo e pela escola 

de formação e de valores que é. 

Ao Grão, agradeço o sentimento de casa, de missão, de humildade e de efetiva gratidão. As 

boas colheitas não se escolhem, são colhidas com amor. 

Um obrigado especial aos meus melhores amigos, pois se este percurso significou tanto e foi tão 

especial para mim, deveu-se claramente a eles. 

Agradeço também a todos os restantes grupos, associações e movimentos que fizeram também 

parte deste caminho e o tornaram tão animado e preenchido. Particularmente, ao Rancho Folclórico de 

Vilar de Andorinho e aos seus elementos, pela compreensão e carinho. 

Resta ainda agradecer aos meus pais e irmão, pela liberdade e pela confiança em mim, por me 

terem projetado neste voo e serem uma penumbra constante de amor. 

Em suma, tudo isto me foi dado, só tenho a agradecer! 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

Farmácia Santo Ovídio | João Paulo Teixeira de Sousa   v 

Resumo 

 

O estágio profissionalizante, que surge após os 5 anos do ciclo de estudos do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, constitui a autêntica e difícil transição entre a formação académica e a 

realidade profissional. Com o estágio em farmácia comunitária, cruzamos a teoria científica do 

medicamento que se aprende durante o percurso académico com o seu valor comercial, percecionamos 

o impacto da intervenção farmacêutica no ato de dispensa do medicamento bem como na própria vida 

do utente e, por isso, damos rapidamente conta que, em cada atendimento, temos à nossa frente 

pessoas detentoras de histórias de vida e clínicas ímpares, reais e concretas, condicionadas por razões 

sociais e económicas, que exigem que a nossa atenção e disponibilidade não se resumam naquela 

visita à farmácia, nem se encerrem na chegada do utente seguinte. 

O presente relatório é composto por duas partes visando a primeira diversos assuntos do âmbito 

do ato farmacêutico e da própria farmácia, como a sua organização e gestão, a dispensa de 

medicamentos e de produtos de saúde, a prestação de serviços ao utente, bem como a minha 

experiência nas mesmas. A segunda parte contempla, sumariamente, os temas que escolhi explorar 

nos projetos durante o estágio. O primeiro tema abordado foi a disfunção erétil, tendo sido realizado 

um folheto informativo que pretendia responder à questão “Tem solução?”. Neste sentido, o folheto 

dispunha de uma breve descrição da fisiopatologia da desordem, bem como das suas principais causas 

e fatores de risco, tratamento – farmacológico e não farmacológico, resultados e considerações finais. 

De forma idêntica, desenvolvi um outro folheto informativo, no âmbito da obstipação. Este considerava 

também os principais fatores que despoletam a respetiva afeção, destacava os principais tipos de 

laxantes, acompanhados de exemplos e explicação do mecanismo de ação e, por fim, conselhos 

práticos a seguir no quotidiano. O terceiro projeto refletiu-se numa apresentação sobre o eczema, uma 

patologia de pele, a crianças do segundo ano do ensino básico. Uma ação que contou com a parceria 

do programa LIPIKAR vai à escola e do Grupo SOFARMA e que tinha como principal objetivo a 

sensibilização para a doença. Por último, a quarta atividade, surge num âmbito diferente do técnico-

científico e visa tornar mais operacional o processo de receção de encomendas, bem como a 

disposição e organização das mesmas no interior da farmácia, através do preenchimento de um cartão 

que obedece a um esquema de cores. 

Os projetos realizados permitiram-me não só consolidar conhecimentos adquiridos durante a 

formação académica, como informar e aconselhar de forma mais completa algumas temáticas que 

constituem motivos frequentes de visita à farmácia. Adicionalmente, desafiaram-me a adaptar 

conhecimentos e temáticas a diferentes públicos e a procurar intervir de forma ativa na farmácia e na 

sociedade.  

Em suma, este relatório reúne as experiências vivenciadas durante os 4 meses de estágio em 

farmácia comunitária, bem como assinala a importância e o impacto dos temas escolhidos. 
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PARTE 1 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

1. Introdução 

O estágio curricular em farmácia comunitária concede-nos, em primeira mão, o contacto próximo 

com uma das diversas realidades que o farmacêutico pode assumir no seu futuro. Diariamente surgem 

desafios novos, na sua maioria gerados pelo contacto com os utentes, mas também fruto do novo 

contexto onde estamos inseridos. Não obstante, destes resultam novos conhecimentos, técnicos e 

científicos, que complementam os conteúdos aprendidos durante o curso. De facto, o estágio permite-

nos desenvolver diversas competências e capacidades, não só a nível profissional, como também no 

domínio social, reconhecendo-nos a oportunidade de intervir ativamente na promoção da saúde 

pública, de forma mais direta e pessoal. 

O meu estágio curricular em farmácia comunitária realizou-se na Farmácia Santo Ovídio, em Vila 

Nova de Gaia, e teve a duração total de 4 meses – maio, junho, setembro e outubro. A orientação do 

mesmo foi assumida pela Dra. Ana Paula Ramos, Diretora Técnica, e contou com a colaboração ativa 

da Dra. Cláudia Mota, coordenadora farmacêutica do Grupo SOFARMA. 

Inicialmente, observei o quotidiano da farmácia bem como tomei conhecimento do seu 

funcionamento e logística base. Posteriormente, e de forma gradual, comecei a colaborar com a 

receção de encomendas, armazenamento de produtos, atendimento ao balcão, determinação de 

parâmetros bioquímicos, entre outras.  

O presente relatório compila os conhecimentos adquiridos e trabalho desenvolvido no decorrer 

do estágio, estando as diferentes atividades resumidas no cronograma abaixo (Tabela 1).   

  

Tabela 1 - Atividades desenvolvidas no decorrer do estágio 

 

Atividades Maio Junho Setembro Outubro 

Receção de Encomendas     

Armazenamento de Produtos e Reposição de Stock     

Atendimento ao balcão     

Determinação de parâmetros bioquímicos     

Formações     

Projeto 1 – Disfunção Erétil     

Projeto 2 – Obstipação     

Projeto 3 – Formação Escola     

Projeto 4 – Complemento na receção de encomendas     
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2. Estrutura e Organização da farmácia 

2.1 Localização e Público-alvo 

A FSO, situada na Rua Soares dos Reis, nº 650, encontra-se num dos locais de referência da 

cidade de Vila Nova de Gaia. A sua localização beneficia da proximidade a diversas zonas residenciais 

e à estação de metro de Santo Ovídio, da ligação a várias linhas de transportes públicos, da abundância 

de comércio local, bem como da existência de Unidades de Saúde relativamente próximas, como o 

Centro de Saúde de Soares dos Reis, localizado a poucos metros e, mais distantes, o Centro Hospitalar 

de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. e a Unidade de Saúde Dr. Gomes da Silva, em Vilar de 

Andorinho.  

Dada a sua localização, o público da farmácia é maioritariamente população envelhecida ou 

entre os 40 e 60 anos, que habita ou trabalha nas proximidades e de poder socioeconómico variado. 

Nos últimos meses, verificou-se ainda uma considerável procura por casais jovens, bem como por 

turistas que, pontualmente, visitaram a farmácia para aconselhamento e dispensa de medicamentos e 

produtos de saúde. 

Devido à heterogeneidade de público e seus contextos, ao longo destes quatro meses de estágio, 

fui-me apercebendo da importância e da complexidade de uma boa comunicação clínica, bem como 

da pertinência da perspetiva centrada no utente. 

 

2.2 Horário de Funcionamento 

A FSO encontra-se aberta ao público de segunda a sábado, das 8h30 às 20h, de forma 

ininterrupta, estando assim conforme com o descrito na legislação em vigor relativa ao horário de 

funcionamento das farmácias de oficina1.   

De forma rotativa com outras farmácias da área de Vila Nova de Gaia e coordenada pela 

Administração Regional de Saúde (ARS) Norte, a FSO cumpre turnos de serviço permanentes. Este 

serviço, visa permitir que a acessibilidade à dispensa de medicamentos seja assegurada 24 horas por 

dia, mantendo-se a farmácia em funcionamento, de forma contínua, desde a hora de abertura até à 

hora de encerramento do dia seguinte1.  

Nos dois primeiros meses de estágio, o horário que pratiquei foi das 9h00 às 18h00, com uma 

pausa para almoço de uma hora. Nos dois últimos meses, e de acordo com as necessidades da 

farmácia, trabalhei das 9h00 às 19h00, com pausas de 2h de almoço e, eventualmente, sábados. 

 

2.3 Instalações Gerais 

As instalações da FSO encontram-se de acordo com o estabelecido na legislação em vigor e no 

Manual de Boas Práticas de Farmácia Comunitária1, 2.  

2.3.1 Caracterização do espaço exterior 

A farmácia encontra-se ao nível da rua possibilitando o acesso de todos os utentes, incluindo 

crianças, idosos e portadores de deficiência. Está identificada com a denominação “FARMÁCIA Stº 

OVÍDIO” ao longo da fachada central e apresenta uma cruz verde, com a descrição Farmácia, que se 

encontra iluminada durante o período de funcionamento, incluindo quando a farmácia está de turno. Do 

exterior, é possível observar o nome da diretora técnica, horário de funcionamento da farmácia, bem 
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como a escala de turno das farmácias do município em regime de serviço permanente e respetiva 

localização e contacto. A fachada da farmácia é bastante aprazível e convidativa, exibindo uma montra 

profissional, que contempla não só produtos de saúde e dermocosmética variados, como também 

novidades e campanhas em destaque do Grupo SOFARMA. 

 

2.3.2 Caracterização do espaço interior 

Na entrada da FSO, é possível visualizar um balcão do lado esquerdo do hall de entrada que se 

destina à exposição e promoção de diversos folhetos informativos e destaques promocionais. Atrás 

desse balcão, existe um linear onde são visíveis diversos produtos de dermofarmácia, higiene e 

cosmética como: cremes hidratantes, protetores solares e outros produtos de cuidados de pele quer 

para adultos, quer para crianças. Dada a posição estratégica do balcão, num dos seus lados, encontra-

se o contentor da VALORMED® e, do outro, dois locais de assento para os utentes repousarem. 

Na parede oposta, desde a entrada até aos balcões de atendimento, encontram-se lineares 

organizados por categorias, assim como algumas gôndolas. Assim, o seu conjunto, contém produtos 

que se destinam à saúde capilar e puericultura, diversos dispositivos médicos (material ortopédico e 

artigos de penso) e, ainda, fragâncias e perfumes hipoalergénicos para bebés e para adultos. Nesta 

parede, existe ainda um aparelho que realiza a medição do peso, altura, índice de massa corporal (IMC) 

e pressão arterial (PA).  

De momento, é possível encontrar dois expositores com potencial destaque na farmácia: um 

destina-se a escovas de dentes e escovilhões, enquanto que o outro expõe óculos de leitura 

convencionais ou solares.  

Na zona do balcão de atendimento, existem três postos que servem para aviamento de receitas, 

aconselhamento e venda de produtos farmacêuticos. Cada posto possui um computador, impressora 

de receitas e recibos, bem como um leitor ótico de códigos de barras e códigos QR. Como estão 

consideravelmente separados, ao lado do respetivo monitor de cada posto, destacam-se novos 

produtos e/ou promoções. Neste balcão, encontra-se um terminal de Multibanco® que é partilhado 

pelos três postos. 

Atrás do balcão, estão visíveis em lineares alguns medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM), incluindo medicamentos homeopáticos, assim como alguns suplementos alimentares. A 

disposição destes produtos de saúde, varia de acordo com a altura do ano, a oferta de novos produtos 

e o benefício económico para a farmácia. Nestes lineares estão colocados, substancialmente, produtos 

Essenciais de Farmácia, que dão resposta a afeções menores como é o caso da: obstipação, azia, 

enfartamento, gripe, tosse, dor, entre outros, e produtos de vastos âmbitos, como a Sexualidade e 

Higiene Íntima, Saúde Oral, Produtos Veterinários, Produtos de Emagrecimento, etc. A maior parte dos 

MNSRM e produtos de saúde armazenam-se, por conveniência e por questões de espaço físico, em 

armários que se encontram na zona de atendimento, embora alguns se encontrem no back office.  

O back office dispõe de um armário, no qual se encontram organizados em gavetas, a 

generalidade dos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) comerciais, bem como alguns 

MNSRM. O armário engloba uma linha de gavetas verticais no topo e uma série de gavetas horizontais 

até ao nível do chão. Na primeira gaveta vertical, guardam-se suplementos alimentares sólidos. Porém, 
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as formas farmacêuticas líquidas e pós para soluções orais, encontram-se dispostos nas gavetas 

verticais conseguintes, assim como os inaladores para Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica. 

Nas gavetas horizontais encontram-se primeiro as formas farmacêuticas sólidas, como 

comprimidos e cápsulas, posteriormente, supositórios, granulados e suspensões orais e, por fim, a 

grande parte dos produtos de protocolo da Diabetes Mellitus (DM). Regra geral, dentro de cada uma 

destas secções de formas farmacêuticas, os medicamentos estão organizados por ordem alfabética do 

nome comercial, por ordem crescente de dose e tamanho da embalagem. 

Relativamente aos medicamentos semissólidos de aplicação cutânea, injetáveis, medicamentos 

oftálmicos e auriculares e medicamentos e produtos de uso veterinário, estes encontram-se 

organizados num segundo móvel, também dispostos em gavetas por forma farmacêutica. Num terceiro 

móvel, guardam-se os medicamentos anticoncecionais orais e os medicamentos de uso vaginal, 

juntamente com produtos de saúde deste âmbito, como testes de gravidez. Já os Medicamentos 

Estupefacientes e Psicotrópicos, devido ao seu carácter especial de monotorização e dispensa, 

encontram-se guardados na gaveta de um outro móvel no back office.  

No que concerne à organização e disposição dos medicamentos genéricos, estes encontram-se 

divididos em estantes por laboratórios fabricantes, estando organziados por ordem alfabética da 

Denominação Comum Internacional (DCI), por ordem crescente da dose de substância ativa e tamanho 

da embalagem. Todos os produtos são guardados tendo por base os princípios FEFO (“first expire, first 

out”) e FIFO (“first in, first out”). 

Ainda no back office, duas das estantes reservadas aos medicamentos genéricos, apresentam 

bancadas de trabalho na sua composição. A primeira bancada, onde estão o computador e outros 

equipamentos, incluindo uma impressora com scanner, serve normalmente para realizar a receção de 

encomendas, armazenar devoluções de pequenas dimensões, partilhar informações importantes e 

guardar temporariamente produtos excedentes dos lineares ou das gavetas dos MSRM, bem como os 

medicamentos reservados e pagos. Por sua vez, a segunda bancada, permite a preparação de 

suspensões orais, a medição de parâmetros bioquímicos e é o local onde se guardam os medicamentos 

reservados não pagos e onde, eventualmente, ocorrem formações. Apesar do espaço limitado do back 

office, existe ainda um frigorífico para produtos de frio, uma pequena divisão onde se arquiva 

documentação, inclusive o manual de procedimentos internos e uma casa de banho para uso exclusivo 

dos funcionários. Atualmente, na FSO não se realizam preparações de medicamentos manipulados. 

 

2.4 Recursos Humanos 

A equipa da FSO é constituída pela Farmacêutica e Diretora Técnica (DT) Dra. Ana Paula 

Ramos, pelos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica Dª Fátima Lopes, Rafaela Topa e 

João Castro e pela auxiliar de limpeza, Dª Maria José. Nos últimos dois meses, como técnica estagiária, 

esteve a Beatriz Castro. 

No decorrer do estágio, presenciei um grande espírito de entreajuda e tive a oportunidade de 

trabalhar e aprender bastante com cada um, tendo sido todos uma grande ajuda em todos os 

momentos. 
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2.5 Sistema Informático 

O sistema informático utilizado na FSO é o SPharm da SoftReis®. Este software, bastante 

intuitivo e simples de utilizar, encontra-se instalado em todos os computadores. Para aceder ao 

programa, cada funcionário da FSO dispõe de uma conta de operador e senha de acesso ao sistema, 

o que permite e facilita a identificação do utilizador que realizou determinadas ações ou operações num 

determinado dia/hora. Nos dois primeiros meses, acedi ao programa utilizando a conta de estagiário e 

respetiva senha. Já nos meses seguintes, dispus de uma conta com o meu nome de utilizador e passe 

própria.  

O SPharm é uma ferramenta essencial para a atividade da FSO. Este sistema possibilita a 

realização e receção de encomendas, gestão de stocks e manutenção de reservas, controlo de prazos 

de validade, regularização de devoluções, acompanhamento do utente através do histórico de vendas 

e compras, pesquisa de medicamentos pela DCI ou marca comercial, atualizações do preço de venda 

ao público (PVP), aviamento de receitas manuais e eletrónicas, bem como dispensa de outros produtos 

farmacêuticos, entre outras funcionalidades. Além das muitas aplicações enumeradas, o SPharm 

disponibiliza diversas informações sobre o medicamento, designadamente a sua natureza (NETT ou 

Éticos), o Resumo de Características do Medicamento (RCM) - quando aplicável -, a classe terapêutica 

em que se enquadra, existência atual, extrato e gráfico de movimentos, reservas pagas existentes e 

lista de utentes que o adquiriram. Não obstante, durante o atendimento, é por vezes necessário recorrer 

ao Infomed, ou a outras fontes online, para encontrar informações sobre determinado medicamento ou 

produto farmacêutico que não se encontram disponíveis no sistema. 

Ao longo do estágio, fui-me familiarizando cada vez mais com as funções disponibilizadas pelo 

SPharm e tive oportunidade de trabalhar essencialmente com as opções à disposição nos menus de 

Aviamento ao Balcão e Encomendas. Apesar de ser bastante intuitivo e acessível no processo de venda 

e, por exemplo, na regularização de vendas suspensas, o sistema é ainda limitado em diversos pontos. 

Assim, em termos técnico-científicos, são poucos os alertas para contraindicações sugeridos pelo 

sistema e seria um enorme upgrade se este disponibilizasse indicações terapêuticas e reações 

adversas, sem ser necessária a consulta do respetivo RCM.  

 

3. Fontes de informação 

Tal como refere o Manual de Boas Práticas de Farmácia Comunitária, o farmacêutico tem como 

responsabilidade promover a saúde e o bem-estar do doente e do cidadão em geral, fomentando o uso 

responsável, seguro e eficaz do medicamento2. Com efeito, a par da inovação científica e da oferta de 

novos produtos farmacêuticos, qualquer farmacêutico deve manter-se informado e atualizado a 

diversos níveis: científico, tecnológico, ético e legal, consultando fontes de informação fidedignas que 

lhe consintam enfrentar imprevistos e dúvidas que possam surgir no dia a dia. 

A FSO dispõe, no seu arquivo, em formato físico, o Índice Nacional Terapêutico, bem como 

outros materiais para consulta de conteúdos científicos. Não obstante, pela acessibilidade e eficiência 

de pesquisa, nos dias de hoje, torna-se cada vez mais imediata a consulta a plataformas online, como 

a base de dados Infomed, autorizada pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

I.P. (INFARMED, I.P.), onde se encontram o folheto informativo e o RCM.  
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No decorrer do estágio, consultei diversas fontes digitais, nomeadamente a ficha de artigo de 

vários produtos no SPharm, o Infomed, os sites SOFARMA, Farmácias Portuguesas e da Farmácia 

Barreiros, tendo por fim informar da forma mais clara e segura o utente. Também por ter acesso ao 

email da FSO, pude contactar com conteúdos e alertas das circulares do INFARMED, I.P., da OCP e 

da Associação das Farmácias Portuguesas. 

 

4. Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A farmácia comunitária é o contacto mais próximo e evidente da profissão3, 4. Por este motivo, o 

farmacêutico, assume um papel crucial na informação aos doentes e consumidores do uso seguro e 

racional do medicamento, na promoção da saúde e na prevenção da doença.  

 

4.1 Medicamentos sujeitos a prescrição médica obrigatória 

A dispensa de MSRM ao público, constitui um ato exercido exclusivamente pelos farmacêuticos, 

técnicos de farmácia ou colaboradores devidamente habilitados, sob a inteira responsabilidade da DT.  

Os MSRM são unicamente dispensados na farmácia e mediante apresentação de prescrição 

médica, emitida por profissionais habilitados para o efeito, sendo estes médicos dentistas e 

odontologistas. Encontram-se sujeitos a receita médica medicamentos que: 

• necessitem de vigilância médica durante o tratamento;  

• possam constituir um risco para a saúde, quando utilizados para fins diferentes daqueles a que 

se destinam; 

• contenham substâncias ou preparações a base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja necessário aprofundar; 

• que se destinem a ser administrados por via parentérica. 

Os MSRM de uso humano, estão sujeitos ao regime de preços máximos, fixados pelo 

INFARMED, I.P., tendo um PVP estabelecido e igual para todas as farmácias.  

Relativamente às receitas médicas, estas podem caracterizar-se como receita médica renovável, 

receita médica especial e receita médica restrita5. Os medicamentos de receita médica renovável, são 

os que se destinam a determinadas doenças ou a tratamentos prolongados e que possam, sem 

necessidade de nova prescrição médica, ser adquiridos mais do que uma vez5. 

 

4.2 Medicamentos não sujeitos a prescrição médica obrigatória 

Os MNSRM não preenchem qualquer das condições referidas para os medicamentos sujeitos a 

prescrição médica obrigatória5.  

Em 2007, a venda de MNSRM passou a ser permitida fora das farmácias com a efetivação do 

Decreto-Lei n.º 238/2007, de 19 de junho. Relativamente ao seu PVP, este é estabelecido em regime 

livre, com exceção dos casos de MNSRM comparticipados, pois o seu PVP é fixo. O mesmo decreto-

lei define que os MNSRM comparticipados possam ser vendidos fora das farmácias, embora sem a 

comparticipação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no seu preço6.  

Apesar da implementação do citado decreto-lei, o farmacêutico continua a ter um papel relevante 

na indicação farmacêutica de MNSRM para transtornos menores, uma vez que os clientes continuam 
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a procurar a farmácia para solicitar estes medicamentos ou solicitar ajuda para a resolução de sintomas 

relacionados com afeções menores. 

