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RESUMO 

Cinco anos em formação técnico-científica no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêutica 

culminam na realização de estágio curricular. Toda a informação é posta em prática e pela 

primeira vez se contacta com utentes e o mundo da farmácia comunitária. O valor do 

Farmacêutico no momento da dispensa, aconselhamento e seguimento era-me subvalorizado 

até ao momento em que a qualidade de vida dos utentes estava nas minhas mãos.  

O relatório descrito representa 4 meses em estágio curricular em farmácia comunitária 

realizados na Farmácia de Grijó e, parcialmente, na Farmácia de São Mamede, ambas no distrito 

do Porto. Está dividido em 2 grandes partes. A primeira corresponde à descrição, equipa e 

atividades diárias desenvolvidas pela farmácia. Na segunda parte são explicados e elaborados 

os projetos postos em prática como o “Mês do Coração” e “Cuidados Veterinários: Mito vs 

Realidade”. 

  



Farmácia Comunitária  |  2018/2019 

 

                           Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

vi 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio. .................................. 1 

Tabela 2 - Principais regimes de comparticipação. .................................................................. 13 

Tabela 3 - Escalões em regime geral de comparticipação e respetivos grupos 

farmacoterapêutico: (1) Medicamentos Anti-infeciosos, (2) Sistema Nervoso Central, (3) 

Aparelho cardiovascular, (4) Sangue, (5) Aparelho respiratório, (6) Aparelho digestivo, (7) 

Aparelho geniturinário, (8) Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças 

endócrinas, (9) Aparelho locomotor, (10) Medicação antialérgica, (11) Nutrição e metabolismo, 

(12) Corretivos da volémia e das alterações eletrolítica, (13) Medicamentos usados em afeções 

cutâneas, (14) Medicamentos usados em afeções otorrinolaringológicas, (15) Medicamentos 

usados em afeções oculares, (16) Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores, (17) 

Medicamentos usados no tratamento de intoxicações, (18) Vacinas e imunoglobulinas. .......... 18 

Tabela 4 - Formações assistidas durante o estágio profissionalizante: (FFUP) Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto. ....................................................................................... 23 

Tabela 5 - Dados referentes ao estudo “A Hipertensão Arterial em Portugal 2013”[42]. ........... 24 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 - Distribuição por géneros da amostra populacional em percentagem (%). ................ 28 

Figura 2 - Análise estatística à pergunta "Conhece algum dos fatores de risco cardiovascular?".

 ............................................................................................................................................... 28 

Figura 3 - Análise estatística às perguntas (A) "Apresenta algum destes FRs?", (B) “Se sim, 

quantos?” e (C) “Entre os FRs, apresenta HTA?”. ................................................................... 29 

Figura 4 - Análise estatística à pergunta (A) “Toma medicação antihipertensora?” e distribuição 

por classes de PA de (B) “População diagnosticada com HTA e não medicada”. .................... 29 

Figura 5 - Distribuição por classes de PA de “População diagnosticada com HTA e medicada”.

 ............................................................................................................................................... 30 

Figura 6 - Distribuição por classes de PA de “População sem FRs nem HTA (não medicada)”.

 ............................................................................................................................................... 30 

Figura 7 - Análise estatística às perguntas (A) “Qual é a medicação antihipertensora que 

toma?” e (B) “Deixa de tomar a medicação quando os valores de PA estão controlados?”. ..... 31 

Figura 8 - Análise estatística às perguntas (A) “Mede regularmente a PA?” e (B) “Como faz as 

medições de PA?”. .................................................................................................................. 31 

Figura 9 - Análise estatística às perguntas (A) “Conhece alguma medida não farmacológica 

para o tratamento de HTA?” e (B) “Pondera fazer ou faz fitoterapia?”...................................... 32 

Figura 10 - Distribuição por grupos etários da amostra populacional em percentagem (%). .... 32 

Figura 11 - Análise estatística de DCVs nos grupos etários definidos (A) no geral, (B) no 

género masculino e (C) no género feminino. ........................................................................... 33 

Figura 12 - Análise estatística de diagnóstico de HTA no grupo etário 40-65 anos. ................. 33 

Figura 13 - Distribuição por classes de PA de grupo etário 40-65 anos. .................................. 34 



Farmácia Comunitária  |  2018/2019 

 

                           Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

vii 

Figura 14 - Análise estatística de (A) diagnóstico de DM e (B) consumo de tabaco no grupo 

etário 40-65 anos. ................................................................................................................... 34 

Figura 15 - Distribuição do grupo etário 40-65 anos com (A) patologias de RCV alto/muito alto 

e em (B) classes de RCV. ....................................................................................................... 35 

Figura 16 - Resultados do projeto “Cuidados Veterinários: Mito vs Realidade”. Vermelho: 

respostas incorretas. Cor-de-laranja: respostas empate. ......................................................... 42 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1 - Espaço exterior da FG: (A) Edifício de FG, (B) Cruz de Farmácias Portuguesas, (C) 

Montras de divulgação, (D) Identificação da farmácia e (E) Promoções vigentes. .................... 49 

Anexo 2 - Front office da FG: (A) Área comum, (B) Lado esquerdo, (C) Lado direito, (D) 

Gôndula central e linear móvel, (E) Gabinete personalizado e (F) Área atendimento ao público.

 ............................................................................................................................................... 51 

Anexo 3 - Back office da FG: (A) Área técnica de informática e economato, (B) Zona de 

armazenamento de medicamentos, (C) Frigorífico e bancada oposta à área técnica, (D) Gaveta 

de reservas pagas e não pagas, (E) Zona de arrumação de caixotes dos fornecedores, (F) 

Prateleiras, (G) Armazém de excedentes, (H) Computador de registo de temperaturas e 

humidades, (I) Gabinete de direção técnica e (J) Laboratório de MMs. .................................... 51 

Anexo 4 - Website da FG [9]................................................................................................... 52 

Anexo 5 - SI na FG: (A) SiFarma2000® e (B) Módulo SiFarma®. ........................................... 52 

Anexo 6 - Lista de medicamentos inseridos no "Projeto Via Verde do Medicamento"(Retirado 

de [12]). .................................................................................................................................. 53 

Anexo 7 - Mini-aplicações gadgets da (A) OCP® e (B) Cooprofar-Medlog®. .......................... 53 

