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Resumo 

 

O farmacêutico comunitário está envolvido em serviços centrados no utente ao intervir em 

diversas áreas como administração de medicamentos, gestão terapêutica, identificação de pessoas em 

risco; determinação de parâmetros, deteção precoce de diversas doenças e promoção de estilos de vida 

saudáveis. Percebe-se assim a importância que esta profissão acarreta na saúde do doente. 

Como aluna do 5º ano do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, foi-me proporcionada a oportunidade de fazer estágio curricular na 

vertente de Farmácia Comunitária, nas instalações da Farmácia Almeida Cunha, também conhecida 

como a «Antiga Farmácia do Bolhão». O estágio curricular é uma experiência determinante na entrada 

do estudante no mundo do trabalho, sendo aqui que acontece o primeiro contacto com o utente. Todo o 

conhecimento científico transmitido nos 5 anos de curso é aqui aplicado, com oportunidade de 

aprendizagem constante de algo novo. 

O presente relatório retrata toda a experiência adquirida durante este estágio, dividindo-se em 2 

partes: PARTE 1 - Atividades desenvolvidas durante o estágio; PARTE 2 - Projetos desenvolvidos 

durante o estágio. A parte 1 engloba todos os processos que a Farmácia Almeida Cunha tem como rotina 

e aos quais me tive de adaptar desde o primeiro momento, sendo uma aprendizagem contínua até ao 

último dia. Aqui também são abordadas a legislação, orientações e normas seguidas pela farmácia. Na 

parte 2 estão desenvolvidos os projetos formulados por mim e aplicados na Farmácia Almeida Cunha: 

Uso Racional do Medicamento e Automedicação, onde desenvolvi «folhetos informativos» de 

três Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de classes terapêuticas diferentes mais vendidos na 

farmácia, para contornar a dificuldade dos utentes em consultar as informações disponibilizadas do 

medicamento; Gripe versus Constipação, onde criei folhetos com informação científica e de linguagem 

acessível aos utentes, cartazes de alerta para a época de vacinação contra a gripe 19/20 e uma pequena 

apresentação à equipa da farmácia sobre a temática desenvolvida no projeto, de modo a estarem também 

envolvidos nesta intervenção. 
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PARTE I: Atividades desenvolvidas durante o estágio 

1. Introdução 

A farmácia comunitária, devido à grande cobertura geográfica e competência técnico-científica 

de recursos humanos, representa um elo essencial ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) ao garantir 

acessibilidade à medicação e igualdade na prestação de cuidados de saúde de qualidade. Assim, o papel 

do farmacêutico revela-se cada vez mais fundamental, apresentando uma posição privilegiada por 

conseguir envolver-se na gestão terapêutica, administração de medicamentos, identificação de 

indivíduos em risco, determinação de parâmetros, promoção de estilos de vida mais saudáveis e deteção 

precoce de determinadas doenças.[1] 

O meu estágio curricular na área de farmácia comunitária foi realizado ao longo de 4 meses (de 

início de Maio a finais de Junho e desde o início de Setembro a final de Outubro) na Farmácia Almeida 

Cunha (FAC), «Antiga Farmácia do Bolhão», no Porto. Ao longo deste tempo, foi-me proporcionada a 

oportunidade de aprender diversas atividades/funções do farmacêutico, conhecimento científico e 

prático da profissão e a arte de atendimento ao público. As temáticas que desenvolvi nos projetos a 

aplicar na FAC foram o Uso Responsável do Medicamento aliado à Automedicação por parte do utente, 

Projeto 1, e a temática Gripe versus Constipação, Projeto 2, de modo a elucidar os utentes sobre a 

distinção das duas patologias. (TABELA 1) 

TABELA 1: Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio na FAC 

Atividades Maio Junho Setembro Outubro 

Receção e 

Conferência de 

Encomendas √ √ √ √ 

Armazenamento 

de Produtos √ √ √ √ 

Controlo dos 

Prazos de 

Validade √  √  

Serviços 

Farmacêuticos √ √ √ √ 

Atendimento em 

balcão √ √ √ √ 

Projeto I   √ √ 

Projeto II    √ 
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2. Farmácia Almeida Cunha 

2.1. Localização e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Almeida Cunha (FAC), também conhecida como “Antiga Farmácia do Bolhão”, 

situa-se temporariamente na Rua do Bolhão. Esta é uma das farmácias que faz parte da história da cidade 

do Porto, tendo sido fundada em 1890.  

O horário de funcionamento da FAC durante os dias úteis é das 8 horas às 19 horas, estando ainda 

aberta aos sábados das 9 horas às 13 horas, encerrando aos domingos e feriados. 

2.2. Recursos Humanos 

Segundo o Regime Jurídico das Farmácias de Oficina: Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 agosto, 

Capítulo IV: Pessoal, os Recursos Humanos das farmácias de oficina dividem-se em:  

 Quadro Farmacêutico (dependendo do volume de faturação, constituído por, no mínimo, 

um diretor técnico e outro farmacêutico); 

 Quadro Não Farmacêutico (constituídos por técnicos de farmácia ou por outro pessoal 

com formação técnico-profissional certificada no domínio de funções de coadjuvação na 

área farmacêutica, sob termos a fixar pelo INFARMED).[2] 

Em relação à FAC, o Quadro Farmacêutico é integrado pelo Diretor Técnico (DT) Dr. Gaspar Figueiras 

e pelo Dr. Emanuel Nunes, enquanto que o quadro Não Farmacêutico é composto pela Andreia Sousa, 

D. Glória Rafael e D. Ana Pinto. Completando esta equipa, está ainda a Tânia Ribeiro como encarregada 

de limpeza e arrumação diária e o Sr. Quintas. 

2.3. Espaço Físico Interno e Externo 

Para o bom funcionamento de uma farmácia, não basta o bom funcionamento e gestão da equipa 

de profissionais, o espaço físico e equipamento deve estar de acordo com as normas das Boas Práticas 

Farmacêuticas (BPF) para a farmácia comunitária. Assim, em relação ao espaço físico exterior, a 

farmácia deve apresentar: identificação da farmácia associada ao símbolo de “cruz verde” (iluminado 

durante o período de abertura); identificação do diretor técnico e informação sobre o horário de 

funcionamento; informação sobre as escalas de turno das farmácias em regime de serviço permanente 

no município correspondente, incluindo a localização e contacto destas. Quanto ao espaço interior, 

salienta-se as seguintes exigências: ambiente profissional e calmo para um adequado atendimento ao 

utente; presença de uma placa identificadora com o nome do diretor técnico; identificação dos 

farmacêuticos e colaboradores com respetivo nome e título profissional; divulgação dos serviços 

farmacêuticos prestados de forma visível com respetivo preço.[3] A FAC apresenta-se conforme estes 

princípios descritos e todos os outros presentes nas BPF para a farmácia comunitária.  

Quanto à divisão do local físico da FAC, esta apresenta dois pisos: 
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 1º Piso: Espaço dedicado ao atendimento aos utentes, armazenamento dos medicamentos 

e produtos farmacêuticos com maior saída em gavetas dispensatórias, exposição de 

MNSRM (Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica) em destaque sazonal, 

suplementos alimentares, produtos de dermocosmética, entre outros. Na parte mais 

interna, existe um gabinete onde são rececionadas as encomendas e realizadas outras 

tarefas de gestão da farmácia. Existe ainda um espaço dedicado à determinação dos 

parâmetros bioquímicos e biofísicos. 

 2º Piso: Aqui encontram-se o gabinete de direção técnica e o armazém com o stock de 

medicamentos, dispositivos médicos, dermocosmética e outros produtos de saúde que 

não encaixam no espaço dedicado ao armazenamento do 1º piso ou que têm menor saída.  

2.4. Equipamentos e Recursos Informáticos 

Cabe ao DT a garantia que a farmácia possui todo o equipamento necessário à sua atividade, 

garantindo ainda a manutenção do seu bom funcionamento.  

Segundo as BPF, as instalações de uma farmácia comunitária devem ter equipamento que permita 

monotorização e ajuste da temperatura e humidade adequadas ao armazenamento da medicação, 

segundo o exigido pelo laboratório produtor. Exemplo destas especificações é a medicação condicionada 

à conservação em frio reservada em frigorífico no 1º piso da FAC, junto ao gabinete.  

É de salientar ainda que a farmácia respeita a legislação no que diz respeito à videovigilância do 

local, possuindo câmaras de vigilância de gravação do interior da farmácia (cumprindo a legislação 

vigente sobre a proteção de dados recolhidos por videovigilância), com aviso visível ao público sobre 

tal. 

A farmácia deve também estar equipada com equipamento informático para processamento e 

registo de dados, com sistema de cópia de segurança. O SI (Sistema Informático) usado deve permitir 

restringir o acesso aos dados apenas aos colaboradores autorizados, de modo a aumentar a segurança e 

sigilo de informação. Deve ainda permitir consulta das indicações, contraindicações, interações, 

posologia, reações adversas e precauções de uso, entre outras informações científicas úteis e 

indispensáveis na dispensa de medicação ao utente. No entanto, é imprescindível desenvolver um plano 

alternativo a aplicar em circunstâncias de inoperacionalidade do SI, de modo a garantir os serviços 

básicos da farmácia.[3] 

O software em vigor na FAC é o Sifarma 2000 da GLINTT, distribuído pelos diversos 

computadores presentes ao balcão e nos gabinetes. Este programa, para além de cumprir as normas 

descritas anteriormente, permitindo um atendimento e dispensa de medicamento informada e correta, 

permite ainda uma gestão de stock e encomendas, faturação, histórico de vendas e encomendas, entre 
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muitas outras funcionalidades. Graças a esta variedade de funções associada à facilidade de uso, o 

Sifarma 2000 revela-se como uma ferramenta útil e indispensável.  

2.5. Fontes de Informação 

Para ajudar a complementar o papel do farmacêutico, é fundamental o acesso à mais variada 

informação sobre medicação (indicações, contraindicações, interações, posologias, principais 

precauções, reações adversas, etc.), produtos de saúde e até mesmo determinadas patologias de modo a 

compreender melhor o que é dispensado e a sua aplicação em relação à condição do utente em questão. 

Para tal, a farmácia deve dispor de fontes de informação físicas e/ou eletrónicas, sendo o Prontuário 

Terapêutico e o Resumo das Características do Medicamento (RCM) as principais fontes a consultar no 

ato de dispensa.[3]  

É de acrescentar que a Farmacopeia Portuguesa deve estar presente na farmácia, em qualquer 

formato (papel, eletrónico ou online).[2] 

3. Gestão em Farmácia Comunitária 

3.1. Gestão de stock 

O stock da farmácia deve ser ajustado para garantir que se consegue suprir as necessidades dos 

utentes, todavia não deve ultrapassar um determinado nível, para evitar que o prazo de validade (PV) 

expire antes de ser vendido.[3] 

A gestão de stock é feita segundo vários fatores: condições determinadas por fornecedores e 

laboratórios na venda dos produtos; estação do ano; marketing do laboratório; falha de fornecimento; 

oscilação dos preços; etc. Assim, é indispensável um estudo sobre o perfil de utentes e das suas 

necessidades a fim de definir níveis de stock mínimo e máximo de cada produto, segundo condições de 

compra. 

Os stocks informáticos devem ser correspondentes aos físicos, sendo necessária correção das 

irregularidades, que podem ter origem em erros na entrada de encomendas, devoluções, furtos e outras 

tantas razões. 

3.2. Aquisição de Stock por Encomendas 

3.2.1. Fornecedores e Critérios de Aquisição 

As encomendas são feitas diretamente ao laboratório ou através de distribuidores grossistas, 

segundo a gestão de stock. Os fornecedores são então escolhidos segundo as características do serviço 

prestado, isto é, segundo capacidade de stock, cumprimento da data e hora de entrega agendada, número 

de entregas diárias, variedade de produtos disponibilizada, facilidade de devolução, preços e condições 

de pagamento, descontos e bonificações. Comparativamente aos laboratórios, os intermediários 
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grossistas apresentam a vantagem de poderem fornecer várias encomendas diárias sem exigir 

quantidades mínimas, de forma rápida e eficaz, no entanto a margem de lucro é menor. 

Na FAC, o distribuidor principal é a ALLIANCE HealthCare, recorrendo também à PLURAL 

e à Empifarma. A Rede Claro é o grupo de compras em que a farmácia está inserida, recebendo 

também encomendas a cargo desta entidade. 

3.2.2. Realização de encomendas 

Em relação às encomendas propriamente ditas, existem três tipos:  

 Diárias (O software Sifarma 2000 permite a atualização automática do stock após 

dispensa no atendimento, adicionando instantaneamente o código do produto à proposta 

de nota de encomenda diária quando o número de unidades correspondente ao stock 

mínimo pré-estabelecido na ficha do produto. Antes de enviar ao fornecedor a nota de 

encomenda, a proposta do sistema é revista por um farmacêutico, tendo em conta o 

histórico de vendas.); 

 Manuais (As encomendas manuais são realizadas sem intervenção do software, como por 

exemplo, quando é feita via telefónica ou quando é ultrapassada a hora limite de envio da 

encomenda diária, sendo necessário criar o seu registo no sistema quando é rececionada.); 

 Instantâneas (Encomendas instantâneas são feitas pontualmente por procura do utente, 

não estando em stock da farmácia. O fornecedor é escolhido no momento de encomenda, 

segundo disponibilidade do mesmo.). 

A FAC faz uma encomenda à ALLIANCE HealthCare durante a manhã para repor stocks abaixo 

do limite mínimo e uma ao final do dia de modo a ser entregue no dia a seguir. Juntamente com estes 

itens, vêm os que são encomendados por pedido do utente quando não há armazenamento na farmácia. 

Alguns produtos são encomendados à PLURAL ou à Empifarma por trazer vantagem económica. 

Quanto às encomendas aos laboratórios, estas são feitas presencialmente com um delegado comercial, 

segundo o histórico de vendas da farmácia. 

Ao longo do meu estágio consegui realizar encomendas manuais, assistir à realização de encomendas 

diárias e perceber o método envolvido na gestão destas. Enquanto atendi ao balcão, consegui também 

realizar várias encomendas instantâneas utilizando o Sifarma 2000 ao detetar interesse do utente em 

adquirir posteriormente o produto na FAC.  

3.2.3. Receção e Conferência de Encomendas e Marcação de Preços 

Os produtos encomendados pela farmácia são acondicionados em contentores específicos que 

possuem um código interno, havendo acondicionamento especial em contentores térmicos para os 

produtos de frio (são os primeiros a ser conferidos e rececionados). Em cada um destes contentores, 
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existe a identificação da farmácia correspondente e o código da encomenda, para facilitar a associação 

à fatura e/ou guia de remessa. Estes documentos apresentam: identificação do fornecedor, identificação 

da farmácia, número do documento e identificação dos produtos faturados, isto é, código do produto, 

designação do produto, quantidade pedida e quantidade enviada, Preço de Venda ao Público (PVP), 

Preço de Venda Autorizado (PVA), Margem, Desconto, Imposto sobre o valor Acrescentado (IVA), 

Preço de Venda à Farmácia (PVF) e valor final do produto. Se existirem produtos em falta, estes são 

referenciados juntamente com a justificação. No caso dos MPE (Medicamentos Psicotrópicos e 

Estupefacientes), a encomenda é acompanhada por uma requisição específica e o seu duplicado 

(assinada, datada e carimbada pelo responsável e pelo fornecedor, sendo posteriormente arquivada por 

ambas as entidades durante três anos). 

A receção de encomendas é feita utilizando o Sifarma 2000, processando-se de maneira diferente 

para as encomendas diárias e instantâneas, que são automaticamente rececionadas, comparativamente 

às manuais, que têm de ser previamente criadas e só depois rececionadas. Assim, para as encomendas 

já existentes em sistema informático, basta selecionar a que queremos rececionar e identificar o número 

da fatura/guia de remessa e o valor total da mesma. De seguida, faz-se leitura ótica de todos os produtos 

com verificação simultânea do PV e do PVP: caso o PV seja menor que o existente em stock, deve-se 

atualizar a informação no software; caso o PVP seja diferente que o vigente na farmácia, tem de ser 

atualizado informaticamente e as embalagens existentes devem ter prioridade na dispensa. No final, o 

PVF deve ser verificado e estabelecem-se as margens dos produtos sem Preço Inscrito na Cartonagem 

(PIC). No final, o número de unidades deve corresponder ao número faturado, assim como o valor total 

da encomenda. O Sifarma 2000 gera automaticamente uma lista de produtos em falta no final da 

entrada da encomenda informaticamente, sendo possível transferência de encomenda das faltas a outro 

fornecedor ou adicionar estas à encomenda diária. O registo da receção da encomenda é impresso no 

verso do duplicado da fatura, sendo armazenado na farmácia, enquanto o original é entregue à 

contabilidade.  

Após rececionamento, as unidades sem PIC devem ser marcadas com etiquetas identificadoras, 

com o nome do produto, código de barras e PVP. Estas etiquetas não devem de nenhum modo ser 

colocadas na parte frontal, tapar a escrita em Braille ou tapar as informações importantes do rótulo. 

Caso haja incoerências como produtos faturados, mas ausentes nos contentores, discrepância 

entre PVP na embalagem e o da fatura ou danificação das embalagens, recorre-se a uma reclamação via 

telefone, sendo posteriormente regularizada pelo distribuidor com envio de uma nota de crédito. 

A receção e conferência de encomendas foram das primeiras tarefas que me foram atribuídas, de modo 

a introduzir-me aos poucos à variedade de produtos existentes em stock e à sua rotatividade, sendo algo 

em que consegui cada vez mais autonomia. 
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3.3. Armazenamento de Stock 

O armazenamento da medicação e produtos farmacêuticos deve estar de acordo com as exigências 

do laboratório para manutenção da qualidade. A iluminação, temperatura, humidade e ventilação devem 

ser controladas: temperatura inferior a 25ºC e humidade inferior a 60% em armazenamento a 

temperatura ambiente; temperatura entre 2ºC e 8ºC em armazenamento em frigorífico.[3] 

Na FAC o armazenamento dos produtos em stock divide-se em duas partes. Os MSRM 

(Medicamento Sujeitos a Receita Médica), MNSRM (Medicamento Não Sujeitos a Receita Médica), 

suplementos alimentares e outros produtos farmacêuticos com maior rotatividade encontram-se na parte 

de trás do balcão de atendimento, de modo a proporcionar um fácil e rápido acesso. Gavetas 

dispensatórias são aqui utilizadas para proporcionar uma organização segundo forma farmacêutica ou 

tipo de produto: pós e granulados, orais sólidos, colírios e gotas auriculares, injetáveis, sistemas 

transdérmicos, supositórios e óvulos vaginais, vitaminas, pomadas e cremes, produtos de uso externo, 

xaropes e colutórios e bombas de asma. Dentro destas categorias a organização é feita por ordem 

alfabética do DCI (Denominação Comum Internacional) ou nome comercial. Imediatamente atrás do 

balcão de atendimento, encontram-se expostos MNSRM com grande saída, suplementos alimentares, 

produtos de higiene íntima, higiene dentária e outros produtos usualmente procurados. Os produtos de 

dermofarmácia e cosmética também sofrem divisão entre o 1º e 2º piso, mas existe uma maior seleção 

exposta junto ao local de atendimento comparativamente ao armazenamento do piso superior, estando 

aqui organizados segundo marca comercial e finalidade do uso. Os produtos farmacêuticos que possuem 

menor saída encontram-se no armazém do 2º piso, organizados segundo os mesmos critérios. Quanto 

aos MPE, os produtos de protocolo de diabetes, produtos de uso veterinário e testes de gravidez 

encontram-se reservados no gabinete de receção de encomendas separadamente.  