Não obstante, existem medicamentos que, embora não sujeitos a receita médica, apenas devem 

ser dispensados em farmácias devido ao seu perfil de segurança ou às suas indicações. Esta 

subcategoria designa-se, por esta razão, de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de dispensa 

Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF). De destacar que o INFARMED, I.P., pode autorizar a 

reclassificação de MSRM atualmente no mercado em MNSRM-EF.  

Durante o estágio, tive oportunidade de dispensar vários MNSRM, como é o caso de alguns 

produtos da gama Voltaren®, bastante procurados pela população mais idosa para o alívio das dores 

musculares e articulares, bem como alguns MNSRM-EF. Os atendimentos que solicitavam MNSRM 

foram, inegavelmente, os mais desafiantes. Ao longo do estágio, apercebi-me que a entrevista ao 

utente é essencial para a correta indicação do MNSRM e para garantir a sua segurança. No que 

concerne aos MNSRM-EF, por diversas vezes, recorri à consulta dos seus protocolos de dispensa, a 

fim de proporcionar a melhor indicação terapêutica. 

 

4.3 Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados, surgem com a necessidade de adaptar a terapêutica 

medicamentosa de um determinado utente, nos casos em que não exista disponível no mercado 

alternativa que satisfaça os requisitos face a: substância ativa ou combinação de substâncias ativas; 

dose adaptada à indicação terapêutica; e características metabólicas do utente, intolerância a um ou 

mais dos componentes da fórmula industrial, forma farmacêutica viável, ou adesão à terapêutica2. 

Na FSO não se realiza a manipulação de medicamentos. Com efeito, não obtive qualquer 

experiência neste âmbito. 

 

4.4 Medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos dispõem de uma secção própria no Estatuto do Medicamento5. 

Uma vez que a sua substância de base (vegetal, animal ou mineral) é diluída para ser utilizada em 

doses muito pequenas7, apresentam um reduzido teor de substância ativa.  

A venda de medicamentos homeopáticos é prática comum na FSO, essencialmente grânulos e 

produtos sazonais da gama Boiron®. Ao longo do estágio, tive oportunidade de me cruzar com utentes 

que livremente requeriam estes produtos, bem como indiquei, como alternativas a outros MNSRM, 

como é o caso do Arnigel® ou o Magnésium 300+®. 

 

4.5 Produtos dietéticos, para alimentação especial e suplementos alimentares 

Os produtos dietéticos são géneros alimentícios utilizados para casos que exijam uma 

alimentação especial, ou seja, pessoas cujo processo de assimilação ou cujo metabolismo se 

encontrem perturbados e pessoas que se encontram em condições fisiológicas especiais e que, por 

esse facto, podem retirar benefícios especiais de uma ingestão controlada de determinadas 

substâncias contidas nos alimentos8. A título de exemplo, enquadram-se nestas condições idosos 
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subnutridos, doentes celíacos, doentes oncológicos, atletas, pessoas com dietas de restrição calórica, 

etc. 

No que concerne aos suplementos alimentares, estes são considerados géneros alimentícios, 

ainda que apresentem algumas especificidades, como o facto de se apresentarem com formas 

doseadas, que incluem cápsulas, comprimidos, saquetas. Constituem fontes concentradas de 

nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas. 

Destinam-se a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal, não devendo ser utilizados 

como substitutos de uma dieta variada. Os suplementos alimentares devem apresentar um efeito 

benéfico, mas não são medicamentos, sendo por isso da responsabilidade da Direção-Geral de 

Alimentação e Veterinária (DGAV). Por este motivo, não podem mencionar propriedades profiláticas, 

de tratamento ou cura de doenças ou seus sintomas9. 

Durante o estágio tive a oportunidade de vender alguns suplementos alimentares, na maioria 

para situações de cansaço e fadiga muscular, fadiga cerebral bem como para facilitar o sono e perda 

de peso. Verifiquei que os utentes que apenas procuravam conhecimento sobre suplementos, partiam 

da farmácia não só com mais informação sobre alguns dos produtos disponíveis, como também com 

maior instrução em alimentos e estilos de vida saudáveis e equilibrados, assim como cientes de que a 

toma dos mesmos não induz resultados instantâneos. 

  

4.6 Produtos cosméticos e higiene corporal 

Os produtos cosméticos são definidos, legalmente, como qualquer substância ou mistura 

destinada a ser colocada em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas 

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

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

mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais10, 11. Os cosméticos, abrangem um espetro 

muito amplo de produtos em várias categorias, englobando os produtos de higiene corporal, como 

sabonetes, geles de banho, champôs, desodorizantes, pastas dentífricas, e os produtos de beleza, 

como tintas capilares, vernizes e maquilhagem11. 

Na FSO, devido às suas dimensões, a área de cosmética é limitada apenas a alguns produtos e 

marcas. Desta forma, clientes que pretendiam produtos mais específicos ou de determinadas marcas 

eram redirecionados para a farmácia parceira mais próxima. Não obstante, no início do estágio, com a 

aproximação dos meses de verão, tive a oportunidade de contactar com diversos artigos do domínio 

dos protetores solares. No mês de setembro, realizou-se uma campanha relativa à queda de cabelo, 

tendo esta sido útil para conhecer novos produtos e alargar o espetro de indicações no 

aconselhamento. Já com a chegada do inverno, pude aconselhar alguns cremes hidratantes e 

protetores da pele contra o frio.  

 

4.7 Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são classificados como todas as substâncias que possuem 

propriedades curativas e preventivas de doenças em animais, que visam exercer um diagnóstico 

médico-veterinário ou uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica de forma a modificar as 
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funções fisiológicas do animal. De acordo com a legislação em vigor, são da responsabilidade da 

DGAV12. 

No decorrer do estágio, dispensei diversos medicamentos de prescrição obrigatória mediante a 

receita do médico-veterinário, nomeadamente Lepicortinolo® 5mg, Luminaletas® e antibióticos, como 

o xarope Clavamox® 125. Embora os antiparasitários internos e externos constituam o maior consumo 

no setor da medicação veterinária na FSO, outros artigos como champôs e sprays para aplicar em cães 

e gatos, são também saídas frequentes.  

 

4.8 Produtos fitoterapêuticos 

Os produtos fitoterapêuticos são concebidos à base de plantas, podendo conter uma ou mais 

substâncias ativas derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas em associação, com uma ou mais preparações à base de plantas5.  

Na FSO, os produtos com Castanheiro da Índia ou Ginkgo biloba na sua composição foram 

algumas das solicitações pelos clientes. As formulações à base de chás, são também frequentemente 

procuradas para afeções como a obstipação. 

 

4.9 Dispositivos médicos  

Os dispositivos médicos (DiM) são destinados a serem utilizados para fins comuns aos dos 

medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. No entanto, os 

dispositivos médicos, devem atingir os seus fins através de mecanismos que não se traduzem em 

ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, distinguindo-se desta forma dos medicamentos13. 

A classificação dos DiM categoriza-os nas classes I, IIa, IIb e III, com grau crescente de risco, 

dependendo da duração de contacto, grau de invasão, anatomia afetada pela utilização e potenciais 

riscos de utilização14. 

Na FSO, possuímos DiM das quatro classes. A título exemplificativo:  

• Classe I - algodão hidrófilo, pensos e material para feridas, óculos corretivos, sacos coletores 

de urina, meias de compressão, canadianas e cintas;  

• Classe IIa - diverso material de penso, compressas de gaze esterilizadas e não esterilizadas e 

termómetros;  

• Classe IIb - canetas de insulina e preservativos masculinos;  

• Classe III - pensos com medicamentos. 

No domínio dos DM para diagnóstico in vitro, são pontualmente dispensados testes de gravidez. 

Embora tivesse frequentado a unidade curricular optativa de Dispositivos Médicos no MICF, o 

aconselhamento aos utentes é sempre desafiante e tem constituído em cada atendimento para o efeito, 

uma aprendizagem. A título pessoal, considero que um dos passos mais complicados é a explicação 

da correta e segura utilização do DiM, pois nem sempre dispomos da formação e experiência 

suficientes para realizar a elucidação do funcionamento ou o esclarecimento de dúvidas. 
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5. Encomendas e Aprovisionamento  

5.1. Gestão de Stock 

Como em qualquer outro setor comercial, uma boa gestão de stock é imprescindível para o seu 

sucesso. Assim, e no domínio da farmácia e do medicamento, a gestão de stock apresenta uma 

conotação essencial, uma vez que pode afetar não só a vertente comercial e financeira da farmácia, 

como também atingir a própria saúde dos utentes. 

Deste modo, a gestão de stock passa, fundamentalmente, por coordenar e garantir os níveis de 

stocks mínimos para satisfazer a procura dos utentes, evitar concomitantemente o excesso e a rutura 

de medicamentos e produtos de saúde e, por fim, resguardar a farmácia de situações que acarretem 

prejuízo.  

Com efeito, é recomendada uma perceção realista das necessidades da farmácia, atendendo às 

solicitações e exigências dos utentes, bem como ao espaço físico efetivo e disponível na farmácia e às 

novidades, objetivos comerciais e campanhas em vigor.  

A gestão do stock é, hoje em dia, facilitada devido à existência de sistemas informáticos. No 

nosso caso, o SPharm, indica as existências do produto na farmácia, assim como se este se encontra 

pendente em alguma reserva. Não obstante, por precaução, é verificado o stock físico tendo por fim 

identificar disparidades, caso existam.  

No decorrer do estágio, pude tomar conhecimento dos produtos com maior rotação da farmácia, 

compreender determinados padrões de consumos e sugerir a alteração de níveis de stocks mínimos 

para aumentar a satisfação de utentes regulares da FSO. 

 

5.2. Realização de Encomendas 

O Grupo SOFARMA e a FSO, em particular, colaboram com diversos fornecedores e 

laboratórios. 

Na FSO, as encomendas podem distinguir-se em dois domínios: o primeiro refere-se a 

encomendas que se efetuam diretamente aos distribuidores grossistas, enquanto que, o segundo, diz 

respeito a encomendas que são solicitadas diretamente ao laboratório. 

No âmbito das encomendas aos distribuidores grossistas, por razões de rentabilidade, os 

medicamentos e produtos de saúde são requeridos, preferencialmente, à OCP Portugal. O processo 

primário de encomenda, é normalmente concretizado através do sistema informático, fazendo-se, em 

regra, duas encomendas diárias, com base nos produtos em falta e mediante os níveis de stocks 

mínimos, pré-definidos para cada produto. O software SPharm, dispõe de uma funcionalidade que lhe 

permite gerar encomendas com sugestão, o que facilita este processo. Por outro lado, durante o horário 

de expediente e de acordo com as necessidades não cobertas pelas encomendas diárias, são 

efetuados pedidos à OCP, através do seu gadget ou diretamente por telefone. Concomitantemente, a 

equipa de gestão do Grupo SOFARMA, efetua encomendas diretas a alguns laboratórios 

farmacêuticos. 

Recorri, regularmente, ao gadget da OCP para efetuar encomendas instantâneas, sendo um 

ponto bastante positivo deste a indicação aproximada da data e hora de entrega da medicação 

solicitada podendo, assim, estimar ao cliente a partir de que altura estariam os produtos pretendidos 
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disponíveis na farmácia para serem levantados. Adicionalmente, consultava também o gadget diversas 

vezes para constatar o estado de arte de diversos medicamentos a nível comercial, já que no decorrer 

do estágio diversos se encontravam em rutura ou passaram a ser não comercializados. Mediante a 

indisponibilidade de determinado produto a nível dos fornecedores ou premência na sua aquisição, 

eram exploradas alternativas, como o contacto telefónico com farmácias do grupo que pudessem ainda 

ter o produto em stock.  

 

5.3. Receção e Conferência de Encomendas 

A receção e conferência de encomendas constituem dois processos essenciais que devem ser 

realizados com bastante atenção e zelo, uma vez que um lapso pode levar a erros de stock e/ou 

financeiros.  

Os medicamentos e produtos farmacêuticos e, eventualmente, expositores, chegam à farmácia 

em contentores (ou banheiras, designação comum) ou em caixas de cartão, devidamente identificados 

e acompanhados da respetiva fatura original e duplicado, ou de uma guia de remessa caso ainda 

estejam por faturar.  

Genericamente, a primeira etapa da receção de encomendas consiste na verificação do 

fornecedor, do destinatário, no número de caixas ou banheiras e, se se fazem acompanhar dos 

documentos supramencionados. Caso se tratem de encomendas diretas, o passo seguinte é notificar 

a equipa de gestão do Grupo SOFARMA, via email, da sua chegada à farmácia e aguardar autorização 

para a sua receção. 

Os produtos que exigem condições especiais de conservação (entre os 2ºC e os 8ºC), são 

enviados em banheiras adaptadas termicamente e visualmente distintas dos restantes, para mais fácil 

identificação. Quando se verifica a existência de produtos de frio, estes são imediatamente 

contabilizados e colocados no frigorífico, assinalando-se na fatura a sua quantidade e validade, para 

posteriormente se dar entrada no SPharm.  

A etapa seguinte, e igual para todo o tipo de encomendas, consiste em selecionar o fornecedor, 

após ter-se aberto no SPharm o item Receção de Encomendas e o colaborador ter colocado a sua 

palavra-passe. Seguidamente, o mesmo verifica se a encomenda se encontra criada informaticamente, 

importando-a no caso de estar. Quer a encomenda seja importada, quer não esteja previamente gerada 

no sistema, deve-se proceder da mesma forma nos passos conseguintes: leitura ótica do código de 

barras ou inserção manual do Código Nacional do Produto (CNP) do produto, registo da quantidade 

rececionada, bem como da sua validade. Nesta fase, são ainda verificados, introduzidos ou corrigidos, 

conforme a situação, o Preço de Venda à Farmácia (PVF), o PVP (caso se aplique), a taxa de IVA e a 

margem da farmácia, sendo por vezes necessário atender aos descontos comerciais ou produtos bónus 

(sobretudo nas encomendas diretas).  

Antes do passo final, assegura-se que a quantidade total de produtos corresponde à designada 

na fatura. Por consequência, gera-se um documento da encomenda onde o operador se certifica que 

o valor total a pagar coincide ao discriminado na fatura e, em caso afirmativo, inscreve o número da 

fatura no campo para o efeito e guarda a confirmação da receção dos respetivos produtos. No caso 

das encomendas à OCP, imprime-se o documento da encomenda no verso da fatura. 
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Sempre que fosse detetada alguma inconformidade, dever-se-ia proceder ao registo da 

reclamação e comunicação ao fornecedor, sendo esta posteriormente regularizada pelo envio dos 

produtos em falta ou pela emissão de uma nota de crédito dos mesmos. No caso de encomendas 

diretas, contacta-se, primeiramente, a equipa de gestão do Grupo SOFARMA. É de salientar a 

importância da conferência, visto que, ocasionalmente, se verificam incidentes de produtos faturados e 

que não são enviados pelo fornecedor.  

No decurso do estágio, foi-me dada liberdade para efetuar, com autonomia e responsabilidade, 

a receção dos medicamentos e produtos farmacêuticos entregues via OCP. Intervim ainda na receção 

de encomendas diretas, enviando o email informativo da sua chegada à equipa de gestão do grupo e 

atualização da Dropbox interna para o efeito. 

 

5.4. Armazenamento 

Por conseguinte, à receção e conferência das encomendas, surge o armazenamento e reposição 

de stock, com exceção dos produtos de frio que são imediatamente guardados no frigorífico após a sua 

receção, como referido em 5.3..  

No que concerne ao armazenamento dos MSRM, estes distribuem-se por gavetas de diferentes 

armários, de acordo com a forma farmacêutica e classificação do produto, onde são dispostos por 

ordem alfabética, dose e tamanho da embalagem, como descrito em 2.3.2.. Existe uma só gaveta, não 

identificada, destinada aos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. 

Os MNSRM encontram-se expostos de forma estratégica na zona de atendimento ao público ou 

guardados, por ventura, em gavetas e armários. Os restantes produtos, como produtos de higiene e 

dermocosmética, produtos de puericultura e certos dispositivos médicos, encontram-se distribuídos por 

lineares ao longo da farmácia, desde a zona de atendimento até à sua entrada.  

A FSO dispõe de um frigorífico, que se destina a conservar medicamentos como vacinas, 

insulinas, produtos vaginais e colírios. Em todos os locais de armazenamento, este rege-se pelos 

princípios FIFO e FEFO, para que os primeiros produtos dispensados sejam aqueles que apresentam 

um PV (prazo de validade) mais curto. 

O armazenamento de produtos e reposição de stock foram das primeiras funções que 

desempenhei na farmácia. Apesar de ser uma das tarefas diárias que realizo, surgem ainda, 

ocasionalmente, questões relativas à arrumação dos produtos nos locais corretos. Este exercício, 

permitiu-me conhecer a apresentação de diversos medicamentos e produtos de saúde, bem como 

corresponder determinados princípios ativos a nomes comerciais.  

 

5.5. Controlo de Prazos de Validade  

Tendo por fim garantir a qualidade dos produtos e evitar possíveis prejuízos para a farmácia, é 

emitida, mensalmente, uma listagem dos produtos cujo PV se aproxima do limite (4 meses em relação 

ao mês corrente) e são realizadas verificações individuais, a fim de averiguar se, de facto, os produtos 

têm o prazo de validade indicado na listagem ou se este pertence a produtos que já foram dispensados 

e, por isso, não existam na farmácia com esse prazo no momento, mas com um outro mais extenso. 

Posteriormente, os produtos na iminência de caducar, são colocados de parte para serem devolvidos, 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

Farmácia Santo Ovídio | João Paulo Teixeira de Sousa   13 

enquanto que, para os restantes, são atualizados os PV inseridos na base de dados do sistema 

informático. 

A FSO dispõe de um protocolo que discrimina o procedimento a tomar para cada entidade, 

distribuidor grossista ou laboratório farmacêutico, em caso de devolução por prazo de validade curto. 

Tive oportunidade de realizar a conferência dos PV indicados na listagem e anotar as devidas 

correções e atualizações. Esta tarefa, permitiu-me contactar com produtos que não possuem tanta 

saída e familiarizar-me mais com a farmácia e os seus artigos.  

 

5.6. Devoluções de Produtos 

A devolução de medicamentos e outros produtos aos fornecedores pode ter diversos motivos, 

sendo o mais comum na FSO, a aproximação do fim do PV. Não obstante, outras razões prendem-se 

a produtos enviados em más condições e/ou danificados, produtos enviados e não faturados, recolha 

de produtos ou lotes a retirar do mercado pelo INFARMED, I.P., entre outros. Durante o estágio, a FSO 

recebeu uma circular do INFARMED, I.P., a par de todas as farmácias nacionais, que notificava a 

retirada de diversos lotes de medicamentos contendo o princípio ativo ranitidina. 

Para executar a devolução é emitida uma nota de devolução a partir do sistema informático. Esta 

nota é gerada em triplicado, sendo assinadas e carimbadas pelo operador todas as folhas, e contém a 

identificação da farmácia, o produto e quantidade a devolver, a razão da devolução e o número da 

fatura correspondente. O documento triplicado permanece, para todas as devoluções, arquivado na 

farmácia, depois de assinado e carimbado. 

Quando é necessário devolver produtos de compras diretas aos laboratórios por término ou 

aproximação do fim do PV, tal como referido em 5.5., a FSO segue procedimentos internos para 

proceder à devolução desses artigos. Enquanto que o fim de determinados produtos é o VALORMED®, 

outros são recolhidos pelas respetivas entidades na própria farmácia ou no escritório da equipa de 

gestão do grupo. 

 

6. Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos  

De acordo com o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos (OF) e o Manual de Boas 

Práticas de Farmácia Comunitária, o farmacêutico deve promover a utilização segura, eficaz e racional 

dos medicamentos, assegurando-se que, na dispensa do medicamento, não só o doente recebe 

informação correta sobre a sua utilização, como também são cumpridas as normas específicas sobre 

cedência de medicamentos2, 15. 

No decurso do estágio, a dispensa de medicamentos constituiu, sem dúvida, a maior fração da 

minha agenda. Com o passar do tempo, senti maior à vontade e precisão nas questões colocadas ao 

utente, bem como nos conselhos para garantir a compreensão da informação (posologia, duração de 

tratamento e eventuais precauções especiais). Para tal, foi também importante o workshop de 

Comunicação Clínica organizado pela Comissão de Estágios da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, o Módulo FIT® da Escola de Pós-Graduação em Gestão e Saúde e, sobretudo, 

a equipa da FSO pela ajuda e disponibilidade para esclarecer as minhas dúvidas e instruírem da melhor 

forma os utentes.  
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6.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Conforme o descrito no Código Deontológico da OF, o farmacêutico deve dispensar ao doente o 

medicamento em cumprimento da prescrição médica ou exercer a escolha que os seus conhecimentos 

permitem e que melhor satisfaça as relações benefício/risco e benefício/custo15.  

Os MSRM, que podem ou não ser comparticipados, são disponibilizados perante a apresentação 

de prescrição médica válida. De apontar apenas que, a receita médica pode também ser aplicada para 

prescrever MNSRM. 

 

6.1.1. Interpretação e Validação de Prescrições Médicas 

Os tipos de receita atualmente em vigor são os seguintes16: 

• Receita manual: receita materializada em papel, tamanho A5, manuscrita pelo prescritor, 

segundo modelo definido por lei (despacho nº 11254/2013); 

• Receita informatizada (offline ou receita medica eletrónica): receita materializada em papel A4 

e informatizada com ou sem códigos para dispensa eletrónica na Guia de tratamento para o 

Utente, segundo o modelo definido por lei (despacho nº 13260-A/2016); 

• Receita Sem Papel (RSP): receita desmaterializada; o único documento em papel é a Guia de 

tratamento para o Utente (despacho nº 13260-A/2016). 

Recentemente, estes modelos sofreram uma atualização passando a conter o logótipo SNS - 

Serviço Nacional de Saúde - 40 Anos17, tendo as prescrições manuais também sido acrescidas de 

elementos facilitadores da automatização do processo de recolha de informação para conferência de 

receituário. 