Anexo 8 - Lista de SAs com margem/índice terapêutico estreito e necessitam de exceção a 

(Retirado de [24]). ................................................................................................................... 54 

Anexo 9 - Lista de MNSRM-EF disponível no INFARMED (Retirado de [31]). ......................... 54 

Anexo 10 - Lista de SAs em certas FFs com comparticipação (Retirado de [33]). ................... 55 

Anexo 11 - Laboratório de MMs na FSM................................................................................. 56 

Anexo 12 - (A) SI Pharma LM®, (B) Ficha de preparação de MM, (C) Exemplo de rótulos de 

MMs e (D) Ficha do manipulado em duplicado. ....................................................................... 56 

Anexo 13 - Preparação de dispensadores de medicação. ....................................................... 57 

Anexo 14 - Espaço físico de concretização do projeto “Mês do Coração”................................ 58 

Anexo 15 - Classificação de FRs (Adaptado de [40, 79]). ....................................................... 58 

Anexo 16 - Categorias de FRs emergentes e respetivos exemplos (Adaptado de [79]). .......... 59 

Anexo 17 - Classificação de PA (Adaptado de [44]). ............................................................... 59 

Anexo 18 - Recomendações terapêuticas (farmacológicas ou não) consoante classe PA e 

existência simultânea de outros FRs (Retirado de [45]). .......................................................... 60 

Anexo 19 - Medidas não farmacológicas e respetivas diminuições de PA (Adaptado de [48]). 60 



Farmácia Comunitária  |  2018/2019 

 

                           Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

viii 

Anexo 20 - Classes terapêuticas de tratamento farmacológico de HTA e respetivos exemplos 

(Adaptado de [80]). ................................................................................................................. 61 

Anexo 21 - Evolução do uso trimestral de antihipertensores desde 1999 até 2003 (Retirado de 

[53]). ....................................................................................................................................... 62 

Anexo 22 - Abordagem farmacológica de HTA consoante RCV associado (Retirado de [46]). 63 

Anexo 23 - Objetivos de manutenção consoante o perfil do utente (Adaptado de [43]). ........... 64 

Anexo 24 - Escala de RCV baseado no estudo SCORE para países europeus com (A) elevado 

(Croácia, República Checa, Estónia, Hungria, Lituânia, Montenegro, Polónia, Sérvia e 

Eslováquia) e (B) baixo (Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, 

Grécia, Islândia, Irelanda, Israel, Itália, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Holanda, Noruega, 

Portugal, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido) RCV (Retirado de [55]). ............. 65 

Anexo 25 - Inquérito ao utente do “Mês do Coração”. ............................................................. 66 

Anexo 26 - Plataforma online de cálculo de risco cardiovascular (Retirado de [57]). ............... 67 

Anexo 27 - Diagrama de RCV (Retirado de [56]). ................................................................... 67 

Anexo 28 - Panfleto sobre risco cardiovascular distribuído durante o “Mês do Coração”. ........ 68 

Anexo 29 - Posts do projeto "Cuidados Veterinários: Mito vs Realidade". ............................... 80 

Anexo 30 - Espaço físico de concretização da “Semana e Dia do Animal”. ............................. 81 

 

  



Farmácia Comunitária  |  2018/2019 

 

                           Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

ix 

ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

ACC/AHA American College of Cardiology/American Heart Association 

AIM Autorização de Introdução no Mercado 

ANF Associação Nacional de Farmácias 

ARA Antagonista de Recetores de Angiotensina 

BB Beta-Bloqueador 

BCC Bloqueador de Canais de Cálcio 

BDNP Base de Dados Nacional de Prescrições 

CCF Centro de Conferência de Faturas 

CNP Código Nacional do Produto 

CRO Centro de Recolha Oficial 

CV Cardiovascular 

DCI Denominação Comum Internacional 

DCV Doença Cardiovascular 

DHA Ácido Docosahexanoíco 

DL Decreto-Lei 

DM Diabetes Mellitus 

DST Doença Sexualmente Transmissível 

DT Diretor Técnico 

EPA Ácido Eicosapentanoíco 

FEFO First expired, First out 

FG Farmácia de Grijó 

FR Fator de risco 

FSM Farmácia de São Mamede 

HDL-c High Density Lipoprotein - Cholesterol 

HTA Hipertensão Arterial 

IECA Inibidor da Enzima Conversora de Angiotensina 

IMC Índice de Massa Corporal 

IVA Imposto sobe o Valor Acrescido 

MHRS Medicamentos Homeopáticos Sujeitos a Registo Simplificado 

MNSRM Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MNSRM-EF Medicamento Não Sujeito a Receita Médica de Venda Exclusiva em Farmácia 

MSRM Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

NO Óxido Nítrico 

OMV Ordem de Médicos Veterinários 

OTC Over-the-counter 

PA Pressão Arterial 

PAD Pressão Arterial Diastólica 

PAS Pressão arterial Sistólica 

PCSP Plano de Cuidados de Saúde Primários 



Farmácia Comunitária  |  2018/2019 

 

                           Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

x 

 

PCSVU 

 

Plano de Cuidados de Saúde Continuados e de Urgência 

PNASVACR 
Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia 

em Risco 

PRM Problema Relacionado com o Medicamento 

PV Prazo de Validade 

PVA Preço de Venda ao Armazenista 

PVF Preço de Venda à Farmácia 

PVP Preço de Venda ao Público 

QRcode Quick Response Code 

RA Reação Adversa 

RCV Risco Cardiovascular 

RRL Relação de Resumo de Lote 

SA Substância Ativa 

SCORE Systematic Coronary Risk Evaluation 

SI Sistema Informático 

SNS Serviço Nacional de Saúde 

VIL Verbetes de Identificação de Lote 

Ω-3 Ómega-3 

 

  



Farmácia Comunitária  |  2018/2019 

 

                           Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

xi 

ÍNDICE 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 1 

PARTE I: Atividades Desenvolvidas na Farmácia de Grijó ................................................... 2 

1. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA DE GRIJÓ ...................................................................... 2 

1.1. Agrupamento de Farmácias ....................................................................................... 2 

1.2. Localização Geográfica.............................................................................................. 2 

1.3. Horário de Funcionamento ......................................................................................... 2 