O sistema FEFO (First Expired, First Out) e o sistema FIFO (First In, First Out) são aqui 

aplicados: os itens com menor PV são armazenados de forma a destacar estes para uma dispensação 

prioritária e a reposição das gavetas dispensatórias é feita a partir do armazém, enquanto as encomendas 

rececionadas são organizadas posteriormente no armazém. Este método permite evitar desperdício de 

stock por expiração do PV.  

A reposição diária das gavetas dispensatórias da FAC é deveras a função que mais realizei no meu 

estágio. Graças a tal processo, apercebi-me da localização da grande variedade produtos em stock e, 

complementando com a tarefa de conferência e receção de encomendas, consegui perceber melhor a 

rotatividade dos mesmos. 

3.3.1. Controlo dos Prazos de Validade e Devoluções 

O prazo de validade é um período de tempo de referência fornecido pelo laboratório (após estudos 

rigorosos) em que a qualidade, segurança e eficácia do medicamento são asseguradas. Após esta data, 
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não existe garantia que a toma do medicamento seja segura e eficaz, isto é, pode ocorrer alteração das 

características e composição com consequente alteração/perda do efeito pretendido.[4] 

Para além do controlo do PV aquando a receção de encomendas, existe periodicamente um 

controlo dos produtos em stock com recurso a uma listagem fornecida pelo sistema informático com os 

itens que expiram a validade nos próximos 3 meses. 

Em caso de PV curto, os produtos são separados e dá-se prioridade à sua comercialização, 

utilizando-os apenas em casos de terapia/utilização curta, de modo, a evitar que ultrapasse o prazo. 

Alguns produtos são enviados ao distribuidor com uma nota de devolução, que posteriormente é 

transformada numa nota de crédito ou dá-se a troca de produtos. Existem ainda outras situações que 

levam a retirar as embalagens de stock e efetuar devoluções ao distribuidor, como no caso de: emissão 

de circulares de suspensão de comercialização pelo INFARMED – Autorização Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde; circulares de recolha emitidas voluntariamente pelo detentor da 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM); inconformidades detetadas na receção da encomenda 

(embalagens danificadas, prazos de validade reduzidos ou expirados, pedidos feitos por engano ou 

ausência de pedido).  

O Sifarma 2000 é utilizado para efetivar estas devoluções, criando uma nota de devolução com 

as informações necessárias (nome do fornecedor, a identificação dos produtos devolvidos e o motivo da 

devolução). Três exemplares são posteriormente carimbados e assinados, sendo dois deles de 

acompanhamento do produto e outro é carimbado pelo responsável da distribuição (este exemplar é 

arquivado até a situação em questão ficar regularizada). Caso a devolução não seja regularizada, o 

produto é reenviado à farmácia e considerado como «quebra». 

O controlo dos PV foi feito duas vezes ao longo do meu estágio, tendo sido a primeira tarefa que me foi 

atribuída na FAC. Deste modo, consegui ficar logo elucidada quanto à localização dos produtos de 

saúde e medicamentos, assim como o método de armazenamento. Pude ainda realizar a dita devolução 

ao fornecedor dos produtos em fim de PV. 

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

O farmacêutico na sua profissão tem um papel fundamental na dispensa de medicamento, 

assumindo ainda a tarefa de validação das prescrições médicas, sempre com o cuidado de informar o 

utente para o uso racional do medicamento. 

A principal classificação dos medicamentos, de acordo com o Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de 

Agosto, é feita segundo a sua dispensa: Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM).[5] 
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4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Os MSRM correspondem aos medicamentos que: «Possam constituir um risco para a saúde do 

doente, directa ou indirectamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam 

utilizados sem vigilância médica; Possam constituir um risco, directo ou indirecto, para a saúde, 

quando sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a 

que se destinam; Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja actividade 

ou reacções adversas seja indispensável aprofundar; Destinem-se a ser administrados por via 

parentérica.» (Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto - Estatudo do Medicamento. Legislação 

Farmacêutica Compilada, Artigo 114.º: Medicamentos sujeitos a receita médica).[5] 

4.1.1. Tipo de Prescrição Médica 

A prescrição de MSRM é feita por via eletrónica ou via manual, em casos excecionais apenas, 

utilizando o modelo de receita médica aprovado pelo Despacho nº15700/2012, de 30 de Novembro. 

Existem vários modelos de prescrição médica:  

 Receita médica eletrónica materializada (com validade de 30 dias, é usada para 

tratamentos de curta duração ou com validade de 6 meses, sendo emitida em três vias 

para tratamentos de longa duração); 

 Receita sem papel ou Receita médica eletrónica desmaterializada (com validade de 30 

dias, é usada para tratamentos de curta duração ou com validade de 6 meses, sendo 

emitida em três vias para tratamentos de longa duração); 

 Receita médica manual (com validade de 30 dias, apenas é válida com dados do médico 

prescritor e a sua respetiva vinheta, é usada somente aquando de falência do sistema 

informático, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou prescrição máxima de 

40 receitas por mês). [6,7] 

As receitas médicas podem ser classificadas ainda segundo o medicamento prescrito em: receitas 

médicas renováveis (medicamentos que podem ser adquiridos mais que uma vez, sendo usados em 

determinadas doenças ou tratamentos prolongados, sem haver necessidade de nova prescrição médica); 

receitas médicas especiais (medicamentos que contenham, em dose sujeita a receita médica, uma 

substância classificada como estupefaciente, psicotrópico e/ou que possa dar origem a riscos importantes 

de abuso de medicamentos, de toxicodependência ou de uso para fins ilegais) ou receitas médicas 

restritas (medicamentos cuja utilização deve ser reservada a determinados meios especializados).[5] 

4.1.2. Validação da Prescrição Médica 

A validação de uma prescrição médica implica a presença de:  

 Número de receita, local de prescrição e identificação do médico prescritor; 
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 Nome e número do utente e, se possível, o número de beneficiário; 

 Regime especial de comparticipação, se for o caso; 

 Identificação do medicamento (DCI, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da 

embalagem e, se for o caso, nome comercial ou do titular de AIM e o número de registo 

do medicamento); 

 Posologia e duração do tratamento; 

 Comparticipações especiais (com o despacho aplicável); 

 Número de embalagens; 

 Data e validade de prescrição. [6] 

No caso das receitas manuais, é necessário validar a identificação da exceção que justifica este 

tipo de receita, o local da prescrição com respetiva vinheta identificadora da unidade do SNS ou 

carimbo/inscrição manual e a vinheta do médico prescritor, data e assinatura. É de salientar que no caso 

de receitas manuais para MPE, manipulados e de protocolo da Diabetes mellitus, as receitas não podem 

conter mais nenhum outro medicamento para além destes. Se a receita se apresentar sob regime especial 

de comparticipação de medicamentos, este deve estar identificado. Destaca-se o facto que neste tipo de 

receitas, apenas podem ser prescritos 4 embalagens na totalidade e apenas 2 embalagens do mesmo 

medicamento.[6] 

A validação do receituário antes do ato de dispensa é uma etapa fundamental que pode dar origem a 

uma série de erros se não for realizada corretamente. Quando fiz atendimento ao balcão, esta foi uma 

função que exigiu muita atenção da minha parte, principalmente no que toca a receituário manual, não 

só quanto à conformidade do preenchimento da receita, mas também no que toca a erros de prescrição 

(como interações, duplicações, erros de posologia, entre outros).  

4.1.3. Ato de Dispensa 

Aquando do ato de dispensa, o utente deve ser informado da existência de medicamentos 

genéricos similares aos que constam na prescrição, comparticipados pelo SNS e qual corresponde ao de 

menor preço. No caso de ausência de genéricos correspondentes, o profissional tem igualmente o dever 

de informar o mais barato de entre as opções disponíveis.  

As farmácias devem ter sempre disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos de cada 

grupo homogéneo, de entre os que correspondem aos cinco mais baratos, devendo dispensar o de menor 

preço. O grupo homogéneo é constituído pelo conjunto de medicamentos de igual composição 

qualitativa e quantitativa de substância ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no 

qual se inclui pelo menos um medicamento genérico comercializado. No que toca ao tamanho das 

embalagens, já pode haver variedade dentro do mesmo grupo homogéneo. [5] 
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No caso da prescrição médica ser feita por nome comercial ou por titular de AIM, o farmacêutico 

deve verificar se a prescrição inclui medicamento de marca sem similar ou sem genérico comparticipado 

ou se existe uma justificação técnica do médico prescritor: 

 Alínea a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, constando na 

receita a menção “Exceção a) do nº3 do art. 6º”.  

 Alínea b) - Reação adversa prévia, constando na receita a menção “Exceção b) do nº3 

do art. 6º - Reação adversa prévia”.  

 Alínea c) - Continuidade de tratamento superior a 28 dias, constando na receita a 

menção “Exceção c) do nº3 do art. 6º - continuidade de tratamento superior a 28 dias”.  

Quanto às alíneas a e b, é obrigatória a dispensa do medicamento indicado pelo médico, enquanto na 

alínea c fica a critério do utente a escolha entre o medicamento mencionado e opções mais económicas 

relativamente ao prescrito.[6] 

O ato de dispensa é uma função muito importante na profissão do farmacêutico, sendo um processo 

contínuo de aprendizagem. Este processo não pode trazer prejuízo para o utente, assim, não pode ser 

fonte de erros. Ao longo do meu estágio esta foi uma tarefa de grande relevância e em que consegui 

atingir autonomia, recorrendo sempre a dupla verificação em caso de dúvida. 

4.1.4. Regimes de Comparticipação 

A comparticipação de medicamentos pode ser feita através de:  

 Regime Geral, que engloba quatro escalões: escalão A – 90%, escalão B – 69%, escalão 

C – 37%, escalão D – 15%, isto é, o Estado paga determinada percentagem (definida na 

Portaria nº 924-A/2010, de 17 de Setembro), consoante a classificação 

farmacoterapêutica. 

 Regime Especial, feito em função dos beneficiários, a comparticipação do Estado no 

preço dos medicamentos integrados no escalão A é acrescida 5% (95%) e 15% nos 

escalões B (85%), C (52%) e D (30%), para pensionistas do regime especial e 

determinadas patologias (como por exemplo a Psoríase, dor oncológica moderada a forte 

e Alzheimer, devendo ser indicado o despacho em questão) ou determinados grupos de 

utentes (como no caso de estrangeiros com estatuto de refugiados ou caso apresentem 

direito de asilo em Portugal). 

Existem também outros regimes como: comparticipação de medicamentos manipulados (30%); 

comparticipação de produtos para autocontrolo da Diabetes mellitus (85% nas tiras-teste de 

determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria e 100% nas agulhas, seringas e lancetas); 

comparticipação de produtos dietéticos de caráter terapêutico (100%), quando prescrito no Instituto de 
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Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães ou nos centros de tratamento hospitalares protocolados com o 

Instituto; comparticipação de câmaras expansoras (80% em unidades até 28€ e apenas uma/ano/utente); 

comparticipação de dispositivos médicos com fins de apoio a doentes com incontinência ou retenção 

urinária e/ou ostomizados (100%).[6] 

O valor padrão de comparticipação do SNS e um outro valor complementar comparticipado pela 

própria entidade é aplicado quando a comparticipação é feita por sistemas de comparticipação por 

complementaridade como no caso do SAMS NORTE (Serviço de Assistência Médico-Social do 

Sindicado dos Bancários do Norte), EDP-SãVida, CGD (Caixa Geral de Depósitos, relativos ao 

empregador) ou Multicare® e Fidelidade Mundial® (relativos a seguros de saúde), existindo a 

possibilidade de a comparticipação ser total. Existem também comparticipações para medicamentos 

específicos, como é o caso do Betmiga®.  

Na FAC, a comparticipação é maioritariamente pelo organismo 01 (SNS), 48 (Subsistema do SNS 

para pensionistas) e J1 (SAMS NORTE, Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicado dos 

Bancários do Norte). 

No decorrer do estágio curricular, pude contactar com variados regimes de comparticipação e 

respetivos procedimentos no ato de dispensa, assim como posterior faturação. 

4.1.5. Faturação 

No que toca às receitas eletrónicas desmaterializadas, estas são diretamente comunicadas aos 

centro de faturação. Quanto às receitas materializadas, no final da dispensa, um documento de faturação 

é impresso no verso da receita, necessitando de carimbo, assinatura e data posteriormente. Este 

documento de faturação inclui o plano de comparticipação e o número da receita, o lote (cada um 

corresponde a um total de 30 receitas, exceto o último lote que é constituído pelas receitas 

remanescentes) e série correspondente.[8] 

Ao longo do dia na FAC, as receias vão sendo conferidas tendo por base os critérios de validação 

da prescrição, verificando sempre se existe conformidade entre os medicamentos prescritos e os 

dispensados. Após validação, as receitas são arquivadas de acordo com o organismo correspondente, 

segundo o lote e o número de receita. O verbete de identificação do lote, que representa o resumo do 

mesmo, é emitido e carimbado, anexando-o ao respetivo lote.  

O fecho do receituário é efetuado no último dia de cada mês, sendo feito o Resumo Mensal de 

Lotes e a fatura mensal (com data, assinatura por um dos responsáveis e carimbo). Na farmácia, deve 

ficar uma cópia dos documentos processados, sendo os restantes enviados juntamente com os lotes e 

verbetes até dia 10 do mês seguinte ao da faturação em questão. No caso das receitas do SNS, estas 

seguem para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) na Maia, enquanto que as restantes 

comparticipações são enviadas à Associação Nacional de Farmácias (ANF). Existe a possibilidade de 



 
 

13 
 

algum receituário ser devolvido à farmácia, no caso de existência de erros (sempre propriamente 

identificados), com necessidade de retificação.[8] 

4.1.6. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os MPE têm ação a nível do SNC (Sistema Nervoso Central), originando alterações nas suas 

funções, o que conduz a tolerância, dependência física e psíquica, provocando sintomas de privação. 

Assim, devido aos riscos associados, existe um controlo apertado feito pelo INFARMED, que a qualquer 

momento pode sujeitar a farmácia a uma fiscalização a estas substâncias e ao seu procedimento de 

dispensa. [9] 

A prescrição desta classe de medicamentos é feita isoladamente e a receita (materializada e 

manual) deve estar identificada como Receita Especial («RE»), com validação feita segundo as mesmas 

regras que as outras receitas médicas.[6] 

O Sifarma 2000 permite identificação destes medicamentos automaticamente, exigindo 

consequentemente o registo eletrónico do nome e morada do utente, nome do médico prescritor; nome, 

idade, morada, número e data de emissão do bilhete de identidade/cartão de cidadão do adquirente; e 

número da receita. Para além destes dados, o utente deve fazer-se acompanhar do seu bilhete de 

identidade ou cartão de cidadão. No final da venda, é impresso um documento de psicotrópicos, sendo 

atribuída à venda um número sequencial de registo. A farmácia tem como dever arquivar a reprodução 

das receitas de MPE dispensados, durante pelo menos 3 anos. 

Durante o período de tempo em que fiz atendimento ao balcão, foi-me possível contactar com este tipo 

de receituário e o processo envolvente, ficando a entender o nível de segurança exigido. 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 

Os MNSRM englobam produtos que não são sujeitos a prescrição médica e, com exceções 

pontuais, não são comparticipados. Deste modo, é possível a comercialização fora das farmácias, sendo 

o PVP sujeito a definição do estabelecimento.[5] Para estes, deve ser demonstrada um relação 

risco/benefício sobre a sua utilização, um perfil de segurança bem estudado e aceitável para 

automedicação.[10] No entanto, existem Medicamentos Não sujeitos a Receita Médica de Dispensa 

Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF), que podem ser dispensados sem receita médica mas apenas por 

intervenção farmacêutica e aplicação de protocolos de dispensa. [5]  

É dever do farmacêutico avaliar a situação colocada pelo utente (sintomas, duração, se já tomou 

algum medicamento, doenças coexistentes, entre outros tópicos importantes a questionar) e orientar o 

utente, indicando o tratamento mais adequado e as medidas não farmacológicas ideais, promovendo 

sempre o uso racional do medicamento. Em situações mais graves, há que reconhecer a necessidade de 

redirecionar o doente para o médico.[3] 
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A dispensa de MNSRM foi algo que exigiu mais auxílio e pesquisa devido à grande variedade disponível 

em stock na FAC. Ao longo do tempo foi-me mais fácil ganhar independência neste tipo de dispensa, 

recorrendo sempre a dupla verificação ou aconselhamento por parte da equipa em caso de dúvidas, de 

modo a não induzir o utente em erro e causar posterior prejuízo ao mesmo. 

4.3. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Dá-se por medicamento veterinário, todas as substâncias (ou associação destas) usadas em 

animais que apresentam propriedades curativas ou preventivas, que têm uso como meio de diagnóstico 

médico-veterinário ou que restauram, corrigem ou modificam funções fisiológicas, exercendo uma ação, 

farmacológica, imunológica ou metabólica.[11] 

Para os MSRM de uso veterinário é necessária receita médica, regulada pela portaria nº 

1138/2008, de 10 de Outubro, sem comparticipação.[12] 

Durante o meu estágio, o contacto com medicamentos e produtos de uso veterinário foi reduzido devido 

à pouca saída. No entanto, é notável que os produtos de maior saída são desparasitantes externos e 

internos, assim como anticoncecionais orais. Após a minha experiência como estagiária na FAC, é 

notável a necessidade de desenvolver a minha preparação teórica sobre este tipo de medicação, de 

modo a fazer uma dispensa correta e completa ao utente. 

4.4. Produtos de Cosmética e Higiene Corporal 

O Decreto-Lei nº189/2008, de 24 de Setembro, dita que um produto cosmético e de higiene 

corporal pode ser definido como «qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto 

com as diversas partes superficiais do corpo humano, nomeadamente epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a 

finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e/ou 

proteger/manter em bom estado e/ou de corrigir os odores corporais» (Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 

de Setembro do Ministério da Saúde - Estabelece o regime jurídico dos produtos cosméticos e de higiene 

corporal. Diário da República, 1ª Série, n.º185).[13] 

Esta é uma área que está em constante desenvolvimento e alteração, sendo útil um constante estudo 

sobre os produtos em stock de modo a ajudar os utentes com o que procuram e complementar ou 

apresentar alternativas de modo a melhorar o atendimento na farmácia. A gama de dermocosmética na 

FAC é muito variada e representa uma grande percentagem do stock da farmácia. Ao longo do estágio, 

foi-me possível contactar com um variado espetro de marcas e produtos (como por exemplo Vichy®, 

Bioderma®, Uriage®, Klorane®, René Furterer®, Eucerin®, Avène®, Galénic®, A-Derma®, D’Aveia®, 

Barral®, Caudalie®, etc.), sendo por vezes difícil o aconselhamento ao utente, tendo recorrido várias 

vezes a ajuda da equipa para esclarecimentos sobre os mesmos.  
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4.5. Suplementos Alimentares e Produtos Fitoterápicos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho, os Suplementos Alimentares são 

“géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e 

que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito 

nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada, tais como 

cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de 

líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser 

tomados em unidades medidas de quantidade reduzida” (Decreto-Lei n.º 136/2003, de 28 de junho - 

Transpõe para a ordem jurídica nacional da Diretiva n.º 2002/46/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 10 de junho, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes aos 

suplementos alimentares. Diário da República n.º 147/2003, série I-A de 2003-06-28). É de acrescentar 

que estes produtos não podem referir efeitos de profilaxia, cura ou tratamento de doenças, devendo estar 

rotulado que não servem como substitutos de regime alimentar. O farmacêutico tem como dever 

aconselhar o utente a tomar o suplemento mais adequado às suas necessidades (por exemplo, para 

colmatar deficiências nutricionais associadas a problemas de absorção ou dietas desequilibradas, como 

é o caso dos vegetarianos).[14] 

 Os produtos fitoterapêuticos correspondem a produtos com variadas formas farmacêuticas (desde 

infusões, cápsulas, comprimidos, ampolas, etc.), de uso para várias finalidades, com formulação à base 

de plantas. A FAC possui alguns destes produtos, de entre os quais Bekunis®, Livetan®, Valdispert®, 

entre outros tantos.[15] 

Na FAC, a procura por suplementos alimentares por parte dos utentes é elevada (quer por iniciativa 

própria, quer por prescrição médica), sendo o stock disponível de alguma variedade por esta mesma 

razão. Quanto aos produtos fitoterapêuticos, também me foi possível contactar com alguns, como por 

exemplo o Valdispert® e o Daflon®, ambos com uma saída considerável. 