A prescrição de medicamentos deve ser feita por via eletrónica desmaterializada, sem prejuízo 

de, excecionalmente e nos casos previstos no artigo 8.º da Portaria n.º 284-A/2016, poder ser feita por 

via manual18. No que toca às RSP, a farmácia não tem que verificar qualquer campo no papel, uma vez 

que se trata de uma Guia de tratamento para o utente. A receita é processada eletronicamente na 

farmácia, através dos códigos mencionados na Guia – número da Guia de tratamento, código de acesso 

e dispensa e código direito de opção. Desta forma, o utente pode apresentar a Guia de tratamento, em 

suporte de papel ou através do seu correio eletrónico, ou ainda, em alternativa, a SMS disponibilizada 

pelo SNS com os códigos referidos18, 19.  

No que diz respeito às prescrições manuais, apenas devem ser usadas em situações excecionais 

e, por este motivo, a exceção legal deverá vir assinalada no documento. Estas empregam-se quando 

o médico não consegue aceder a prescrições eletrónicas, como em caso de falência informática, 

inadaptação do prescritor e prescrição ao domicílio, ou outras situações até um máximo de 40 receitas 

por mês18, 19.  

Neste tipo de receitas, deve-se verificar se as mesmas cumprem todos os requisitos legais. 

Nomeadamente, se possuem a identificação do utente (nome e número), a entidade responsável, o 

regime de comparticipação, a vinheta do médico prescritor (obrigatória) e a vinheta do local de 

prescrição, se aplicável20 (regime normal – azul ou regime especial – verde ou, em alternativa, menção 

à letra R), a data de prescrição, a assinatura manuscrita do prescritor e, como já referido, a exceção 
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legal marcada. Deve-se ainda notar com atenção aos dados de prescrição, vulgo DCI, dosagem, forma 

farmacêutica e tamanho da embalagem, bem como o seu quantitativo. 

As receitas manuais e as receitas materializadas têm em comum a validade de 30 dias seguidos, 

contada a partir da data da sua emissão, e o facto de apenas poderem ser prescritos até quatro 

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

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

embalagens. No entanto, as receitas materializadas podem ser renováveis18, 19, desde que contenham 

medicamentos destinados a tratamentos de longa duração e são constituídas por duas partes 

destacáveis: a receita com a medicação e a Guia de tratamento para consulta da posologia pelo utente.  

Durante o estágio, fui contactando com os diversos tipos de receitas. Na generalidade, não houve 

impedimentos para a dispensa das receitas, contudo presenciei casos pontuais de receitas eletrónicas 

com validade expirada ou receitas manuais que não cumpriam a totalidade dos requisitos dispostos na 

lei.  

 

6.1.2. Sistemas de Comparticipação de Medicamentos 

A atual legislação viabiliza a comparticipação de medicamentos através de um regime geral e de 

um regime especial, o qual se aplica a situações específicas que abrangem determinadas patologias 

ou grupos de doentes19.  

No regime geral, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos de venda ao público 

é fixada consoante o escalão alocado, Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 37% e Escalão 

D – 15%. Os escalões de comparticipação variam de acordo com as indicações terapêuticas do 

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

doentes que sofram de determinadas patologias21. 

No Regime especial de comparticipação, a comparticipação pode ser efetuada em função de 

beneficiários, patologias ou grupos especiais de utentes e cidadãos estrangeiros com estatuto de 

refugiados ou com direito de asilo em Portugal21. 

Outros produtos de saúde também podem estar sujeitos a comparticipação. Os que se incluem 

nesta categoria são regulamentados por portaria ou despacho do Ministério da Saúde e são, 

designadamente, medicamentos manipulados, produtos de ostomia e/ou de incontinência/retenção 

urinária, câmaras expansoras, produtos dietéticos com carácter terapêutico e produtos para 

autocontrolo da diabetes21. 

 

6.1.3. Dispensa de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

As formas contendo uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópica estão 

sujeitas a regras especiais relativamente à prescrição e à dispensa19. Para efeitos de dispensa, é 

sempre requisitada a identificação do prescritor, número da receita, identificação do doente (nome e 

morada do respetivo) e a identificação do utente adquirente (nome, data de nascimento, número e 

validade do documento de identificação do utente que adquire o medicamento na farmácia). 

No final, dá-se a impressão automática de um talão que comprova a dispensa do medicamento. 

Posteriormente, o documento é conservado na farmácia durante 3 anos. 
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Ao longo do estágio procedi à dispensa deste tipo de medicamentos, sobretudo de Palexia 

Retard® e Ritalina®, e tomei conhecimento da pertinência e burocracia do seu armazenamento, bem 

como dos procedimentos especiais de dispensa. 

 

6.1.4. Medicamentos Genéricos 

Um medicamento genérico é definido como qualquer medicamento com a mesma substância 

ativa, forma farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica que o medicamento de referência, tendo a 

bioequivalência com este sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados5. 

Os medicamentos genéricos identificam-se pela presença da sigla “MG” na embalagem exterior 

do medicamento, assim como a DCI das substâncias ativas, dosagem e forma farmacêutica5.  No ato 

de dispensa do medicamento, o utente deve ser informado da existência de genéricos, bem como sobre 

aqueles que são comparticipados pelo SNS e aquele que tem o preço mais baixo. Nas situações em 

que a prescrição é feita por nome comercial ou do titular, o farmacêutico apenas pode dispensar o 

medicamento que consta na receita19. 

A farmácia deve ter em stock pelo menos 3 medicamentos, dentro de cada grupo homogéneo, 

cujo PVP seja inferior ou igual ao 5º preço mais baixo. Caso isso não se verifique, existe um prazo de 

12 horas para que as farmácias efetuem as diligências necessárias ao fornecimento de determinado 

medicamento que esteja disponível em stock19.  

 

6.1.5 Medicamentos Manipulados 

Sumariamente, as prescrições de medicamentos manipulados devem conter a palavra 

manipulado, a expressão Feito Segundo Arte ou a respetiva abreviação – FSA, e estes devem vir 

isolados na receita22.  

Na FSO não se efetua a dispensa de medicamentos manipulados. Pelo que, não obtive qualquer 

experiência neste domínio. 

 

6.2. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Como mencionado no ponto 4.2, é considerado MNSRM qualquer medicamento que possa ser 

adquirido sem a apresentação de uma prescrição médica.  

Neste sentido, parte das visitas dos utentes à farmácia tem como intuito obter aconselhamento 

farmacêutico ou adquirir produtos de saúde para tratar problemas de saúde ligeiros. Quer o utente 

solicite ajuda para a resolução dos sintomas, quer solicite um determinado medicamento para a afeção, 

o papel do farmacêutico deve ser promover o uso racional e seguro do medicamento.  

Assim, é importante identificar os sinais e sintomas que o levaram a visitar a farmácia, através 

da colocação de algumas perguntas simples e assertivas, como o fim a que se destina o produto, há 

quanto tempo surgiram os sintomas, se faz alguma medicação, etc. Perante a avaliação dos sinais e 

sintomas, o farmacêutico poderá encaminhar o doente para consulta médica ou realizar a dispensa de 

determinado produto, caso se justifique. Não obstante, o farmacêutico deve sempre referir medidas não 

farmacológicas que contribuam para um tratamento mais eficiente. 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária 

Farmácia Santo Ovídio | João Paulo Teixeira de Sousa   17 

Em qualquer dos casos, é importante esclarecer que o medicamento não é inócuo, pois pode ter 

contraindicações ou provocar efeitos secundários ou até interagir com outros fármacos ou alimentos. 

Nesta linha de ideias, é fulcral esclarecer o utente sobre quando, durante quanto tempo e como deve 

tomar o medicamento.19 

No decorrer do meu estágio, fui reconhecendo que as questões durante o atendimento são 

efetivamente importantes para a melhor compreensão do exato motivo que levou o utente à farmácia. 

Os medicamentos antigripais, antitússicos, expetorantes e anti-histamínicos constituem os MNRSM 

orais com maior consumo na farmácia, enquanto que os geles e cremes anti-inflamatórios não 

esteroides representam os MNSRM tópicos com mais vendas. 

 

7. Processamento do Receituário e Faturação 

Após a dispensa, segue-se o processo de faturação mensal do receituário dispensado.  

Relativamente à organização do receituário, no caso das receitas manuais e materializadas, a 

farmácia deve realizar uma segunda verificação, a fim de garantir a conformidade com as normas de 

prescrição e dispensa anteriormente referidas, bem como os campos de responsabilidade da farmácia 

– carimbo e assinatura do responsável pela dispensa. As receitas dispensadas ao longo do mês devem 

ser separadas, por entidade e por tipo, sucessivamente, em lotes de 30 receitas. Procede-se então ao 

fecho de cada lote, à impressão do verbete de identificação e à emissão da relação-resumo dos lotes 

de cada organismo, juntamente com a fatura mensal de medicamentos a serem enviadas às respetivas 

entidades.22 

A faturação mensal de cada farmácia e as receitas materializadas chegam ao Centro de 

Conferência de Faturas (CCF), para aplicação das regras de conferência e comunicação às ARS, para 

posterior pagamento às farmácias. Posteriormente, podem seguir-se as fases de retificação apuradas 

pelo CCF e de reclamação das mesmas.22 

Durante o estágio, pude tomar conhecimento de como se relacionavam os vários passos do 

processamento do receituário e faturação.  

 

8. Outros Serviços de Saúde Prestados na Farmácia 

A FSO presta diariamente serviços como a medição da PA e pulsação, glicemia capilar, 

Colesterol Total pela punção do dedo, bem como peso, altura e IMC.  

A farmácia dispõe também de um contentor apropriado para a recolha de medicamentos e 

embalagens em desuso ou fora de PV – VALORMED®, que visa a eliminação dos resíduos de forma 

segura. 

No decorrer do estágio, a medição da PA foi dos serviços mais procurados, quer por utentes 

esporádicos, quer por utentes regulares. Durante um extenso período de tempo, o equipamento que 

procedia à leitura da PA esteve avariado, pelo que tive oportunidade de realizar por diversas vezes a 

medição manual. Pontualmente, realizei a medição da glicemia capilar.  
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9. Formações 

Principalmente nos últimos meses de estágio, a FSO recebeu nas suas instalações diversas 

formações. Foi-me também dada a possibilidade de, no mesmo período, assistir a formações que não 

decorreram na FSO. Estas abordaram temáticas de diferentes âmbitos, nomeadamente suplementos 

alimentares para distintos transtornos, afeções oculares, dispositivos médicos, dermocosmética, etc.  

Estas permitiram adquirir competências técnicas e científicas para um melhor aconselhamento 

no decorrer da minha atividade. 

 

10. Problema relacionado com medicamentos ocorrido em atendimento 

O estágio é, de facto, um período de contínuos desafios e aprendizagens. Confesso que, embora 

tivesse ouvido nas aulas que alguns dos casos e quadros clínicos que estudávamos e praticávamos 

eram reais e efetivamente aconteciam nas farmácias, foram poucas as vezes que os transpus para 

uma perspetiva pessoal.  

Neste sentido, vários são os casos que poderia descrever em primeira pessoa. Contudo, relato 

um, onde, de forma evidente, tive uma intervenção direta enquanto futuro profissional de saúde. 

Num atendimento, uma utente do sexo feminino, com cerca de 75 anos, apresentou duas receitas 

eletrónicas, com validade e prescritas com um curto desfasamento de dias. Enquanto que uma fora 

prescrita pelo médico de família, a outra tinha sido prescrita pela médica de um hospital privado.  

Ao abrir informaticamente as receitas e no processo de selecionar quais os medicamentos a 

dispensar, reparei que numa delas havia uma linha com a substância Ramipril 2,5 mg, e na outra uma 

linha da mesma substância, mas de dose superior – Ramipril 5 mg. Pelo que, intrigado, interroguei a 

utente se estava a par da terapêutica e se a mesma tinha sido alterada recentemente. A utente retorquiu 

que a medicação receitada pelo médico de família era já habitual e que, num passado recente, tinha 

consultado uma médica de um hospital privado e que lhe havia prescrito mais medicação. 

Posteriormente, questionei se algum dos médicos lhe referiu que deveria suspender a medicação que 

o outro havia indicado ou se, pelo menos, tinha conhecimento da prescrição do outro, ao que a utente 

me informou que não. Atentei melhor no conjunto das receitas e dei conta de que a receita prescrita 

pelo médico de família era constituída por Ramipril 5 mg, Atorvastatina 20 mg e Ácido 

Acetilsalicílico 100 mg, ao passo que a medicação na receita do hospital privado era Ramipril 2,5 

mg e Trinomia, isto é, uma associação de Ramipril 2,5 mg, Atorvastatina 20 mg e Ácido Acetilsalicílico 

100 mg. Em conversa com a utente, para melhor entender a situação diante mãos, obtive a confirmação 

de que esta já não era a primeira dispensa de ambas as receitas e que a toma dos medicamentos fora, 

até então, concomitante. Por conseguinte, notifiquei os colegas da equipa, que me auxiliaram no 

respetivo problema associado aos medicamentos junto da utente. Dado o seu discurso confuso e 

repetitivo, entendemos que contactar os seus médicos seria a melhor opção. Todavia, não obtivemos 

sucesso na comunicação, pelo que sugerimos, por ser uma utente local, que uma familiar 

comparecesse mais tarde na farmácia para que pudéssemos esclarecer o sucedido.  
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PARTE 2 – TEMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO ESTÁGIO 

 

Projeto I – Disfunção Erétil 

1. Enquadramento teórico 

A impotência sexual, ainda que se trate de uma desordem benigna, afeta de forma acentuada 

a qualidade de vida daqueles que a sofrem, bem como a dos seus parceiros. O seu impacto não se 

limita somente a termos da saúde física, exerce também um papel nefasto nos campos da saúde mental 

e social de todos os envolvidos.23  

Atualmente, sabe-se que esta desordem se destaca pela sua prevalência no mundo, uma vez 

que no grupo etário dos 40 aos 70 anos, mais de metade do género masculino reporta algum grau de 

disfunção erétil (DE)24, que se classifica em ligeira, moderada ou severa, conforme o grau de dificuldade 

do indivíduo em permanecer ereto o suficiente para satisfazer o desempenho sexual.25 

No que concerne à realidade do nosso país, um estudo realizado em 2006 em todo o território 

nacional pela Sociedade Portuguesa de Andrologia Medicina Sexual e Reprodução (SPAMSR), com o 

apoio da Pfizer®, indica que cerca de 459 mil homens em Portugal evidenciam certo grau de perda 

de capacidade erétil, ou seja, 13% da população masculina portuguesa.25  

  

2. Patofisiologia da DE 

Uma ereção resulta, fundamentalmente, de um conjunto de estímulos táteis, visuais, olfativos 

e/ou do foro imaginário.26, 27 Estes estímulos despoletam impulsos nervosos que, por sua vez, irão 

promover o relaxamento e a dilatação dos vasos sanguíneos que se encontram no interior do pénis. 

Com efeito, à medida que se vão preenchendo de sangue, o pénis aumenta de volume, concebendo a 

rigidez.28 

O controlo da ereção é mediado por substâncias como a dopamina, acetilcolina, óxido nítrico 

(NO), péptidos, serotonina e encefalinas, que atuam como transmissores. Enquanto que as encefalinas 

apresentam uma ação inibitória e a serotonina pode tanto exercer um papel inibitório como excitatório, 

as restantes substâncias supramencionadas favorecem a ereção.26 

A DE define-se como uma inaptidão recorrente para atingir ou manter uma ereção suficiente 

de modo a permitir um desempenho sexual satisfatório24, isto é, trata-se de uma incapacidade 

persistente em obter ou sustentar a ereção para possibilitar a atividade sexual.23, 29 

Esta patologia, que se designa também por impotência sexual, afeta sobretudo homens de 

idades superiores a 40 anos. Com o avançar da idade apresenta-se de forma mais comum, contudo 

pode surgir em qualquer altura da vida do indivíduo.29, 30 

Atendendo à definição de DE, dificuldades em obter ou manter a ereção pontualmente não são 

necessariamente fundamento de preocupação ou de atenção do ponto de vista clínico.31 A SPAMSR 

refere, inclusive, que os eventos de incapacidade erétil devem prevalecer, no mínimo, 3 meses para 

que factualmente se considere como um caso de impotência sexual.29 
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3. Causas e fatores de risco associados à disfunção erétil 

As causas que se encontram na origem da DE podem relacionar-se com inúmeros fatores, que 

são exacerbados com o aumento da idade. Estes, etiologicamente, distribuem-se por psicológicos e 

físicos, compreendendo doenças médicas, condições emocionais e inclusive abuso de substâncias. 

As causas psicológicas abrangem as que concernem a questões de ansiedade, stress e cansaço 

acumulado, situações de depressão ou outros eventos que afetam a saudável condição mental do 

indivíduo. Questões relativas ao relacionamento, como problemas conjugais do casal, também se 

enquadram nesta categoria.24, 29, 32 Este género de causas representam cerca de 20% das causas de 

DE.29 

Não obstante, a maior contribuição para o desenvolvimento de DE, advém de fatores como 

hipertensão arterial, diabetes, esclerose múltipla, aterosclerose, obesidade e síndrome metabólico. 

Além das condições enumeradas, fatores como o alcoolismo, desordens do sono e o uso de tabaco 

são coadjuvantes de outros fatores na origem da impotência.24, 30, 31 Há, todavia, uma outra causa que 

merece particular destaque: o uso de medicamentos.  

A dificuldade na resposta de excitação sexual, procedente do uso de medicamentos, pode estar 

associada à ação de antidepressivos, ansiolíticos, anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) ou 

relaxantes musculares33 que, entre outros, provocam efeitos vasogénicos ou levam ao aumento de 

níveis de prolactina33-35, conduzindo à impotência sexual. Dados de 2010 relativos a um estudo coorte 

realizado nos Estados Unidos da América, onde o uso de AINEs é altamente comum, apontam que 

cerca de 30% dos homens que habitualmente recorrem a este grupo farmacoterapêutico reportaram a 

desordem.36   

 

4. Prevenção e tratamento  

4.1 Prevenção e tratamento não farmacológico 

A prevenção e o tratamento não farmacológico da DE, passam por recomendações que 

englobam a monitorização de diversas doenças crónicas (diabetes, aterosclerose, e restantes 

previamente mencionadas), a prática de um sono regular e de qualidade, um bom controlo do stress, 

tanto físico como psicológico, a realização de exercício físico regular e adequado, a restrição do 

consumo de álcool, a eliminação do tabagismo do quotidiano e, ainda, a adoção de um estilo de vida 

saudável e equilibrado.24, 28, 29  

Os demais afetados, poderão ainda ter acesso a aconselhamento psicossexual e/ou serem 

acompanhados com educação e terapia sexual.23 As intervenções psicológicas têm demonstrado 

grande eficiência no restabelecimento da função erétil.37 

 

4.2 Tratamento farmacológico 

Antes de iniciar qualquer tratamento farmacológico, o doente deve primeiramente cumprir as 

indicações mencionadas no capítulo da prevenção e tratamento não farmacológico.  Caso não obtenha 

resultados desejáveis com as mesmas, deve consultar o seu médico e referenciar o evento. O 

tratamento a ser aplicado terá em conta as causas, a severidade da desordem do doente bem como 
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as questões relativas à sua prática sexual, isto é, tem também em conta o tipo, o padrão e frequência 

das relações sexuais do doente.24, 29 

Hoje em dia, existem diversas soluções terapêuticas para a DE. Apesar de poder ser tratada com 

sucesso e da considerável prevalência mundial, ainda não existe uma cura que resolva todos os 

problemas de impotência.23 

Os tempos de início e de duração de ação variam entre os fármacos, bem como a sua dosagem. 

A estratégia a usar varia, por isso, de acordo com a eficácia, início de ação, duração, invasão, efeitos 

secundários e custo do medicamento, assim como com a preferência do doente.23, 24, 28-30 

Atualmente, a primeira linha de tratamento são medicamentos orais, sob a forma farmacêutica 

de comprimidos. A Agência Europeia do Medicamento, aprovou a introdução no mercado de diversos 

fármacos, como Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil e Avanafil para o tratamento da DE, estando estes 

disponíveis em Portugal na sua forma comercial – Viagra®, Cialis®, Levitra® e Spedra®, 

respetivamente – ou no formato de genéricos23, caso se aplique. Estes fármacos são inibidores das 5- 

fosfodiesterases (PDE), enzimas que são responsáveis pela degradação do monofosfato de guanosina 

cíclico (cGMP) no músculo liso cavernoso. Esta inibição resulta no prolongamento da atividade do 

cGMP que, por conseguinte, diminui a concentração de cálcio intracelular, mantendo o músculo liso 

relaxado e promovendo a irrigação do órgão, levando ao incremento da rigidez e da duração da 

ereção.29, 30, 32 

É de assinalar que a medicação oral mencionada, não provoca a ereção de forma imediata. Para 

que se verifique a eficácia dos fármacos, é necessário que ocorra uma estimulação sexual, seja a 

mesma física ou psicológica.28, 32 

Tal como qualquer outro tipo de medicação, estes fármacos estão contraindicados em diversas 

condições, pelo que é fundamental que o doente relate o seu historial clínico, bem como informe da 

medicação concomitante que esteja a tomar. Os inibidores da PDE-5, são desaconselhados a 

indivíduos que tenham sofrido recentemente ou apresentem algum dos eventos médicos discriminados 

na tabela 2. Aqui são também referidas contraindicações a fármacos coadministrados e outras 

situações. 