1.4. Espaço Físico ............................................................................................................ 2 

1.4.1. Espaço Exterior .................................................................................................. 2 

1.4.2. Espaço Interior ................................................................................................... 3 

1.4.2.1. Front office ................................................................................................. 3 

1.4.2.2. Back office ................................................................................................. 4 

1.5. Recursos Humanos ................................................................................................... 5 

1.6. Utentes ...................................................................................................................... 5 

1.7. Divulgação e Estratégias de Marketing ...................................................................... 6 

2. GESTÃO DA FARMÁCIA DE GRIJÓ ................................................................................. 6 

2.1. Sistema Informático ................................................................................................... 6 

2.2. Gestão de Stocks ...................................................................................................... 7 

2.3. Processamento de Encomendas e Fornecedores ...................................................... 8 

2.4. Receção e Verificação de Encomendas ..................................................................... 9 

2.5. Reserva de Produtos Pagos e Não Pagos ............................................................... 10 

2.6. Armazenamento ...................................................................................................... 11 

2.7. Gestão de Devoluções ............................................................................................. 11 

2.8. Empréstimos da/à Farmácia de São Mamede .......................................................... 12 

2.9. Gestão de Faturação e Receituário .......................................................................... 12 

2.10. Controlo do Prazo de Validade ............................................................................. 13 

2.11. Controlo da Humidade e Temperatura ................................................................. 13 

3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE ........................................ 14 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica ................................................................ 14 

3.1.1. Prescrição Médica............................................................................................ 14 

3.1.2. Validação da Prescrição Médica e Ato de dispensa .......................................... 16 



Farmácia Comunitária  |  2018/2019 

 

                           Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

xii 

3.1.3. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes ............................................... 17 

3.1.4. Regimes de Comparticipação ........................................................................... 18 

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica ......................................................... 19 

3.3. Outros Produtos Farmacêuticos ............................................................................... 19 

3.3.1. Produtos Manipulados...................................................................................... 19 

3.3.2. Medicamentos de Uso Veterinário .................................................................... 20 

3.3.3. Dispositivos Médicos ........................................................................................ 20 

3.3.4. Produtos Homeopáticos ................................................................................... 21 

3.3.5. Suplementos Alimentares................................................................................. 21 

3.3.6. Produtos de Cosméticos, Higiene Corporal e Puericultura ................................ 21 

4. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS ADICIONAIS ................................................................. 22 

5. FORMAÇÃO CONTÍNUA E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA FARMÁCIA .................. 22 

PARTE II: Projetos ................................................................................................................ 24 

1. “MÊS DO CORAÇÃO” ..................................................................................................... 24 

1.1. Contextualização ..................................................................................................... 24 

1.2. Fundamentos Teóricos ............................................................................................ 24 

1.2.1. Risco Cardiovascular ....................................................................................... 24 

1.2.2. Hipertensão arterial .......................................................................................... 24 

1.2.3. Escalas de Cálculo do Risco Cardiovascular .................................................... 26 

1.3. Estratégia Desenvolvida .......................................................................................... 26 

1.3.1. Inquérito ao utente ........................................................................................... 27 

1.3.2. Cálculo de risco cardiovascular ........................................................................ 27 

1.3.3. Panfletos .......................................................................................................... 27 

1.3.4. Aconselhamento .............................................................................................. 27 

1.4. Resultados e Discussão de Resultados ................................................................... 28 

1.4.1. Análise de inquérito ao utente .......................................................................... 28 

1.4.2. Avaliação de Risco Cardiovascular .................................................................. 32 

2. “CUIDADOS VETERINÁRIOS: MITO VS REALIDADE” ................................................... 35 

2.1. Contextualização ..................................................................................................... 35 

2.2. Fundamentos Teóricos ............................................................................................ 36 

2.2.1. Estatuto do Animal ........................................................................................... 36 



Farmácia Comunitária  |  2018/2019 

 

                           Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

xiii 

2.2.2. Risco de Saúde Pública ................................................................................... 36 

2.2.3. Adoção ou Compra Responsável ..................................................................... 36 

2.2.4. Cuidados Básicos ............................................................................................ 36 

2.2.5. Cuidados Adicionais ......................................................................................... 39 

2.3. Estratégia Desenvolvida .......................................................................................... 41 

2.3.1. Divulgação em Redes Sociais .......................................................................... 41 

2.3.2. “Dia do Animal” e parcerias .............................................................................. 41 

2.4. Resultados e Discussão de Resultados ................................................................... 41 

2.4.1. Sondagem online ............................................................................................. 41 

CONCLUSÃO ......................................................................................................................... 42 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................... 43 

ANEXOS................................................................................................................................. 49 



Farmácia Comunitária  |  2018/2019 

 

                           Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

1 

INTRODUÇÃO 

Sendo a farmácia comunitária (FC) o local de eleição da maioria dos utentes para lidar com 

questões de saúde, o Farmacêutico comunitário necessita de ter plena consciência do impacto 

das suas ações na saúde pública.  

A Farmácia de Grijó (FG) foi a minha primeira escolha para realização do estágio 

profissionalizante por se tratar de uma farmácia dinâmica, atual e próxima da comunidade. A 

Tabela 1 apresenta o cronograma das atividades desenvolvidas durante a realização do meu 

estágio.  

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio. 
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PARTE I: Atividades Desenvolvidas na Farmácia de Grijó 

1.  ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA DE GRIJÓ 

1.1. Agrupamento de Farmácias  

A FG e a Farmácia de São Mamede (FSM) em São Mamede Infesta, Porto, são um 

agrupamento de farmácias pertencentes à mesma proprietária, Dra.Maria Amélia Sousa. A 

direção técnica pertence a Dr.Daniel Pinto e a Dra.Maria Amélia Sousa, respetivamente, 

consoante o Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de Agosto [1]. 

1.2. Localização Geográfica 

A FG localiza-se na Rua Quinta da Fábrica n.º 211, no agrupamento de freguesias Grijó e 

Sermonde, no concelho Vila Nova de Gaia, do distrito do Porto, Portugal.  

Encontra-se numa zona habitacional rural com fácil acesso a outras localidades por estar 

próxima de uma estrada nacional e por ter diversas paragens de autocarros. Um dos caminhos 

de Santiago de Compostela atravessa a freguesia de Grijó, sendo que existe o Albergue S. 