4.6. Dispositivos Médicos 

Em relação aos dispositivos médicos, estes são definidos pelo Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de 

junho, como «qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado 

especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom 

funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de:  

i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;  

ii) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma 

deficiência;  
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iii) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico;  

iv) Controlo da conceção»  

(Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho – Estabelece as regras a que devem obedecer a investigação, 

o fabrico, a comercialização, a entrada em serviço, a vigilância e a publicidade dos dispositivos médicos 

e respetivos acessórios e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2007/47/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 5 de setembro. Diário da República n.º 115/2009, série I de 2009-06-17).[16] 

A FAC apresenta um stock considerável de dispositivos médicos, tendo dispensado alguns como testes 

de gravidez, compressas, seringas, pensos, tiras e lancetas de diabetes, entre outros. No que é relativo 

a este tipo de produtos de saúde, denotei que o próprio utente tem a preocupação de procurar algum 

aconselhamento na dispensa, muitas vezes por insegurança no uso. 

4.7. Produtos Dietéticos e para Regimes de Nutrição Especial 

Os produtos de nutrição clínica são regulamentados pelo Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho, 

definindo que: “devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem 

claramente dos alimentos de consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e 

comercializados com a indicação de que correspondem a esse objetivo” (Decreto-lei nº227/99, de 21 

de Junho – Regula o regime jurídico aplicável aos géneros alimentícios destinados a uma alimentação 

especial). Assim, este é um produto procurado por indivíduos cujas necessidades nutricionais se 

encontram alteradas por assimilação ou metabolismo perturbados ou por condições fisiológicas 

especiais, como no caso de doentes oncológicos, diabéticos, desportistas, crianças, idosos, etc. [17] 

A variedade de produtos dietéticos e para regimes de nutrição especial englobam produtos 

hiperproteicos e hipercalóricos (como por exemplo o Fortimel Compact Protein®), leites infantis (como 

por exemplo Aptamil®) e outros produtos variados como boiões de fruta ou até mesmo bolachas 

adequadas a alimentação infantil. 

5. Cuidados Farmacêuticos 

Os Cuidados Farmacêuticos são um serviço de caráter contínuo proporcionado pelo farmacêutico, 

que abrange diferentes atividades como a Dispensa, Indicação Farmacêutica, Revisão da terapêutica, 

Reconciliação terapêutica, Seguimento Farmacoterapêutico, Farmacovigilância e Educação para a 

saúde.[3] 

Na dispensa de medicamentos e produtos de saúde, o farmacêutico tem como papel fundamental 

assumir um espírito crítico, avaliando a existência de Problemas Relacionados com o Medicamento 

(PRM). Os PRM são avaliados segundo: 

 Necessidade, isto é, se o utente apresenta um problema de saúde por tomar medicamentos que 

não necessita ou por não tomar os medicamentos que necessita; 
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 Efetividade, isto é, se o problema de saúde surge por inefetividade quantitativa (toma em 

dose/frequência/duração inferior à que necessita) ou não quantitativa da medicação (o doente 

toma o medicamento errado); 

 Segurança, isto é, se o problema de saúde surge por insegurança quantitativa (toma em 

dose/frequência/duração superior à que precisa) ou não quantitativa (medicamento que lhe 

provoca uma RAM independente da posologia).  

Este procedimento é algo indispensável quer em prescrições médicas, quer por iniciativa própria do 

doente em procurar determinado produto. Aqui são então detetados problemas por falta de comunicação 

com o médico e também erros de automedicação, entre vários outros que podem ter um desfecho grave 

na saúde do utente. 

6. Serviços Farmacêuticos Prestados 

Os serviços farmacêuticos, segundo a Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro, podem ser 

praticados em farmácia de oficina com o objetivo de promoverem saúde e bem-estar, transformando-se 

assim num espaço de saúde e não um mero local de venda.[18] 

Na FAC, os serviços disponibilizados são: 

 Determinação de Parâmetro Biofísicos (Determinação da Pressão Arterial); 

 Determinação de Parâmetros Bioquímicos (Determinação de Glicémia, Colesterol Total, 

Triglicerídeos e Ácido Úrico);  

 Administração de Vacinas; 

 Prestação de Primeiros Socorros; 

 Programa de Troca de Seringas. 

Durante o período de tempo do meu estágio curricular na FAC, pude medir a pressão arterial a vários 

utentes e assistir à medição dos níveis de glicemia e colesterol. Quando procedia à medição da pressão 

arterial, procurei não só explicar os resultados obtidos, mas também conversar com o utente sobre os 

seus estilos de vida, terapêutica em vigor e medidas não farmacológicas que podem ser tomadas em 

caso de resultados menos satisfatórios. 

6.1. Determinação da Pressão Arterial 

A Hipertensão Arterial é um dos maiores problemas de saúde pública atual, sendo recomendado 

um controlo regular dos seu níveis a hipertensos, de modo a contornar a morbilidade e mortalidade 

cardiovascular associada.[19] 

O serviço farmacêutico mais prestado ao longo do ano na FAC é a determinação da pressão 

arterial. Para fazer esta determinação, o utente deve esperar 3-5 minutos antes da medição da pressão 

arterial com recurso a um tensiómetro digital de braço. Segundo a Organização Mundial de Saúde 
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(OMS), considera-se uma pressão arterial ótima se igual ou inferior a 120/80 mmHg.[19] Aquando 

prestação deste serviço farmacêutico, deve ser aconselhado ao utente várias medidas farmacológicas e 

não farmacológicas para manutenção de valores ideias. 

6.2. Determinação da Glicemia, Colesterol Total, Triglicerídeos e Ácido Úrico 

A determinação da glicemia faz-se por punção capilar e medição com um aparelho 

semiautomático. Se a medição for em jejum os valores ideais são de 70-100 mg/dL, enquanto que os 

valores pós-pandriais devem ser iguais ou inferiores a 140 mg/dL.[20] A interpretação dos valores e 

aconselhamento ao utente deve ser realizado no final da determinação. 

A determinação do colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico é feita por espetrofotometria após 

punção capilar, com posterior diluição do sangue numa cuvete com o meio adequado à determinação 

em questão. Após adição de uma enzima específica e intervalo de tempo necessário a que se dê a reação, 

o aparelho lê a absorvância e dá o valor do parâmetro em mg/dL. Os valores de colesterol total devem 

ser inferiores a 190 mg/dL e os de triglicerídeos devem estar abaixo de 150 mg/dL, caso contrário 

revelam risco cardiovascular.[21] Os valores de ácido úrico devem apresentar-se entre os 2 e 7 mg/dL nos 

homens e 2 e 6 mg/dL nas mulheres, valores estes com tendência a aumentar com a idade.  Valores 

superiores a tais revelam hiperuricemia originada pelo excesso de produção endógena ou diminuição da 

sua excreção, sendo associada a hipertensão e doenças renais.[22] 

6.3. Administração de Vacinas 

A administração de vacinas exclusivamente por farmacêuticos com formação específica na área. 

Este serviço pode ser aplicado a determinados medicamentos e vacinas não incluídas no Plano Nacional 

de Vacinação, sendo o caso mais frequente a administração da vacina contra a gripe.[3] 

6.4. Programa de Troca de Seringas 

O Programa de Troca de Seringas tem como objetivo prevenir infeções transmitidas por via 

sexual, endovenosa e parentérica em pessoas que utilizam drogas injetáveis. Este serviço assegura a 

distribuição de material esterilizado, com recolha e destruição do material utilizado nas farmácias 

comunitárias.[23] 

7. VALORMED: Recolha de Resíduos de Embalagens de Medicamentos Vazios ou Fora do 

Prazo de Validade 

O sistema VALORMED visa a implementação de um sistema de gestão de resíduos e de 

embalagens de medicamentos fora de uso, resultando de uma parceria entre a indústria farmacêutica, 

distribuidores e farmácias. Com este projeto é pretendido minimizar o impacto ambiental e alertar a 

população para abandonarem hábitos de acumulação deste tipo de resíduos em casa.[24] 
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Durante o meu estágio, foram várias as pessoas que entregaram medicação para colocar no 

VALORMED, por término do PV, por mudança de terapêutica, por alerta do INFARMED para 

procederem a entrega de determinados lotes ou mesmo fármacos, etc. Deste modo, apercebi-me que os 

utentes da FAC se encontram sensibilizados para esta temática. 

8. Farmacovigilância 

A Farmacovigilância é o conjunto de ações relativas à deteção, compreensão, avaliação e 

prevenção de efeitos adversos ou outro problema de segurança resultantes do uso de determinado 

medicamento, com o objetivo de melhorar a segurança dos medicamentos, defendendo o utente e a 

Saúde Pública.  

Com base neste princípio de Farmacovigilância, de modo a monitorizar as Reações Adversas ao 

Medicamento (RAM) dos medicamentos com AIM nacional, o INFARMED criou o Sistema Nacional 

de Farmacovigilância (SNF). Assim, quando detetadas RAM, deve ser feita uma notificação ao 

INFARMED, sendo esta valida apenas se forem fornecidas as seguintes informações: a reação adversa 

em questão, o medicamento suspeito de ser a causa da RAM, os dados do doente e meios de contacto 

do notificador. A informação é então avaliada e enviada posteriormente para as bases de dados europeia 

(EudraVigilance) para um avaliação permanente do perfil de segurança do fármaco em questão de forma 

mais abrangente. [25] 
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PARTE II: Projetos desenvolvidos durante o estágio 

1. PROJETO I: Uso Racional do Medicamento e Automedicação 

1.1. Introdução 

É muito frequente as farmácias serem a única estrutura de saúde capaz de garantir cuidados de 

saúde aos utentes de determinada região. Assim, o farmacêutico como entidade competente no que diz 

respeito à área do medicamento (facto que o distingue dos restantes profissionais de saúde) encara um 

papel importante como profissional capaz de: diminuir deslocações desnecessárias a outros serviços de 

saúde devido a problemas menores de saúde; aconselhar sobre o correto uso da medicação com 

prescrição médica e/ou automedicação; sensibilizar o utente a informar-se em fontes de informação 

corretas e seguras. [1] 

Quando iniciei o estágio curricular, consegui aperceber-me desta importância da promoção do 

uso racional do medicamento no ato de dispensa e no simples ato de esclarecimento de dúvidas ao utente. 

Nestes momentos de dispensa, a problemática da automedicação chamou-me à atenção, assunto que 

cada vez ganha mais relevância, principalmente nos dias de hoje devido à facilidade de acesso à 

medicação sem aconselhamento apropriado, visto que atualmente os MNSRM podem ser adquiridos 

fora das farmácias segundo o Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de agosto. [26] Vi aqui uma oportunidade 

ideal de alertar os utentes ao abordar estes temas como projeto de intervenção na farmácia e aproveitar 

para elucidar sobre alguns dos MNSRM mais vendidos na FAC. 

1.2. Uso Racional do Medicamento 

O uso racional do medicamento assenta nos seguintes princípios: 

 Adesão à terapêutica – o doente deve tomar os medicamentos prescritos de forma correta 

e como indicado pelo médico e/ou farmacêutico; 

 Utilização do medicamento durante o tempo recomendado – o doente deve fazer 

administração da medicação atempadamente e durante o tempo recomendado pelo 

médico e/ou farmacêutico; 

 Diminuição dos erros de medicação – estes podem ocorrer em qualquer das várias etapas 

do uso do medicamento (prescrição, dispensa, administração, monotorização); 

 Otimização do uso de antibióticos – os antibióticos devem ser utilizados segundo 

prescrição médica e só se necessário, de modo a evitar utilização excessiva e inadequada 

ou subutilização (evitando resistências das bactérias à antibioterapia); 

 Gestão da polimedicação – a polimedicação implica uma gestão muito cuidadosa de 

maneira a evitar PRM; 



 
 

21 
 

 Uso de genéricos – o utente tem a oportunidade de optar por uma melhor razão 

preço/quantidade se escolher genéricos, fármacos seguros e de baixo custo, que muitas 

vezes são excluídos por preconceito. [27] 

Se o doente não segue estes fundamentos, tal comportamento irá levar a diversas consequências 

negativas evitáveis, como despesas desnecessárias, progressão de doenças e complicações graves. 

O uso racional do medicamento ocorre a três níveis de ação: identificação de estratégias bem-

sucedidas de promoção ao uso racional de medicamentos e monotorização do mesmo; papel dos 

profissionais de saúde (devem ter conhecimento sobre guias de tratamento, formulário nacional de 

medicamentos e outros documentos que guiam a dispensa terapêutica, continuamente atualizados e de 

fácil acesso a estes); papel do consumidor (informarem-se em fontes de informação científica e fiável, 

de modo a fazerem decisões responsáveis em relação à medicação). [28] 

1.3. Automedicação 

A automedicação consiste na toma de medicamentos sem prescrição médica, sem indicação de 

dosagem e duração de tratamento, sendo iniciativa do doente. [28] Atualmente os consumidores visam 

cada vez mais possuir um maior papel na manutenção da própria saúde, sendo por norma bastante 

competentes na manutenção de doenças crónicas e recorrentes após diagnóstico médico, mas nem 

sempre é o caso.  Por entre as razões que conduzem à automedicação, incluem-se: falta de tempo, falta 

de serviços de saúde, restrição financeira, descrença, propaganda extensa, ignorância, disponibilidade 

de medicação fora das farmácias, desejo de autocuidado, entre outras. [29] 

De modo a fazer uma automedicação com resultados positivos (possibilitando a redução da carga 

nos serviços médicos e a diminuição de tempos de espera e dos custos na saúde) e sem consequências 

negativas para o doente, deve haver um certo nível de conhecimento sobre o tratamento. No entanto, 

este comportamento nunca está livre de riscos, como por exemplo: 

 Autodiagnóstico incorreto; 

 Falha ao evitar consultar aconselhamento médico apropriado; 

 Escolha incorreta da medicação; 

 Riscos farmacológicos específicos, contraindicações, interações e precauções não 

reconhecidos; 

 Reações adversas ao medicamento; 

 Falha em reconhecer duplicações na terapia (mesma substância ativa, mas com nomes 

diferentes ou até mesmo substâncias ativas com a mesma ação farmacológica); 

 Incorreta administração do medicamento (via de administração, posologia, duração do 

tratamento); 

 Risco de dependência e abuso em determinadas terapias; 
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 Incorreto armazenamento ou administração após prazo de validade. [29] 

1.4. Papel do Farmacêutico 

Na sua relação com o utente, é fulcral que o farmacêutico: 

 Comunique de modo a perceber o caso clínico em questão, isto é, o farmacêutico deve 

questionar o doente sobre informação relevante para determinar a sua condição; 

 Garanta o fornecimento de medicação com qualidade; 

 Possua uma comunicação com os outros profissionais de saúde envolvidos no caso; 

 Alerte o utente, caso detete riscos de saúde, encaminhando-o para o médico; 

 Participe em campanhas de promoção à saúde de modo a informar os utentes. [29] 

O farmacêutico deve ser capaz de esclarecer as dúvidas existentes quanto à medicação prescrita 

pelo médico e fazer aconselhamento quando o utente pretende automedicar-se com MNSRM ou até 

mesmo com MSRM que mantenham em casa após terapia prescrita pelo médico anteriormente. Também 

deve partir do utente a procura de ajuda por parte destes profissionais, de modo a proteger-se de 

complicações negativas evitáveis. [29] 

Para completar o aconselhamento sobre o uso racional do medicamento durante a dispensa e de 

modo a ajudar o utente na automedicação, o farmacêutico pode dar a conhecer fontes de informação 

segura para consulta. [28] Devido à saturação da internet atualmente com informação muitas vezes 

incorreta, é necessário saber fazer um screening eficaz, de modo a reconhecer a teoria cientificamente 

correta para evitar sermos induzidos em erro. Algumas das fontes a consultar em dúvida sobre 

medicação são: plataforma do INFARMED (infarmed.pt); Prontuário Terapêutico; Plataforma da 

Direção Geral da Saúde (dgs.pt); Infomed - Base de dados de medicamentos do INFARMED 

(http://app7.infarmed.pt/infomed/), onde se pode consultar o folheto informativo do medicamento; etc. 

1.5. Consumo de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Atualmente os medicamentos não sujeitos a receita médica podem ser vendidos ao público fora 

das farmácias, mas apenas em locais que cumpram os requisitos legais e regulamentares estipulados. A 

venda fora das farmácias continua sob obrigações legais relativas ao Sistema Nacional de 

Farmacovigilância, sendo feita por um farmacêutico, técnico de farmácia ou sob a sua supervisão. No 

entanto, existem alguns MNSRM que são de venda exclusiva em farmácia, os MNSRM-EF, que são 

medicamentos que podem ser dispensados pelo farmacêutico, após aplicação de protocolos de dispensa, 

sem ser necessária prescrição médica. [30] 

De modo a obter um melhor esclarecimento sobre o consumo de MNSRM em Portugal servem 

os seguintes dados do INFARMED após estudo de mercado do presente ano 2019 correspondente aos 

meses entre janeiro e março, com o histórico de resultados desde o ano de 2005 (FIGURA 1): 
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FIGURA 1: Evolução da quota dos locais de venda livre versus farmácias (Adaptado de [31]) - Análise 

feita pelo INFARMED ao mercado de MNSRM em farmácias e locais de venda livre de MNSRM desde 

2005 até Março 2019. 
 

Verifica-se assim o aumento da percentagem de locais de venda livre de MNSRM face ao número de 

farmácias em Portugal. Estes estudos feitos pelo INFARMED em cada ano, indicam também valores 

percentuais correspondentes aos grupos farmacoterapêuticos e substâncias ativas mais vendidas em 

Portugal. No que diz respeito ao ano 2019, os valores até março indicam um claro consumo substancial 

de analgésicos e antipiréticos, destacando-se a percentagem de venda de paracetamol, facto já 

expectável. [31] 

1.6. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica na Farmácia Almeida 

Cunha 

Ao consultar dados de venda disponíveis na ficha do produto no Sifarma®, mas principalmente 

por experiência ganha em atendimento ao balcão e receção de encomendas, consegui perceber os 

MNSRM com maior rotatividade, resultando o grande consumo muitas vezes devido à grande campanha 

publicitária por parte da marca comercial. De entre esta variedade, escolhi abordar três medicamentos 

dos mais utilizados, de grupos terapêuticos diferentes e que suscitem mais incerteza na utilização. 