 

Tabela 2 - Situações em que é desaconselhada a administração de inibidores da PDE-5 

Patologias clínicas: 

• Insuficiência cardíaca ou hepática grave 32 

• Angina instável ou acidente vascular cerebral 32 

• Perturbações hereditárias degenerativas da retina (ex: retinite pigmentosa) 32 

• Hipotensão (pressão arterial <90/50 mmHg) 32 

• Diabetes incontrolada 32 

• Perda de visão num dos olhos devido a neuropatia ótica isquémica anterior não 

artrítica 32 

Medicação concomitante: 

• Dadores de NO ou outras formas de nitrato 32 

• Estimuladores da guanilato ciclase (ex: riociguat) 32 
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• Bloqueadores α 32 

• No caso do Vardenafil em específico, também em antiarrítmicos 1 e 3 30 

Em casos de: 

• Hipersensibilidade a substâncias ativas ou a qualquer dos excipiente usados na 

formulação 32 

• Atividade sexual desaconselhada 32 

 

Em situações em que os fármacos referidos não são eficazes ou apresentam efeitos 

indesejáveis, a terapêutica requer ser alvo de revisão e, consequentemente, devem ser designadas 

novas indicações no que toca a aconselhamento sexual.23 

Caso a terapêutica volte a falhar ou os doentes escolham uma solução alternativa, podem ser 

empregues outras formas de tratamento como a terapêutica combinada, o uso de bombas de vácuo ou 

o uso de outro tipo de fármacos que podem ser aplicados localmente, através de injeção, como é o 

caso da hormona Prostaglandina E (Alprostadil), administrada na região intra-cavernosa (diretamente 

no pénis) ou intra-uretral. Em Portugal, o Alprostadil apenas se encontra sob a forma injetável 

(Caverject®). Estas escolhas farmacoterapêuticas constituem a 2ª linha de tratamento da DE. 23, 24, 26, 

29, 33 

Todavia, existem casos em que nenhum dos tratamentos supraditos é eficaz, sendo necessário 

um procedimento cirúrgico, nomeadamente através da colocação de uma prótese peniana. A 

intervenção cirúrgica, por ser bastante invasiva, apresenta-se como a 3ª linha de tratamento. Os 

resultados demonstram que esta é uma opção altamente eficaz, segura e com elevada taxa de 

satisfação.23, 24, 26, 29, 33 

 

5. Folheto informativo propriamente dito 

5.1 Motivação e objetivos 

Durante o decorrer do estágio na farmácia comunitária, privei com alguns utentes que 

procuravam auxílio sobre o tema. Parte dos utentes pretendiam abordar o seu desconforto, enquanto 

que outros procuravam saber informação primária sobre a desordem, isto é, no que consistia a DE, se 

os próprios poderiam ser alvo deste quadro clínico, bem como questões concernentes ao seu 

tratamento.  

Efetivamente, a preocupação comum, passava por obter resposta a questões como a 

possibilidade ou existência de tratamento, assim como qual seria a sua eficácia ou duração. Assim, um 

dos objetivos, foi evidenciar algumas causas e realçar a importância do tema e o impacto que pode ter 

na vida pessoal e social do indivíduo. 

Nesse sentido, considerei pertinente elaborar um folheto informativo que pudesse, de forma 

igualmente acessível e discreta, esclarecer utentes que se identificassem com a situação em foco, não 

constituindo o folheto uma barreira para o aconselhamento farmacêutico.  
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5.2 Descrição e execução 

O projeto subsistiu, essencialmente, na elaboração de um folheto informativo (Anexo I) sobre a 

impotência sexual. Por conseguinte, o conteúdo do mesmo teve em consideração as dúvidas e 

questões levantadas pelos utentes que recorreram à farmácia, ao mesmo tempo que procurou informar 

e esclarecer sobre as opções farmacológicas e não farmacológicas a considerar em casos de DE. 

Considerei de grande relevância destacar as medidas não farmacológicas no panfleto, pois a 

implementação destas, permite a maximização terapêutica ou pode até fazer com que não seja 

necessário o recurso à terapêutica. 

Os folhetos foram disponibilizados ao público através da sua exposição num balcão lateral da 

farmácia, onde se encontram habitualmente dispostos outros folhetos. Os exemplares disponibilizados 

foram todos recolhidos pelos utentes. 

Adicionalmente às informações relativas ao tratamento, o folheto informava ainda sobre as 

causas da DE e a sua incidência. 

 

5.3 Considerações finais 

Acredito que o folheto informativo tenha sido útil para diversos utentes. A sua adesão foi 

surpreendente. Por um lado, a grande privacidade envolta ao tema poderá ter sido um fator para a 

grande adesão. Por outro, a oportunidade de informação gratuita e acessível, constituiu outro fator 

importante. Embora receasse que o folheto pudesse ser uma barreira para os utentes esclarecerem as 

suas dúvidas pessoalmente no balcão da farmácia, esta não se verificou. Bem pelo contrário, o mesmo 

funcionou não só como um ice breaker para procurarem informação nos balcões de atendimento, como 

também informação complementar à fornecida no aconselhamento e, ainda, de suporte para 

posteriormente consultar ou recordar o que foi referido durante o aconselhamento. De realçar que tive 

oportunidade de observar que o folheto acabou por também chamar à atenção de algum público 

feminino, apesar de não ter interagido, presencialmente, com nenhuma utente. 

Durante o estágio e o período de execução do projeto, pude confirmar que a amostra de utentes 

masculinos da nossa farmácia evidencia uma considerável inquietação face ao tema. Ainda que 

alarmante e preocupante ao ponto de procurem uma opinião farmacêutica ou médica, senti também 

que, de certa forma, não priorizavam o assunto. Imagino, a título pessoal, que a razão possa residir 

numa sensação de insegurança ou expectativa de que a desordem seja temporária e não careça de 

uma intervenção farmacoterapêutica. 

Dada a prevalência da desordem em Portugal e no mundo, o tema tem perdido a conotação tabú 

de há umas gerações atrás o que, a meu ver, resulta numa maior abertura e exposição dos utentes. 

Aos utentes que solicitaram aconselhamento e que são utentes habituais da farmácia, tive 

oportunidade de, no limitado período de tempo, realizar um seguimento farmacoterapêutico bastante 

simples. Em termos de monitorização, os utentes seguidos, relataram o cumprimento das indicações 

não farmacológicas supramencionadas, apesar de, e considero este ponto interessante, nenhum ter 

referido a solicitação de terapia sexual. 

No que concerne à problemática da DE, tal como referem os estudos mais recentes, a 

investigação de novos tratamentos é ativa e promissora. Pelo que, em termos científicos, poderemos 
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contar com novos desenvolvimentos de fármacos, suplementos alimentares e, até, de dispositivos 

médicos, num futuro recente. 
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Projeto II - Obstipação 

1. Enquadramento teórico 

A obstipação integra uma das razões mais frequentes para os utentes visitarem a farmácia, 

sendo comum no dia a dia ouvirmos frases como “Não consigo fazer as necessidades” ou “O meu 

intestino não tem funcionado bem”. Estes desabafos, traduzem o desconforto e necessidade de quem 

procura a farmácia para obter aconselhamento farmacêutico no âmbito da obstipação ou adquirir um 

produto que melhore a sua condição.38  

Este problema, que se conjetura incidir praticamente em indivíduos de maior idade ou pouco 

ativos, evidencia-se significativamente também em jovens e indivíduos saudáveis.39 Trata-se de um 

síndrome que é influenciado, principalmente, pelo regime alimentar, pela falta de exercício e pelo uso 

de medicamentos que possam instigar prisão de ventre.38, 39 Embora pessoas mais idosas e do sexo 

feminino estejam mais suscetíveis, pode afetar qualquer faixa etária, bem como pessoas que 

apresentam um estilo de vida sedentário, nível socioeconómico precário e que possuam outras doenças 

ou situações clínicas, particularmente as que provoquem alterações gastrointestinais.39-42 

A obstipação, vulgarmente designada de prisão de ventre ou intestino preso43, impacta física e 

socialmente a qualidade de vida do afetado e, embora os sintomas possam diferir de pessoa para 

pessoa, de modo geral, caraterizam-se por uma dificuldade, constante ou ocasional, de 

evacuação.38, 43, 44 

 

2. Patofisiologia da obstipação 

É comum definir-se obstipação como um transtorno assinalado por uma alteração significativa 

dos hábitos intestinais, genericamente por dificuldade em evacuar, fezes duras, sensação de 

evacuação incompleta e/ou baixa frequência de defecação.38-41, 45, 46  

Em termos fisiológicos, quer os movimentos do cólon quer os movimentos peristálticos, 

conduzem o conteúdo intestinal até ao reto. O preenchimento deste, ativa os recetores mecânicos da 

parede retal, provocando a consciência da necessidade de defecar. Assim que o conteúdo sólido, 

líquido ou gasoso, alcance o reto, uma pequena quantidade atravessa o canal anal por um relaxamento 

involuntário do esfíncter anal interno. Esta ação, conhecida como reflexo inibitório reto-anal, permitirá 

que o canal anal superior distinga se se trata de flatulências gasosas ou de conteúdo fecal. De seguida, 

se o momento for oportuno para a defecação, ocorrem diversas contrações abdominais enquanto, 

simultaneamente, o esfíncter anal externo, relaxa. Esta coordenação, leva à expulsão das fezes do 

corpo devido ao gradiente de pressão gerado entre o reto e o canal anal. Após a expulsão fecal, ocorre 

o reflexo de fecho, onde o esfíncter anal externo recupera o tónus para assegurar a continência.45 

A forma e a consistência das fezes dependem, fundamentalmente, do tempo de permanência 

das mesmas no cólon (Anexo II). É do conhecimento comum que, quanto mais tempo as fezes 

permanecem no intestino, mais água é absorvida e, por conseguinte, as fezes desidratam e endurecem, 

tornando-se mais difíceis de evacuar. 
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3. Causas e tipos de obstipação 

Como já referido, a obstipação atinge cada indivíduo de maneira variável e particular. Esta pode 

surgir de forma contínua ou intermitente e, por isso, a sua ação pode ser de apenas umas semanas ou 

prolongar-se por vários anos.40 

Consoante a sua duração, a obstipação pode ser classificada como aguda ou crónica. Por sua 

vez, consoante as suas causas, distingue-se em primária (funcional) ou secundária.38, 39, 47 

A obstipação primária não advém necessariamente de uma causa patológica. Esta pode 

assomar, transitoriamente, por alteração no ritmo de vida ou na alimentação, por desidratação ou, 

inclusivamente, durante a gravidez.38, 39, 48  

A obstipação secundária está, por sua vez, relacionada com questões de saúde concomitantes 

ou prévias, por exemplo incluem-se as alterações metabólicas, patologias neurológicas, doenças 

psiquiátricas, entre outras. Além de relacionada com as condições clínicas coexistentes, a obstipação 

secundária pode surgir devido a medicação crónica, ou até ser agravada por esta.38, 47 A lista de 

exemplos é longa, no entanto alguns são medicamentos para alívio da dor, antiácidos que contenham 

alumínio ou cálcio, antiespasmódicos, antidepressivos, antipsicóticos, antiepiléticos, diuréticos, etc.49 

Devido à polimedicação que, principalmente, os idosos realizam, estes tomam protetores gástricos, 

como o omeprazol e outros, que podem ter como efeitos secundários a obstipação.50  

A obstipação aguda caracteriza-se por ser temporária e inesperada, ocorrendo em episódios 

isolados. Não costuma apresentar duração superior a 2 semanas e, após o desaparecimento do fator 

despoletante, o organismo retorna ao seu normal funcionamento.38 

Esta situação pode ser causada por razões diversas, tais como, efeitos secundários de 

medicamentos ou mudanças repentinas de estilo de vida, como uma alteração dietética ou uma viagem. 

Nestas situações, o organismo volta ao seu ritmo normal em pouco tempo. Todavia, a obstipação aguda 

é muito desconfortável, interfere na qualidade de vida do doente e pode provocar dores e desconforto 

abdominal.43 

Por outro lado, a obstipação crónica, resulta da alteração no movimento das fezes através do 

cólon ou ânus e reto. Esta pode ter origem na ingestão inadequada de fibras ou líquidos, na 

desregulação do trânsito no cólon ou da função anorretal devido a distúrbios neurogastroenterológicos, 

fármacos, idade avançada ou pode ser uma consequência de doenças sistémicas que afetam o trato 

gastrointestinal.38, 47 A obstipação crónica tem um impacto bastante negativo na qualidade de vida do 

doente, não só a nível físico e social, como também emocional.  

Dada a interpretação subjetiva da definição comumente utilizada para descrever a obstipação 

funcional, do ponto de vista clínico, foram padronizados critérios para o seu diagnóstico. Os critérios de 

Roma IV, publicados pela Roma Foundation em maio de 2016 51, são globalmente reconhecidos para 

diagnosticar a obstipação crónica funcional. A indicação clínica de obstipação surge caso estes 

critérios, que se encontram discriminados na tabela 3, se registem nos últimos três meses, tendo os 

sintomas iniciados, pelo menos, seis meses à priori da data do diagnóstico.38 
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Tabela 3 - Critérios de Roma IV para obstipação crónica funcional 

Critérios de Roma IV para obstipação crónica funcional 

1. Têm de estar presentes duas ou mais das seguintes situações 

- esforço defecatório durante pelo menos 25% das defecações 

- fezes nodulares ou endurecidas em pelo menos 25% das defecações 

- sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das defecações 

- sensação de obstrução/bloqueio anorretal em pelo menos 25% das defecações 

- necessidade de manobras manuais para facilitar a defecação em pelo menos 25% das 

defecações 

- menos de três defecações por semana. 

2. É raro ocorrem fezes soltas sem o uso de laxantes 

3. Critérios insuficientes para diagnóstico de síndrome de cólon irritável 

 

A utilidade dos Critérios de Roma é incontestável. No entanto, é sempre necessário atender a 

uma série de fatores que influenciam e determinam a afeção, nomeadamente a idade e o género, sinais 

de depressão, baixo aporte calórico e sedentarismo, polimedicação, baixo nível económico e 

educacional, e também situações de abuso psicológico ou sexual. 

 

4. Prevenção e tratamento  

4.1 Prevenção e tratamento não farmacológico 

A primeira linha de intervenção para o tratamento da obstipação, segundo o fluxograma de 

indicação farmacêutica, consiste no aconselhamento não farmacológico.49 Assim, no âmbito da 

dieta, recomenda-se a ingestão de alimentos ricos em fibras, como a fruta, legumes, vegetais e cereais 

integrais, frutos secos e a evicção de alimentos como queijo, chocolate, arroz, pão branco e outros 

alimentos ricos em amido. Concomitantemente, deve-se promover a ingestão considerável de água, 

sumos de fruta e sopas para prevenir a desidratação e ajudar a tornar as fezes mais macias e mais 

fáceis de expulsar.38, 49 

No que concerne à rotina, a prática de atividade física regular - caminhar, nadar ou pedalar, 

estimula os músculos do intestino e, de realçar a importância da aquisição de regras de higiene diárias 

para que o intestino seja educado a funcionar diariamente, surgindo a vontade de defecar geralmente 

na mesma altura do dia.38, 49 A título de exemplo, no período da manhã após o pequeno-almoço ou 

após as refeições principais consideram-se alturas propícias e nas quais se pode reservar tempo para 

ir à casa de banho.40 

De enfatizar ainda a evicção do consumo de álcool e a cafeína, devido às suas propriedades 

desidratantes. 38, 49 

A farmácia onde estagiei não possuía este serviço complementar, contudo a indicação para a 

consulta de nutrição é uma sugestão bastante válida e útil para o doente.  
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4.2 Tratamento farmacológico 

Atendendo à frequência dos sintomas e preferência do doente, bem como claro a 

contraindicações e interações de cada substância, as soluções terapêuticas divergem e podem ser 

indicadas de forma a melhor se adequarem à situação do doente e, deste modo, maximizar a ação e 

efeito terapêuticos.   

Nesta linha de ideias, existem opções terapêuticas que visam obter resultados segundo uma 

ação gradual, em detrimento de outras cujo intuito é proporcionar uma ação rápida. 

A primeira recomendação que o profissional de saúde deve realizar consiste na sugestão de 

expansores de volume fecal, pois são os mais fisiológicos. Estes dispõem de um mecanismo de ação 

similar à fibra dietética, absorvendo e retendo a água nas fezes e, consecutivamente, aumentando o 

conteúdo fecal, o que estimula as contrações intestinais normais.38, 52 

Ainda no domínio dos fármacos e dispositivos médicos de ação gradual, os laxantes osmóticos 

são também uma opção viável. Estes absorvem pouco na parede intestinal e atuam de forma osmótica 

atraindo a água para o lúmen intestinal. Fundamentalmente, aumentam a quantidade de água nas 

fezes, e consequentemente, o seu volume, desencadeando maior motilidade do cólon por meio das 

vias neuromusculares.38, 52 Com efeito, são também os mais utilizados para preparações de 

colonoscopias. 

Por outro lado, os laxantes de contacto e os emolientes promovem uma ação rápida sobre a 

obstipação. 38, 52  

O primeiro grupo de laxantes, também conhecidos como estimulantes, ativam os movimentos 

peristálticos do intestino, a fim de excretar o conteúdo fecal mais rapidamente. Simultaneamente, 

aumentam a quantidade de água nas fezes. 38, 52   

Paralelamente, o mecanismo de ação dos laxantes emolientes consiste em lubrificar, hidratar e 

amolecer o conteúdo fecal, diminuindo a sua consistência. Estes podem aumentar a absorção de certos 

nutrientes, fármacos e vitaminas, como as lipossolúveis (A, D E e K) e, por este motivo, devem ser 

usados por períodos de tempo curtos. 38, 52  

É possível ver exemplos de substâncias no folheto informativo, executado para o efeito, que se 

encontra em anexo (Anexo III).  

 

5. Folheto informativo propriamente dito 

5.1 Motivação e objetivos 

Uma das primeiras situações em que uma utente me solicitou um laxante coincidiu também com 

uma das que considerei mais complicadas de indicação farmacêutica. O caso remonta ao período inicial 

de estágio, em que a mãe de uma jovem com incapacidades motoras já tinha experimentado uma série 

de laxantes. Embora fosse grande a oferta de produtos disponíveis na farmácia para o efeito, no 

momento as opções foram reduzidíssimas pois a expressão “já levei esse e não fez efeito” repetia-se 

a cada embalagem. Desta forma, senti que havia necessidade de perceber melhor que substâncias 

poderiam ser utilizadas e até como as poderia combinar. Nesse atendimento, com a ajuda de outro 

profissional solucionou-se uma alternativa. Não obstante, este transtorno é efetivamente comum e uma 
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boa indicação poderá evitar a continuação da sensação desagradável e incómoda provocada pelo 

trânsito intestinal preso. 

Deste modo, considerei que executar um folheto informativo que visasse destacar as medidas 

não farmacológicas que os utentes podem fazer, antes de iniciarem uma terapia com fármacos, durante 

e após a mesma, seria de grande valor e interesse para a população da farmácia. Além disso, com o 

folheto informativo pretendi identificar diversas substâncias e associações a que os utentes poderiam 

recorrer, sem referir o nome de marcas para não influenciar comercialmente a escolha do utente. Os 

principais fins do folheto foram os já mencionados, contudo o folheto pretendia dar a conhecer mais 

desta afeção, designadamente sintomas, causas e fatores, bem como a sua duração.  

Apenas ressalvar que o folheto não focava efeitos adversos provocados pelo uso contínuo e 

prolongado dos laxantes, embora a mensagem do seu uso dever ser apenas pontual estivesse referida 

no folheto e fosse aludida durante o aconselhamento destas substâncias ou em momentos que os 

utentes solicitavam um esclarecimento acerca de determinado produto laxante. 

 

5.2 Descrição e execução 

O folheto informativo aborda fundamentalmente o tema da obstipação, designadamente em que 

consiste este transtorno, os diversos tipos que pode assumir, as suas causas e fatores associados, 

bem como indica substâncias e medidas que promovam o bem-estar do utente. Além da referência às 

substâncias, no folheto estas encontram-se agrupadas de acordo com a classificação e quanto ao 

mecanismo de ação que possuem, isto é, laxantes expansores de volume fecal, osmóticos, de 

contacto/estimulantes e emolientes. O principal destaque do folheto aponta para a intervenção não 

farmacológica que o obstipado pode colocar em prática. 

Os folhetos foram disponibilizados no local para o efeito na farmácia. O público aderiu em massa, 

o que é congruente com a vulgaridade e incidência deste transtorno. 

  

5.3 Considerações finais 

Os produtos para “tratar” a obstipação são de recorrente dispensa na farmácia. 

Na origem deste ato existem inúmeras razões, contudo algumas repetem-se com bastante 

frequência. Durante o estágio apercebi-me que a dieta de pessoas mais idosas não é tão variada e rica 

em fibras e nutrientes como deveria ser. Pude dar conta também de que é bastante comum o facto de 

ignorarem a vontade de defecar, bem como a falta de prática de exercício regular, ou seja, poucos são 

os idosos que cumprem regras de higiene defecatória diária e dedicam parte do seu tempo em 

exercícios de marcha lenta.  

Os atendimentos neste âmbito exigem sempre uma sensibilidade e atenção extra, visto que os 

utentes estão sob um desconforto considerável e pretendem, geralmente, resultados rápidos e 

eficientes.  

Neste sentido, apesar da ansiedade do utente em resolver o problema, o farmacêutico deve 

seguir uma abordagem que compreenda e mencione alterações da dieta, prática de exercício físico e 

ajuste dos hábitos intestinais. Adicionalmente, deverá perceber a causa do transtorno. Como já referido, 
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a obstipação poderá ser consequência do uso de diversos fármacos e, por isso, é necessária bastante 

precaução no aconselhamento de um laxante.  

A título de exemplo, deparei-me com vários utentes que utilizavam laxantes com maior 

regularidade do que a aconselhada, enquanto que outros não espaçavam a sua medicação crónica da 

toma do laxante. Pude constatar que esta indicação de espaçar a toma de laxantes, especialmente dos 

expansores de volume, da toma de outros medicamentos em cerca de duas horas foi novidade para 

muitos utentes, embora recorressem com assiduidade a esta terapêutica. 

Principalmente com este transtorno, torna-se mais acessível solicitar o feedback da abordagem 

terapêutica e realizar o seguimento do utente. De facto, alguns utentes regressaram à farmácia ao fim 

de uns dias após a sua visita inicial para nos informar sobre o seu estado. Embora a sua maioria tenha 

obtido resultados positivos no combate à obstipação, cruzamos com uma utente que efetivamente não 

alcançou com sucesso o objetivo terapêutico. Ainda assim, considero que foi importante ter voltado à 

farmácia, pois permitiu reavaliar a situação e, no caso, encaminhar a utente para o médico. 