Salvador de Grijó para os peregrinos. Além disso, a farmácia mais próxima encontra-se a 2.2 km 

de distância, de acordo com a Portaria n.º 352/2012 de 30 de Outubro [2]. O centro de saúde, a 

Associação de Socorros Mútuos e Fúnebres Familiares de Grijó, o Centro Social da Paróquia S. 

Salvador de Grijó (locais de prestação de cuidados de saúde), a Clínica Veterinária de Grijó, os 

estabelecimentos de ensino pertencentes ao Agrupamento de Escolas Júlio Dinis e a zona 

industrial encontram-se relativamente perto da FG. 

1.3. Horário de Funcionamento  

A FG encontra-se em funcionamento permanente de segunda-feira a sexta-feira desde as 9h 

até às 20h, de acordo com a Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro [3]. Ao sábado desde as 

9h até às 18h, com pausa para almoço às 13h até às 14h e ao domingo encontra-se fechada. 

Ocasionalmente, a FG é nomeada para serviço permanente desde as 9h até às 9h do dia 

seguinte de forma rotativa com outras farmácias do concelho de Vila Nova de Gaia, de acordo 

com o mapa de escalas exposto à porta da farmácia. 

Juntamento com o Dr.Daniel Pinto, o Diretor Técnico (DT), o meu horário foi estabelecido de 

segunda-feira a sexta-feira desde as 9h até às 18h com uma hora de pausa para almoço. Na 

eventualidade de necessitar de um dia da semana, este seria reposto ao sábado, dando a 

oportunidade de ver as diferenças no perfil e volume de utentes, bem como na dispensa de 

medicação.  

1.4. Espaço Físico 

1.4.1. Espaço Exterior 

O espaço da FG pertence ao rés-do-chão de um edifício habitacional (Anexo 1 - A). No 

exterior, a FG encontra-se bem sinalizada com a cruz verde e dinâmica das farmácias 

portuguesas, dando a informação do nome da farmácia, horário de funcionamento, dia, 

temperatura exterior e, ocasionalmente, algumas promoções (Anexo 1 - B). Na fachada vê-se a 
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identificação “FARMÁCIADEGRIJÓ”, bem como o logótipo e website da farmácia. As montras 

disponíveis servem de divulgação dos serviços farmacêuticos adicionais e promoções de linhas 

trabalhadas pela FG (Anexo 1 - C). A entrada na farmácia faz-se por duas portas. A primeira 

porta encontra-se sempre aberta durante o horário de funcionamento e onde é possível visualizar 

a identificação do DT, horário e mapa de escalas (Anexo 1 - D). A segunda porta é automática 

com campainha para efeitos de manutenção da temperatura e de aviso de entrada de utentes. 

Nesta pode-se evidenciar algumas promoções vigentes (Anexo 1 - E). 

1.4.2. Espaço Interior 

O espaço interior encontra-se adequado com a Deliberação n.º 1502/2014, de 3 de Julho [4], 

sendo que esta está de acordo com o DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto [1]. Deste modo a FG 

dispõem obrigatoriamente de zona de atendimento ao público, armazém, laboratório, instalações 

sanitárias e gabinete de atendimento personalizado. A mesma deliberação afirma que “as 

farmácias podem ainda dispor de outras divisões” facultativas [4] como o gabinete de direção 

técnica e área técnica de informática e economato. A FG é dividida em duas áreas principais: 

front e back office. 

1.4.2.1. Front office 

O front office divide-se em área comum, gabinete personalizado e zona de atendimento ao 

público.  

Na área comum (Anexo 2 - A) do front office destacam-se os lineares periféricos com 

produtos over-the-counter (OTC) como produtos veterinários, de aromaterapia, de higiene oral e 

capilares no lado esquerdo (Anexo 2 - B); e produtos biológicos, de alimentação especial, de 

cuidados de pré-mamãs/mamãs, de puericultura, de ortopedia e um linear exclusivo para 

cuidados de diabéticos como desafio feito pela ANF a diversas farmácias e 

dermocosméticos/cosméticos do lado direito (Anexo 2 - C). Na mesma área é possível identificar 

uma gôndola central e um linear móvel (Anexo 2 - D) onde são expostos OTCs de acordo com 

a sazonalidade, algumas promoções vigentes ou produtos em destaque. Nesta zona também 

existe uma pequena área infantil com jogos e revistas. 

O gabinete personalizado (Anexo 2 - E) é um pequeno quarto totalmente equipado que 

confere alguma privacidade ao utente aquando da prestação de serviços como determinação de 

parâmetros fisiológicos/bioquímicos, consultas de nutrição, podologia, depilação a laser e 

administração de injetáveis. Em algumas ocasiões, o gabinete é utilizado para formações 

internas.   

Na área de atendimento ao público (Anexo 2 - F) encontram-se quatro balcões equipados 

com computador, terminal de multibanco, leitor de cartão de cidadão, aparelho de leitura ótica, 

impressora de recibos/faturas, caixa registadora e apenas um com impressora de etiquetas de 

posologia conectada a todos os postos de atendimento. Um dos balcões tem por prioridade os 

utentes que estão previstos pela lei e o levantamento de produtos reservados pagos/não pagos. 

Em cada balcão encontra-se um expositor de OTCs em destaque e/ou posters de divulgação de 

atividades/serviços proporcionados pela farmácia. Além disso, nas gavetas dos balcões estão 
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localizados alguns MNSRM (medicamentos não sujeitos a receita médica) e amostras que 

possam auxiliar/acelerar o atendimento. Atrás dos balcões situam-se vários MNSRM, produtos 

homeopáticos, fitoterápicos e OTCs como produtos de dietética e suplementos alimentares, 

dispostos consoante a categoria e marca correspondente.  

1.4.2.2. Back office 

De acesso restrito, o back office está distribuído em dois pisos. O rés-do-chão inclui área 

técnica de informática e economato, zona de armazenamento de medicamentos, gabinete de 

direção técnica e instalações sanitárias. Enquanto que no piso inferior encontra-se o laboratório 

de manipulados e armazém. 