1.6.1. Voltaren Emulgel® 

A marca comercial Voltaren® produz vários medicamentos (comprimidos de variadas dosagens, 

sistemas transdérmicos, bisnagas, …), tendo todos estes grande saída na FAC. Dos MNSRM desta 

marca, o Voltaren Emulgel® bisnaga de 100g destaca-se a nível de vendas. A dispensa desde janeiro a 

setembro 2019 apresenta o histórico de vendas representado na FIGURA 2: 
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FIGURA 2: Histórico de vendas de Voltaren Emulgel® bisnaga de 100g na Farmácia Almeida 

Cunha desde Janeiro a Setembro de 2019 

 

O Voltaren Emulgel® é um MNSRM que contem 10 mg de diclofenac de dietilamónio, anti-

inflamatório não esteroide (AINE) com capacidade de inibir a síntese de prostaglandinas. Esta SA 

proporciona efeitos analgésicos e anti-inflamatórios graças a este mecanismo de ação. Dada a forma 

farmacêutica de gel, a quantidade absorvida através da pele é proporcional à dimensão da área de 

aplicação, da dose total aplicada e do grau de hidratação da pele. Este MNSRM é indicado apenas a 

idades superiores aos 14 anos para tratamento sintomático da dor, inflamação e tumefação em casos de 

dores musculares ligeiras a moderadas e inflamação pós-traumática de tendões, ligamentos, músculos e 

articulações. Para adultos a partir dos 18 anos, pode ser aplicado também em casos de reumatismo 

degenerativo localizado (osteoartrose das articulações periféricas e coluna vertebral). [32-33]  

A aplicação do gel deve ser feita 3 a 4 vezes por dia, de forma a friccionar levemente a pele, 

estando a quantidade dependente das dimensões da zona dolorosa (2-4g são suficientes para tratamento 

de aproximadamente 400-800 cm2). Para complementar a aplicação e potenciar a absorção, podem ser 

usadas ligaduras não oclusivas, evitando uso de pensos oclusivos estanques. A duração do tratamento 

com este medicamento depende da indicação médica em causa e da resposta obtida ao tratamento, sendo 

que regra geral: em caso de reumatismo e/ou lesões nos tecidos moles, a aplicação deve ter duração até 

14 dias; dores associadas à osteoartrose requerem uma utilização até 21 dias. No caso de automedicação, 

se o doente não melhorar ou piorar num período de 7 dias de aplicação, deve consultar um médico. O 

gel só deve ser aplicado em pele intacta e saudável, isto é, sem lesões ou feridas. O contacto com olhos 

e mucosas deve ser completamente evitado, daí ser recomendado lavar as mãos após aplicação. [32-33] 

Dada a reduzida absorção sistémica através de aplicação tópica, a probabilidade de interações é 

muito reduzida. Quanto às contraindicações, estas existem em caso de: hipersensibilidade ao diclofenac 

de dietilamónio ou algum dos excipientes utilizados na formulação; asma, urticária ou rinite exacerbadas 
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pelo ácido acetilsalicílico ou outros AINEs; 3º trimestre de gravidez; mulheres a amamentar; idades 

inferiores a 14 anos. No que diz respeito ao caso de uso de Voltaren Emulgel® durante a gravidez, este 

deve ser utilizado apenas quando recomendado pelo médico e apenas na dose mais baixa possível e com 

duração curta de tratamento. Os inibidores da síntese da prostaglandina devem ser evitados durante o 

terceiro trimestre de gravidez, devido ao risco para o feto (toxicidade cardiopulmonar e disfunção renal) 

e efeitos negativos na mãe (prolongamento de hemorragia e inibição das contrações uterinas). Casos de 

insuficiência renal e hepática não apresentaram acumulação de diclofenac e seus metabolitos durante os 

ensaios clínicos, não havendo contraindicação. [32-33] 

Os efeitos adversos mais comuns a este MNSRM são afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos, 

mais propriamente dermatite, erupções cutâneas, eritema, eczema e prurido. Quando surgem estas 

complicações, o tratamento deve ser interrompido. [32-33] 

Para garantir as características de qualidade, segurança e eficácia do gel, a conservação da 

embalagem deve ser feita abaixo dos 30ºC com proteção da luz solar direta. [32-33] 

1.6.1.1. Farmacologia do Voltaren Emulgel®  

Como referido anteriormente, a SA presente no Voltaren Emulgel® é diclofenac, um AINE da 

classe do ácido fenilacético. O diclofenac é um ácido fenilacético com uma constante de acidez de 4 

(isto é, corresponde a um ácido fraco) e um coeficiente de partição de 13,4 (com solubilidade parcial em 

meios aquosos e hidrofóbicos). A molécula deste fármaco apresenta um grupo ácido fenilacético e um 

anel fenil com dois átomos de cloro, produzindo torção máxima na conformação do anel fenil, o que 

proporciona um encaixe perfeito na enzima ciclo-oxigenase (COX). Ao contrário da maioria dos AINEs, 

este fármaco inibe a enzima ciclo-oxigenase 2 (COX-2) com maior potência em relação à ação sobre a 

ciclo-oxigenase 1 (COX-1). Esta ação resulta por sua vez na inibição da síntese de prostaglandinas 

(PGE2, PGD2, PGF2), prostaciclina (PGI2) e tromboxano (TXA2). A inibição da síntese de PGE2 é o 

principal mecanismo responsável pelo forte poder analgésico e anti-inflamatório desta SA. [34] 

Formulações de uso tópico foram desenvolvidas de modo a tratar a dor e inflamação local, 

limitando a exposição sistémica e efeitos adversos consequentes. Enquanto ácido orgânico, o diclofenac 

é lipofílico, mas enquanto sal é solúvel em água a pH neutro. Esta dualidade de comportamento permite 

penetração na pele e concentração a nível dos tecidos inflamados, onde se difunde nos espaços 

intracelulares e exerce o seu efeito terapêutico, conseguindo também acumular-se no líquido sinovial.[34] 

1.6.1.2. Medidas Não Farmacológicas a aplicar com Voltaren Emulgel® 

Para potenciar a ação deste medicamento, devem ser aplicadas também medidas não 

farmacológicas, de modo a provocar um alívio mais competente da dor. Algumas das medidas não 

farmacológicas a aplicar são: termoterapia com aplicação de calor e/ou frio; exercício que promova 

alongamento e resistência, combatendo rigidez e debilidade associada à dor e inatividade, mas sem 
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exagero e com alongamentos prévios; massagem, acupuntura ou outras terapias complementares; estilo 

de vida saudável ao ter uma alimentação equilibrada, boa rotina de sono e ingestão adequada de água; 

postura corporal correta. Pode-se ainda recorrer a suplementação alimentar, se necessário. [32] 

1.6.2. Daflon® 500 

Atualmente no mercado, existem duas dosagens disponíveis de Daflon®, a de 500 mg e a de 1000 

mg. O Daflon® 1000 foi apenas disponibilizado para comercialização recentemente. A dispensa de 

Daflon® 500 é superior ao medicamento de maior dosagem, apresentando o histórico de vendas desde 

janeiro a setembro 2019 representado na FIGURA 3: 

FIGURA 3: Histórico de vendas de Daflon® 500 na Farmácia Almeida Cunha desde Janeiro a 

Setembro de 2019 

 

O Daflon® 500 é um MNSRM categorizado como venotrópico, em que cada comprimido 

revestido por película é constituído por 90% diosmina e 10% flavonoides expressos em hesperidina. A 

sua ação é sobre o sistema vascular de retorno: diminui a distensibilidade das veias e reduz a estase 

venosa; normaliza a permeabilidade capilar e reforça estes vasos a nível da microcirculação. Graças a 

estes mecanismos farmacoterapêuticos, o Daflon® é recomendado para tratamento de sinais e sintomas 

consequentes a uma insuficiência venosa, como sensação de “pernas pesadas”, dor, cansaço e edema, e 

também como tratamento sintomático de crises hemorroidárias. [35-36] 

A administração de Daflon® regra geral são 2 comprimidos por dia, um pela manhã e outro à 

noite, mas quando utilizado em crises hemorroidárias a dose recomendada é maior (nos primeiros 4 dias 

recomenda-se 6 comprimidos em 3 tomas, nos 3 dias seguintes devem ser ingeridos 4 comprimidos em 

2 tomas e depois retornar à posologia de manutenção de 2 comprimidos por dia). [35-36] 

Na gravidez, devido à delicadeza da situação, deve ser consultado o médico antes da 

administração deste medicamento, apesar da ausência de efeitos adversos notificados até à atualidade. 



 
 

27 
 

Quanto ao uso durante a amamentação, este deve ser evitado devido à falta de estudos sobre a excreção 

no leite materno. [35-36] 

Os efeitos adversos notificados em ensaios clínicos são principalmente de caráter gastrointestinal 

de intensidade ligeira, como diarreia, dispepsia, náuseas e vómitos. [35-36] 

Para garantir as características de qualidade, segurança e eficácia dos comprimidos, a conservação 

da embalagem deve ser feita abaixo dos 25ºC com proteção da luz solar direta. [35-36] 

1.6.2.1. Farmacologia do Daflon® 500 

Os medicamentos vasoativos são considerados importantes no tratamento dos distúrbios venosos 

crônicos. A esta classe farmacoterapêutica pertence o Daflon® 500, constituído por bioflavonoides (90% 

diosmina e 10% flavonoides, expressos em hesperidina). Os bioflavonoides apresentam a capacidade de 

produzir o aumento do tônus venoso, melhorar a drenagem linfática, estimular a microcirculação, inibir 

reações inflamatórias e diminuir a hiperpermeabilidade capilar.  

O mecanismo de ação destas moléculas envolve um efeito hemorreológico benéfico, resolvendo 

a estase sentida ao:  

 Aumentar a velocidade dos eritrócitos; 

 Inibir a síntese de prostaglandinas e radicais livres; 

 Diminuir o escoamento microvascular induzido pela bradicinina, o que pode levar à 

inibição da ativação e migração de leucócitos; 

 Diminuir os níveis de alguns marcadores plasmáticos de ativação endotelial e expressão 

superficial de CD62L (L-selectina) por neutrófilos e monócitos. [37-38] 

1.6.2.2. Medidas não farmacológicas a aplicar com Daflon® 500 

As medidas não farmacológicas a adotar em caso de dor nas pernas são: usar roupas largas e evitar 

os sapatos com saltos altos ou rasos; evitar exposição direta das pernas ao calor; evitar longos períodos 

na mesma posição ou sentado; evitar tabaco e alimentos que promovem a congestão venosa, como o 

café, chá, especiarias, etc; praticar exercício físico regularmente; massajar e enxaguar as pernas com 

água fria: sempre que possível, elevar as pernas, especialmente antes de dormir; evitar o excesso de 

peso. [35] 

As medidas não farmacológicas recomendadas em caso de doença hemorroidária são: adotar uma 

alimentação que regule o trânsito intestinal a fim de combater a obstipação; evitar tabaco e alimentos 

que promovem a congestão venosa; beber diariamente pelo menos 1,5 litros de água; praticar atividade 

física regularmente. [35] 

 



 
 

28 
 

1.6.3. Microlax® 

Existem duas variedades de clisteres Microlax® em dosagem 450 mg/5 ml + 45 mg/5 ml e 270 

mg/3 ml + 27 mg/3 ml, sendo esta última dedicada a crianças e lactentes. Na FAC apenas existe a 

dosagem superior, sendo a sua dispensa desde janeiro a setembro 2019 representada na FIGURA 4: 

FIGURA 4: Histórico de vendas de Microlax® na Farmácia Almeida Cunha desde Janeiro a 

Setembro de 2019 

 

O Microlax® corresponde a microclísteres constituídos por solução retal de citrato de sódio, 

laurilsulfoacetato de sódio e glicerina. Este MNSRM é classificado como laxante de contacto, 

evacuando o reto e o cólon através de peptização das matérias fecais, isto é, exerce um fenómeno físico 

e químico onde ocorre libertação de água presente, liquefazendo as fezes. Este mecanismo tem efeito 5 

a 20 minutos após a administração e proporciona uma defecação suave, sem danos na mucosa intestinal 

e sem reações consequentes ao seu uso. A aplicação dos microclísteres serve como tratamento de: 

obstipação retal e reto-sigmóidea; encopresis; obstipação durante a gravidez ou associada ao parto; 

obstipação em pré e pós-operatório. O seu efeito laxante também pode ser útil para preparação de 

exames endoscópicos. [39-40] 

A administração de uma bisnaga por dia é recomendada em adultos e crianças de idade superior 

a 3 anos, mas em casos de obstipação marcada e preparação para alguns exames endoscópicos podem 

exigir aplicação de duas bisnagas. Em crianças com menos de 3 anos, é suficiente um clister de dosagem 

270 mg/3 ml + 27 mg/3 ml. O modo de utilização é muito simples: 

1. Retirar a tampa ou quebrar o selo da cânula; 

2. Aplicar uma ligeira pressão na bisnaga até aparecer uma gota na extremidade da cânula; 

3. Introduzir a cânula no reto e comprimir completamente a bisnaga; 

4. Retirar a cânula, mantendo a bisnaga comprimida. [39-40] 
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Pressão hemorroidária, fissuras anais e retais e colites hemorrágicas são as principais situações 

em que a utilização deste MNSRM é contraindicada. Em caso de alergias a algum dos componentes, 

também a utilização deve ser totalmente evitada. Quanto à gravidez e amamentação, este laxante pode 

ser utilizado sem consequências para a mãe e feto. O uso prolongado de Microlax®, pode levar a ardor 

na região anal e excecionalmente retites congestivas. [39-40] 

Para correta conservação das características de qualidade, segurança e eficácia dos comprimidos, 

a embalagem deve ser conservada abaixo dos 25ºC com proteção da luz solar direta. [39-40] 

1.6.3.1. Medidas não farmacológicas a aplicar com Microlax® 

Se possível, antes de administração de laxantes, deve-se tentar perceber qual a causa da 

obstipação, existindo vários fatores que podem contribuir para este efeito. Alguns desses fatores são 

determinados medicamentos, hábitos de vida pouco saudáveis, doenças neurológicas (lesões na medula, 

esclerose múltipla, doença de Parkinson, etc.) ou metabólicas (insuficiência renal, diabetes, 

hipotiroidismo, etc.), disfunções intestinais (inflamação, tumores, fissura anal, etc.). [41] 

As medidas não farmacológicas recomendadas para contornar a obstipação intestinal, para 

complementar a ação do Microlax®, são: fazer uma dieta equilibrada com alimentos ricos em fibras 

(grãos integrais, vegetais e frutas); ingerir uma quantidade adequada de fluidos; praticar exercício físico 

regular; não reprimir a vontade de evacuar. [41] 

1.7. Intervenção na Farmácia Almeida Cunha 

1.7.1. Métodos e Objetivos 

Este projeto visa o esclarecimento do utente sobre a automedicação, revelando a este a 

importância do aconselhamento farmacêutico sobre o uso racional do medicamento no ato de dispensa. 

Para abordar esta temática, decidi aliá-la à educação sobre MNSRM, algo que se torna útil e ainda de 

maior interesse para o utente, que atualmente apresenta um desejo crescente de esclarecimento sobre a 

farmacoterapia e a sua saúde. No entanto, devido à impossibilidade de abordar todos os MNSRM que 

constituem o stock da FAC devido à grande variedade disponível, procedi apenas à elucidação de três: 

Voltaren Emulgel®, Daflon 500® e Microlax®, sendo dos mais vendidos e dos que suscitam dúvidas 

quanto à utilização e composição.  

Para atingir estes objetivos, criei folhetos informativos dos produtos farmacêuticos referidos 

anteriormente (ANEXOS 1, 2 e 3), onde é possível consulta de informação científica dos fármacos 

(indicações terapêuticas, precauções, contraindicações e interações, posologia e duração de tratamento, 

etc.), mas com informação sucinta, linguagem mais acessível e letra legível. A criação de uma fonte de 

informação com estas características era um ponto fundamental neste projeto, isto porque ao longo da 

minha experiência de atendimento ao balcão apercebi-me de inconvenientes apresentados pelos utentes 

na consulta dos folhetos informativos fornecidos nas embalagens: maior parte dos utentes da FAC são 
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de idade avançada e queixam-se da formatação do folheto informativo disponível devido à grande 

extensão de texto, letra demasiado pequena e de difícil interpretação.  

De modo a destacar esta intervenção na FAC e promover a venda destes MNSRM, organizei um 

expositor onde incluí a medicação em questão, juntamente com os folhetos informativos. (ANEXOS 1.1, 

2.1 e 3.1) 

1.7.2. Discussão de Resultados e Conclusões 

A impossibilidade de quantificar os resultados desta intervenção podem causar uma certa 

dificuldade a formular conclusões sobre o impacto obtido. No entanto, foi percetível uma boa receção 

do projeto por parte do utente. 

O ato de dispensa tornou-se num momento importante de educação sobre o uso racional do 

medicamento e os riscos associados à automedicação, permitindo também uma troca de opiniões e 

experiências com o doente. Desta forma, consegui aperceber-me melhor da mentalidade dos utentes 

quanto à medicação. Esta intervenção permitiu ainda melhorar a relação entre farmacêutico e utente e 

aumentar a confiança depositada nesta.  

O desenvolvimento destes folhetos informativos possibilitou o aprofundamento do meu 

conhecimento científico sobre a temática, conseguindo fazer uma dispensa mais informada e completa, 

algo de extrema relevância na experiência do estagiário. 

 

2. PROJETO II: Gripe versus Constipação 

2.1. Introdução 

Ao longo do meu estágio na FAC, principalmente durante o período de tempo em que fiz 

atendimento ao balcão, fui-me apercebendo que existe alguma confusão por parte da população geral 

no que concerne à distinção entre gripe e constipação. Dada a oportunidade de abordar esta temática nos 

projetos desenvolvidos, vi aqui um momento ideal de educação do utente, um importante dever do 

farmacêutico: «O farmacêutico é um agente de saúde, cumprindo-lhe executar todas as tarefas que ao 

medicamento concernem, todas as que respeitam às análises clínicas ou análises de outra natureza de 

idêntico modo susceptíveis de contribuir para a salvaguarda da saúde pública e todas as acções de 

educação dirigidas à comunidade no âmbito da promoção da saúde». (Ordem dos Farmacêuticos - 

Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, Artigo 9º: Dever geral) [42] 

2.2. Definição Geral  

A constipação é uma infeção viral de caráter ligeiro que afeta as vias respiratórias superiores. A 

gripe é uma infeção viral aguda que afeta as vias respiratórias de forma média a grave, apresentando-se 

como das doenças mais frequentes do adulto. [43-44] 
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A gripe e a constipação são ambas infeções virais contagiosas autolimitadas que afetam as vias 

respiratórias, sendo facilmente confundíveis, principalmente devido à semelhança entre sintomas. No 

entanto, existem diferenças consideráveis entre as duas patologias, que serão aprofundadas ao longo 

deste projeto. [45] 

2.3. Agentes Etiológicos e Sazonalidade 

Os vírus mais frequentemente associados à origem da constipação são o Rhinovirus e o 

Coronavírus apesar de uma enorme diversidade de outros (esta diversidade é o fator determinante da 

inexistência de uma vacina de prevenção): 

 Rhinovirus, com maior sazonalidade no início de Outono e Primavera. Este vírus prolifera 

a uma temperatura ideal de 33-35ºC, infetando assim preferencialmente as vias 

superiores. Este vírus pode estar também associado a situações de bronquiolite (infeção 

das pequenas vias), pneumonia (infeção do espaço alveolar) e bronquite (infeção das 

grandes vias). 