Acredito que o objetivo do folheto foi cumprido, isto é, promover a combinação de hábitos 

corretos no estilo de vida, de alimentação, bem como as restantes prementes medidas não 

farmacológicas e, se necessário, associar medicamentos laxantes, para o tratamento eficaz da 

obstipação.  

 

 

Projeto III – Eczema 

1. Enquadramento teórico 

Nos dias de hoje, é cada vez mais premente a abordagem e promoção da saúde da pele. Embora 

ainda se verifique uma grande correlação entre produtos farmacêuticos para a pele e apenas estética, 

atualmente o seu cuidado é visto também como uma questão de saúde. 

Relativamente ao eczema, sabe-se que 1 em cada 10 crianças desenvolve esta doença 

crónica.53 Não obstante, o seu desconhecimento e indiferença são ainda sobejamente comuns entre a 

população em geral. Grandes laboratórios de renome no âmbito de produtos de dermocosmética em 

Portugal, como a LETIPharma®, Bioderma®, La Roche-Posay®, ANGELINI®, Ducray®, Bayer®, entre 

muitos outros, e até alguns meios de comunicação social, como programas de televisão matutinos, têm 

contribuído para a maior formação e esclarecimento da patologia. 

 

2. Patofisiologia do eczema 

O eczema, também conhecido como dermatite atópica, caracteriza-se como sendo uma 

doença inflamatória crónica, que atinge indivíduos de todas as idades e géneros.53-55 

A camada mais externa da pele, designada de camada córnea, constitui a barreira protetora 

propriamente dita, devido a uma robusta estrutura lamelar lipídica. Entre as camadas de lípidos, 

encontram-se humectantes fisiológicos que permitem manter a água na barreira cutânea.56, 57 Não 

obstante, determinados desequilíbrios, como fatores ambientais, genéticos, doenças, envelhecimento 

da pele, etc., podem levar a uma perda de lípidos por parte da camada córnea.58 Neste seguimento, 

podem surgir aberturas na pele que conduzem à perda de água transepidérmica e descamação das 
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células, comprometendo a função de barreira da pele. Por este motivo, a barreira cutânea encontra-se 

mais exposta a fatores alérgenos e irritantes, microrganismos e matérias nocivas, isto é, ao meio 

externo em geral.53, 54  

A dermatite atópica é uma patologia recidivante e apresenta uma componente hereditária 

considerável.54 A doença é clinicamente percetível na maioria das pessoas em idade bastante 

precoce, especificamente antes dos cinco anos, havendo uma grande porção que a desenvolve ainda 

nos primeiros meses de vida.53, 58  

De destacar que a referida patologia não se transfere pelo contacto direto e, embora não 

apresente cura, tem forma de ser controlada. 

 

3. Sinais e fatores 

São vários os fatores que podem despoletar um surto desta patologia ou agravar o seu estado.53 

A título de exemplo, a transpiração, o uso de sabonetes e detergentes com componentes mais 

agressivos, o uso de roupas sintéticas, assim como a própria alimentação, são alguns dos fatores do 

quotidiano que efetivamente podem ter uma ação prejudicial. Para além destes, contribuem igualmente 

para episódios de crise: banhos demorados e de água bastante quente, a utilização de cosméticos não 

indicados para o tipo de pele em questão e a época sazonal, pois levam a que a pele fique mais 

sensível, irritada e seca, respetivamente.53, 59 

Esta patologia evidencia-se pelo prurido intenso que provoca e pelo aparecimento de lesões 

cutâneas, como rubores, fissuras e crostas, com morfologia e distribuição típicas.59, 60 A secura e 

sensibilidade da pele tornam-na suscetível à ocorrência de surtos.54, 55 

Os locais de lesão da pele costumam surgir nas regiões dos joelhos, cotovelos, pálpebras e em 

rugas, principalmente em bebés e crianças.59 Já em idades mais adultas poderão afetar também as 

mãos, pescoço e cabeça. Não obstante, a localização e extensão das feridas não só variam 

consideravelmente de indivíduo para indivíduo, mas também do seu contexto social e etário no 

momento.60 A pele nos referidos locais apresenta-se bastante seca e gretada, bem como sensível e 

vermelha. De uma maneira geral, a dermite atópica melhora progressivamente com o avançar da 

idade, podendo inclusive não reaparecer.53, 61  

 

4. Tratamento 

A dermatite atópica não dispõe de cura. No entanto, existem disponíveis inúmeros produtos de 

saúde que permitem o alívio dos sintomas e auxiliam no seu controlo. Estes devem ser utilizados de 

acordo com as indicações recomendadas pelo dermatologista ou pelo farmacêutico. No que concerne 

a alternativas farmacológicas, segundo as Guidelines internacionais para o eczema atópico, estas 

constituem-se em anti-inflamatórios tópicos (glucocorticoides ou inibidores da calcineurina), agentes 

biológicos, imunossupressores sistémicos, onde se incluem corticoides orais, e ainda imunoterapia 

específica a alérgenos.62 

Além da terapêutica mencionada, existem diversas medidas que o doente atópico pode executar 

no seu quotidiano para proteger e hidratar a pele. Desta forma, o doente deve optar por duches curtos 

e de água morna, arejar o quarto todos os dias, evitar excesso de suor, apresentar as unhas rentes e 
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limadas, usar roupa de algodão, bem como detergentes e perfumes hipoalergénicos, beber bastante 

água, entre outros. 

A aplicação de creme hidratante diariamente e a evicção do ato de coçar são duas ações 

bastante simples e que são essenciais para o conforto e bem-estar de um doente com eczema, 

principalmente em crianças! 

Importa referir no âmbito do presente projeto, que campanhas e programas educacionais 

realizados em escolas, bem como a consulta num dermatologista, poderão ser altamente eficientes e 

benéficos quer para as crianças, quer para as famílias, o que evidentemente se irá repercutir na 

melhoria da qualidade de vida.  

 

5. Formação propriamente dita 

5.1 Motivação e objetivos 

Dado que já havia realizado dois projetos que iam de encontro a necessidades e preocupações 

da população que frequenta a FSO, obstipação (público adulto em geral) e disfunção erétil (população 

masculina da faixa etária >50 anos), considerei que seria proveitoso realizar um terceiro que estivesse 

associado a alguma atividade da farmácia. Neste sentido, a coordenadora farmacêutica do grupo 

mencionou que a farmácia iria colaborar com uma campanha de promoção de saúde numa escola no 

mês de outubro, pelo que eu poderia auxiliar com a apresentação aos alunos. Confesso que a proposta 

me entusiasmou bastante, visto que interagiria com um grupo etário evidentemente distinto. 

Os principais objetivos da atividade compreendiam abordar a patologia junto das crianças, 

sensibilizar os alunos e, indiretamente, as suas famílias, quanto à importância dos cuidados e higiene 

cutânea, quebrar preconceitos no que concerne a problemas de pele, nomeadamente, o eczema, e 

aproximar a farmácia aos contextos escolar e familiar. 

 

5.2 Descrição e execução 

O convite da equipa de marketing da La Roche-Posay® para participar no projeto LIPIKAR VAI 

À ESCOLA foi endereçado via email à equipa de gestão do Grupo SOFARMA. Posteriormente, o grupo 

SOFARMA respondeu com interesse e disponibilidade ao email para participar na referida ação. No 

mesmo indicou quais seriam as suas farmácias que iriam aderir ao projeto e, por conseguinte, a sua 

região geográfica, tendo a FSO participado em parceria com a Farmácia Monte da Virgem, na zona de 

Vila Nova de Gaia. 

Relativamente ao agendamento com as escolas, juntamente com a equipa de gestão, contactei 

diversas escolas da zona para averiguar a possibilidade de levar o projeto aos seus alunos. O 

agrupamento de escolas de Laborim aceitou receber a ação na escola básica de Laborim de Cima, 

para a turma do 2º ano, no dia 18 de outubro do presente ano. 

O laboratório disponibilizou para a sessão diversos materiais, nomeadamente brochuras para os 

pais, amostras para os alunos, monofolhas para os professores, posters e uma apresentação. 

Relativamente à apresentação, tive acesso ao seu conteúdo e oportunidade de perceber o seu 

foco. No entanto, considerei que a apresentação não se encontrava adaptada ao público alvo, crianças 

do 1º ciclo, pelo que sugeri executar uma nova apresentação no âmbito do mesmo tema. A 
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apresentação reformulada teria imagens efetivas do problema de pele, que a inicial não dispunha, e 

outras relevantes para a melhor compreensão da doença, bem como linguagem mais simples e 

adequada, com menos conteúdo de texto por diapositivo (Anexo IV). 

No que concerne à sessão, esta teve a duração de cerca de uma hora. Inicialmente, contou com 

uma apresentação simples e individual dos alunos, onde referiam o que conheciam do ambiente da 

farmácia. Seguidamente, passou-se efetivamente à apresentação do tema, que terminou com uma 

pequena dinâmica de conferência de conhecimentos e a entrega das amostras e folhetos para os pais. 

 

5.3 Considerações finais 

Considero que esta atividade realizada fora do ambiente da farmácia comunitária e para um 

público muito especial, foi de facto um sucesso.  

Inicialmente, encontrava-me bastante reticente quer pelo público desafiante, quer pelo tema, cujo 

nome – Eczema ou Dermatite Atópica – por si só já é complicado para qualquer criança de 7 anos. No 

entanto, as crianças foram bastante recetivas e interventivas durante a sessão. Esta foi, sem dúvida, 

divertida, ocupou o tempo ideal e necessário, e decorreu com bastante participação dos alunos. 

Obtive um ótimo feedback das crianças e das professoras da escola, que inclusivamente 

demonstraram grande interesse e disponibilidade em acolher mais formações deste género, sugerindo 

inclusive abordar numa próxima oportunidade temas como saúde oral e higiene íntima. 

Como referido, um dos objetivos consistia na desconstrução do preconceito das doenças da pele, 

transmitindo a mensagem de que o eczema não é contagioso, pelo que podiam brincar e abraçar os 

colegas com o problema e que estes poderiam ter uma vida perfeitamente normal, isto é, possuir 

animais de estimação, frequentar espaços públicos e áreas de desporto, como piscinas, tendo 

obviamente cuidados especiais de hidratação e higiene. 

Acredito que estas campanhas sejam particularmente importantes, pois permitem quebrar o 

(pre)conceito de que a farmácia é só um local para “comprar remédios quando estamos doentes”, bem 

como aproximam a farmácia das crianças, das suas famílias, da comunidade em geral. 

 

 

Projeto IV – Complemento na receção de encomendas 

1. Enquadramento  

A presente atividade surge com um contexto diferente, não se enquadrando, como os restantes 

projetos, num plano que disponha de suporte técnico-científico, mas cujo propósito assenta na 

eficiência operacional da FSO e da sua melhoria contínua63.  

O que conduz as pessoas à farmácia é, na maior parte das vezes, uma necessidade.64 No 

entanto, existem imensos fatores que levam a que essas pessoas possam voltar a uma determinada 

farmácia em detrimento de se dirigirem a outras. O profissionalismo e a atenção dos colaboradores são 

condições essenciais, contudo uma farmácia com uma apresentação cuidada, moderna, organizada e 

que possua material que abranja diversos públicos, pode impactar positivamente o cliente e influenciar 

o seu regresso.  
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A farmácia é, inevitavelmente, um local que se encontra em constante atualização. E há inúmeros 

motivos que o justificam, por exemplo: a inovação científica e tecnológica, as novas ofertas comerciais 

da indústria farmacêutica ou acordos mais convidativos, a sazonalidade dos produtos, a própria 

reinvenção e reorganização da farmácia, dos seus processos, clientes ou até colaboradores, entre 

outros. 

Por conseguinte, e de forma idêntica à atividade de todas as farmácias, chegam praticamente 

todos os dias medicamentos e produtos de saúde à farmácia. Estes, que podem ser novos no mercado 

ou apenas novos na farmácia, que vão desde a puericultura à dermocosmética, do bebé ao idoso, que 

podem servir para prevenir a chegada de estações ou corrigir situações resultantes delas, etc., têm 

como objetivo último proporcionar o melhor e mais completo serviço de bem-estar e saúde ao cliente.  

Contudo, como referido na parte I do presente relatório, as encomendas diretas que chegam à 

FSO são realizadas pela equipa de gestão do Grupo SOFARMA. Assim que são recebidas na farmácia, 

um dos operadores digitaliza a guia de remessa ou a fatura, conforme a situação, e envia-a para a 

respetiva equipa de gestão com o objetivo de obter deferimento relativo à sua receção. Posteriormente, 

a farmácia recebe autorização para dar entrada dos produtos ou a informação de que a encomenda 

deverá ser devolvida à entidade. 

Nas nossas instalações, todos os dias se agrupam caixas de encomendas diretas em pequenos 

conjuntos, de tamanhos e formas variados, estando incluídas encomendas acabadas de chegar à 

farmácia (e sem ainda pedido de autorização para rececionar via email), encomendas a aguardar 

deferimento, encomendas com deferimento ainda por rececionar, ou encomendas já rececionadas e 

cujos produtos ainda não haviam sido arrumados. 

 

2. Motivação e objetivos 

Ora, face ao grande número de encomendas que a farmácia tem recebido devido à renovação 

ou introdução de stocks de vários produtos de diferentes laboratórios e entidades no seu espaço, a 

modesta área do backoffice encontra-se bastante ocupada. Em simultâneo, temos a rotina diária própria 

de uma farmácia com uma rotação considerável, recebendo habitualmente banheiras do distribuidor 

grossista, tornando-se, de facto, a logística bastante complexa para um backoffice pouco amplo. 

Se as encomendas se alocassem sem organização pelo backoffice, único local com condições 

suficientes para o armazenamento provisório dos produtos a aguardar receção, obstruiriam largamente 

portas de armários, acesso a algumas estantes e a própria passagem pelo corredor. Neste sentido, e 

para a entropia ser a menor possível, as encomendas agrupam-se e orientam-se de forma a integrar o 

menor espaço possível, sendo necessário, na generalidade das situações, empilhar caixas, agrupá-las 

de acordo com os variadíssimos tamanhos e formas que assumem, e consequentemente, haver uma 

mistura de caixas com faturas diferentes e de laboratórios diferentes.  

Embora exista um documento na Dropbox que vise comunicar com a equipa de gestão e auxiliar 

o seu acompanhamento no processo de encomendas, física e visualmente o processo de procura e 

correspondência das faturas e caixas/encomendas, na farmácia, é moroso e exige retrabalho dos 

colaboradores.  
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Portanto, o objetivo desta atividade seria definir visualmente o ponto de situação de cada caixa 

associada a determinada encomenda, através da utilização de cartões que se encontram colados às 

mesmas. Idealmente, facilitaria ainda a disposição e organização das encomendas diretas no 

backoffice, bem como o preenchimento imediato da Dropbox.  

 

3. Descrição e execução 

Para tal, desenvolvi quatro cartões (Anexo V) bastante simples e que visam melhorar o processo 

de encomendas que aguardam receção e/ou arrumação e contribuir para a organização física e visual 

implícita ao mesmo. Cada cartão caracteriza o estado de processamento da encomenda e este é 

facilmente identificado quer pela descrição do cartão, quer pela cor atribuída ao mesmo.  

Desta forma, qualquer operador da equipa pode facilmente reconhecer o estado da encomenda, 

verificar se o documento na Dropbox foi atualizado, e indubitavelmente, sentir-se mais integrado, 

informado e organizado no que concerne à condição das diversas encomendas. Logo, este serviço 

vem, sobretudo, complementar o sistema já aplicado pelos operadores da equipa e estruturar 

visualmente quer a distribuição das encomendas, quer a planificação do seu processo. 

Os cartões podem ser preenchidos através de um vulgar marcador e reutilizados, uma vez que 

é possível apagar a tinta do marcador e reescrever nos mesmos. Apresentam dois tamanhos (A6 e A7), 

que são alocados a determinada caixa conforme as suas dimensões e quatro cores diferentes (rosa, 

amarelo, cinza e azul) relativas a cada estado de encomenda, tendo por isso cada cor uma descrição 

de texto exclusiva. A atribuição da cor a cada cartão foi realizada aleatoriamente e mediante os recursos 

físicos disponíveis na farmácia, não havendo propriamente um significado para a associação de uma 

cor ao respetivo cartão.  

 

4. Considerações finais 

Apesar de se tratar de uma medida muito simples e prática, como qualquer outra 

alteração/introdução à rotina diária, esta levará o seu tempo até ser aplicada naturalmente, estando de 

momento em período de experimentação e adaptação. 

Este projeto não constitui uma medida que aumente com significância a produtividade da 

farmácia, nem dos seus operadores. Não obstante, considero que possa ser uma mais valia, através 

do humilde upgrade no âmbito de organização e otimização do espaço de trabalho.  

Este projeto poderá ser mais um de um ciclo de processos de melhoria que a FSO tem vindo a 

desenvolver.  Ainda que bastante primária, esta é uma aplicação que permite uma melhor alocação de 

recursos e, consequentemente, maior rentabilidade e eficiência. 
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Conclusão 

Ao terminar este ciclo, constato que esta foi uma das etapas mais enriquecedoras e intensas que 

tive desde que iniciei o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.  

Comecei o relatório referindo que o estágio nos estimula a desenvolver capacidades a nível 

profissional e social, assim como a ter uma atitude interventiva na promoção da saúde pública. De 

facto, diariamente, fui estimulado a rever conteúdos científicos e a procurar saber mais sobre variados 

fármacos e produtos de saúde, ao mesmo tempo que fui desafiado, em termos de comunicação clínica 

e da imprevisibilidade de situações, que podem surgir na farmácia.  

Enquanto futuro farmacêutico, considero que o estágio na FSO foi uma experiência positiva, mas 

que ainda tenho um longo percurso a percorrer para me tornar no profissional de saúde que ambiciono. 

Duas mensagens importantes que aprendi durante o estágio: devemos marcar pela diferença e o utente 

deve ser a nossa prioridade. Como tal, pretendo seguir estes motes nos próximos desafios profissionais 

que se avizinham. 

Em suma, este período fez-me reconhecer e valorizar ainda mais a intervenção do farmacêutico 

na comunidade, destacando as componentes sociais e humanas que fazem do farmacêutico bem mais 

do que o especialista do medicamento, um prestador de cuidados de saúde distinto. 
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Anexos 

Anexo I – Folheto Informativo: Disfunção erétil 
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Anexo II – Escala de Bristol 
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Anexo III – Folheto Informativo: Obstipação 
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Anexo IV – Apresentação na Escola: Eczema 
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Anexo V – Cartões encomendas 
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Resumo 

 

Nesta última etapa do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, é dada aos estudantes 

a possibilidade de realizar um estágio curricular na área de Farmácia Hospitalar durante um período 

de 2 meses. O nosso grupo teve oportunidade de realizar este estágio no Centro Hospitalar 

Universitário do Porto, E.P.E., durante o período compreendido entre 1 de julho e 31 de agosto. 

Este estágio permitiu-nos perceber as funções do farmacêutico hospitalar e as diferentes 

áreas de intervenção do mesmo e, sendo o Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. um 

hospital polivalente, foi nos dada a possibilidade de perceber o funcionamento dos diversos setores 

existentes, sendo que para tal, cada um de nós permaneceu uma semana em cada serviço. Esta 

passagem pelos diferentes setores permitiu-nos assim acompanhar e participar nas diversas 

atividades realizadas e perceber a importância do farmacêutico para o funcionamento de um hospital. 

O presente relatório está dividido em capítulos, e respetivos subcapítulos, de forma que cada 

um explora um dos diferentes setores com os quais contactamos no decorrer do estágio, assim como 

informar brevemente sobre o próprio centro hospitalar. 

Em cada ponto relativo aos serviços referimos o funcionamento do mesmo e as suas 

instalações, culminando com o testemunho do que foi experienciado durante a nossa passagem. 

 

.  
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Introdução 

Citando o Professor Dr. José Aranda da Silva no seu testemunho para a edição comemorativa 

dos 20 anos da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH), “o farmacêutico 

hospitalar ocupa um lugar de relevo e prestígio profissional, técnico e científico no acompanhamento 

do doente, na participação em equipas multidisciplinares e na ligação entre os serviços do hospital e 

os conselhos de administração no que respeita à aquisição de medicamentos, à correta gestão de 

stocks, ao cumprimento de protocolos farmacoterapêuticos e aos estudos de custo-efetividade”.1  

Isto é, atualmente, o farmacêutico hospitalar não só desempenha um papel determinante na 

promoção da saúde e dos cuidados de saúde, que por si só são missões de valor e notoriedade 

procedentes da intervenção farmacêutica e do âmbito da satisfação de necessidades do doente, como 

também tem um papel impactante nas questões económicas e financeiras da sua entidade hospitalar. 

O estágio curricular em Farmácia Hospitalar traduz-se na oportunidade de contactar com o ato 

farmacêutico em meio hospitalar, reconhecendo o seu papel enquanto veículo de dispensa e suporte 

de informação sobre medicamentos2, percecionar o impacto das responsabilidades dos serviços 

farmacêuticos hospitalares na instituição e tomar conhecimento do seu papel na inovação científica, 

através da integração em estudos clínicos conduzidos na respetiva unidade hospitalar. 

 

Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E.  

O Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. (CHUP, E.P.E.) possui como principal missão 

a prestação de cuidados de saúde à população.3 Simultaneamente, afirma-se como um hospital central 

e universitário,3, 4 motor de investigação, ensino e formação. 

Atualmente, o CHUP, E.P.E. é composto por 4 unidades físicas, nomeadamente a Unidade 

Hospital Santo António (HSA), o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), a Unidade Hospital Joaquim 

Urbano (HJU) e o Centro de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães. 