Na área técnica de informática e economato (Anexo 3 - A) faz-se a receção e verificação 

das encomendas, gestão de devoluções, de faturação e receituário e outras atividades que 

estejam relacionadas com a gestão da FG. Esta área está munida com diversos suportes 

informáticos como computador, impressora, impressora de etiquetas, aparelho de leitura ótica, 

telefone e telemóvel, que auxiliam o dia-a-dia no back office.  

A zona de armazenamento de medicamentos (Anexo 3 - B) é dividida em várias áreas. Nos 

gavetões guardam-se as embalagens maiores como saquetas, dispositivos médicos, alguns 

xaropes, etc, por ordem alfabética. Nas gavetas localizam-se medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) e alguns MNSRM organizados por ordem alfabética do nome comercial ou da 

denominação comum internacional (DCI), no caso dos medicamentos genéricos, e por ordem de 

dosagem sem qualquer distinção pela forma farmacêutica. Além disso, é possível encontrar 

psicotrópicos e estupefacientes numa gaveta com fechadura, produtos veterinários de acesso 

restrito, lancetas e tiras de teste de parâmetros bioquímicos como glicose e colesterol em gavetas 

separadas. Os medicamentos conservados no frio (2 a 8ºC) como insulinas, colírios e vacinas 

estão no frigorífico (Anexo 3 - C), controlado por um termohigrómetro, e estão organizados por 

ordem alfabética, à exceção dos medicamentos de frio reservados estarem na primeira 

prateleira. Na bancada da área técnica de informática e economato estão ainda medicamentos 

com prazo de validade (PV) curto numa “banheira” e produtos reservados numa gaveta divididos 

entre pagos e não pagos (Anexo 3 - D). As reservas incompletas mantêm-se junto ao 

computador devidamente identificadas. Por baixo da bancada localiza-se uma caixa com 

medicamentos fora do PV que necessitam de ser devolvidas ao fornecedor e, quando este 

processo é feito, são colocadas junto dos caixotes do fornecedor correspondente (Anexo 3 - E) 

ou em caixas identificadas pela marca, caso seja um delegado a proceder à recolha. Junto ao 

gabinete de direção técnica, existem prateleiras nas quais são colocados medicamentos em 

excesso sem organização específica e OTCs dispostos por categoria (Anexo 3 - F). Caso 

necessário, alguns excedentes são colocados no armazém (Anexo 3 - G) do piso inferior onde 

também se encontra o computador de registo de humidades e temperaturas (Anexo 3 - H). Por 

último, a medicação individualizada é preparada na bancada oposta à bancada da área técnica 

de informática e economato junto ao local dos medicamentos de entrega ao domicílio e cartões 

de campanhas promocionais (Anexo 3 - C).  
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O gabinete de direção técnica (Anexo 3 - I) é destinado a todas as atividades referentes à 

gestão da FG da responsabilidade quer do DT incutidos no decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de 

Agosto, quer da proprietária da farmácia [1]. A maioria das reuniões realizam-se no gabinete.  

O laboratório de medicamentos manipulados (Anexo 3 - J) encontra-se no piso inferior junto 

ao armazém e está totalmente equipado como o DL n.º 48547, de 27 de Agosto de 1968 dita [5]. 

Contudo, a FG não procede à realização de manipulados pois, em cooperação com a FSM, onde 

há mais pedidos, os manipulados são produzidos lá, à exceção de suspensões orais 

extemporâneas como antibióticos.  

1.5. Recursos Humanos 

Segundo o DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto [1], as FCs devem dispor de, pelo menos, dois 

Farmacêuticos, dos quais o DT está incluído, Técnicos de Terapia e Diagnóstico e “outro pessoal 

devidamente habilitado”.  

A FG é constituída por uma equipa de sete profissionais dos quais três são Farmacêuticos: 

a Dra.Maria Amélia Sousa (proprietária), o Dr.Daniel Pinto (DT) e a Dra.Patrícia Santos 

(farmacêutica substituta); três são Técnicos de Terapia e Diagnóstico: a Dra.Daniela Capitão, a 

Dra.Ana Oliveira e a Dra.Luciana Silva; e, por último, a Sra.Adília (auxiliar de limpeza). Nesta 

equipa, todos os membros apresentam diferentes funções, mesmo estando devidamente 

qualificados para a realização de qualquer atividade essencial para a FG. O enquadramento de 

estagiários está em vigor consoante o estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, DL n.º 288/2001, 

de 10 de Novembro [6]. Para dar vazam aos serviços proporcionados pela farmácia, estão 

incluídas na equipa três nutricionistas, uma podologista e uma esteticista.  

De salientar que a FG pertence a um grupo de farmácias designado de Grupo ADDO 

PHARM, o qual é constituído por cerca de 300 farmácias de todo o país. A ideia é em conjunto 

manterem-se “adaptados às tendências do mercado, focados no bem-estar e na superação 

constante das expectativas dos nossos associados, colaboradores, utentes e fornecedores” [7]. 

Durante o meu estágio, convivi com toda a equipa que mantém uma atmosfera tanto 

profissional e dinâmica como descontraída e amigável.   

1.6. Utentes 

A FG, como já referi anteriormente, encontra-se numa zona habitacional rural com locais de 

prestação de cuidados de saúde, como o centro de saúde e a Associação de Socorros Mútuos 

e Fúnebres Familiares de Grijó, estabelecimentos de ensino e zona industrial relativamente 

perto. Apesar da farmácia mais próxima ser a 2.2 km, os utentes que frequentam a FG são 

habituais, sendo que a maioria são idosos. Nesta sequência, é possível aferir que a medicação 

dispensada em maior escala corresponde à das doenças crónicas como diabetes mellitus (DM), 

colesterol e hipertensão arterial (HTA).  

No entanto, é possível verificar uma grande diversidade de utentes em diferentes proporções. 

Devido aos serviços prestados pela farmácia, as consultas de nutrição, podologia e depilação a 

laser atraem a população mais ativa, que por hábito vêm à procura de OTCs como suplementos 

alimentares, produtos de dietética e dermocosméticos/cosméticos. É também de salientar que a 
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existência próxima da Clínica Veterinária de Grijó permite uma maior dispensa de produtos 

veterinários.   

Além disso, por a freguesia de Grijó estar num dos caminhos de Santiago de Compostela, é 

usual diversos peregrinos passarem pela farmácia à procura de cuidados ou apenas indicações 

para o albergue.  