 Coronavírus, com sazonalidade principal em fins de Outono, Inverno e início de 

Primavera. [46] 

Quanto à gripe, os principais agentes virais são o Influenza A (HxNx) e B que rotineiramente se 

distribuem pela população humana, sendo responsáveis pelas epidemias gripais de cada ano. [45] O vírus 

Influenza é muito mutável na sua composição genética, como tal, anualmente as estirpes virais 

incidentes podem variar, razão pela qual a vacina contra a gripe tem recomendação de renovação 

anual.[47] Segundo a Direção-Geral da Saúde, nos últimos anos, a maior atividade gripal é detetada entre 

os meses de dezembro e fevereiro. [44] 

2.4. Mecanismos Fisiopatológicos 

Os vírus responsáveis pela constipação infetam as células epiteliais ciliadas da nasofaringe, 

ligando-se aos recetores da ICAM-1 (intracellular adhesion molecule) e das LDL (com menor 

frequência). [46] Este mecanismo resulta em hiperemia da mucosa nasal, edema e ligeira infiltração de 

células inflamatórias, provocando a rinorreia e congestão nasal sentida. A estimulação colinérgica leva 

à hiperatividade das glândulas secretoras de muco e aos espirros. Durante a infeção viral das células do 

sistema respiratório, são produzidos mediadores da inflamação como leucotrienos, histamina, 

interleucinas, entre vários outros detetados nas secreções nasais dos doentes (concentrações de 

interleucina 6 e 8 nas secreções nasais estão relacionadas com a gravidade dos sintomas). [48] 

A gripe resulta da infeção das células epiteliais ciliadas da nasofaringe, células alveolares, células 

das glândulas mucosas e macrófagos. As partículas virais ligam-se a recetores celulares com ácido 

siálico, reconhecendo a Hemaglutinina (Hx), o que permite a entrada nas células. Este processo apenas 

é possível graças à Neuraminidase (Nx), enzima responsável pela degradação do recetor e libertação do 
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vírus após a fase de replicação, apresentando uma progressão rápida. Disto resulta degeneração celular 

com granulação, vacuolização, inchaço e núcleos picnóticos. [49] 

2.5. Meios de transmissão 

A transmissão destes vírus dá-se de maneira semelhante. Assim, tanto a gripe como a constipação 

podem ser transmitidas de indivíduo para indivíduo por contacto com secreções respiratórias, por 

aerossóis ou fómites. [45] 

2.6. Grupos de Risco e Complicações 

Existem diversos fatores que incrementam o risco pessoal de desenvolver complicações a partir 

destas infeções virais: 

 Idade superior a 65 anos e inferior a 5 anos (com preocupação acrescida em idades 

inferiores a 2 anos); 

 Gravidez no 2º e 3º trimestre; 

 Doenças crónicas a nível do sistema respiratório (Asma, DPOC - Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crónica, fibrose cística, …); 

 Patologias sanguíneas (Doença das células de Sickle, …); 

 Doenças endócrinas (Diabetes mellitus, …); 

 Doenças cardíacas (Doença coronária congénita, Falha cardíaca congestiva, Doença 

artéria coronária, …); 

 Doenças renais e hepáticas; 

 Condições neurológicas; 

 Distúrbios metabólicos;  

 Obesidade (com Índice de Massa Corporal - IMC > 40); 

 Idade inferior a 19 anos, no caso de toma contínua de aspirina ou derivados salicilatos 

durante um longo período de tempo; 

 Imunossupressão devido a doença (HIV: Vírus da Imunodeficiência Humana, cancro, …) 

ou medicação (radioterapia, quimioterapia, corticosteroides crónicos, …). [45] 

Principalmente em casos de gripe, podem surgir complicações com desenvolvimento de quadros de 

desidratação, otite média, pneumonia de origem viral ou bacteriana, sinusite, exacerbação de doenças 

crónicas pulmonares, entre outras. [45] 

2.7. Sintomas e Evolução Clínica 

As manifestações clínicas estão dependentes do vírus infetante, da imunidade do hospedeiro e dos 

fatores de risco que o indivíduo apresenta. 
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Em tom de comparação entre a gripe e a constipação, denota-se que os sintomas associados são 

semelhantes, o que gera confusão entre ambas, no entanto, os de gripe são regra geral mais graves e 

mais frequentemente associados a complicações. 

Os sintomas de constipação incluem aos primeiros dias cefaleias, espirros, arrepios e dores de 

garganta, evoluindo para rinorreia, obstrução nasal, mal-estar e tosse. Entre estes também se incluem 

ainda perda de olfato, perda de paladar e olhos lacrimejantes. A evolução dos sintomas é rápida, mas 

progressiva com pico ao 2º ou 3º dia de sintomatologia. Maioria dos doentes conseguem recuperar após 

7-10 dias, no entanto existem exceções devido aos grupos de risco que se vêm mais afetados por esta 

infeção. [45] 

Os sintomas de gripe aparecem subitamente, mas apresentam uma maior duração regra geral, 

sendo os mais comuns: cefaleias, dores musculares e/ou articulares, febre alta, olhos inflamados, 

congestão nasal, rinorreia, fraqueza, tosse e dor de garganta, entre outros. [43, 45] 

2.8. Medidas Não Farmacológicas e Medidas Farmacológicas 

2.8.1. Métodos de prevenção 

Dado método de transmissão dos vírus ser igual, as medidas básicas de prevenção também são 

comuns: 

 Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão; 

 Usar lenços de papel descartáveis; 

 Proteger a boca e nariz com lenço de papel descartável ou antebraço ao espirrar e/ou 

tossir; 

 Evitar contacto das mãos com olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos previamente; 

 Evitar contacto com doentes; 

 Garantir distância das pessoas saudáveis se infetado (preferencialmente resguardar-se em 

casa); 

 Limpar objetos contaminados com frequência; 

 Manter hábitos de vida saudáveis, como boa higiene de sono, prática de atividade física, 

redução de stress, ingestão de líquidos e alimentação equilibrada. [45] 

No caso específico da gripe, pode-se recorrer a uso de máscara e até a isolamento para prevenção mais 

eficaz. [43] 

O método principal de prevenção contra a infeção gripal e as suas complicações é a vacinação 

anual durante os meses de inverno. [43] A anualidade da vacina deve-se à capacidade de rápida mutação 

adaptativa (drift antigénico), conseguindo esquivar-se à imunidade humana. A acrescentar a este 
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mecanismo, o Influenza tem a capacidade de rearranjo de informação genética viral com mistura de 

informação proveniente de várias estirpes (shift antigénico). [49] 

A vacinação é por norma recomendada a: indivíduos de idade igual ou superior a 65 anos; casos 

de Diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2; indivíduos com doenças crónicas respiratória, cardiovascular, 

neuromuscular, hepática e/ou renal (com exceção de idades inferiores a 6 meses); casos de trissomia 21 

e défice de alfa-1 antitripsina sob terapêutica de substituição; patologias que fragilizem o sistema 

imunitário do paciente; indivíduos com doença hematológica; obesos com IMC igual ou superior a 30; 

transplantados; grávidas e profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados (como no caso dos 

profissionais de lares de idosos); indivíduos em terapêutica prolongada com salicilatos. [43, 44]  

A vacinação deve ser evitada em casos de: 

 Reação anafilática antecedente a compostos da vacina (como excipientes ou proteínas do 

ovo); 

 Antecedentes de Síndroma de Guillain-Barré nas 6 semanas após administração 

(administração deve ser ponderada individualmente); 

  Casos de doença aguda com/sem quadro febril moderado a grave. [50] 

Em caso de reações adversas relacionadas com a vacina em questão, deve ser feita declaração ao Sistema 

Nacional de Farmacovigilância do INFARMED. [50] 

Regra geral, a época de vacinação tem início em Outubro e deve ser feita preferencialmente antes 

do fim de ano. Esta vacina apresenta-se gratuita para: 

 Idades iguais ou superiores a 65 anos; 

 Casos de residência ou internamento em instituições; 

 Profissionais do Serviço Nacional de Saúde, Bombeiros com atividade assistencial e 

Guardas Prisionais; 

 Indivíduos com Trissomia 21; 

 Pessoas que aguardam ou já efetuaram transplante de células percursoras hematopoiéticas 

ou órgãos sólidos; 

 Pessoas em terapia de substituição renal crónica (diálise); 

 Indivíduos em terapia de substituição devido a défice de alfa-1; 

 Doentes com Diabetes mellitus; 

 Doentes sujeitos a quimioterapia; 

 Pessoas com fibrose quística; 

 Patologia do interstício pulmonar em terapêutica imunossupressora; 

 Doentes crónicos com comprometimento da função respiratória, de eliminação de 

secreções ou com risco aumentado de aspiração de secreções. [44] 
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Quando as pessoas não estão inseridas no grupo de vacinação gratuita, estas podem adquirir a vacina 

em farmácias, mas apenas sob prescrição médica (com comparticipação de 37%). As receitas médicas 

com prescrição exclusiva de vacinas contra a gripe emitidas a partir de 1 de julho encontram-se válidas 

até 31 de dezembro do mesmo ano. [44] Segundo a Ordem dos Farmacêuticos, estudos comprovaram que 

a população cada vez mais prefere ser vacinada na farmácia em relação a outros espaços de saúde, isto 

devido ao menor tempo de espera e a um maior grau de confiança no farmacêutico.[1] Os casos 

confirmados de gripe após vacinação devem ser assumidos como falência vacinal, sendo indispensável 

notificação ao INFARMED. [50] 

2.8.2. Métodos de Tratamento 

Com a finalidade de conseguir atenuar o incomodo consequente à sintomatologia inicial 

envolvida na constipação, geralmente as medidas não farmacológicas são suficientes para este efeito: 

repouso, ingestão de líquidos, proteção do frio, evitar ambientes com fumo e/ou hábitos tabágicos, 

lavagem nasal (com por exemplo soro fisiológico). [45] Estas medidas não farmacológicas também podem 

ser aplicadas quando a infeção respiratória é de origem gripal.  

Todavia, quando o desconforto compromete o bem-estar e o dia-a-dia da pessoa, pode-se recorrer 

a algumas medidas farmacológicas. Assim, o doente procura muitas vezes indicação farmacêutica de 

MNSRM para controlo de sintomas autolimitados mais incómodos, sendo os fármacos mais dispensados 

os: 

 Analgésicos, Anti-Inflamatórios e Antipiréticos - úteis em casos de dor, mal-estar e febre; 

 Anti-histamínicos - em especial os de 1ª geração, pois graças ao efeito anticolinérgico 

associado, ajudam não só a abrandar os espirros, mas também a diminuir a rinorreia; 

 Descongestionantes - ideais para alívio da congestão nasal incomodativa, sendo o formato 

mais comum o de aplicação nasal; 

 Antitússicos de ação central ou ação periférica - apropriados ao combate da tosse seca; 

 Expetorantes/Mucolíticos - facilitam a libertação das secreções em casos de tosse com 

muco/expetoração.[46] 

Em casos em que os sintomas são mais graves ou de longa duração ou casos em que o doente se encontra 

suscetível devido a patologias concomitantes, é necessária a referência ao médico. 

Quando se trata de crianças, quer na gripe, quer na constipação as medidas não farmacológicas 

podem ser aplicadas de modo a aliviar os sintomas mais leves. É também possível o recurso a 

antipiréticos para controlo de estados febris ou antitússicos, no entanto, o médico e/ou farmacêutico 

devem ser sempre consultados dada a fragilidade da criança. [47] 

A constipação não apresenta cura, enquanto no caso da gripe já existe terapia antivírica eficaz que 

permite a prevenção (não substituindo a vacinação) e tratamento. A terapia antivírica contra a gripe 
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inclui medicamentos que conseguem impedir a replicação do vírus no hospedeiro, no entanto, a toma 

tem de ser feita antes da infeção ou até 2 dias após início dos sintomas, sendo possível reduzir a 

intensidade e duração dos sintomas em 1-2 dias. Esta medida consegue ainda diminuir a frequência de 

complicações e, segundo estudos, até mesmo diminuir o risco de morte em adultos hospitalizados 

quando há uma administração precoce. Exemplos destes antivíricos são Amantadina e Rimantadina 

(Influenza A) ou Zanamivir e Oseltamivir (Influenza A e B). [45, 51] 

Relativamente ao Oseltamivir (marca comercial Tamiflu®), a sua administração é uma decisão 

clínica individualizada, que deve ser feita em doentes pertencentes ao grupos de risco e a indivíduos 

inicialmente não medicados com sinais e sintomas de gravidade/agravamento clínico (independente do 

tempo de evolução da doença). Caso seja época de atividade gripal, o início de tratamento é 

independente de confirmação laboratorial. É importante destacar que o facto de o doente ter sido 

vacinado contra a gripe sazonal não é razão para adiar a terapêutica antiviral. No que concerne aos 

imunodeprimidos, recomenda-se iniciar o Oseltamivir independentemente da duração de sintomas ou 

administrar Zanamivir e.v. em caso de suspeita de vírus resistente ao Oseltamivir ou caso a doença 

agrave enquanto está em terapia com Oseltamivir. [51] 

2.8.2.1. Uso Inadequado de Antibióticos 

Atualmente a resistência aos antibióticos é uma realidade muito comum, sendo uma temática de 

grande preocupação que exige um maior cuidado por parte dos profissionais de saúde. O aumento da 

resistência das bactérias ao tratamento com antibióticos leva a prolongamento dos internamentos, 

aumento da mortalidade, aumento das despesas de saúde e outras consequências negativas que põem em 

risco a Saúde Pública. De modo a evitar o número destas resistências, é necessário evitar o uso 

desnecessário de antibióticos, restringindo este uso apenas em caso de prescrição médica e durante o 

tempo recomendado pelo médico. [52] 

 Apesar da convicção de muitas pessoas, na verdade a antibioterapia não se apresenta incluída nos 

guias de tratamento da constipação, nem da gripe. O uso de antibióticos está reservado à profilaxia e ao 

tratamento das infeções bacterianas, como no caso de pneumonia. Por este motivo, o utente não deve 

fazer automedicação com antibióticos que sobraram de terapias anteriores (estes devem ser entregues 

na farmácia para o VALORMED) ou exigir aos profissionais de saúde este tipo de tratamento apesar de 

lhe ser explicado que tal não é necessário. [52] 

2.8.3. Suplementos Alimentares 

Atualmente, o uso de suplementos alimentares é cada vez mais frequente e uma área em 

desenvolvimento. É comum o utente tentar precaver-se da gripe e constipação recorrendo a 

suplementação como reforço do Sistema Imunitário, existindo uma grande diversidade de produtos 
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comercializados com este fim. (TABELA 2) A medida mais conhecida por parte da população é a toma 

de Vitamina C, sendo um suplemento com muita procura.[53] 

TABELA 2: Suplementos Alimentares e Vírus Respiratórios (Adaptado de [53]) 

Alguns suplementos alimentares que sob estudo científico apresentaram resultados positivos na 

prevenção da gripe e/ou constipação. 
 

Suplementos 

Alimentares 
Efeito sobre a Infeção Viral Respiratória 

Vitamina C Redução ligeira na duração e gravidade das constipações 

Probióticos 

Reforço do Sistema Imunitário, prevenindo infeções agudas do trato respiratório 

superior: 

▪ Bifidobacterium: Reforço da imunidade inata ao desenvolver a atividade 

das células natural killer, supressão inflamatória e redução da 

concentração viral, morte celular e citocinas pró-inflamatórias 

(ajudando na prevenção das gripes 

▪ Lactobacilos: Aumento da atividade das células natural killer, 

prevenindo proliferação do vírus Influenza 

Enterococcus 

faecium 
Desenvolvimento da resposta imunitária humoral como prevenção do Influenza 

Óxido de Zinco Desenvolvimento da resposta imunitária humoral como prevenção do Influenza 

Selénio Desenvolvimento da resposta imunitária, prevenindo o Influenza 

Produtos à base 

de leveduras 
Prevenção do Influenza e da constipação 

Extrato de alho 
Desenvolvimento das funções do Sistema Imunitário, prevenindo do Influenza 

e da constipação 

Lactoferrina 
Inibição da adesão das partículas virais às células-alvo, aumento da atividade 

das células natural killer e citocinas 

 

2.9. Intervenção Farmacêutica na Farmácia Almeida Cunha 

2.9.1. Métodos e Objetivos 

Este projeto visa o esclarecimento do utente sobre a distinção entre gripe e constipação, sendo 

assim encarado como um momento de educação do utente, abordando vários tópicos importantes sobre 

as patologias em questão. Para abordar esta temática na FAC, decidi optar por algo que o utente pudesse 

ler com calma e atentamente, com possível consulta posterior sempre que tivesse dúvidas ou quisesse 

transmitir a informação a outras pessoas. Como tal, optei por criar folhetos com informação científica, 

mas com linguagem acessível, para fácil compreensão do transmitido. No final o utente deverá conseguir 

responder a perguntas como: “O que é a gripe? O que é a constipação? Quais os sintomas 
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característicos de cada? Qual é o meio de transmissão e como a prevenir? Que medidas farmacológicas 

e não farmacológicas posso usar?”. (ANEXOS 4 e 4.1) 

De modo a elucidar a equipa da FAC sobre a informação que consta nos folhetos de modo a ser 

também incluída no projeto, criei um apresentação dedicada a este objetivo. Nesta «formação», vi 

também a necessidade de criar um esboço de um guia de dispensa de MNSRM para alívio dos sintomas 

iniciais de gripe e constipação (abordando os sintomas que mais frequentemente são apresentados pelos 

utentes ao balcão, como dores de cabeça, congestão nasal, rinorreia, dores de garganta e tosse). Este 

projeto tornou-se assim também uma oportunidade de desenvolver o meu conhecimento sobre o stock 

variado de produtos, evitando cair na rotina de indicar sempre os mesmos produtos ou os que se 

encontram mais visíveis. Esta formação possui um caráter bilateral, isto é, transmissão de informação 

sobre a temática explorada, mas com o objetivo de troca de experiências, opiniões e até casos clínicos 

reais, graças à extensa experiência de trabalho e conhecimento da equipa da FAC. (ANEXO 5) 

Ao verificar que no início de Outubro as pessoas questionavam várias vezes sobre a vacinação 

contra a gripe na farmácia, vi aqui uma boa oportunidade de alargar este projeto de modo a incluir esta 

vertente. Assim, criei cartazes de modo a alertar a população para o início da época de vacinação 19/20 

e a possibilidade de vacinação da farmácia. (ANEXO 6) 

2.9.2. Discussão de Resultados e Conclusões 

Mais uma vez, torna-se impossível a quantificação objetiva dos resultados do projeto, mas foi 

notável a adesão dos utentes a este projeto. Devido ao início da sazonalidade da gripe e da constipação 

rondarem outubro e ser neste mês que se inicia a época de vacinação contra a gripe, dediquei este mês 

ao desenvolvimento do projeto 2, visto haver uma maior atenção por parte da população para este tópico. 

Quanto à apresentação do projeto à equipa da FAC e discussão das indicações 

farmacoterapêuticas para os vários sintomas iniciais de gripe e de constipação, foi algo que permitiu 

uma elucidação muito útil para a minha experiência a nível de dispensa ao utente e uma partilha de 

noções e experiências entre os profissionais da FAC que completou e complementou todo o projeto.  

O utente ao verificar que pode contar com o farmacêutico para esclarecimento deste tipo de 

dilemas, fortalece a relação de confiança que deposita em nós enquanto profissionais de saúde. Para um 

estagiário esta sensação de confiança em nós por parte do doente é importantíssima, pois apercebemo-

nos do quão imprescindíveis os profissionais de farmácia são na gestão da saúde do utente. 
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Anexos 

ANEXO 1: Folheto Informativo Voltaren Emulgel®  

 

Folheto informativo sobre o Voltaren Emulgel®, no âmbito do Projeto 1 desenvolvido durante o estágio 

curricular. 
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ANEXO 1.1: Foto do Projeto aplicado na Farmácia Almeida Cunha  
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ANEXO 2: Folheto Informativo Daflon® 500 mg  

 

Folheto informativo sobre o Daflon 500®, no âmbito do Projeto 1 desenvolvido durante o estágio 

curricular. 
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ANEXO 2.1: Foto do Projeto aplicado na Farmácia Almeida Cunha  
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ANEXO 3: Folheto Informativo Microlax®  

 

Folheto informativo sobre o Microlax®, no âmbito do Projeto 1 desenvolvido durante o estágio 

curricular. 
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ANEXO 3.1: Foto do Projeto aplicado na Farmácia Almeida Cunha  
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ANEXO 4: Folheto Gripe versus Constipação  

 

Folheto sobre a Gripe e a Constipação, no âmbito do Projeto 2 desenvolvido durante o estágio 

curricular. 
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ANEXO 4.1: Fotos do Projeto aplicado na Farmácia Almeida Cunha  
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ANEXO 5: Apresentação PowerPoint Gripe versus Constipação 
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Apresentação sobre a Gripe e a Constipação divulgada à equipa da FAC, no âmbito do Projeto 2 

desenvolvido durante o estágio curricular. 
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ANEXO 6: Cartaz de alerta sobre a Época de Vacinação 19/20  

 

 

Cartaz de alerta aos utentes para a Época de vacinação contra a gripe 19/20 divulgado na FAC, no 

âmbito do Projeto 2 desenvolvido durante o estágio curricular. 
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Resumo 

Como aluna do 5º ano do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, foi-me proporcionada a oportunidade de fazer estágio curricular 

nas instalações do Hospital Pedro Hispano da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E.. Com 

vista a documentar toda esta experiência serve o presente relatório. 