O CHUP, E.P.E., para além de atender às necessidades de uma área residencial largamente 

considerável, que abrange mais de 3,3 milhões de habitantes, segundo o Relatório e Contas do próprio 

CHUP, E.P.E. de 2017, é Centro de Referência Nacional em 16 áreas de Intervenção Prioritária5-8 e 

encontra-se inserido em seis Redes de Referência Europeia.3 

 

Serviços Farmacêuticos 

 Definição, competências e organização 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) representam, nas unidades hospitalares, a garantia do uso 

racional, seguro e eficaz do medicamento, ao menor custo possível. A sua intervenção estende-se à 

integração em equipas de cuidados de saúde e promoção de ações de investigação científica e de 

formação.9, 10 

Compete aos SF a seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos (PF) e 

dispositivos médicos, bem como o seu armazenamento, manipulação (quando aplicável), e distribuição, 

culminando o circuito do medicamento (CdM), com o seu uso pelo doente.2, 11 Fica também a cargo dos 

serviços a informação relativa aos PF, salvaguardando a sua qualidade e segurança, assim como a 

participação em ensaios clínicos (EC) e em equipas técnicas multidisciplinares, além do constante 

envolvimento na elaboração de protocolos terapêuticos.12  
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Com efeito, nos SF do CHUP, E.P.E. são adquiridas dezenas de fármacos, resolvidas diversas 

solicitações internas de informação sobre medicamentos, validadas centenas de prescrições, 

manipulados dezenas de fármacos nas unidades para o efeito e atendidos mais de 150 doentes por 

dia na Farmácia de Ambulatório. Não obstante, os SF ainda contribuem no campo da inovação 

científica, participando em mais de 100 estudos clínicos, e colaboram na formação interna e externa, 

tanto de farmacêuticos como de outros profissionais.10 Os farmacêuticos, em particular, têm ainda 

presença em diversos grupos de trabalho, assim como em comissões técnicas, como são exemplo a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Farmacovigilância, a Comissão de Ética 

para a Saúde (CES) e a Comissão de Controlo e Infeção Hospitalar.13  

Os SF utilizam, como sistema informático interno, o sistema de Gestão Hospitalar de Armazéns 

e Farmácia (GHAF) e garantem as condições de armazenamento dos medicamentos através da sua 

monitorização pelo sistema VIGIE®. Relativamente aos padrões da qualidade, os SF mantêm a 

Certificação ISO 9001 versão NP EN ISO 9001:2015 (ANEXO I), que certifica o Sistema de Gestão de 

Qualidade3, 10 e, em termos de Acreditação Internacional, a unidade Hospital Santo António renovou a 

acreditação em 2017 pelo Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) (ANEXO II).3 

 

Recursos humanos e físicos 

A direção técnica dos SF está a cargo da farmacêutica Dra. Patrocínia Rocha. 

A equipa dos SF é composta por mais de 65 colaboradores, envolvendo 22 farmacêuticos 

(Técnicos Superior de Saúde - TSS), 27 Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), 16 

Assistentes Operacionais (AOP) e 3 Assistentes técnicos (ATEC)13, que colaboram entre si conjugando 

as suas diferentes funções. 

No que diz respeito às instalações dos SF, estas podem ser encontradas no piso 0, na ala Norte 

do Edifício Neoclássico. Os SF são constituídos por 6 unidades físicas – Unidade de Farmácia de 

Ambulatório (UFA), Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), Unidade de Ensaios 

Clínicos (UEC), Unidade de Produção de Estéreis e Não Estéreis (PROD), Armazém de Produtos 

Farmacêuticos (APF) e Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) – encontrando-se praticamente 

centralizados neste espaço, com exceção da UFO, que se encontra fisicamente deslocada, junto ao 

Hospital de Dia. 

 

Planificação do estágio  

O estágio curricular no CHUP, E.P.E decorreu nos meses de julho e agosto. Durante este período 

de 2 meses, contactamos essencialmente com as diferentes áreas desenvolvidas pelos farmacêuticos 

hospitalares e, circunstancialmente, com outros profissionais.  

A primeira semana de estágio consistiu numa semana de receção e apresentação dos SF. Nas 

semanas conseguintes, estivemos distribuídos pelas unidades da farmácia, consoante um mapa de 

calendarização definido no início do estágio (ANEXO III). 
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Circuito do Medicamento 

Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF 1001 é o armazém central de Medicamentos e de outros PF presentes na farmácia 

hospitalar, sendo o local onde ocorre a primeira etapa do CdM. Neste setor decorrem os processos de 

aquisição, bem como a sua receção, armazenamento, conservação, controlo de stocks e verificação 

dos respetivos prazos de validade (PV).14  

De forma a realizar uma gestão e reposição adequada de stocks, é utilizado o sistema Kanban. 

Este sistema consiste na reposição de produtos através de cartões, em que são definidos, através de 

um cálculo, os pontos de encomenda (que representa o stock mínimo de cada produto até ser pedida 

nova encomenda) e quantidades a encomendar de cada produto, após ser atingido o ponto de 

encomenda. No kanban estão também identificados a localização do respetivo produto, a designação, 

o código de barras do mesmo e, em alguns casos, algumas observações (ANEXO IV).15 

 

Aquisição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A aquisição de todos os medicamentos e PF, como mencionado anteriormente, é realizada 

através do sistema Kanban. Estes cartões são retirados dos produtos, no momento em que é atingido 

o ponto de encomenda e colocados num local destinado a esse efeito, designado de “produtos a 

encomendar”, para posterior pedido de encomenda. Seguidamente, o farmacêutico introduz 

informaticamente, na lista comum (ANEXO V), o código do produto e a quantidade a encomendar, 

sendo colocado o kanban, posteriormente, numa caixa destinada aos produtos encomendados, de 

forma a serem novamente repostos após a receção dos respetivos produtos. 

Esta lista comum é partilhada com o Serviço de Aprovisionamento (SA) que, por sua vez, emite 

uma nota de encomenda aos fornecedores. De referir que só podem ser encomendados produtos que 

estejam aprovados pelo CHUP, E.P.E. e que estejam presentes no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM). Poderão ainda ser encomendados outros produtos, desde que haja aprovação 

prévia por parte da CFT.16 

Para além dos fornecedores habituais, o CHUP, E.P.E. pode também solicitar medicação à 

Farmácia Lemos em determinados casos, tais como, quando existe medicação esporádica ou que 

esteja em falta no CHUP, E.P.E., quer seja por esgotamento por parte do fornecedor habitual ou por 

outro motivo e ainda no caso de medicamentos manipulados (devendo estes ser requeridos com 24h 

de antecedência).17 

Em situações de maior urgência, são solicitados empréstimos de medicamentos e/ou produtos 

farmacêuticos a outra entidade hospitalar, quando estes não existem nos SF ou em qualquer Serviço 

Clínico (SC) do hospital. Devem ser impressas duas guias, uma delas destina-se à entidade à qual o 

empréstimo é feito e a outra é arquivada na pasta que se destina aos Pedidos de Empréstimo do 

Hospital, que se localiza na receção do APF, sendo feito registo do mesmo em impresso próprio. De 

forma contrária, o CHUP, E.P.E. pode também efetuar a cedência de empréstimos de medicamentos 

ou PF a outra entidade hospitalar.18 
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Receção e conferência de encomendas 

A receção e conferência de encomendas garante que os produtos recebidos estejam em 

conformidade com o que foi pedido. Numa primeira fase, quando os produtos chegam ao APF, o AOP 

trata de separá-los com o respetivo kanban, de forma a serem conferidos pelo TSDT, e anexa a guia 

de remessa, faturas e a respetiva nota de encomenda. Posteriormente, o TSDT verifica o destinatário 

da encomenda, o destino interno do produto, ou seja, se este é armazenado no APF ou noutro setor 

da farmácia, a integridade das embalagens, faz também a conferência quantitativa e qualitativa do que 

foi recebido com o que está descrito na guia de transporte ou fatura e com o que foi pedido na nota de 

encomenda, assim como do lote e do PV. Deve ser dada prioridade ao armazenamento dos produtos 

do frio. Os PF necessitam de ter um PV superior a 6 meses. Caso esta condição não se verifique, o PF 

pode não ser aceite, excetuando se for dada a garantia de troca, caso necessário, por produtos com 

PV mais alargado. Finalmente, deve ser colocada uma etiqueta com a inscrição “CONFERIDO” e 

enviada toda a documentação associada à encomenda conferida e validada para o SA, para ser dada 

entrada pelo GHAF. 

No que diz respeito aos medicamentos derivados do plasma humano, deve ser verificado, 

aquando da sua receção, a presença do certificado do INFARMED, I.P., o Certificado de Autorização 

de Utilização de Lotes (CAUL), o qual poderá ser consultado através da base de dados desta entidade. 

Quanto às matérias-primas, estas devem ser acompanhadas pelo respetivo Boletim de Análise que 

comprova a qualidade do lote, sendo depois enviado para o setor da produção e aí é averiguada se 

estas se encontram em conformidade. Relativamente aos Estupefacientes e Psicotrópicos, estes são 

enviados para um farmacêutico, de forma a poderem ser armazenados numa sala própria com acesso 

restrito. (ANEXO VI) 

 

Armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

No APF, o armazenamento encontra-se dividido em diferentes áreas, sendo todas elas 

organizadas segundo a metodologia FEFO (First Expired First Out), devendo os PF ser retirados das 

prateleiras da direita para a esquerda e da frente para trás.19 A maior parte dos PF encontra-se disposta 

nas estantes, por ordem alfabética, segundo a Denominação Comum Internacional (DCI), existindo um 

local para os materiais de penso, outro para a nutrição artificial, outro destinado ao armazenamento de 

colírios, pomadas oftálmicas, gotas nasais e auriculares, manipulados, antídotos e contrastes de raio-

X. Existem ainda locais destinados ao armazenamento dos produtos excedentes da UFA e ao 

armazenamento de alguns produtos da UFO. De referir também que, os desinfetantes e antisséticos 

são armazenados numa sala própria, devido às suas características inflamáveis, havendo ainda um 

local próprio para armazenamento de produtos de grande volume (ANEXO VII). Outros produtos que 

requerem condições de armazenamento específicas são os produtos termolábeis, que têm de ser 

colocados numa câmara de refrigeração (ANEXO VIII), devidamente controlados, e os estupefacientes 

que, por questões de segurança, são armazenados numa sala própria, acessível apenas aos 

farmacêuticos. Os citotóxicos (CTX), após serem rececionados, são enviados imediatamente para a 

UFO. 
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Gestão de stocks 

O processo de compras e gestão de armazéns tem como função assegurar que sejam adquiridos 

e disponibilizados os medicamentos e PF em quantidade, qualidade e no prazo que é solicitado por 

parte dos SF, de forma a não ser interrompido o CdM e cumprindo o prazo esperado pelos utentes, 

evitando também gastos desnecessários que se traduzem em prejuízo para o hospital.15 

São verificados, na última semana de cada mês, todos os produtos cujo PV expira dentro de 3 

meses, sendo colocada uma informação em todas as unidades cujo PV esteja a expirar. Os produtos 

cujo PV expirou, são retirados do armazenamento e colocados na prateleira de “Produtos que 

terminaram o PV”. 20 

Posteriormente, os PF cujo PV tenha expirado são devolvidos ao fornecedor, sendo que, se estes 

não forem aceites, são incinerados por entidade própria.21 

Outros processos incluídos na gestão de stock passam pela reposição por Hospital Logistic 

System (HLS), que consiste na troca de caixas (SUC) vazias por caixas cheias, a reposição de stocks 

nivelados, que é efetuada no local, após contagem das unidades consumidas, e a reposição de stocks 

por kanban.22 O GHAF é também útil na gestão de stocks, sendo também importante a elaboração de 

um inventário como controlo interno, para confirmar se o stock informático corresponde ao físico, de 

forma a minimizar o prejuízo e evitar a rutura de produtos.23 

 

Balanço final da passagem pelo APF 

Durante a nossa passagem pelo APF, tivemos oportunidade de assistir à dispensa de 

hemoderivados e à receção e verificação de encomendas. Preenchemos a lista comum, de forma a 

enviá-la para o aprovisionamento, assim como estivemos a verificar os PV dos produtos devolvidos 

pelos utentes, a fim de estabelecer quais os medicamentos que poderiam ser aproveitados, permitindo 

realizar uma poupança ao CHUP, E.P.E. e o direcionamento para a compra de outros medicamentos. 

 

Sistemas de distribuição de medicamentos 

A distribuição constitui um dos passos fulcrais do CdM. Este processo torna os medicamentos, 

dispositivos médicos e/ou PF, acessíveis aos doentes do hospital, estejam estes em regime de 

internamento ou em regime de ambulatório.2  

 

Distribuição Clássica 

Este sistema de distribuição visa aprovisionar medicamentos para reposição de stocks, mediante 

a solicitação de determinado SC ou em caso de necessidade pontual. Atualmente, este método engloba 

4 circuitos – A, B, C e D,24 e inclui armazéns avançados e equipamentos semiautomáticos, como o 

sistema de distribuição Pyxis.25 A título de exemplo, o circuito A engloba a distribuição aos Cuidados 

Intensivos (SCI) através do sistema automático de dispensa de medicamentos – Pyxis Medstation®.25 

 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A DIDDU à semelhança de outros sistemas de distribuição, tem o seu começo com uma 

prescrição médica.2 Como especialista do medicamento, o farmacêutico assume o papel de analisar e 

validar as prescrições, fomentando o uso seguro e racional do medicamento. 
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Este sistema disponibiliza medicação aos doentes internados de forma personalizada e 

diariamente para as 24h conseguintes, com exceção do sábado, visto que a medicação enviada nesse 

dia é para 48h (sábado e domingo). 

 

Validação e Monitorização da Prescrição Médica 

As prescrições são, maioritariamente, recebidas informaticamente no Módulo da Prescrição 

Eletrónica (PrEl) do CdM.26 As exceções são os derivados do plasma humano, psicotrópicos e 

estupefacientes, material de penso e antídotos, cuja prescrição consiste num impresso para o efeito. 

Posteriormente à receção da prescrição, o farmacêutico identifica se se encontram preenchidos 

todos os elementos essenciais à mesma, que incluem dados pessoais do doente – como nome, número 

do processo, serviço de internamento e número da cama; dados técnicos relativos ao medicamento – 

designação por DCI, FF, dose, frequência, via de administração e duração de tratamento, se 

necessário; bem como a data e hora da prescrição e a identificação do prescritor.26 

Quanto mais informação clínica constar na prescrição, nomeadamente a referência a parâmetros 

como idade, peso e altura do doente, assim como o seu respetivo diagnóstico, mais correta e criteriosa 

poderá ser a validação da prescrição. Com efeito, durante a validação e avaliação do perfil 

farmacoterapêutico, o farmacêutico considera, além das características do doente, as características 

do medicamento, bem como tem em conta o FHNM, a sua Adenda e as Deliberações da CFT.26 

 

Dispensa e Transporte de Medicamentos 

Após validação da prescrição, são geradas listagens com a medicação a ser dispensada para os 

SC. Regra geral, a medicação de cada doente internado é preparada e colocada numa gaveta que 

dispõe da identificação do próprio. Cada gaveta é designada de Cassetes de Unidose, que são 

conduzidas até aos SC através de carros de transporte apropriados.27 O transporte e entrega são 

efetuados de acordo com a ordem e o horário pré-definido internamente.27, 28 (ANEXO IX) 

As prescrições previamente validadas poderão sofrer alterações, inclusive interrupções na 

farmacoterapia, ou até surgir novos doentes. Neste sentido, antes de ser realizado o transporte para o 

serviço, é emitida pelo farmacêutico uma última lista com as modificações até ao momento. Esta ação 

é particularmente importante para garantir o cumprimento das boas práticas de transporte e 

acondicionamento de produtos de frio e que a medicação seja entregue e administrada corretamente e 

atempadamente.27 

Todavia, nem todas as alterações de requisições surgem antes da saída do carro para o serviço. 

Neste sentido, na DIDDU distingue-se o Processamento de Prescrições com Revertências em 

detrimento do Processamento de Prescrições sem Revertências, referindo-se o anterior ao último caso 

explanado.29 No caso de situações de inconformidade na receção dos produtos ou de urgência na 

prescrição prima-se o aviamento desta medicação, que à semelhança dos produtos sem revertência, 

segue em envelopes de papel identificados com etiquetas.30  

Importa ainda destacar que, no que concerne aos Hemoderivados e aos Estupefacientes e 

Substâncias Psicotrópicas, devido às suas especificidades, estes requerem de monitorização rigorosa 

por parte dos SF, sendo dispensados de acordo com o descrito no Despacho Conjunto nº 1051/2000, 

Série II de 30 de outubro31, e no Decreto-lei nº 15/93, de 22 de setembro32, respetivamente.26 
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Balanço final da passagem pela DIDDU 

Neste setor dos SF observamos a validação de inúmeros medicamentos e produtos 

farmacêuticos prescritos por profissionais de diversos SC. Tivemos ainda oportunidade de contactar 

com os vários impressos e proceder ao débito e dispensa de Psicotrópicos e Estupefacientes.  

 

Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A UFA tem como função assegurar que é feita a distribuição de medicamentos e de outros PF 

aos utentes do Hospital de Dia e da consulta externa, cumprindo as quantidades, a qualidade e os 

prazos exigidos, de forma a preservar as características dos mesmos.33, 34 

A dispensa de medicamentos neste setor surge da necessidade de fazer face a situações em 

que o seu fornecimento não consegue ser assegurado pelas farmácias comunitárias, assim como da 

necessidade de vigiar e controlar certas patologias crónicas. É da responsabilidade deste setor, a 

dispensa de medicamentos devidamente embalados e identificados, garantindo a existência de 

profissionais de saúde que lhes dispensem informação e aconselhamento, de forma a incitar a sua 

correta utilização. 

São, portanto, responsabilidades do farmacêutico a distribuição, informação e controlo de todos 

os medicamentos dispensados ao utente em regime de ambulatório, incluindo as amostras para os EC, 

a organização de um sistema de controlo com registo do perfil farmacoterapêutico dos doentes e a 

elaboração de procedimentos de dispensa e processamento de receituário, seguindo a regulamentação 

em vigor e as diretrizes dos Conselhos de Administração (CA).2  

Segundo o Decreto-Lei n.º 288/2001, de 10 de novembro, todos os medicamentos que são 

distribuídos na UFA possuem uma comparticipação de 100% e exigem que o hospital possua condições 

apropriadas de forma a garantir a sua distribuição e confidencialidade.35 

 

Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A UFA encontra-se aberta ao público, de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, sendo utilizado 

um sistema de senhas informatizado. Apresenta uma sala de espera (ANEXO X) e uma zona de 

atendimento com 3 balcões de atendimento individuais, de forma a que a informação prestada ao utente 

doente seja feita com a maior confidencialidade possível, e ainda uma sala individualizada que funciona 

como 4º balcão (ANEXO XI).34 Os medicamentos estão separados de acordo com as diferentes 

patologias, sendo que, dentro da mesma patologia, estão organizados por ordem alfabética, segundo 

a DCI (ANEXO XII). Existem também 3 frigoríficos para o armazenamento de medicação termolábil 

(ANEXO XIII), estantes separadas para armazenamento de medicação anti-retrovírica (ANEXO XIV), 

para nutrição (ANEXO XV) e ainda prateleiras para o armazenamento de documentação, 

nomeadamente deliberações e autorizações caso a caso. A reposição dos medicamentos e PF é feita 

segundo o sistema de Kanbans. 

 

Validação e Monitorização da Prescrição Médica 

Aquando da entrada na sala de atendimento, os utentes ou os respetivos cuidadores (se estes 

estiverem designados no termo de responsabilidade), apresentam a prescrição médica que tem de ser 

verificada pelo farmacêutico, de modo a assegurar que cumpre todos os requisitos exigidos segundo 

os diplomas legais e as autorizações da Direção Clínica, da CFT, da CES e do CA. Posto isto, o 
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farmacêutico deve verificar se a prescrição eletrónica foi elaborada de acordo com as normas 

estabelecidas, se o modelo da receita é apropriado para a UFA e a identificação do utente, 

nomeadamente o seu nome, número de processo, sistema de saúde e respetivo número. Esta deverá 

também conter a designação do medicamento, segundo a DCI, FF, posologia e via de administração, 

a especialidade médica, data da próxima consulta, identificação e assinatura do prescritor e ainda a 

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

mês após a consulta, sendo que caso seja detetada alguma inconformidade os medicamentos não 

podem ser dispensados até que a situação fique regularizada.36 

No CHUP, E.P.E., atualmente, todas as prescrições são eletrónicas, com exceção das referentes 

à Nutrição e Medicamentos Hemoderivados, sendo estas prescritas em papel. Neste último, a 

prescrição é feita em impresso modelo nº 1804, devidamente preenchido com o registo de lotes e 

CAUL.37 

 

Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A dispensa de medicamentos ocorre nas seguintes situações: quando a mesma está autorizada 

por diplomas legais, com ou sem restrições impostas pelo CHUP, E.P.E.; quando não está autorizada 

por diplomas legais mas com deliberações específicas, autorizados pelo CA do CHUP, E.P.E.; 

medicamentos no âmbito de uma alta precoce com a devida justificação, sendo que os SF informam 

acerca do custo do medicamento e da sua classificação e encaminham para a Direção Clínica, só 

podendo ser dispensado após autorização desta; e medicamentos sem diplomas legais nem 

deliberações específicas do CHUP, E.P.E. que autorizem a sua dispensa, através da respetiva 

justificação, sendo neste caso o processo de autorização remetido à CFT e decidido caso a caso.36 

Sempre que um utente inicia um novo tratamento, devem ser disponibilizadas determinadas 

informações tais como a forma de administração, o modo de conservação e os possíveis efeitos 

secundários. Estas informações são cedidas de forma verbal e pela disponibilização de um panfleto 

informativo, assim como do termo de responsabilidade. Adicionalmente, são também dispensadas 

seringas, contentores de risco biológico e bolsas térmicas, caso seja necessário, de forma a transportar 

medicamentos de frio. 

Podem ainda ser dispensados medicamentos a clientes externos ao hospital que apresentem 

artrite reumatoide, artrite psoriática, espondilite anquisolante, artrite idiopática juvenil poliarticular e 

psoríase em placas.38 

 

Venda de Medicamentos em Regime de Ambulatório 

Segundo o Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de setembro, as farmácias hospitalares são 

autorizadas a vender medicamentos ao público caso ocorram circunstâncias excecionais suscetíveis 

de comprometer o acesso aos medicamentos, nomeadamente produtos em risco de descontinuação, 

ou devido a razões clínicas, por ser necessária a imediata acessibilidade a determinado medicamento. 