1.7. Divulgação e Estratégias de Marketing 

A FG dispõe de plataformas online que auxiliam à promoção de serviços farmacêuticos, bem 

como de campanhas promocionais e atividades desenvolvidas pela mesma.  

De acordo com a Portaria n.º 1427/2007, de 2 de Novembro [8], as FCs, através de um 

website (início em 2011), têm a possibilidade de dispensar medicamentos quer MNSRM como 

MSRM. Todas as informações como preço dos serviços prestados, forma de pagamento, área 

geográfica de dispensa ao domicílio, tempo de entrega e nome de DT são facilmente encontrados 

no website (Anexo 4)[9].  

Outras plataformas online como Facebook (início em 2011) e Instagram (início em 2016), 

pela coordenação do DT e da Dra.Patríca Santos, são frequentemente utilizadas para a 

divulgação de campanhas promocionais de MNSRM, principalmente dermocosméticos, de datas 

dos serviços proporcionados pela farmácia como consultas de podologia, nutrição e depilação a 

laser, e de atividades desenvolvidas pela mesma, possibilitando o convite dos utentes que 

seguem estas plataformas. O caráter informativo ainda não se encontra bem desenvolvido. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de trabalhar com uma das plataformas online 

(Instagram) para desenvolver um dos projetos de caráter informativo para a população 

seguidora.  

2.  GESTÃO DA FARMÁCIA DE GRIJÓ 

2.1. Sistema Informático 

O sistema informático (SI) utilizado pela FG é o SiFarma2000® (Anexo 5 - A), desenvolvido 

por Farmacêuticos da Glintt®. Trata-se de um SI de fácil acesso e bastante intuitivo que permite 

“a gestão e o atendimento das FCs”[10].  

O SiFarma2000® faz a gestão do produto desde a entrada deste na receção de encomendas 

até à sua saída no atendimento, gerando uma série de informação como stock, bónus, PV, preço 

de venda à farmácia (PVF), imposto sobre o valor acrescido (IVA), margem, condição/desconto 

e preço de venda ao público (PVP). Esta informação detalhada e organizada permite uma série 

de atividades desempenhadas no dia-a-dia do Farmacêutico comunitário: controlo de stock, 

gestão de PV, etiquetagem e consulta de estatísticas de venda.  

Durante o atendimento, o SI facilita a venda de medicamentos por diversas razões: criação 

de fichas para novos utentes, aceder à ficha de utentes habituais para averiguar dados 

biográficos necessários para a venda (nome completo e contribuinte) e histórico de venda do 

mesmo, selecionar o modo de venda de medicamentos (sem ou com comparticipação, venda 

suspensa ou devolução), fazer observações na ficha do utente, aceder a informação técnico-
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científica (ação, interações, posologia), imprimir e editar etiquetas de posologia, efetuar reservas 

pagas e não pagas, proceder ao abatimento de descontos e vales, selecionar modo de 

pagamento, etc. Todas estas funcionalidades e o bom uso destas aumentam a confiança do 

utente relativamente à farmácia a que se dirige, bem como o possível regresso do mesmo. No 

menu de atendimento há também a possibilidade de aceder ao Cartão Saúde das Farmácias 

Portuguesas e ao Cartão da FG, em que ambos permitem a acumulação de pontos que são 

convertidos em vales de desconto imediatos. Contudo, o utente deve escolher em qual prefere 

acumular.    

A FG encontra-se na vanguarda de um projeto pioneiro, também desenvolvido pela Glintt®. 

De modo a combater algumas falhas do SiFarma2000®, a Glintt® disponibilizou uma versão 

teste do Módulo SiFarma® (Anexo 5 - B), no qual também tem acesso a uma série de 

informações da Farmácia Portuguesa. Por exemplo, o SiFarma2000® não permite que num 

atendimento se atribuía diferentes contribuintes a diferentes faturas, pelo que é necessário fazer 

uma venda de cada vez. Já o Módulo SiFarma® contorna este problema por a cada atendimento 

ser possível escolher a ficha de utente para cada venda comparticipada ou não. No final do 

atendimento, há a possibilidade de imprimir uma fatura por cada venda e o utente pode pagar 

tudo junto. Outra nova funcionalidade é a utilização de Quick Response Code (QRcode) em vez 

do Código Nacional do Produto (CNP) para a verificação dos medicamentos durante o 

atendimento, de modo a controlar a venda de lotes de medicação de uso humano falsificada [11]. 

Contudo, este módulo ainda está em desenvolvimento por ainda estarem a ocorrer testes de 

programação e eficiência do SI. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar diariamente com o SiFarma2000® 

melhorando substancialmente a minha experiência anterior com este SI. No meu dia-a-dia, os 

menus de atendimentos e de receção de encomendas eram os mais utilizados bem como o menu 

de encomendas para criar notas de devolução de medicamentos para a FSM ou transferências 

para outras farmácias. Relativamente ao Módulo SiFarma®, passei a utilizá-lo em atendimentos 

quase no final do estágio, por o sistema de reservas estar indisponível no SiFarma2000®. Até 

essa altura só estive em contacto com o novo módulo em atendimentos acompanhados.  

2.2. Gestão de Stocks 

O tipo de gestão de stocks reflete significativamente nos resultados comercial e financeiro da 

farmácia bem como na satisfação do utente. Das principais decisões a tomar, a quantidade de 

stock de segurança que se deve manter na farmácia é deveras importante. De modo a não haver 

rutura de medicamentos quando necessário e/ou a não ficar acumulado nas zonas de 

armazenamento devido à falta de rotatividade, o responsável pelas compras deve estabelecer e 

atualizar o stock mínimo e máximo consoante as vendas efetuadas nos meses anteriores. Ambas 

informações são facilmente acedíveis na ficha do produto no SiFarma2000®. Outra decisão é 

quando efetuar as encomendas, visto que certos produtos são utilizados sazonalmente, como 

protetores solares, ou não têm tanta rotatividade devido à existência de um mercado vasto de 

genéricos com diferentes preçários. Relativamente a esta última afirmação, como já foi referido 