É de salientar a radical alteração do conceito que tomava como farmacêutico hospitalar que esta 

experiência me proporcionou. Anteriormente, já compreendia que se tratava de uma profissão com uma 

elevada responsabilidade associada e uma necessidade de conhecimento científico muito alargado, mas 

ao longo do estágio, fui-me apercebendo que este cargo carece de uma enorme capacidade de 

organização e gestão de tarefas e problemas, mas acima de tudo, percebi que para um farmacêutico 

hospitalar é fundamental a capacidade de se adaptar a um elevado número de diferentes tarefas/funções. 

Ao longo destes dois meses de estágio nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano, 

foi-me proporcionada a aprendizagem das várias funções envolvidas por este serviço, a sua organização 

e gestão e principalmente as diversas tarefas desempenhadas pelos farmacêuticos. Todos estes tópicos 

são desenvolvidos/explicitados ao longo deste relatório, juntamente com uma breve explicação sobre a 

minha experiência pessoal nas funções em que tive oportunidade de participar/acompanhar, como 

atendimento interno ao hospital, distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório, 

distribuição individual diária de dose unitária, preparação de citotóxicos e preparações estéreis, entre 

outras. 
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1. Unidade Local de Saúde de Matosinhos 

A 1999 foi criada a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, posteriormente designada por ULSM, 

estabelecimento público que apresenta personalidade jurídica, autonomia financeira, administrativa e 

patrimonial e natureza empresarial.[1] A área de influência correspondente são os concelhos de 

Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, incluindo as seguintes unidades: Hospital Pedro 

Hispano, Centro de Saúde de Matosinhos, de São Mamede de Infesta, de Senhora da Hora e de Leça da 

Palmeira, Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP), Unidade de Saúde Pública e SASU (Serviço de 

Atendimento a Situações Urgentes) Matosinhos.[2] 

A identificação das necessidades na saúde da população, a prestação de um serviço integrado, 

global e personalizado, a melhoria do acesso e a garantia de excelência científica e técnica, criando uma 

relação de confiança com os colaboradores e clientes, são algumas das missões assumidas por esta 

unidade. A ULSM assume ainda o compromisso de prestação de cuidados primários e continuados de 

saúde, em assegurar as atividades de saúde pública e de garantia de participação na formação contínua, 

pré e pós-graduada de profissionais.[3] 

2. Serviços Farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano 

Todas as atividades de seleção, manipulação, preparação, armazenamento e distribuição de 

medicamentos, produtos de saúde e dispositivos médicos, assim como o aconselhamento sobre o uso 

seguro, eficaz e eficiente destes ao utente e a outros profissionais de saúde que fazem parte do serviço 

de saúde provido pela Farmácia Hospitalar (FH).[4] Este serviço tem ainda como funções: a participação 

em Ensaios Clínicos; a colaboração na prescrição e preparação de Nutrição Parentérica; Farmácia 

Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e prestação de Cuidados Farmacêuticos; desenvolvimento 

de ações de formação.[5] 

Os Serviços Farmacêuticos de cada hospital ou organismo equivalente encontram-se conectados 

aos serviços clínicos e de enfermagem e estão representados em várias comissões e grupos de trabalho. 

Salienta-se ainda o facto de o funcionamento dos SF estar dependente da autorização da Direção-Geral 

dos Hospitais, que fixa os tipos de preparações farmacêuticas que podem ou devem ser executadas.[6] 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

Os SF da ULSM-HPH localizam-se na rua Dr. Eduardo Torres, na freguesia da Senhora da Hora, 

mais concretamente no piso -1 do edifício. O horário de funcionamento deste departamento é das 8:30h 

às 20h em dias úteis e das 9h às 17h aos sábados, estando encerrado aos domingos e feriados. Aqui 

podemos encontrar o Atendimento Interno (AI) com horário das 10h-12h e 13h-15h. A Unidade de 

Farmácia de Ambulatório Hospitalar (UFAH) encontra-se no piso 0, estando aberta das 8:45h às 16h 

segundo um sistema de senhas automático. 
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2.2. Organização espacial dos Serviços Farmacêuticos 

O espaço físico dedicado aos SF no piso -1 do HPH organiza-se em (ANEXO I):  

 Sala de estupefacientes (e alguns medicamentos de elevado custo), com acesso restrito; 

 Câmara frigorífica aberta e câmara frigorífica fechada (acesso restrito); 

 Sala de reembalamento de formas farmacêuticas sólidas; 

 Sala de validação de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU); 

 Atendimento Interno (AI); 

 Sala dos Ensaios Clínicos (EC); 

 Zona de preparação da DIDDU; 

 Local de receção das encomendas de produtos farmacêuticos; 

 Armazém onde se encontram os medicamentos e dispositivos médicos em stock dividido 

em Zona Dourada (onde está armazenada a medicação de uso mais frequente), Zona Geral 

(onde estão os restantes medicamentos de uso menos frequente) e locais destinados a 

nutrição, antídotos, cremes/pomadas, injetáveis de grande volume, desinfetantes, meios de 

diagnósticos, material de penso, anticoncecionais, entre outros; 

 Área de gabinetes dos farmacêuticos, dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica 

(TSDT) e da Diretora Técnica (DT); 

 Unidade de Preparação de Não Estéreis (UPNE); 

 Unidade de Preparação de Estéreis (UPE); 

 Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC); 

 Sala de limpos, sala de sujos e vestiário. 

Os SF estendem-se também à UFAH no piso 0 do HPH, com dois gabinetes de atendimento. 

2.3. Recursos Humanos 

Os Recursos Humanos correspondem a uma equipa multidisciplinar responsável por garantir o 

total funcionamento dos SF, sendo constituída por: 15 Farmacêuticos (DT: Dr.ª Cristina Paiva, Dr.ª 

Dália Folha, Dr.ª Ana Durães, Dr.ª Ana Maria Santos, Dr.ª Ana Rute Vaz, Dr. Pedro Campos, Dr.ª Carla 

Mendes Campos, Dr.ª Graça Guerreiro, Dr.ª Ana Ribeiro, Dr.ª Joana Osório, Dr. João Cocharra, Dr.ª 

Cecília Mimoso, Dr.ª Maria João Pacheco, Dr.ª Mariana Magalhães, Dr.ª Sofia Pinto); Técnicos 

Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT); Assistentes Operacionais (AO); Assistente Técnica. 

Cada farmacêutico e TSDT possuem funções atribuídas de acordo com um sistema de rotatividade 

de atividades, sendo lançado um mapa de funções diárias em cada mês.   

2.4. Recursos Informáticos 

Um dos sistemas informáticos utilizado pelos SF (e também pelo resto do HPH) é o Sistema de 

Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM), desenvolvido pela GLINTT (Global 
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Intelligent Technologies Healthcare Solutions S.A.). Este sistema proporciona uma troca mais fácil, útil 

e fiável de informações entre profissionais de saúde dos diversos serviços da ULSM, permite várias 

funcionalidades para as diferentes áreas de intervenção dos SF, possibilita a gestão de stock e 

encomendas, permite a prescrição médica via eletrónica, entre várias outras funcionalidades.  

Os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos, podem ainda através do Sistema de Apoio 

Médico (SAM) aceder ao processo clínico de cada doente, onde se encontram informações desde o 

estado clínico do doente, histórico, exames, entre outros tópicos. 

Existe ainda um programa adicional denominado Unidose, reservado apenas aos SF, que permite 

auxílio na DIDDU, verificação dos cálculos e impressão de etiquetas das bolsas APT (Alimentação 

Parentérica Total), impressão de etiquetas dos medicamentos de dose unitária, etc. 

O Sistema de Gestão de Atendimento (SGA), que envolve o sistema de atendimento por senhas, 

é outro recurso informático, mas apenas usado na UFAH. 

3. Sistema de Gestão de Qualidade 

Qualidade de um sistema de saúde corresponde ao conjunto de propriedades que confere aptidão 

para que este satisfaça adequadamente as necessidades dos doentes, dos serviços utilizadores e dos 

próprios funcionários.[5] 

De modo a assegurar a qualidade dos SF, estes gerem-se por um Sistema de Gestão de Qualidade 

(SGQ), onde existe uma lógica de melhoria contínua, onde se atua segundo a sigla PDCA: Plan, Do, 

Check, Act (planear, executar, verificar, atuar).[4] O SGQ assenta em procedimentos padronizados para 

todas as atividades dos SF, devendo ser escritos, documentados e revistos regularmente assim como 

atualizados segundo necessidade de tal. [5] Deste modo, documentos do tipo protocolos, 

procedimento/instrução ou manual relativos a processos envolvidos nos SF da ULSM podem ser 

consultados no SGICM, em Gestão Documental do SGQ, documentos estes que estão em constante 

atualização/revisão. 

A ULSM foi o primeiro serviço de saúde onde foi aplicada a norma ISO 9001, modelo de gestão 

de qualidade, sendo atualmente o SGQ desta instituição baseado na norma ISO 9001:2015.[7]  

4. Sistema de Gestão do stock dos Serviços Farmacêuticos: SISTEMA KAIZEN 

Dada a grande escala de stock de medicamentos e outros produtos farmacêuticos envolvido na 

ULSM e a complexidade inerente a este mesmo, de modo a melhorar a gestão dos produtos dos SF, foi 

implementado o Sistema Kaizen. A implementação deste novo sistema envolveu não só os SF como 

também o Serviço de Compras (SC) e o Serviço de Logística.  

O Kaizen foca-se num mecanismo de melhoria contínua, onde não só existe a procura da resolução 

de problemas, mas também de oportunidades para aperfeiçoar resultados obtidos (fundamento coerente 

com o SGQ da ULSM). O objetivo deste sistema é aumentar a rentabilidade e eficiência dos serviços, 

eliminando desperdícios e otimizando tempos de resposta, resultando numa melhor satisfação das 
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necessidades do doente.[8] Para tal, o fluxo de materiais, o fluxo de informação e a gestão de equipas 

sofreram monitorização ao definir indicadores e objetivos de operação. Das medidas implementadas 

destacam-se as auditorias entre serviços e padronização de procedimentos de gestão de stock, receção e 

expedição de medicamentos e outros.[9] 

4.1. Gestão de stock existente 

A ferramenta principal usada na gestão de stock por Kaizen é o kanban (indicador de gestão 

visual), um cartão de identificação individual definido para cada forma farmacêutica e dosagem de cada 

fármaco (ANEXOS II e III). A dispensa de unidades da medicação respeita a seguinte ordem: da frente 

para trás e da esquerda para a direita, sendo a embalagem correspondente ao ponto de encomenda 

marcada pelo kanban (embalagem que corresponde ao número de embalagens em stock em que é 

necessário fazer encomenda de mais um determinado número de unidades). Neste cartão existem vários 

dados como código do produto, Denominação Comum Internacional (DCI), dosagem, forma 

farmacêutica, nº de unidades a que corresponde, o nº de unidades a encomendar e a sua localização, 

possuindo uma cor correspondente a esta. 

Em vez deste método pode ser usado um sistema de dupla caixa (ANEXO IV), isto é, ao esvaziar 

uma caixa (identificada com os mesmos parâmetros que o sistema de kanban) esta é recolhida para 

reposição de stock, enquanto uma segunda caixa fica em uso, de modo a evitar rutura. 

A gestão de stock deve ser efetuada informaticamente, sendo na ULSM utilizado o SGICM para 

tal finalidade.[5] O controlo de existências dos SF é realizado em determinados períodos de tempo, sendo 

a contabilização dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MPE) feita diariamente e arquivado 

o seu registo (devido ao caráter de alto controlo característico destes). 

4.1.1. Gestão de Prazos de Validade 

O prazo de validade (PV) é um período de tempo de referência fornecido pelo laboratório (após 

estudos rigorosos) em que a qualidade, segurança e eficácia do medicamento são asseguradas. Após esta 

data, não existe garantia que a toma do medicamento seja segura e eficaz, isto é, pode ocorrer alteração 

das características e composição com consequente alteração/perda do efeito pretendido. No final do PV 

estipulado, o laboratório não se responsabiliza por problemas consequentes à utilização/administração 

do produto farmacêutico em questão.[10] 

Para evitar complicações associadas à toma de medicamentos fornecidos pelo HPH, mensalmente 

existe controlo dos PV dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos em armazém. As unidades 

com PV mais curto têm utilização prioritária (este método denomina-se FEFO: First Expired, First Out), 

sendo assim diminuídos desperdícios de stock ao evitar rejeição de unidades por término do PV. Caso 

o produto não seja escoado a tempo, poderá ser devolvido ao fornecedor correspondente ao lote em 

questão, sendo posteriormente emitida uma nota de crédito.  
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4.2. Seleção e aquisição de produtos farmacêuticos 

As necessidades dos doentes devem ser o ponto fulcral na seleção dos produtos farmacêuticos, 

baseando-se ainda no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM). Porém, podem ainda 

ser criadas adendas ao FHNM por decisão da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e dos Serviços 

Administrativos, com possibilidade de adquirir produtos que não constam deste documento. 

A aquisição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos é da responsabilidade do 

farmacêutico hospitalar, articulando os SF com o SC. [5] No caso específico da ULSM, ao atingir o ponto 

de encomenda de determinado artigo, a DT fica responsável por realizar um pedido de compra, enviando 

este para o SC, que fica encarregue de finalizar a compra. Existe, no entanto, a possibilidade de ser 

necessário realizar um pedido de empréstimo a outras instituições no caso de rutura de stock ou no caso 

de necessidade de compra direta a uma farmácia comunitária se existir rutura de stock, se o produto em 

questão for um Medicamento Manipulado ou se o número de unidades a encomendar a um 

fornecedor/laboratório não for rentável.  

A aquisição de medicamentos sem AIM (Autorização de Introdução no Mercado) em Portugal 

requer pedido de AUE (Autorização de Utilização Excecional) ao INFARMED. A prescrição médica 

do medicamento em questão deve fazer-se acompanhar de uma justificação clínica, mencionando a 

impossibilidade de substituição por outro fármaco já disponível. O INFARMED por sua vez avaliará o 

requerimento e a sua respetiva justificação, ponderando o valor terapêutico do medicamento em questão 

face ao historial clínico do doente e às alternativas terapêuticas disponíveis.[11] 

4.3. Receção e conferência de produtos 

A receção de medicamentos e outros produtos de saúde é feita por um AO e implica: 

 verificar o destinatário e fornecedor; 

 conferir qualitativa e quantitativamente a encomenda, registando o lote e PV rececionado; 

 conferir a guia de remessa com a nota de encomenda;  

 assinar a nota de entrega e entregar ao transportador um duplicado;  

 conferir, registar e arquivar corretamente a documentação técnica (certificados de análise); 

 registar a entrada do produto; 

 enviar o documento original da guia de remessa e/ou fatura para o SC. [5] 

Quando o SC realiza o registo de entrada, o AO pode anexar o kanban associado ao produto e 

enviar os produtos para armazenamento adequado, segundo o estipulado para o medicamento, 

dispositivo médico ou outro produto de saúde. 

No caso de hemoderivados, MPE e medicamentos destinados a EC, a receção e conferência é 

efetuada apenas por farmacêuticos. Os hemoderivados exigem ainda verificação de boletins de análise 
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e dos Certificados de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) emitidos pelo INFARMED. No caso 

de receção de vacinas e anticoncecionais, esta é realizada por um TSDT. 

Existe ainda a possibilidade de ser necessária uma reclamação da encomenda rececionada. Para 

proceder a tal, deve ser preenchido um formulário, onde se regista o número da fatura, o medicamento 

em questão e o motivo da reclamação: duplicação de encomenda, PV curto, troca de artigos, quantidade 

errada, produto em falta e outros motivos.  

Durante o meu período de estágio, consegui participar no processo de receção e conferência de 

produtos com um AO durante um dia de trabalho, sendo possível ver todos os passos envolvidos. 

4.4. Armazenamento de produtos 

O armazenamento deve ser feito de modo a garantir condições adequadas de espaço, luz, 

temperatura, humidade e segurança dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos.[5] 

Na ULSM os produtos são armazenados por ordem alfabética do DCI, num local apropriado, 

sendo o kanban correspondente colocado no ponto de encomenda estipulado. Quando existem lotes 

diferentes em stock, estes são separados fisicamente de modo a evitar que se utilizem diferentes lotes ao 

mesmo tempo. Para além desta especificação, quanto aos PV foi definido que os de tempo mais curto 

são arrumados de modo a serem utilizados primariamente (método FEFO: First Expired, First Out).  

O armazém é dividido em duas zonas principais: zona dourada (medicamentos com alta 

rotatividade/utilização em DIDDU por norma são aqui armazenados) e zona geral (armazena-se aqui, 

por zonas específicas, medicamentos com menor utilização, dispositivos médicos e outros produtos 

farmacêuticos como antídotos, meios de diagnóstico, pensos, etc.). Existem ainda exceções a estas 

localizações: os MPE são condicionados numa sala de acesso restrito apenas aos farmacêuticos, onde 

existem ainda albumina humana e outros medicamentos de grande valor e de manuseamento delicado; 

as benzodiazepinas estão armazenadas em armários fechados (perto da zona de DIDDU) juntamente 

com misoprostol e mifepristone; os anestésicos estão armazenados em armários fechados na zona geral; 

os citotóxicos (CTX) são armazenados na sala de apoio da UPC; medicamentos de EC localizam-se 

numa sala destinada a estes e ao arquivo de todos os documentos e registos associados; medicamentos 

condicionados a refrigeração são armazenados em câmaras frigoríficas, havendo um frigorífico 

destinado a reservar apenas vacinas (frigorífico fechado); inflamáveis encontram-se numa sala 

individualizada equipada com porta corta-fogo, paredes interiores reforçadas, ambiente arejado e 

controlo de temperatura. 

A UFAH tem um armazém de stock próprio (armários e frigoríficos), onde se localizam 

medicamentos fornecidos em ambulatório como por exemplo antineoplásicos, antiretrovíricos, entre 

outros. Existe ainda um armário fechado dedicado apenas à medicação destinada ao tratamento da 



 
 

7 
 

Hepatite C. Toda a medicação é aqui armazenada por ordem alfabética e segundo patologia a que é 

destinada. 