A venda direta ao público é feita mediante a apresentação da receita médica, com pelo menos três 

carimbos de farmácias comunitárias, de forma a comprovar a rutura do medicamento.39 
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Devolução de Medicamentos 

Os medicamentos podem ser devolvidos pelos utentes, sendo os mesmos colocados em local 

próprio e identificados com “Devolução de Medicamentos”, devendo ficar registada a data de entrega 

e o farmacêutico que recebeu. 

Após serem rececionados, os medicamentos deverão ser aceites se a origem deste e as 

condições de conservação estiverem em conformidade com as normas exigidas e se as embalagens 

primárias e secundárias estiverem conservadas e dentro do PV. Os medicamentos em unidose deverão 

ter os blisters convenientemente identificados pela DCI, FF, dosagem, lote e PV e deverá ser verificada 

qualquer precaução especial que possa exigir o acondicionamento. Por outro lado, deverão ser 

rejeitados os medicamentos termolábeis, visto não ser possível garantir a sua correta conservação por 

parte do utente, e no caso de medicamentos multidose, quando a sua integridade física tenha sido 

violada. Os medicamentos que tenham sido rejeitados devem ser colocados em contentores vermelhos, 

para posterior eliminação, segundo o procedimento de eliminação resíduos hospitalares (grupo IV).40 

A medicação que esteja em condições adequadas, mas que não consegue ser aproveitada pelos SF é 

doada aos “Médicos do Mundo”. 

 

Balanço final da passagem pela UFA 

Durante a nossa passagem pela UFA, tivemos oportunidade de assistir à validação e dispensa 

de medicação e, posteriormente, com auxílio de um farmacêutico, realizamos também alguns 

atendimentos. Pudemos ter contacto quer com receitas eletrónicas, quer com receitas manuais, tais 

como nos casos da nutrição, bem como familiarizarmo-nos com regras de prescrição e com a legislação 

que regulamenta a farmácia. Tivemos ainda a efetuar reposição de stocks, o que nos permitiu conhecer 

melhor os medicamentos dispensados e em que local eram estes armazenados. 

 

Farmacotecnia 

Na localização dos SF do CHUP, E.P.E. é possível encontrar uma área específica de 

Farmacotecnia, que se destina à produção de formulações que visam colmatar falhas no mercado da 

distribuição farmacêutica e que não existam comercializadas, preparações específicas e adequadas a 

cada doente conforme a prescrição médica que acompanha a patologia, requisições de clientes 

externos e solicitações dos EC.41 Deste modo, as preparações podem ser referentes a nutrição 

parentérica (NP) e medicamentos citotóxicos (CTX), colírios, medicação de EC, fracionamento de 

medicamentos, nomeadamente intravítreos, e reembalagem de doses unitárias sólidas. 

 

Manipulados não estéreis 

No setor de Farmacotecnia dos SF do CHUP, E.P.E. são preparados/manipulados 

medicamentos não estéreis, de acordo com as Boas Práticas de Fabrico (Portaria 594/2004 de 2 de 

junho) segundo a norma ISO 9001:2015.42 

 

Medicamentos não estéreis 

Pedidos e ordens de preparação de medicamentos não estéreis  

A prescrição deste tipo de medicação chega ao farmacêutico através do sistema informático 

GHAF, com destino a serem entregues ao CMIN, DIDDU e UFA, ou então pelo sistema de Kanbans 
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que se destina a realizar a reposição de stocks do APF. É da competência do farmacêutico verificar se 

a prescrição é conhecida ou se é uma prescrição nova. Se for verificado ser o último caso, deve 

proceder-se como para com medicamentos estéreis.43 

A OP é emitida pelo farmacêutico supervisor após validação e é executada pelo TSDT 

(operador). Necessita conter as características técnicas de preparação, lote, identificação do operador 

e do supervisor, quantidade por unidade, número total de unidades a preparar, a composição 

quantitativa e qualitativa, as matérias-primas utilizadas (incluindo lote, origem e prazo de validade), 

técnica de preparação, ensaios de verificação de qualidade do produto final, exemplar do rótulo e 

validação do produto final por parte do supervisor. Os rótulos podem ser da responsabilidade de 

qualquer um dos dois intervenientes.42 

A rotulagem das preparações deve estar em conformidade com a legislação em vigor, e é 

necessário possuir as seguintes informações: composição qualitativa e quantitativa, nomeadamente 

discriminação de substâncias de notificação obrigatória, lote atribuído à preparação, prazo de validade 

do medicamento (atribuído de acordo com a USP Pharmacists’ Pharmacopeia 31-NF26 LH795, página 

777), condições de conservação do medicamento, instruções especiais para utilização, via de 

administração, local de preparação e o diretor técnico dos SF. Se se tratar de um caso de uma 

formulação específica para determinado doente, o rótulo deve conter a identificação do doente (nome, 

serviço e número de cama) e a posologia indicada.43, 44  

 

Produção de medicamentos não estéreis 

Após impressão da OP e rótulos, o TSDT procede à manipulação, com o fardamento adequado, 

neste caso bata, touca, máscara “bico de pato” e luvas de nitrilo. Na sala de preparação existem vários 

armários com material necessário para as formulações, uma hotte e bancadas de preparação.45 As 

matérias-primas não estéreis estão localizadas na sala de preparação de medicamentos não estéreis 

e ordenadas por ordem alfabética de acordo com a DCI.46 

Para que a preparação possa estar finalizada é necessário proceder ao controlo de qualidade da 

mesma com os Ensaios de Controlo da Qualidade e Verificação do Produto Final, incluídos na própria 

OP de acordo com cada FF.47 

Dá-se então a rotulagem do produto, e este é colocado numa embalagem secundária 

transparente. O farmacêutico procede à supervisão do produto e realiza-se, posteriormente, o débito 

das matérias-primas no sistema informático GHAF e num impresso próprio por parte do TSDT. De 

seguida, a OP é devidamente arquivada, é dada entrada do produto acabado no armazém 1006 e, por 

fim, realizada a transferência para o APF (1001).  

 

Fracionamento de medicamentos 

O procedimento de fracionamento de medicamentos permite obter frações de dose de um 

medicamento, possibilitando a utilização de doses não disponíveis comercialmente, sem prejuízo das 

propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da FF. Este permite a disponibilidade de doses de 

fármaco específicas para os doentes, rentabilização das preparações, diminuindo os custos associados 

nos SF. Apenas são consideradas formulações para fracionamento produtos cuja substância ativa não 

apresenta risco na operação de fracionamento e cujo mecanismo de libertação não seja afetado, ambos 

os casos comprovados pelo respetivo resumo das características do medicamento (RCM). É 
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igualmente tido em conta, o facto de determinada dosagem de fração não existir comercializada no 

mercado.48 

O pedido de fracionamento surge de modo manual, através do devido impresso ou por kanban 

sendo da responsabilidade do farmacêutico ou do TSDT verificar a existência de pedidos na farmácia.  

A validação do “Pedido de fracionamento de medicamentos” é dada após verificação dos 

seguintes aspetos: data e número do pedido, identificação do requisitante, medicamento a fracionar, 

laboratório produtor, lote, prazo de validade, dose a preparar, quantidade a preparar e prazo de entrega 

expectável.49  

O procedimento de fracionamento tem em conta a FF do medicamento e é distinta para formas 

sólidas (comprimidos e pós) e formas líquidas.63 De modo a garantir o controlo de qualidade do produto 

são realizados ensaios de verificação de medicamentos fracionados. Estes processos de verificação 

baseiam-se nos procedimentos de controlo visual (integridade da parte fracionada) e controlo do peso. 

Se o resultado se verificar como não conforme é aberta uma notificação e o lote é segregado e 

devidamente etiquetado como “Lote não conforme” até ser tomada uma decisão pela Direção de 

Serviço.50  

O produto é considerado acabado após reembalagem, atribuído o lote de produção pelo 

farmacêutico de acordo com a IT - Atribuição de Prazo de Validade aos Manipulados Sólidos (ANEXO 

XXII) e o prazo de validade, tendo em conta a recomendação da USP 31-NF26 LH795, edição 2008-

2009.51  

 

Manipulados estéreis 

A produção de manipulados estéreis engloba medicamentos estéreis, manipulados de NP, ou 

seja, todos aqueles cujo meio de produção necessite de especificações de esterilidade. Esta secção 

tem armazéns próprios, onde podem ser encontrados os produtos consumíveis para a produção dos 

manipulados desta secção.  

 

Medicamentos estéreis 

Pedidos e ordens de preparação de medicamentos estéreis  

Os pedidos de preparação de medicamentos estéreis são realizados através do sistema 

informático GHAF ou manualmente. Pedidos estes normalmente realizados até as 13 horas do próprio 

dia de elaboração. Caso sejam realizados a posteriori usualmente serão elaborados apenas no dia 

seguinte. 

Ao farmacêutico do serviço cabe a responsabilidade de validar a prescrição e de elaborar uma 

Ordem de Preparação (OP) de acordo com o pedido correspondente. A OP pode estar previamente 

adequada ao pedido se este não for uma formulação nova. Normalmente para elaborar uma OP dá-se 

a introdução dos dados específicos no sistema informático e este elabora automaticamente a ordem e 

os respetivos rótulos e lotes, de acordo com a IT.SFAR.GER.040/1. Um segundo farmacêutico deve 

verificar essa informação para a validar. Cabe ao Gestor do Processo manter a Instrução de Trabalho 

(IT) implementada, atualizada e divulgada.53 

 Porém, caso seja uma formulação nova, é necessário realizar uma revisão bibliográfica, 

consultar o Laboratório de Estudos Farmacêuticos da Associação Nacional de Farmácias (LEF) e 
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avaliar, juntamente com outros farmacêuticos de outros hospitais, relativamente à possível experiência 

com essa preparação e verificar a conceção e validação. Os resultados da nova formulação são 

registados no impresso “Registo de Conceção, Verificação e Validação de Novas Formulações”. Um 

segundo farmacêutico é responsável por realizar uma verificação dessa nova formulação e registar o 

resultado (Aprovado ou Não Aprovado) na respetiva matriz. Após elaboração da medicação de acordo 

com a nova formulação, é necessária uma maior monitorização do doente.52   

Cabe ao Gestor do Processo manter a Instrução de Trabalho (IT) implementada, atualizada e 

divulgada.54
 

Produção de medicamentos estéreis 

Os medicamentos mais comumente preparados são colírios (ex: ciclosporina), intravítreos (ex: 

bevacizumab), medicamentos de EC e ainda medicação para reposição de stock pelo método de 

kanban. 

O espaço de preparação está dividido em 3 zonas distintas. Na zona negra são colocadas as 

proteções dos sapatos, touca, de forma a cobrir todo o couro cabeludo, e máscara do tipo 

“procedimentos II”, com elástico. Após estes passos é feita a primeira higienização das mãos.55 Na 

zona cinza é colocada a bata cirúrgica impermeável e é realizada a desinfeção das mãos.55 Por fim, na 

zona branca são colocadas as luvas cirúrgicas e são elaboradas as preparações tanto de medicação 

estéril, como de NP. É de notar que esta sala está de acordo com a norma ISO 14644, encontra-se a 

pressão positiva e possui uma câmara de Fluxo de Ar Laminar Vertical (CFLV) para garantir esterilidade 

do processo.56, 57 Existe ainda um transfere para realizar a transferência do material entre a zona branca 

e negra. 

As OPs, e os respetivos rótulos, são colocadas no transfere e transportadas para a sala branca 

onde são utilizados para a preparação do medicamento, verificando as quantidades e produtos a 

utilizar, a técnica a ser seguida detalhadamente, as especificações de armazenamento e possíveis 

ensaios de verificação a elaborar no final. Após elaboração do lote de determinada preparação, o 

farmacêutico ou TSDT coloca todas as unidades na mesma manga juntamente com os respetivos 

rótulos. O TSDT recolhe essa mesma manga e procede à rotulagem das unidades e embalamento na 

embalagem secundária. No final, o farmacêutico deve sempre verificar, conferir e validar o produto 

final.53  

 

Nutrição Parentérica  

Pedidos e ordens de preparação de bolsas de NP  

Ao farmacêutico é fornecida a prescrição médica através do sistema informático GHAF ou 

através de prescrição manual. Há, então, a receção, validação de acordo com a política do 

medicamento do CHUP, E.P.E., bem como o valor limite definido pelos standards da NP e 

monitorização da mesma. É essencial verificar a presença dos dados de identificação e localização do 

doente - nome, número de processo, peso (em kg), dia de NP, localização do doente num SC, bem 

como da data e hora da prescrição. Além desta informação, é imperativa a composição qualitativa e 

quantitativa de ambas as soluções (solução I de macro e micronutrientes e solução II de lípidos e 

vitaminas lipossolúveis) em dose por kg por dia e volume prescrito, identificação da unidade emissora 

da prescrição médica e a identificação do médico. Alguma inconformidade na prescrição deve ser 
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comunicada ao médico prescritor e alterada de modo a realizar a preparação mais adequada ao 

doente.58  

Aquando da validação da prescrição são impressas as OP e os rótulos respetivos pelo sistema 

informático de modo automático, em duplicado para ambas as soluções, verificando novamente a 

conformidade de todos os dados.58  

O registo dos operadores é realizado de modo manual, no campo destinado ao mesmo, na OP.58 
 

Produção de bolsas de NP 

As preparações de NP destinam-se a serviços internos (CMIN, Hospital de Dia e ainda Cuidados 

Intensivos de Pediatria e Internamento Médico-Cirúrgico (CIP-IMC)) e externos (Centro Hospitalar do 

Tâmega e Sousa (CHTS)).51 

As bolsas são preparadas após a preparação dos restantes medicamentos estéreis na CFLV. 

Os operadores trabalham em circuito fechado na preparação de ambas as soluções, seguindo sempre 

a OP.  

Aquando da preparação da solução 1, há o uso de um sistema automático de enchimento, onde 

estão acoplados 3 soros glicosados de concentrações crescentes e uma solução de aminoácidos. Os 

conetores do sistema possuem cores diferentes para facilitar o processo e diminuir a ocorrência de 

erros - verde para a solução de glucose a 5%, amarelo para a solução de glucose a 10%, vermelho 

para a solução de glucose a 30% e azul para a solução de aminoácidos. Efetua-se o enchimento do 

sistema e rejeita-se o volume residual do mesmo. A medição deve seguir essa ordem de acordo com 

a prescrição médica. Cada um dos nutrientes (micronutrientes hidrossolúveis) deve ser devidamente 

medido em seringa luer-lock, com capacidade e precisão adequada ao volume que se pretende medir 

e adicionados à bolsa com a solução de macronutrientes. Com efeito, os micronutrientes devem ser 

medidos com o material adequado para evitar a existência de partículas na bolsa de NP, cumprindo-se 

a sequência de aditivação que consta na OP. No final, o farmacêutico retira o ar da bolsa e a mesma é 

cerrada através do sistema de “clampagem”. Coloca-se o rótulo respetivo e procede-se ao controlo 

gravimétrico.  

No caso da solução 2, esta pode ter como embalagem primária final uma seringa opaca (em 

casos de volume final ≤ 50mL) ou uma bolsa nos restantes casos. Em ambos os casos, é realizado o 

enchimento da emulsão lipídica para cada uma das embalagens e, posteriormente, medidas as 

vitaminas lipossolúveis com o auxílio de um spike com filtro arejador e de partículas, sendo adicionadas 

à emulsão lipídica. Em seguida, deve-se obturar a embalagem primária e rotular de imediato. No caso 

da bolsa, esta deve ser protegida da luz com papel de alumínio e deve ser colocado um segundo rótulo 

nessa mesma proteção.59  

Cabe ao supervisor realizar a verificação do produto final, de modo a detetar possíveis erros na 

produção através dos ensaios de validação - Organolético I: incolor a amarelo transparente; 

Organolético II: ausência de partículas em suspensão; Organolético III: ausência de ar; Controlo 

gravimétrico: o peso da preparação deverá situar-se dentro dos limites estabelecidos (± 5%). Deste 

último, é feito o registo na própria OP. 
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Caso se encontre alguma inconformidade, esta deve ser averbada na OP e prontamente 

elaborada uma nova preparação.60 As preparações com destino ao mesmo doente devem ser 

embaladas conjuntamente na embalagem secundária. 

 

Controlo microbiológico das bolsas de NP 

O farmacêutico ou TSDT é responsável por realizar um pedido ao Serviço de Microbiologia para 

análise do material e preparação. O nome do doente, o número do processo e o número de episódio 

da recolha são devidamente anotados. A análise é feita à primeira bolsa de cada sessão e à última 

bolsa do dia, em técnica assética, com cerca de 2 mL de solução colocados num meio de cultura 

adequado à análise e cada uma deve ser devidamente identificada. Similarmente, é feita uma análise 

às várias superfícies existentes dentro da zona branca de modo aleatório, com o auxílio de uma 

zaragatoa e esta é colocada num meio de cultura antecipadamente estipulado. Todas as análises são 

embaladas numa manga própria, sendo as referentes às bolsas de nutrição enviadas para o Serviço 

de Microbiologia a nível interno e as referentes às superfícies para um serviço externo de análise.61 

 

Citotóxicos 

A produção de manipulados citotóxicos está a cargo da UFO, localizada na unidade de Hospital 

de Dia, no serviço de Hematologia Clínica do HSA. A localização desta unidade é privilegiada, pois 

diminui a extensão do CdM citotóxico, diminui a possibilidade de exposição do meio ambiente, utentes 

e trabalhadores que frequentam o hospital, aumenta a capacidade de comunicação entre os vários 

intervenientes no processo (farmacêuticos, médicos, enfermeiros, TSDT e AOP) e diminui o tempo de 

latência do medicamento no processo de transporte do mesmo. Assim, visto que o local de 

administração é acoplado ao local de produção, este facto incrementa os ganhos na saúde. 

 

Encomenda, receção, transporte e armazenamento de CTX 

As encomendas são baseadas no sistema de Kanbans e efetuadas para o armazém 1001 no 

final de cada dia. No caso de algumas referências, o pedido é realizado com as iniciais do doente, 

número do processo ou código definido pelo laboratório fornecedor. No final do dia, é comum elaborar 

uma previsão de consumos para o dia seguinte, de modo a conseguir colmatar possíveis falhas de 

stock e certificar a presença da medicação necessária para os doentes.62  

A receção dos produtos encomendados na UFO cabe ao TSDT e é necessário conferir a 

integridade dos produtos e se o transporte foi efetuado nas condições corretas. Deve também ser 

conferida a DCI, nome comercial, dosagem, FF e via de administração, de acordo com a guia de 

transferência. Caso haja alguma inconformidade deve ser esclarecido com o APF (1001). O 

farmacêutico imprime as etiquetas específicas dos fármacos que necessitam manipulação e ainda das 

soluções de diluição que identificam os mesmos com um QRCode e que dispõem especificado o nome 

do produto, a data de validade e o lote. O AOP coloca as etiquetas nos produtos e o TSDT realiza a 

arrumação de acordo com a norma FEFO.62 

O transporte dos CTX é feito num circuito independente e devidamente identificado. Os 

profissionais que estejam envolvidos neste circuito devem ser devidamente alertados para as 

condições e perigo dessa mesma função desempenhada. A responsabilidade pelo transporte dos CTX 
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entre o armazém e a UFO é da responsabilidade de um AOP, em contentores fechados e devidamente 

sinalizados.63  

Após o CTX estar preparado a administrar, o farmacêutico coloca-o na caixa correspondente, 

cadeirões ou camas, internamento ou CMIN, de acordo com o local onde o doente se encontra. O AOP 

desse mesmo serviço regista no impresso devido para o efeito acerca da preparação a transportar, o 

doente a que se destina e a hora de transporte da medicação até à enfermeira responsável pelo doente 

em causa.63 (ANEXO XVI) 

 

Prescrição, OP e rotulagem de CTX 

A prescrição de CTX pode ser realizada por 2 métodos, sendo um através do GHAF, no módulo 

do CdM, no qual existe previamente um protocolo informático, de acordo com os Protocolos de 

Quimioterapia praticados no CHUP, E.P.E.. Estes protocolos estão disponíveis digitalmente na UFO e 

são atualizados com a devida periodicidade. A prescrição também pode ser manual, num modelo 

próprio de prescrição tanto para doentes internados (impresso verde) como para os doentes no Hospital 

de Dia (impresso rosa) e esta deve conter um conjunto de critérios mínimos de aceitação.64  

Os farmacêuticos presentes na UFO devem estar munidos de competências para realizar a 

validação e monitorização das prescrições médicas que lhe são apresentadas de ambas as 

alternativas, de forma a garantir a segurança e a eficácia da terapêutica. Desse modo, realiza-se a 

validação da prescrição tendo em conta a identificação do doente, peso (kg) altura (cm), superfície 

corporal (m2), Area Under the Curve (AUC) (quando aplicável), DCI do CTX, dose padrão do protocolo 

e adequado ao doente em específico, via de administração, data de realização do ciclo, SC, nome do 

médico prescritor, denominação do protocolo, patologia e a confirmação pela CFT, no caso de 

medicamentos sujeitos a aprovação prévia por esta entidade.64   

A pré-medicação e medicação são debitadas em regime de não internamento, com o especial 

cuidado de debitar todos os CTX com o lote e prazo de validade correto, para possível rastreamento 

de produtos.64  

Consequente à validação da prescrição pelo farmacêutico, é emitida uma OP, impressa como 

um rótulo. Deste modo, são impressos 2 rótulos (ANEXO XVII): o rótulo externo que possui informações 

acerca do CTX e do doente, sendo colocado exteriormente na preparação finalizada, e um rótulo 

interno, com informação adicional acerca da técnica de preparação. Após emissão das OP, estas 

devem ser duplamente verificadas por outro farmacêutico.65  

De modo a facilitar a gestão de material e gestão temporal é feita uma listagem de doentes com 

a informação contida nos sistemas informáticos para o dia seguinte. 