anteriormente, a FG pertence a um grupo de farmácias designado de grupo ADDO PHARM que 
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auxilia as farmácias cooperantes na melhor compra do medicamento genérico ou de referência 

de diferentes preçários e rentabilidade. O grupo envia propostas, para as farmácias, de cada 

laboratório com o qual tem acordo comercial celebrado. Estas são analisadas pelo responsável 

de compras e pode encomendar o tipo de medicamento e quantidade que mais se adequa à 

realidade da farmácia. De qualquer forma, existem objetivos obrigatórios que cada farmácia deve 

cumprir de modo a que o grupo possa honrar os compromissos comerciais que estabeleceu com 

cada laboratório protocolado. A escolha do fornecedor também é influenciada pelo tipo de gestão 

financeira que a FG terá. A escolha de um fornecedor com elevado PVF quer durante as 

encomendas diárias quer durante as instantâneas, refletirá no poder económico para próximas 

compras. Mesmo com estas advertências e a entrada correta de encomendas, é possível 

encontrarem-se erros de stock que rapidamente devem ser corrigidos.  

Durante o meu estágio, várias vezes observei o processo de encomendas diárias por 

consulta do histórico de vendas, o estabelecimento de quais os medicamentos genéricos ou de 

referência que rentabilizam mais (nunca colocando em causa a qualidade do medicamento que 

é dispensado ao utente ou pondo em causa as boas práticas farmacêuticas), efetuei encomendas 

instantâneas e procedi ao controlo de stocks por contagens físicas.  

2.3. Processamento de Encomendas e Fornecedores 

As farmácias obtêm medicamentos através de encomendas a grossitas/fornecedores de 

modo a satisfazer as necessidades do utente e a manter o stock de segurança. A FG, atualmente, 

tem como principais fornecedores: Cooprofar-Medlog®, OCP®, Empifarma®, Magium farma® e 

Alliance Healthcare®. A OCP® e Cooprofar-Medlog® são os grossitas responsáveis pela entrega 

da maioria dos medicamentos, mas consoante o PVF, tempo de entrega e algumas campanhas 

promocionais favoráveis à farmácia, outros fornecedores podem ser escolhidos.  

Existem várias formas de se realizarem encomendas desde diárias, instantâneas, manuais, 

via verde a via gadgets. Relativamente às encomendas diárias são efetuadas pelo menos uma 

por dia para todos os fornecedores de modo a manter o stock de segurança. O SI 

automaticamente gera uma lista de produtos a encomendar e o responsável pelas compras, 

Dr.Daniel Pinto, rege-se pelos stocks mínimos e máximos disponíveis na ficha do produto no 

SiFarma2000®, bem como na entrada e saída durante um determinado período de tempo. Se 

necessário, as fichas dos produtos podem ser ativadas ou inativadas tendo em conta a 

rotatividade do produto. Como já foi referido anteriormente, a FG por pertencer ao Grupo ADDO 

PHARM tem auxílio nas compras. As encomendas instantâneas são realizadas pontualmente no 

próprio SiFarma2000® aquando num atendimento a referência e/ou o número de embalagens 

não se encontrem disponíveis na farmácia, por a encomenda diária não ter satisfeito as 

necessidades do utente. A escolha do grossita depende do PVF e/ou do tempo de chegada. 

Nestes casos, é realizada uma reserva paga ou não paga em que o CNP, a quantidade, o nome 

e a dose do produto são impressos juntamente com o nome e contacto do utente. As vias 

telefónica/e-mail também são alternativas quando há a necessidade de confirmar a existência de 

um produto. Paralelamente, é preciso criar uma encomenda manual para depois dar entrada no 

SI. Outra possibilidade é a realização excecional de encomendas por via-verde. O INFARMED 
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deu início ao projeto “Via Verde do Medicamento” por colaboração com “associações 

profissionais do setor do medicamento (APIFARMA, ANF, GROQUIFAR e AFP)”. O objetivo 

principal é “melhorar o acesso a medicamentos cuja exportação/distribuição intra-comunitária é 

sujeita a notificação prévia ao INFARMED”. Os medicamentos abrangidos por este projeto estão 

incluídos numa lista disposta na Circular Informativa n.º019/CD/100.20.200 (Anexo 6) [12]. As 

farmácias aderentes sem stock efetuam uma encomenda via-verde através da ficha do produto 

no SiFarma2000® com base numa receita válida, demonstrando que há necessidade deste. 

Aquando da dispensa do medicamento, surge um alerta para se proceder a uma nova 

encomenda. O projeto iniciou em 2015 e encontra-se em continuidade. Em relação aos gadgets 

da Cooprofar-Medlog® e OCP® são mini-aplicações no ambiente de trabalho que permitem 

consultar a existência de referências, efetuar encomendas, acompanhar o circuito da encomenda 

e consultar dados de faturação (Anexo 7) [13].  

A FG trabalha diretamente com laboratórios como a Pierre-Fabre®, L’Oreal®, Farmodiética®, 

GlaxoSmitheKline®, entre outros de modo a obter melhores condições comerciais de quantidade 

e PVF.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de proceder a diversas encomendas instantâneas 

e via telefónica nos atendimentos e a encomendas manuais para dar entrada dos produtos no 

SI. Efetuei encomendas de campanhas mensais do fornecedor Cooprofar-Medlog®. Assisti à 

realização de encomendas diárias pelo responsável de compras bem como a definir os 

laboratórios mais rentáveis, consoante as propostas do Grupo ADDO PHARM. Todos estes 

processos de efetuar encomendas estão disponíveis no novo Módulo SiFarma®. 

2.4. Receção e Verificação de Encomendas 

A receção de encomendas efetua-se todos os dias e é o processo pela qual se dá entrada 

dos produtos encomendados no SI. Toda a equipa tem formação de receção de encomendas 

mas na maioria dos casos a Dra.Daniela Capitão é a responsável. As encomendas chegam à 

farmácia em caixas devidamente identificadas pelo grossista, número da encomenda, 

quantidade de caixas por encomenda e respetiva documentação (guia de transporte ou fatura) 

em duplicado.  

As encomendas para serem rececionadas necessitam da fatura vinda no caixote ou, em 

alguns casos, encontradas no gadget da Cooprofar-Medlog® e OCP®. Nela consta n.º da 

encomenda, fornecedor, destinatário, n.º da fatura, CNP, designação do produto, quantidade 

pedida, quantidade enviada, PVP, PVF ou PVA juntamente com margem, descontos, valor 

líquido, valor de IVA e valor total da encomenda.  