4.4.1.  Medicamentos Look Alike Sound Alike (LASA) e Medicamentos de alto risco 

Na literatura internacional, os medicamentos cujo nome ortográfico e/ou fonética e/ou aspeto 

similar, denominam-se medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA). De forma a evitar confusão aos 

profissionais de saúde que lidam com este tipo de medicamentos, prevenindo deste modo danos no 

doente, foram aplicadas medidas no armazenamento:  

 Tall Man Lettering, método de inserção seletiva de maiúsculas no nome dos medicamentos 

LASA de modo a destacar o que diferencia a denominação e/ou fonética destes; 

 Criação de um fórum onde diferentes profissionais de saúde podem notificar ocorrências 

problemáticas deste tipo detetadas nos seus serviços; 

 Elaboração e divulgação de uma lista de medicamentos LASA, revista no mínimo 

anualmente; 

 Parametrização de alertas (como por exemplo, utilização de diferentes cores para etiquetas 

identificadoras, letras a negrito ou grafismo diferente, etiquetas de destaque nas prateleiras 

onde o produto é armazenado, etc.) e métodos de separação física entre os medicamentos 

em armazém de modo a aumentar o destaque dos LASA.[12] (ANEXO V e VI) 

Os medicamentos de alto risco estão associados a um possível dano significativo no doente como 

consequência de falha no método de utilização do mesmo ou devido à sua margem terapêutica estreita, 

reações adversas graves ou ainda a erro de medicação, por necessidade de ajuste de dose constante 

devido a parâmetros bioquímicos e/ou fisiológicos. Assim, apesar dos erros associados a estes 

medicamentos serem menos frequentes, apresentam mais relevância, podendo originar consequências 

permanentes ou até mesmo óbito do doente. As medidas para evitar todos estes problemas associados à 

medicação, sendo algumas semelhantes às utilizadas para medicamentos LASA, são: 

 Elaborar e divulgar a todos os profissionais de saúde uma lista com os medicamentos de 

alto risco detetados, revendo esta lista no mínimo anualmente; 

 Parametrizar alertas (como por exemplo, etiquetas de destaque nas prateleiras onde o 

produto é armazenado, etc.) e métodos de separação física no armazenamento (ANEXO VII); 

 Proibir fazer-se indicações/pedidos oralmente, exigindo devida identificação do doente, 

cama e serviço; 

 Se possível, centralizar a preparação da medicação sempre que necessário; 

 Reforçar a dupla verificação na administração/manipulação.[13] 

5. Sistemas de distribuição de medicamentos 

Os principais objetivos dos sistemas de distribuição de medicamentos são: 
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 Assegurar cumprimento da prescrição clínica; 

 Assegurar a correta utilização/administração da medicação; 

 Racionalizar a distribuição e os custos de medicação; 

 Minimizar erros associados à medicação; 

 Monitorizar a terapêutica; 

 Diminuir as tarefas administrativas e o tempo dedicado à preparação de medicação a cargo 

dos enfermeiros (de modo a maximizar o tempo dedicado ao doente).[5] 

5.1. Distribuição por Atendimento em Ambulatório 

A distribuição por atendimento em ambulatório é feita no piso 0 do HPH, onde existem dois 

gabinetes de atendimento e armários de armazenamento de stock, um frigorífico e dois armários 

fechados (um para reservar terapia contra Hepatite C e outro para reservar documentação, agulhas, entre 

outros materiais). 

O sistema de distribuição em ambulatório garante confidencialidade e proporciona um maior 

controlo e vigilância no que respeita a determinadas terapêuticas, como no caso da Doença de Crohn, 

esclerose múltipla, hepatites C e B, Infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), 

Acromegalia, Insuficiência Renal Crónica (ICR), Artrite Reumatoide, Psoríase em Placas, Espondilite 

Anquilosante, Carcinomas, entre outras patologias abrangidas pela legislação.[5,14] Deste modo, 

consegue-se controlar efeitos secundários graves associados a este tipo de medicação e a garantir 

compliance do doente. Nesta distribuição, há comparticipação de 100% no preço dos medicamentos 

mediante especificações relativas à prescrição, patologia em causa, especialidade do médico prescritor, 

regulamentação do regime especial e outras tantas especificações. No entanto, existem algumas 

exceções aprovadas pelo conselho de administração do hospital que são incluídas neste sistema de 

distribuição. É importante ainda referir que a nível de dispensa hospitalar, se existir um medicamento 

que não esteja disponível (esgotado) nas farmácias comunitárias, o doente tem de recolher na receita 

prescrita três carimbos e assinaturas de farmácias comunitárias diferentes onde afirmam que existe 

rutura de stock da medicação em questão por estar esgotado.[5] 

Na dispensa da medicação, o farmacêutico deve confirmar a prescrição (o despacho nº 

13382/2012 decreta que a prescrição de dispensa em ambulatório tem de ser obrigatoriamente uma 

prescrição eletrónica), isto é, verificar a conformidade da DCI, da dosagem, da forma farmacêutica, da 

posologia, da duração da terapêutica proposta e da quantidade a dispensar. Com tudo confirmado, o 

farmacêutico deve dar saída informática do número de unidades dispensada e do lote fornecido, 

confirmando sempre o PV. Posteriormente, deve ser pedido ao utente uma assinatura e o fornecimento 

do seu número de identificação de cartão de cidadão (de modo a aumentar a segurança e controlo de 

quem levanta a medicação, podendo não ser obrigatoriamente o próprio doente, desde que este autorize 
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tal e a pessoa autorizada se faça acompanhar de um documento comprovativo do número de utente do 

doente a quem se destina a prescrição, bem como o próprio número de identificação).[15] 

Em caso de início do tratamento, o doente deve assinar um termo de responsabilidade em como 

tomou conhecimento dos seguintes parâmetros: 

 Posologia e duração do tratamento; 

 Possíveis reações adversas (por exemplo, em caso de náuseas consequentes, o 

farmacêutico deve alertar o período de tempo entre a administração e o vómito em que é 

aconselhada uma nova toma); 

 Condições de armazenamento (dependendo do medicamento em questão deve evitar 

zonas húmidas e quentes, deve proteger da luz quando há fotossensibilidade ou se a 

medicação é de conservação em frigorífico, pode ser disponibilizado um acumulador, 

que deve ser devolvido na UFAH, se o doente não vier prevenido para tal 

acondicionamento durante a viagem para casa); 

 Interações principais (como por exemplo o chá de hipericão, sumo de toranja ou até 

mesmo soja dependendo da medicação dispensada). 

O farmacêutico deve ainda esclarecer dúvidas, alertar o doente e o médico caso detete inconformidades 

no cumprimento da terapia e questionar sobre o surgimento de reações adversas ao medicamento 

(RAM), com notificação destas ao INFARMED através da plataforma SIRAI.  

Existem dispensas em que são necessárias determinadas especificações e controlo acrescido:  

 Medicação de Infeciologia implica o preenchimento do cartão de registo de levantamento 

da terapêutica; 

 Medicação para Hepatite C implica preenchimento do cartão de registo de levantamento 

da terapêutica e registo também numa capa apenas destinada a esta medicação (reservada 

no mesmo armário fechado que a medicação) devido ao elevado custo da mesma; 

 Talidomida requer o preenchimento de um formulário específico, de modo a reduzir ao 

máximo as RAM como malformação congénita implícita na toma; 

 Medicação referida na Portaria n.º 48/2016, de 22 de março para o tratamento de Artrite 

Reumatoide, Artrite Psoriática, Espondilite Anquilosante, Artrite Idiopática Juvenil 

Poliarticular e Psoríase em Placas implica o preenchimento duma tabela de registos 

mínimos de cada mês e se a prescrição é externa, o farmacêutico tem de confirmar registo 

do médico e do centro prescritor na plataforma da DGS.[14] 

Durante o meu estágio no HPH, apercebi-me dos diferentes medicamentos dispensados em ambulatório 

e as várias posologias albergadas por este tipo de distribuição. Para além disto, ainda foi possível ficar 

a conhecer os diferentes processos envolvidos neste tipo de distribuição, desde a verificação de 
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prescrições até à saída da medicação em sistema informático, destacando a importância da informação 

fornecida ao doente sobre os diferentes fármacos. Consegui também assistir a diferentes maneiras de 

resolver problemas que surgiam durante o atendimento, desde erros a nível de stock até problemas 

levantados pelos próprios doentes. 

5.2. Distribuição clássica/Reposição de stock por níveis 

5.2.1. Distribuição por rotas 

Na ULSM existe um determinado stock de medicamentos e produtos farmacêuticos distribuído 

por cada área de serviço para autogestão. Para método de armazenamento são usados o sistema de dupla 

caixa ou o sistema de kanban. Com estes métodos em prática, quando é atingido o kanban ou é utilizada 

a segunda caixa, o AO que se desloca pelos serviços consoante uma determinada frequência acordada 

segundo o nível de utilização destes stocks, recolhe os kanbans destacados e/ou caixas vazias. 

Posteriormente, a reposição destas caixas e registo informático está a cargo dos SF, de modo a evitar 

rutura, sendo este um papel assumido mais concretamente por um TSDT. Após preparação das 

reposições de stock, cabe ao AO a entrega ao serviço. 

Este tipo de distribuição assume também métodos de destaque para alerta aos profissionais de 

saúde das condições de armazenamento ou manuseamento de determinados medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos, como por exemplo no caso de ser necessária refrigeração. 

Durante o estágio, acompanhei a distribuição por rotas com um AO aos serviços destacados durante 

uma manhã, onde consegui aperceber-me do papel importante destes profissionais neste método de 

distribuição, assumindo tarefas como verificação do stock físico de cada serviço (de modo a detetar 

erros/incoerências ou má arrumação de produtos) e garantia que o método de armazenamento usado 

para cada produto/medicamento é o correto. 

5.2.2. Omnicell® 

O Omnicell é um sistema de distribuição que se baseia num armário de arrumação de medicação 

controlado de modo semiautomático por software e manutenção por parte dos SF, aplicada atualmente 

apenas no Serviço de Emergência OBS da ULSM.  

Este sistema permite reduzir o tempo gasto pelos farmacêuticos e técnicos no armazenamento e 

distribuição a outros serviços, diminui erros de medicação e contagem de stock, permite uma maior 

autorregulação da medicação existente por serviço, entre outras vantagens.[16] Como forma de aumentar 

a segurança do sistema, apenas lhe podem aceder enfermeiros, farmacêuticos e TSDT através de um 

código individual e respetiva password ou por impressão digital (sendo o manuseio assistido por um 

AO para facilitar o processo de reposição). Para redução dos erros, os enfermeiros apenas acedem à 

medicação que selecionam se estiver prescrita em sistema informático para determinado doente. A 

adicionar a este facto, o Omnicell  apenas permite abrir a gaveta correspondente ao medicamento em 
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questão. O software emite diariamente listas de consumos: a primeira lista é emitida de manhã 

(corresponde a produtos com stock inferior a 50%), com reposição feita também de manhã; a segunda 

lista é emitida pela tarde (corresponde a stocks inferiores a 25%), com reposição nessa mesma tarde. No 

entanto, a contagem de stock deve ser revista sempre aquando da reposição e proceder à sua correção 

no caso de incoerência. 

No meu percurso no HPH, pude auxiliar na reposição e verificação de stock do Omnicell, 

acompanhada por um TSDT e um AO.  

5.2.3. Pedido Eletrónico 

Quando um serviço precisa de determinado medicamento ou produto farmacêutico que não exista 

no seu stock por rutura, falha técnica de reposição ou por não pertencer à lista determinada para o stock 

do serviço em questão, recorre-se ao sistema de pedido eletrónico aos SF.  

 O pedido eletrónico é realizado pelo enfermeiro chefe do serviço, sendo posteriormente 

preparado e registado informaticamente por um TSDT. Através do AI ou por auxílio de AO, o pedido é 

entregue ao serviço e assim satisfeito. É de salientar que existem determinados medicamentos e produtos 

farmacêuticos que exigem justificação do pedido, como misoprostol por exemplo. 

5.2.4. Distribuição pelos Centros de Saúde 

Os sistemas de distribuição dos SF albergam também o Agrupamento de Centros de Saúde 

(ACES), aplicando também a metodologia Kaizen. Ao longo da semana, são recolhidos os kanbans e as 

caixas vazias do sistema de dupla caixa, sendo repostos pelos TSDT nos SF do HPH. Posteriormente, 

em dias estipulados, a entrega desta reposição aos ACES é feita por uma empresa de distribuição, 

recorrendo a uma guia de transporte. 

Existem ainda algumas exceções a este método estipulado, como por exemplo, se o produto 

apresentar rutura de stock imprevista, pode-se recorrer ainda a um pedido eletrónico.  

5.3. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

A DIDDU é utilizada como método de distribuição diária de prescrições clínicas dos diferentes 

serviços clínicos, em dose individual unitária para um intervalo de tempo de 24 horas (alargando este 

período de tempo para casos em que os SF estejam encerrados, como fins-de-semana e feriados), que 

permite: reduzir interações e detetar erros de prescrição; assegurar a segurança do circuito do 

medicamento; facilitar o trabalho dos enfermeiros, diminuindo o tempo gasto em gestão da medicação; 

reduzir desperdícios; conhecer o perfil farmacoterapêutico de cada doente.[5] 

O circuito do medicamento por DIDDU começa pela validação de prescrições pela equipa de 

farmacêuticos, tendo em atenção a existência de alergias do doente, o tipo de dieta ou se a alimentação 
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é feita por sonda, a existência de medicação domiciliária e outros aspetos igualmente importantes. É 

nesta etapa que são detetados erros de prescrição, como por exemplo erro nas dosagens, erro na duração 

da terapêutica, interações e contraindicações de fármacos e duplicação de medicação, devendo ser feita 

a correção adequada e caso necessário alertar o médico prescritor (no caso de deteção de determinados 

erros, como por exemplo a duplicação de medicação, deve também ser registado o erro informaticamente 

com todas as informações referentes). De maneira a efetuarem uma verificação da prescrição mais 

eficaz/correta, é possível o acesso ao processo clínico do doente, mas em caso de persistência de dúvida, 

há que contactar o médico prescritor. No processo de validação, existem medicamentos que mesmo 

corretamente prescritos não são distribuídos aos doentes por este sistema, porque fazem parte do stock 

existente no próprio serviço. Após este passo, segue-se a preparação das gavetas de cada doente nas 

malas dos diferentes serviços ao longo da manhã por parte da equipa de TSDT. Existe ainda um período 

de tempo dedicado pelo farmacêutico à validação de alterações às prescrições anteriormente validadas, 

tendo o TSDT de rever estas alterações de modo a corrigir a medicação das malas em questão. Por volta 

das 14 horas, as malas são distribuídas aos serviços pelos AO, mas antes os farmacêuticos dão saída 

informática de toda esta medicação. Os produtos condicionados a refrigeração são neste momento 

adicionados às malas, sempre corretamente sinalizados. 

Alguma medicação pode ser devolvida aos SF nas malas do dia anterior que o AO recolhe após a 

ronda, sendo o registo informático feito por TSDT. As razões que levam a devoluções vão desde alta 

clínica, óbito do doente, alteração da medicação, entre outras. Caso a devolução seja de estranhar, o 

farmacêutico é alertado para tentar saber mais sobre este assunto com o serviço onde o doente está 

internado.  

Durante a tarde também ocorrem alterações, validadas pelo farmacêutico encarregue e preparadas 

por um TSDT, mas sem recorrer às malas, são então reservadas em envelopes ou sacos propriamente 

identificados (etiquetas com nome do doente, serviço e cama onde está internado e número do processo), 

colocadas nas respetivas caixas propriamente identificadas com o nome serviço. Estes pedidos são 

entregues por volta das 19 horas por um AO.  

Ao longo do estágio, muito tempo foi dedicado ao acompanhamento das validações das prescrições 

clínicas da DIDDU. Durante este processo, foi-me possível realizar algumas pesquisas recorrendo 

muitas vezes ao prontuário terapêutico e aos RCM (Resumo das Características do Medicamento) para 

auxiliar nas validações e outras pesquisas sobre informação de patologias ou medicação, que 

contribuíram para aumentar o meu conhecimento nesta área. Houve ainda oportunidade de, a partir 

da medicação de prescrições, pesquisar características de cada medicamento e saber a finalidade para 

cada patologia associada ao caso clínico. Foi-me possível também acompanhar a preparação das 

malas de unidose, onde consegui preparar as malas dos serviços de Ginecologia e Cirurgia I com total 

autonomia (sempre com dupla verificação posterior por um TSDT). 
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5.4. Distribuição por Atendimento Interno (AI) 

O Atendimento Interno assegura a distribuição da medicação quando os outros métodos de 

distribuição não foram suficientes, como no caso de serviços em que houve falha de medicação na 

DIDDU, por falha em stock do serviço, entre outras razões. Os pedidos por doente só são satisfeitos com 

preenchimento de um impresso com: nome, número do processo, serviço e cama do doente; nome DCI 

do medicamento ou outro produto farmacêutico com indicação da dose, forma farmacêutica e via de 

administração; justificação do pedido; assinatura e data do responsável de serviço. O farmacêutico deve 

verificar se o pedido corresponde à prescrição médica do paciente em questão e se a justificação é 

relevante. Se estiver tudo conforme, deve ser dada saída em sistema informático e entrega do pedido em 

envelopes ou sacos com devida identificação (etiquetas com nome do doente, serviço e cama onde está 

internado e número do processo). 

Outros casos de distribuição por AI são requisições de controlo especial como os hemoderivados, 

MPE, IVG (Interrupção Voluntária de Gravidez) e dispositivos anticoncecionais (DIU, implantes, etc.) 

e requisições de medicação pós alta a pedido do médico, com autorização clínica. 

Em relação ao Atendimento Interno, consegui acompanhar todas as etapas envolventes como a 

verificação das prescrições, registo de saídas de produtos, satisfação dos pedidos, preparação dos 

cofres de MPE, satisfação de pedidos de hemoderivados e registo dos mesmos, ganhando assim bastante 

autonomia no processo ao longo do tempo. 

5.5. Distribuição com controlo especial: Psicotrópicos e Estupefacientes, Hemoderivados, 

Interrupção Voluntária da Gravidez 
5.5.1. Psicotrópicos e Estupefacientes (MPE) 

O circuito de MPE é de acesso restrito a farmacêuticos, enfermeiros e médicos. Sendo assim, é o 

enfermeiro do serviço em questão que se dirige aos SF, mais concretamente ao AI e requisita a 

medicação com um impresso específico, o Anexo X da Portaria nº 981/98, devidamente preenchido 

(serviço, DCI, dose, via de administração, doente a quem foi administrado, número de processo, 

unidades utilizadas, dia/horas, número de unidades requisitadas, assinatura do enfermeiro/médico que 

administrou) e assinado pelo enfermeiro e médico responsáveis. Para simplificar este processo, a ULSM 

criou um método de cofres cuja chave está reservada ao pessoal autorizado, sendo possível inserir os 

AO no circuito, sendo estes que maior parte das vezes trazem os cofres (com o impresso no seu interior) 

ao AI. Como forma de agilizar o processo, foi estipulado um horário de entrega de cofres, havendo dias 

específicos de entrega para cada serviço.[17] 

Na dispensa, o farmacêutico verifica a conformidade do preenchimento dos impressos de 

requisição de MPE e, em caso de conformidade, coloca no interior do cofre as unidades requeridas. No 

final, assina os impressos entregues e envia uma 2ª via dentro do cofre, trancando-o no final. 

Posteriormente dá-se saída (por serviço) em registo informático das unidades enviadas, assinando e 
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arquivando o registo, juntamente com o impresso de requisição original. Caso o preenchimento não 

esteja conforme, o livro de requisições e o cofre vazio voltam ao serviço para retificação do erro. Se 

houver devoluções, deve ser preenchido e assinado igualmente o processo, mas a referir que se trata de 

uma devolução. O farmacêutico faz contagem das unidades devolvidas e posteriormente dá entrada 

informaticamente para atualização do stock, segundo o lote respetivo. 

Existe ainda a possibilidade de dispensa de metadona por distribuição em ambulatório na UFAH 

(através duma prescrição eletrónica ou através de um impresso manual específico do hospital), mas 

apenas quando é prescrita pela consulta de especialidade de Dor crónica e Cuidados Paliativos. 

Sobre a distribuição de psicotrópicos e estupefacientes, enquanto envolvida no AI, consegui 

autonomamente preparar o stock pedido pelo sistema de cofres, fazer registo do consumo dos mesmos, 

arquivar os registos e realizar a contagem diária de stock existente, com posterior verificação de um 

farmacêutico. Consegui ainda assistir a devoluções, pedidos de reembalamento de fármacos e receção 

de vários MPE, ficando assim a conhecer detalhadamente este circuito de controlo especial. 