 

Manipulação e libertação das preparações CTX 

As instalações são divididas fundamentalmente em 3 zonas. A zona negra que se encontra a 

uma pressão positiva e é usada para armazenamento de adjuvantes da quimioterapia ou pré-

medicação CTX, as soluções de diluição e as bombas perfusoras. O posto dos farmacêuticos é 

composto por 2 computadores, onde trabalham os 2 farmacêuticos que fazem parte da equipa da UFO, 

uma impressora de rótulos e leitores de códigos, todos estes para permitirem a validação das 

prescrições, emissão de OP e rótulos. Encontra-se disponível um armário ao lado deste mesmo posto 

(ANEXO XVIII) que contém os medicamentos com maior rotatividade, de forma a tornar mais rápido o 
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processo de preparação de tabuleiros, e ainda os frigoríficos (ANEXO XIX) para a medicação que 

necessita refrigeração para se manter estável. Acoplada a esta zona existe um gabinete auxiliar 

(ANEXO XX) onde são impressas as etiquetas, com bibliografia auxiliar, arquivadores, bens 

consumíveis e onde é realizada a dispensa de hemoderivados.66 

O doente dirige-se ao hospital e dá entrada no Hospital de Dia na receção, onde é elaborada 

uma colheita de sangue para análise. Conforme o resultado do hemograma e do estado global do 

doente, é dada “luz verde” por parte da equipa de enfermagem no caso de o mesmo estar pronto para 

fazer a medicação, “luz amarela” enquanto há o período de espera, ou então “luz vermelha” caso se 

verifique alguma anomalia no hemograma.66  

Validada a prescrição e impressas as OPs e os rótulos, estes últimos são colocados nas 

embalagens dos fármacos, caso não necessitem de manipulação posterior na zona branca, e são 

colocados na caixa correspondente (cadeirões ou camas). No caso de necessitar de manipulação, é 

utilizado o transfere presente nesta área, que faz a ligação entre a zona branca e a zona negra. No 

transfere é colocado um tabuleiro onde está presente a OP, ambos os rótulos, o CTX descartonado e 

a solução de diluição (quando aplicável). Este entra posteriormente na zona branca (ANEXO XXI) que 

está a uma pressão negativa e onde o TSDT de apoio faz uma verificação do material e prepara todo 

aquele que será necessário para a preparação do manipulado, descontaminando assim o material a 

ser utilizado antes deste entrar na CFLV. Já na CFLV o TSDT operador trabalha em técnica assética 

em todas as instâncias e deve ser realizada uma dupla verificação de todos os volumes medidos, tanto 

verbalmente como visualmente. Após preparação o TSDT de apoio verifica a “clampagem”, as 

condições de estabilidade e é colocado o produto numa embalagem secundária, devidamente rotulado, 

no caso de fotossensibilidade é ainda colocado papel de alumínio a proteger a preparação. Após ser 

colocado novamente no transfere o farmacêutico avalia o clamp, o rótulo e o acondicionamento, e a 

preparação é libertada no CdM e deve ser colocada no local ao qual se destina (caixa referente aos 

cadeirões ou camas).66  

 

Balanço da unidade de farmacotecnia 

Nas 2 semanas passadas na unidade de Farmacotécnia foi possível assistir a todo o processo 

envolvido no CdM manipulado, desde o pedido até a libertação do produto, dentro quer da área onde 

se realizam as preparações estéreis e não estéreis como também na UFO. Aquando da preparação de 

formulações estéreis foi possível contactar com o ambiente dentro da CFLV e realizar o embalamento 

das preparações, além de auxiliar na colocação do material dentro dessa câmara. Na área de produção 

de não estéreis foi possível realizar a preparação de pomadas de sirólimus por completo, com a 

supervisão da TSDT.  

 

Ensaios clínicos  

Segundo a Lei nº 21/2014, de 16 de abril, que remete à regulação da investigação clínica, define-

se EC ou ensaios como “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a 

verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais (ME); ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais ME; ou a 

analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais ME, a fim de apurar 
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a respetiva segurança ou eficácia”. Esta lei abrange o regime da realização de EC com medicamentos 

de uso humano e o regime da investigação clínica de dispositivos médicos, sempre salvaguardando as 

leis anteriores relativas à proteção de dados pessoais.67 

Os EC são uma etapa fundamental para a criação e desenvolvimento de novos medicamentos, 

uma vez que sem esta não é possível garantir a eficácia e segurança dos mesmos. Para além disto, a 

ausência desta componente não permite conceder a Autorização de Introdução no Mercado (AIM) dos 

próprios fármacos. 

As várias vantagens, diretas e indiretas, que os EC concedem a cada país estão dispersas em 

três vertentes principais, isto é, os próprios doentes, a comunidade científica e a economia. Na primeira 

vertente, os EC permitem: acesso precoce e gratuito a tratamentos; benefício para os futuros doentes; 

melhoria dos cuidados assistenciais; e potencial para aumentar a qualidade e/ou tempo de vida do 

doente. Na comunidade científica, por sua vez, esta componente contribui para: aumento do 

conhecimento científico; estabelecimento de redes de investigação, nacionais e internacionais; 

desenvolvimento de equipas de investigação; e retenção de talento. A nível económico, os EC 

possibilitam: reduzir a despesa pública e contribuir para a sustentabilidade do Sistema Nacional de 

Saúde (SNS); criação de valor para outras indústrias; criação de emprego; e atração de investimento.68     

 

Fases de um ensaio clínico 

Um determinado EC pode ser classificado em função do seu objetivo (isto é, segundo a fase que 

constituem) e do desenho do próprio estudo. É possível distinguir 4 fases com os seus respetivos tipos 

de ensaios:69  

● Fase I: os principais objetivos são a avaliação da segurança e da tolerância (efeitos ou reações 

adversas) do ME, o estabelecimento do perfil farmacocinético (isto é, absorção, distribuição, 

metabolização e excreção) e, se possível, farmacodinâmico;  

● Fase II: os objetivos principais são a avaliação da segurança do ME a curto prazo e a 

determinação da dose e regime terapêutico mais adequados; neste último ponto, a dose mínima 

eficaz é favorecida em relação à dose máxima tolerável;  

● Fase III: os objetivos principais são avaliar a relação risco-benefício, estabelecer o valor 

terapêutico e caracterizar as reações adversas mais frequentes do ME, tudo com base numa 

comparação do último com o tratamento standard e/ou placebo em doentes;  

● Fase IV (ou pós-comercialização): o objetivo principal trata-se da recolha de informação adicional 

sobre o comportamento do medicamento quando aplicado num cenário clínico normal (dados de 

efetividade). 

 

Intervenientes de um ensaio clínico 

O processo de investigação e desenvolvimento de novos medicamentos suscita uma exigência 

e complexidade acentuadas, principalmente na fase de EC. Por isso, todos os intervenientes 

associados ao estudo – promotor, autoridades regulamentares, investigador, monitor, participante, 

farmacêutico destacado pelo ME e auditor (ANEXO XXIII) – são essenciais.  
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Instalações de serviço de ensaios clínicos  

As instalações para a realização de EC no CHUP, E.P.E. estão localizadas nos SF, sendo 

constituídas por duas salas independentes. Numa destas procede-se à realização de reuniões e à 

receção dos monitores e auditores, servindo, ainda, como local de arquivo de toda a documentação 

relativa aos ensaios a decorrer no momento no CHUP, E.P.E.. A outra divisão, cujo o acesso restrito 

apenas permite a entrada a pessoas autorizadas, serve de armazenamento e controlo de todos os 

MEs, desde a dispensa aos pacientes voluntários até à sua devolução ao promotor. (ANEXO XXIV) 

 

Receção, verificação e armazenamento 

Quando ocorre a chegada da medicação experimental ao estabelecimento hospitalar, esta é 

entregue ao APF, juntamente com a devida documentação e, seguidamente, redirecionada para a UEC. 

Uma vez nesta, o farmacêutico destacado ao setor realiza a verificação de vários parâmetros, como o 

estado de conservação e integridade das caixas, bem como a presença dos respetivos certificados de 

análise. Para além disto, o farmacêutico em questão tem de comprovar a correspondência entre a 

medicação entregue e os dados presentes no drug shipment receipt (o código e nome do ensaio, 

quantidade, lote e validade). No caso de estar presente medicação de frio (2-8 °C), está anexada à 

mesma um data logger, isto é, um dispositivo de registo de temperatura. A sua atividade é terminada 

pelo farmacêutico no momento de receção, de modo a ser possível consultar o registo obtido e verificar 

se houve algum desvio na temperatura durante o transporte. Se existir um desvio como o referido, o 

promotor tem que ser notificado e a encomenda é colocada em quarentena até tomada de decisão 

acerca do procedimento (aprovação ou rejeição). No cenário de uma conformidade completa, a 

medicação é rececionada e registada (no dossier do estudo e no sistema IVRS/IWRS), sendo o 

inventário da medicação experimental atualizado, tudo de acordo com o respetivo protocolo de cada 

estudo.70 

O armazenamento e/ou acondicionamento dos produtos é conduzido em armários de acesso 

restrito (15-25 °C) ou frigoríficos (2-8 °C) isto segundo os requerimentos de temperatura para 

conservação. Este parâmetro é devidamente controlado recorrendo a dispositivos de monitorização 

(ANEXO XXV), cujos registos são periodicamente recolhidos pelo farmacêutico destacado ao setor 

para análise e arquivo. Todos os desvios à temperatura ideal de armazenamento devem ser 

comunicados e justificados ao promotor.70 

 

Prescrição e dispensa de medicamentos experimentais 

As características únicas dos EC ditam que a manipulação e prescrição dos ME têm de seguir 

um procedimento próprio, incluindo as regras e documentação associada, diferente do normalmente 

aplicado na distribuição da medicação. A prescrição de MEs é realizada apenas por médicos 

integrantes da equipa do ensaio, através de um impresso adaptado e criado pelo CHUP, E.P.E. 

(ANEXO XXVI). Este documento é constituído por 4 campos de preenchimento: o primeiro identifica o 

ensaio e o prescritor, o segundo providencia informação do participante, o terceiro informação sobre o 

ME a dispensar (preenchido pelo médico prescritor) e o quarto consiste num registo do momento de 

dispensa (preenchido pelo farmacêutico destacado ao setor). Este último campo inclui dados relativos 

ao ME dispensado (lote, quantidade e prazo de validade) e assinatura do participante, ou representante, 
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como comprovativo de levantamento da medicação. Por sua vez, as prescrições são arquivadas no 

dossier do respetivo ensaio.70 

Na situação de ser necessário submeter o ME a algum tipo de manipulação, p.e. para 

administração IV ou subcutânea, são encaminhados para a UFO ou a produção. 

A iniciação do paciente à ME trata-se de uma das funções mais importantes, dentro do circuito 

dos ECs, atribuídas ao farmacêutico destacado ao setor. Este profissional deve fornecer toda a 

informação adequada, seja por via escrita e/ou oral, de modo a proceder-se a um acondicionamento, 

administração e posologia corretos. A adesão terapêutica é, igualmente, incentivada, pelo que no caso 

de não utilização dos MEs, o paciente deve ser advertido e estar ciente da importância da devolução 

destes.70 

 

Devolução e destruição 

Como referido no ponto anterior, na eventualidade da ME prescrita não ser tomada na sua 

totalidade, ou apenas restarem as embalagens vazias, tudo isto deve ser devolvido pelo participante 

na UEC. O ME excedente passa por uma nova receção, sendo contado, registado e acondicionado 

num local próprio, pelo farmacêutico destacado ao setor, até à sua recolha por parte do promotor.70 

A medicação que não fora utilizada é, por sua vez, sujeita a destruição pelo próprio promotor 

(aquando a sua recolha) ou pelo CHUP, E.P.E., no seu sistema de incineração, caso tenha sido 

estabelecido um acordo prévio para o efeito.70  

 

Visitas e auditorias 

Na unidade de EC são realizados 4 tipos principais de visitas, cada uma apresentando finalidades 

diferentes. A primeira visita (pré-estudo) tem o objetivo de proceder a uma qualificação do centro de 

estudos, em que o monitor, como representante do promotor na monitorização do processo, inspeciona 

o mesmo centro e avalia se este atinge os requisitos humanos e físicos exigidos para a condução do 

EC. São, deste modo, inspecionados os equipamentos, infraestrutura e motivação dos recursos 

humanos, sendo ainda discutidas as primeiras informações relativas ao medicamento em investigação 

e ao protocolo. Caso o centro de estudo seja aprovado, o monitor fica responsável por reunir todos os 

documentos e autorizações das entidades reguladoras (INFARMED, I.P., Comissão Ética para a 

Investigação Clínica (CEIC) e a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)) para ser concedida 

a permissão de início do ensaio.69, 71 

Após aprovação por parte das entidades em questão, procede-se à segunda visita ou visita de 

início, em que o objetivo é instruir e capacitar toda a equipa para a execução do ensaio, garantindo que 

a informação completa do ME e os procedimentos requeridos pelo protocolo (presentes no dossier do 

estudo cedido) foram assimilados.69, 71 

O monitor acompanha o progresso do EC através de visitas de monitorização, realizadas 

periodicamente com o farmacêutico destacado ao setor, em que se procede ao controlo da qualidade, 

verificação das condições de armazenamento, revisão e verificação de documentos e contabilização 

do ME.71 

O quarto, e último, tipo de visita é designado de visita de fim e representa a finalização do estudo. 

Neste evento, o monitor cumpre a tarefa de retificar e arquivar toda a documentação existente relativa 
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ao ensaio, assim como notificar toda a medicação experimental que restara e que deverá ser devolvida. 

Terminado o processo, o dossier do estudo é arquivado no CHUP, E.P.E. por um período mínimo de 

15 anos, respeitando, deste modo, as boas práticas clínicas internacionais.71 

Para além disto, os hospitais onde decorrem investigações clínicas podem, em qualquer 

momento, ser submetidos a auditorias por parte dos promotores e inspeções organizadas pelas 

autoridades reguladoras. Estas operações têm como objetivo garantir a proteção dos doentes 

envolvidos nos EC, assim como a qualidade e integridade dos dados recolhidos. As auditorias 

consistem numa avaliação do cumprimento do protocolo e dos procedimentos de trabalho, das boas 

práticas clínicas e da legislação em vigor.70 

 

Balanço final da passagem pela unidade de ensaios clínicos   

Durante o nosso período de estadia na UEC, tivemos a possibilidade de testemunhar as diversas 

etapas que constituem este tipo de estudos. Relativo às experiências mencionadas, destacamos: 

presenciar, pelo menos, uma visita pré-estudo, visita de início, visita de monitorização e visita de fim 

de ensaio, comunicando com os monitores dos respetivos estudos; auxiliar nos procedimentos de 

receção de ME, incluindo o arquivo do controlo de temperatura aquando o transporte, verificação e 

acondicionamento da medicação; na emissão de OPs de medicamentos em que é requerida a sua 

manipulação no CHUP, E.P.E. antes da sua administração; e a preparação de pré-medicação presente 

em certos protocolos experimentais.  

 

Conclusão 

Apesar do estágio em farmácia hospitalar realizado no CHUP, E.P.E. não se tratar do primeiro 

contacto com o nosso futuro papel como farmacêuticos, permitiu-nos testemunhar uma outra realidade 

do mesmo onde, para além do nosso envolvimento na terapêutica dos utentes, temos uma intervenção 

ativa nos vários passos do circuito do medicamento. 

Resumidamente, foi-nos possível compreender melhor qual a verdadeira função do farmacêutico 

nesta dimensão de cuidados de saúde, procurando tirar o maior aproveitamento da mesma. Isto é, 

apesar de algumas limitações próprias do período, percecionar o valor do farmacêutico através da 

melhoria da prestação de serviços de saúde, com o propósito de diminuir os custos e aumentar a 

satisfação quanto à qualidade e quantidade, instigando a adesão à terapêutica e reduzindo os efeitos 

negativos da medicação. 

A nossa escolha do CHUP, E.P.E. como local de estágio adveio do facto desta instituição, de 

renome reconhecido, apresentar uma grande e diversa quantidade de funções e papéis nos seus SF e 

demonstrar que a inovação na área interventiva do profissional farmacêutico não tem limites. 

Efetivamente, durante o estágio reconhecemos estes mesmos valores, tornando-nos esta experiência 

mais completos quer como estagiários, quer como profissionais de saúde que seremos em breve. 

Entre as novas iniciativas do centro em questão, destacamos os dois programas que estão, de 

momento, a ser desenvolvidos na dimensão dos Cuidados Farmacêuticos: o programa de conversão 

da terapêutica intravenosa (IV) para oral, uma vez que a última se trata de uma via mais segura e 

económica; e o programa de monitorização de parâmetros analíticos e de ajuste de dose, cujo objetivo 
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consiste na identificação de erros de medicação, prevenção de RNMs, ajustes de dose com base nas 

funções fisiológicas (hepática e outras) de cada doente e otimização da terapêutica farmacológica.72 

Finalizamos, deste modo, esta etapa da nossa formação com um maior conhecimento sobre o 

mundo de trabalho que se avizinha, independentemente da função que cada um de nós pretenda 

prosseguir. Com base no testemunho, que levaremos connosco, do nosso estágio, provaremos que, 

para além de profissionais que contribuem para o tratamento dos pacientes, somos, igualmente, 

promotores da saúde e do bem-estar dos cidadãos. 

  

https://docs.google.com/document/d/1x7LXoXb6dQqCXKX0Mx1sbc2DbZ__qE8F/edit#heading=h.j8sehv
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https://www.cnpd.pt/bin/cnpd/acnpd.htm
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Anexo I - Certificação ISO 9001 versão NP EN ISO 9001:2015 

Anexo II - Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) 
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Anexo III – Distribuição dos SF  

 

 

Semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 

Estagiário 1 – 5 
julho 

8 – 12 
julho 

15 – 19 
julho 

22 – 26 
julho 

29 julho – 
2 agosto 

5 – 9 
agosto 

12 – 16 
agosto 

19 – 23 
agosto 

26 – 30 
agosto 

Luana 

Ferreira 
APRES APF PROD UFO EC AMB DID Relatório Relatório 

João 

Sousa 
APRES APF UFO PROD EC AMB DID Relatório Relatório 

Elisa 

Gouveia 
APRES DID EC APF AMB PROD UFO Relatório Relatório 

Filipa 

Pinheiro 
APRES DID EC APF AMB UFO PROD Relatório Relatório 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo IV - Kanban 
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Anexo V - Lista Comum 

Anexo VI - Sala de armazenamento de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo VII - Zona de receção de PF de grande volume 

Anexo VIII - Câmara de Refrigeração 
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Anexo IX - Esquema de aviamento e entrega da dose unitária 

Anexo X – Sala de Espera da UFA 
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Anexo XI - Gabinete de atendimento 

Anexo XII - Prateleira para armazenamento de medicamentos e PF na UFA 
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Anexo XIII - Armazenamento de medicação termolábil na UFA 

Anexo XIV - Local de armazenamento de medicação antiretrovírica 
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Anexo XV – Local de armazenamento de nutrição 

Anexo XVI - Impresso a preencher pelo AOP para transporte de CTX 
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Anexo XVII - Rótulos 

Anexo XVIII - Armário com produtos de maior rotatividade 
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Anexo XIX - Zona para os produtos termolábeis 

Anexo XX - Gabinete auxiliar da UFO 
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Anexo XXI - Zona branca da UFO 

Anexo XXII - Elaboração de Lotes de produção 
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 Promotor: “a pessoa, singular ou coletiva, o instituto ou o organismo responsável pela 

conceção, realização, gestão ou financiamento de um estudo clínico”.67 

 Autoridades regulamentares: o Estado, que define a política do setor e o quadro 

regulamentar; o INFARMED, I.P., que, para além de se tratar da autoridade competente que 

concede a aprovação necessária para o início do EC, é responsável pela “fiscalização do 

cumprimento de boas práticas nestes estudos, no contexto do estudo ou fora dele”67, 70; a CEIC, 

um organismo independente constituído por profissionais de saúde e outros, que é responsável 

por “assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos participantes nos 

estudos clínicos e de garantir os mesmos junto da sociedade”67; e a CNPD, entidade 

administrativa  independente com poderes de autoridade, cuja função é controlar e regularizar 

o processamento de dados pessoais, com um meticuloso respeito pelos direitos do Homem e 

pelas liberdades e garantias reconhecidas na Constituição e na Lei.70, 72 

 Investigador: “uma pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para o exercício da 

atividade de investigação; é incumbido da “realização do estudo clínico no centro de estudo e, 

sendo caso disso, pela equipa de investigação que executa o estudo nesse centro”.67 

 Monitor: “o profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, designado 

pelo promotor para acompanhar o estudo clínico e para o manter permanentemente informado, 

relatando a sua evolução e verificando as informações e dados coligidos”.67 

 Participante: a pessoa que se encontra envolvida no estudo clínico.67 

 Farmacêutico responsável pelo ME: um profissional com qualificação na área das boas 

práticas clínicas, de acordo com as normas aplicáveis, que garante o cumprimento dos 

requisitos relativos ao circuito e condicionamento dos ME e dos dispositivos utilizados para a 

sua administração, assim como os medicamentos já autorizados e necessários ou 

complementares à realização de EC.67, 70 

 Auditor: “profissional, dotado da necessária competência técnica, experiência e 

independência, designado pelo promotor para conduzir auditorias a estudos clínicos”; estas 

auditorias consistem numa avaliação cuidadosa, sistemática e independente, com o objetivo 

de regularizar a concordância entre as atividades exercidas e as disposições planeadas e 

estabelecidas no protocolo, os procedimentos operacionais padrão do promotor e as boas 

práticas clínicas.70, 73 

 

  

Anexo XXIII - Glossário de ECs 
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Anexo XXIV - Sala de armazenamento dos produtos dos EC 

Anexo XXV - Dispositivos de monitorização da temperatura 
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Anexo XXVI - Prescrição de Medicamentos para EC em impresso próprio (IM.SFAR.GER.004/5) 
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