5.5.2. Hemoderivados 

A identificação e registo na dispensa de hemoderivados servem para que numa eventual deteção 

de doenças infeciosas transmissíveis por estes produtos, haja uma facilidade em encontrar relações de 

causalidade. Com tal finalidade, foi criado um impresso fornecido no Despacho conjunto nº1051/2000, 

de 14 de setembro, constituído por constituída por «Via farmácia» autocopiativa e «Via serviço», com 

instruções sobre ao preenchimento, circuito e arquivo.[18] 

A distribuição de hemoderivados requer que o médico prescritor preencha o modelo específico 

de requisição de hemoderivados com a identificação do médico, do doente (nome e número de processo), 

DCI, quantidade e justificação clínica. Posteriormente o farmacêutico preenche com lote e laboratório, 

quantidade, número de registo do hemoderivado (os SF criaram uma tabela de registo sequencial de 

saída de hemoderivados para melhor rastreio das unidades dispensadas), número de distribuição e 

CAUL do INFARMED correspondente ao lote. A via original (Via farmácia) é arquivada enquanto a 

segunda via (Via serviço) é enviada com as unidades requisitadas (etiquetadas com dados do doente). 

Durante o estágio, assisti a vários pedidos de distribuição de hemoderivados, sendo possível aperceber-

me do método de dispensa, isto é, verificação da conformidade do pedido e das etiquetas 

identificadoras, preenchimento do impresso em papel referido anteriormente, verificação do CAUL 

segundo o lote dispensado e registo informático do consumo. 

5.5.3. Interrupção Voluntária de Gravidez (IVG) 

A distribuição de IVG, assim como DIU’s e implantes contracetivos, apenas é possível com 

prescrição clínica, sendo esta enviada aos SF através de um AO (circuito este também feito por sistema 
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de cofre fechado, onde estão reservados os kanbans e prescrições médicas dos respetivos itens pedidos). 

As prescrições têm de estar obrigatoriamente assinadas pelo doente, datadas e carimbadas, caso 

contrário não haverá aviamento do pedido.  

O farmacêutico prepara então cada pedido associando o respetivo kanban e faz o registo do 

consumo de stock informaticamente, dando saída por doente. Este registo é arquivado juntamente com 

a prescrição original. 

Ao longo do meu tempo de estágio, acompanhei e participei na preparação dos cofres de distribuição 

de IVG, assim pude verificar a prescrição médica em sistema informático, tendo em atenção se os 

métodos contracetivos em questão foram previamente usados pela mulher e há quanto tempo, fiz 

também o registo informático da saída dos produtos por doente e posterior arquivo. 

6. Produção e Controlo de Medicamentos 

6.1. Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis (UPE) 

Na preparação de medicamentos estéreis, a mais importante finalidade das instalações é garantir 

a esterilidade das preparações, sendo utilizada câmara de fluxo laminar horizontal (desinfeção é feita 

antes e após manipulação) e pressão positiva da sala de manipulação em relação às subjacentes. A UPE 

é dividida em 3 salas: 

 Uma primeira sala onde os operadores fazem a sua desinfeção e colocam máscara, touca 

de cabelo e proteção de pés e onde também se seleciona e desinfeta o material (apontando 

lotes e unidades numa folha de registo especifica); 

 Uma segunda sala de transição, a antecâmara, entre a primeira e a sala de manipulação, 

onde o operador calça uma segunda proteção de pés; 

 Uma sala de manipulação, onde se encontra a câmara de fluxo laminar horizontal, sendo 

aqui que os operadores calçam luvas estéreis e vestem batas para garantir ao máximo a 

assepsia do ambiente.  

Existe um transfer por onde se transfere o material desinfetado da primeira sala para a sala de 

manipulação.  

Nesta unidade são realizadas maioritariamente Bolsas de Alimentação Parentérica Total (APT) 

para Neonatologia, havendo também por vezes manipulação de bombas de morfina, sendo necessárias 

prescrições clínicas para ambas as preparações. No caso das APT, o médico preenche o impresso de 

prescrição com: identificação do recém-nascido e da mãe, número de processo, peso e idade do bebé, 

volumes dos diferentes constituintes possíveis de utilizar na preparação da APT, ritmo e volume final 

da preparação. Posteriormente, cabe ao farmacêutico verificar se os valores vão de acordo com os de 

referência e acrescentar uma sobrecarga ajustada (de modo a não perder componentes na purga devido 

a volume residual), sendo necessário aqui uma dupla verificação dos valores. As APT são divididas em 
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2 soluções: bolsa com solução de aminoácidos, eletrólitos (sódio, potássio, fosfato, magnésio), 

oligoelementos, heparina e vitaminas hidrossolúveis; seringa opaca com lípidos e as vitaminas 

lipossolúveis. A preparação é realizada por um farmacêutico e um TSDT, fazendo sempre dupla 

verificação de volumes e etiquetagem. Com a finalidade de estudar se as medidas de prevenção de 

contaminação microbiológica do meio de manipulação e da própria preparação, faz-se uma amostragem 

das luvas dos operadores e da bolsa respetivamente para realizar um exame microbiológico a cada. 

Por duas vezes no meu estágio, consegui assistir a todo o processo anteriormente descrito de 

preparação de bolsas APT para recém-nascidos, participando assim desde a verificação dos cálculos 

até à preparação das bolsas na sala de manipulação. 

6.2. Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC) 

Na preparação diária de citotóxicos, o mais importante é a proteção do operador e manutenção da 

esterilidade das preparações, utilizando diferentes pressões entre salas (pressão negativa na sala de 

manipulação evita saída de partículas para o exterior) e várias medidas específicas de higienização e 

desinfeção.  

Algumas das medidas implementadas em protocolo são: todos os farmacêuticos destacados para 

a UPC usam farda apropriada para evitar contaminação da própria roupa, touca de cabelo e proteção de 

calçado; o farmacêutico libertador de produto usa ainda luvas de nitrilo (com função impermeável para 

proteção do profissional); os operadores da sala de manipulação ao entrar na antecâmara calçam um 

segundo par de proteção de calçado e colocam uma máscara «bico de pato» P2, procedem à higienização 

de mãos extremamente cautelosa e eficaz e posteriormente vestem uma bata protetora impermeável 

estéril, passam as mãos por álcool isopropílico e calçam as luvas de nitrilo impermeáveis; o farmacêutico 

que manipula os CTX usa por cima das luvas de nitrilo impermeáveis, umas luvas estéreis de cor 

diferente (de modo a cortes possíveis serem rapidamente detetados) que troca a cada 10 minutos em 

média; a câmara de manipulação e a zona de trabalho é desinfetada corretamente antes e após 

manipulação; na câmara onde ocorre manipulação é utilizado um campo de modo a derrames serem 

imediatamente absorvidos para proteção do operador, devendo ser imediatamente trocado se tal 

acontecer.  

A UPC é dividida em 3 salas: 

 A primeira sala é composta por zona de validação e zona de preparação de tabuleiros com 

os medicamentos citotóxicos ou imunomodeladores, os injetáveis de grande volume, 

dispositivos médicos que faltem dentro da sala de manipulação e etiquetas identificadoras 

(tabuleiros são enviados para a sala de manipulação por um tranfer, sempre desinfetados 

com álcool); 

 A segunda sala, a antecâmara, onde ocorre a preparação e higienização dos operadores; 
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 A sala de manipulação, onde existe algum material previamente desinfetado e 2 câmaras 

de fluxo laminar vertical (uma câmara de Classe II.B com 100% filtração de ar, para 

preparação dos CTX, e outra BIO IIA com 70% filtração de ar, para fracionamento).  

O circuito de CTX inicia-se com prescrição informática por parte do médico, com posterior 

validação à UPC por parte de um enfermeiro via telefone. De seguida, o farmacêutico faz a validação 

informática do processo, isto é, faz avaliação do protocolo em vigor para cada doente, verifica as doses 

e volumes de preparação e se necessário confirma cálculos de ajuste como por exemplo ajuste à área 

corporal do doente ou ajuste à taxa de filtração glomerular como no caso da carboplatina. Se estiver tudo 

conforme procede para a impressão da prescrição clínica e etiquetas identificadoras (nome do doente, 

número da preparação, DCI, dosagem, volume, tempo/ritmo de administração e nome dos farmacêuticos 

encarregues). O tabuleiro de material é preparado pelo farmacêutico libertador de produto e transferido 

para a sala de manipulação pelo transfer, seguindo-se a preparação do CTX (um farmacêutico manipula 

a preparação e outro faz dupla verificação de volumes, conformidade das características da preparação 

e deteta falta de material da sala). Quando finalizada a preparação, o farmacêutico encarregue da 

libertação do produto deve verificar a correspondência de etiquetas, confirmar ausência de partículas 

indesejadas ou inconformidades na preparação e por fim embala num saco opaco próprio para proteção 

exterior igualmente identificado. O AO responsável envia depois o CTX para o Hospital de Dia junto 

com a folha de registo (assinada pelo farmacêutico de liberta o medicamento, indicando as horas a que 

foi enviado), de modo a que o enfermeiro responsável pela administração assine também e no fim 

devolva a folha assinada à UPC. Ao longo do dia, conforme término da preparação de cada protocolo, 

dá-se saída dos medicamentos por doente, com arquivo das prescrições registadas. No final do dia de 

trabalho, é necessário repor todo o material em falta e deve haver preparação da lista de doentes para o 

dia seguinte. É ainda de realçar que de modo a avaliar se as medidas/procedimentos seguidos para 

garantir esterilidade das preparações, faz-se um exame microbiológico a determinada preparação e às 

luvas de um farmacêutico operador.  

Na UPC estão arquivadas todas as informações que passam por esta unidade, como registos de 

cada doente, informações sobre protocolos/medicação, registos de avaliação microbiológica e lista de 

exposição dos operadores a citotóxicos, entre outros documentos importantes. 

Durante as minhas duas últimas semanas de estágio, consegui participar neste processo de preparação 

de CTX, auxiliando na validação de prescrições, onde consegui perceber a quantidade de patologias 

assistidas pelas manipulações na UPC, os diferentes protocolos de quimioterapia existentes, os vários 

tópicos a considerar para validação e a variedade de CTX em stock. Auxiliei ainda o farmacêutico 

libertador de produto na preparação de tabuleiros para manipulação e na libertação de produto final, 

ganhando alguma autonomia nestes procedimentos. Durante uma manhã, foi-me ainda proporcionada 

a entrada na sala de manipulação, onde percebi todas as medidas necessárias para controlo 
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microbiológico e proteção dos farmacêuticos e assisti à preparação de uma grande variedade de CTX, 

conseguindo entender a dinâmica da manipulação a um nível prático e não apenas teórico. 

6.3. Fracionamento 

O fracionamento de medicamentos realizado na ULSM corresponde à preparação de injeções 

intra-vítreas Eylea® (Aflibercept) e Avastin® (Bevacizumab) para tratamento da Degenerescência 

Macular relacionada com a Idade (com utilização off label do Bevacizumab), nas mesmas instalações 

que a preparação de CTX, a UPC. 

Toda esta preparação exige esterilidade, sendo necessários procedimentos de desinfeção de todo 

o material utilizado antes de entrar para a sala de manipulação, transferido para este pelo transfer e 

manipulação feita em câmara de fluxo laminar vertical BIO IIA. O processo é feito por um farmacêutico 

e um TSDT, iniciando-se pela verificação das prescrições previamente enviadas pelo médico e 

verificação da informação presente nos rótulos (DCI, lote, via de administração, PV e identificação do 

farmacêutico e TSDT a manipular). A manipulação propriamente dita resume-se à partição de uma 

ampola de fármaco por várias seringas estéreis de modo a rentabilizar o medicamente por vários doentes, 

em vez de uma ampola por doente. Antes de colocar as seringas prontas nas mangas esterilizadas, cabe 

ao TSDT fazer dupla verificação de volumes devido ao rigor exigido. De seguida, estas mangas devem 

ser identificadas com os rótulos e reservadas nas caixas de transporte (esterilizadas e seladas). O 

transporte destas caixas à Unidade de Cirurgia de Ambulatório do serviço de Oftalmologia está a cargo 

de um AO, que recolhe a assinatura do enfermeiro responsável que faz a receção destas. 

Os procedimentos estipulados para garantir esterilidade das preparações são avaliados por um 

exame microbiológico a amostras de preparações, posteriormente enviadas para o Serviço de 

Microbiologia. 

Durante uma manhã, acompanhei o fracionamento dos medicamentos para via de administração 

intra-vítrea. Assim, fiquei a conhecer os pormenores exigidos neste procedimento, a grande atenção 

aos volumes medidos, à presença de bolhas e a outros parâmetros importantes e o cuidado acrescido 

para garantir a esterilidade da preparação. 

6.4. Reembalamento 

A cargo dos TSDT, o reembalamento é feito quando é necessário individualizar uma dosagem 

específica de determinada medicação, através do fracionamento de comprimidos, ou quando determinado 

medicamento está em rutura de stock e é necessário racionalizar ao máximo embalagens multidose. No 

caso de necessidade de fracionamento, é necessário verificar se o laboratório autoriza tal através de 

consulta do Resumo das Características do Medicamento (RCM) ou por contacto direto com o laboratório. 

Os TSDT verificam diariamente que medicamentos é preciso reembalar, gerindo-os por 

urgência/necessidade, isto é, segundo o número de doentes prescritos com esta medicação e a sua 
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rotatividade, preenchendo um impresso específico com dados do medicamento original. Na sala de 

reembalamento, o TSDT começa por se equipar com bata, touca, máscara e luvas e desinfetar 

posteriormente o local de trabalho e máquinas de reembalamento. Se necessário inicia o processo com 

fracionamento do medicamento, preparando depois a máquina que embala a unidade em questão. Para 

tal, insere no sistema acoplado o número de unidades que se pretende embalar e os dados presentes no 

novo rótulo (DCI, nome comercial se se aplicar, laboratório, dosagem, lote, data de reembalamento e 

PV). Neste processo, o medicamento tem de ter atribuído um novo PV, sendo este 25% do PV do 

medicamento original, com um máximo de até 6 meses. No final, deve ser feita verificação da 

conformidade de reembalamento, para despiste de danos ou unidades duplicadas. O impresso 

inicialmente preenchido deve ser completado com um dos novos rótulos usados no reembalamento e 

parte da embalagem original (com lote e PV do mesmo). Este processo necessita dupla verificação por 

parte de outro TSDT, sendo o papel do farmacêutico apenas de verificação em caso de se tratar de MPE. 

7. Ensaios Clínicos 

“«Ensaio clínico ou ensaio», 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, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação 

de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia” (Lei 

n.º 21/2014, de 16 de abril: Artigo 2.º, Definições).[19] 

Atualmente a complexidade e o número de novos medicamentos de EC estão cada vez a aumentar, 

sendo necessário criar um centro de informação destes medicamentos nos SF, onde é compilada toda a 

documentação respetiva aos EC.[5] Deste modo, os promotores de cada EC em vigor devem assim 

elaborar um dossiê com toda a informação respetiva, incluindo protocolos, características do 

medicamento, mecanismo de ação, RAM, contraindicações, entre outros tópicos relevantes. 

No HPH, os EC são de fase II ou fase III e, por norma, de dupla ocultação, podendo haver 

comparação com fármacos comercializados ou placebo, com população em ensaio determinada pela 

própria ULSM. Esta determinação de doentes sujeitos ao EC deve ser feita segundo estudo de critérios 

de inclusão e exclusão.  

A receção desta medicação tem de ser feita por um farmacêutico, verificando o número de kit, 

lote e PV, realizando sempre o devido registo informático de entrada de encomenda no respetivo site do 

EC. Também está a cargo do farmacêutico a garantia do acondicionamento correto, a preparação e 

dispensa deste tipo de medicamentos e ainda a devolução em caso de desistência de ensaio (por exemplo 

em caso de reações adversas ocorrentes). Os monitores de cada EC visitam regularmente os SF para 

verificar o update do ensaio e se está tudo em conformidade. 
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Durante esta experiência de estágio, foi-me possível acompanhar algumas etapas do processo envolvido 

nos Ensaios Clínicos, onde me foram explicados os tipos de EC, os processos envolvidos na manutenção 

e dispensa deste tipo de medicação. Pude acompanhar a receção de alguns EC e posterior registo 

informático, devoluções por término do EC e ainda manipulação de medicamentos CTX de EC durante 

o meu estágio na UPC. 

8. Atividades de Farmácia Clínica 

8.1. Visitas clínicas  

A visita clínica baseia-se na análise de processos clínicos, com discussão de procedimentos 

médicos e farmacoterapia de cada doente da ULSM, fazendo-o apenas uma vez por semana. Apenas os 

serviços de Medicina M, Cirurgia B, Cirurgia C e SMI (Serviço de Medicina Intensiva) incluem nestas 

equipas de acompanhamento da visita médica profissionais farmacêuticos. 

8.2. Farmacovigilância 

O SIRAI (Sistema Informático de Reações Adversas e Incidentes) é a ferramenta principal de 

farmacovigilância na ULSM, criada em colaboração com a Unidade de Farmacovigilância (UF) do 

Porto. Os profissionais de saúde que detetam reações adversas a determinado medicamento ou 

dispositivo médico notificam-nas nesta sistema informático, com acesso imediato da UF do Porto a esta 

informação, analisando-a e notificando o INFARMED e a EMA (Agência Europeia do Medicamento). 

Ao contrário da notificação direta ao INFARMED, a utilização do SIRAI permite o preenchimento do 

formulário quase de forma automática e com acesso à medicação prescrita para cada doente nos últimos 

3 meses na ULSM. Este sistema de notificação permite ainda acesso às notificações feitas por todos os 

profissionais de saúde da ULSM, conseguindo acompanhar o estado de situação do doente. A notificação 

ao INFARMED sobre dispositivos médicos exige preenchimento do formulário manualmente e 

posterior digitalização, contrastando com a maior simplicidade do SIRAI. 

Durante o meu tempo de estágio dedicado à distribuição de medicamento em ambulatório, foi possível 

assistir quer a verificações de notificação de RAM no SIRAI, quer à realização de notificação após 

queixa do doente, possibilitando assim a aprendizagem sobre a informação que requer uma notificação 

deste tipo. 

8.3. Comissões técnicas 

No organigrama do HPH, existem destacados diferentes órgãos de apoio técnico, dos quais se 

encontram comissões técnicas que incluem profissionais dos SF: Comissão de ética, CCIRA (Comissão 

de Controlo de Infeção e Resistência a Antimicrobianos), CFT (Comissão de Farmácia e Terapêutica), 

Comissão Oncológica e a Comissão de Catástrofe.[20] Todas estas elaboram normas e procedimentos de 

modo a garantir uma melhoria contínua do hospital. 
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Anexos 

ANEXO I: Organização espacial do armazém dos SF 

 

Representação esquemática da organização do armazém dos SF localizado no piso -1 do HPH 

 



 
 

24 
 

ANEXO II: Sistema de kanban 

 

Modelo de kanban utilizado pelo sistema KAIZEN na gestão de stock dos SF do HPH 

ANEXO III: Sistema de kanban  

 

Modelo de kanban utilizado pelo sistema KAIZEN na gestão de stock dos serviços do HPH e dos 

ACES incluídos no sistema de distribuição dos SF deste hospital 
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ANEXO IV: Sistema de dupla caixa 

 

 

Sistema de dupla caixa utilizado no armazenamento de stock dos SF do HPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

ANEXO V: Sistema de alerta LASA 

  

Sistema de etiquetas de cores diferentes utilizado pelos SF com a finalidade de diferenciar dosagens 

e/ou medicamentos, sendo uma estratégia importante para os medicamentos LASA 

(Página da frente) 
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Sistema de etiquetas de cores diferentes utilizado pelos SF com a finalidade de diferenciar dosagens 

e/ou medicamentos, sendo uma estratégia importante para os medicamentos LASA 

(Verso da Página) 
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ANEXO VI: Sistema de alerta LASA 

 

Sistema de alerta visual dos medicamentos LASA, de modo a captar a atenção dos profissionais que 

lidam com este tipo de medicamento em armazém 

 

ANEXO VII: Sistema de alerta de medicamentos de alto risco 

 

 

Sistema de alerta visual dos medicamentos de alto risco, de modo a alertar para a necessidade de uma 

maior atenção por parte dos profissionais que lidam com este tipo de medicação.  
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