As encomendas são rececionadas no separador “Receção de Encomendas” no 

SiFarma2000®, onde é necessário encontrar pelo número da encomenda ou, se não houver, 

usar a opção [F3]Consultar. Em alguns casos, é necessário criar uma encomenda manual por 

esta ter sido feita via telefónica/mail com o fornecedor. Após selecionar a encomenda, introduz-

se o n.º da fatura e o valor total desta. De seguida, verifica-se estado da embalagem, registam-

se os produtos ao “picar” o CNP com o leitor de código de barras, introduz-se quantidades 

enviadas, verifica-se PV de todos os produtos e, por fim, atualiza-se o PVF. Só em produtos 
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novos ou existentes na farmácia que sofreram alteração do PVF, é necessário estipular o PVP 

tendo em conta a margem/rentabilidade para a farmácia, PVF, IVA, rotatividade do produto e 

PVP no mercado. Estes produtos devem ter sempre etiqueta com o CNP e PVP segundo o Lei 

n.º25/2011, de 16 de Junho[14]. MSRM têm o PVP definido a nível nacional, mas pode variar. 

Após verificar todos estes parâmetros, termina-se a receção, o SI atualiza os stocks 

automaticamente, as faturas são guardadas no local respetivo consoante o fornecedor e os 

produtos são guardados/armazenados ou separados para reservas.   

Durante o meu estágio, a receção de encomendas foi das primeiras tarefas por onde 

comecei. Para além de me permitir a conhecer os produtos vendidos e a sua rotatividade na FG, 

ajudou-me a entender que facilmente podem ocorrer erros de stock, validades e preços. Todos 

estes processos de rececionar encomendas estão disponíveis no novo Módulo SiFarma®. 

2.5. Reserva de Produtos Pagos e Não Pagos 

As reservas pagas e não pagas são efetuadas no momento do atendimento quando um 

produto em questão não está em stock na farmácia.  

As reservas são efetuadas no separador “Atendimento” no SiFarma2000® em “Opções -> 

Criar reserva [Alt+E]”. Se o utente tem ficha criada, os seus dados são adicionados 

automaticamente, caso contrário cria-se uma ficha ou preenche-se os dados. Se o utente quiser 

pagar, o produto é mantido nas vendas até ao final do atendimento. No cenário oposto, o produto 

é posto a 0 nas vendas. No final do atendimento saem dois talões de reserva, um para o utente 

vir mais tarde levantar o produto e o outro para a farmácia guardar até o produto chegar. Se for 

o caso, a reserva fica associada à encomenda instantânea feita, assim, aquando da receção de 

encomendas, aparece um alerta de que o produto está destinado a um utente. Os produtos pagos 

encontram-se também devidamente assinalado no SI durante a receção de encomendas 

aparecendo o stock a negativo. O produto é separado e uma mensagem via SMS é enviada a 

informar que o produto já pode ser levantado. Todas as reservas são divididas em pagas e não 

pagas e guardadas numa gaveta da bancada da área técnica de informática e economato. Nas 

fichas do produto também é possível ver todas as reservas feitas daquele produto desde o 

momento que a FG usa SiFarma2000®.  

Após a entrega do produto ao utente é necessário terminar a reserva. Para isso “pica-se” o 

código no talão de reserva dando acesso aos dados da reserva. No separador “Detalhes” é 

possível modificar o estado da reserva. Produtos não pagos são colocados com estado 

cancelado e produtos pagos como reserva dispensada.  

No novo Módulo SiFarma® há também a possibilidade de criar reservas, sendo que após 

atualização do SI a 26 de Junho de 2019, na FG deixou de ser possível fazer este processo de 

criação e resolução de reservas no SiFarma2000®. No Módulo SiFarma®, no cartão de cada 

medicamento, aparece um atalho de reserva de produto no qual é possível designar se é uma 

reserva faturada ou não faturada, efetuar encomenda instantânea e designar parte do stock da 

farmácia para uma reserva (especialmente efetuado em reservas via telefónica ou mail). Resolve 

uma particularidade das encomendas instantâneas, estas deixam de ficar associadas às 

reservas, sendo que se houver duas encomendas em curso com o mesmo produto, a que chegar 
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primeiro é atribuída à reserva. Além disso, o “fecho” das reservas ocorre de outra forma: é 

necessário aceder à ficha do utente, selecionar reservas e a pretendida, “picar” o CNP ou 

QRcode do produto e terminar o atendimento. Este processo é mais demoroso mas diminui 

potenciais erros de stock e de entrega errada da medicação ao utente.     

Durante o meu estágio procedi à realização de várias reservas principalmente por o produto 

não existir na farmácia momentaneamente. Ao dar entrada de encomendas separei reservas, 

associei ao respetivo talão de reserva e informei o utente que este já estava disponível para 

levantamento. Aprendi a funcionar com os dois processos de criação e fecho de reservas.  

2.6. Armazenamento 

A forma como os produtos são armazenados condicionam o seu circuito por isso devem ser 

armazenados de modo a cumprir as regras de conservação indicadas pelo fabricante. Como são 

organizados na farmácia facilita o atendimento por se demorar menos tempo à procura do 

produto em questão. Por exemplo, produtos veterinários para além de terem um linear 

evidenciado no front office, encontram-se separados dos medicamentos de uso humano no back 

office (uma gaveta e uma prateleira).  

Os produtos na FG estão armazenados no respetivo local (gaveta, gavetão, prateleiras, 

linear, atrás do balcão ou armazém) como previamente foi descrito em 1.4.2. Espaço interior. 

A principal regra a ser seguida em termos de armazenamento é a First expired, First out (FEFO), 

ou seja, os produtos com PV mais curto são os primeiros a ser dispensados. Por isso, há o 

cuidado extra de verificar se os produtos a serem armazenados devem ser colocados posterior 

ou anteriormente aos existentes.  

Os locais de armazenamento (armazém, front office e frigorífico) são controlados 

quinzenalmente quanto à humidade e temperatura de modo a garantir as especificações dos 

fornecedores. No caso de produtos termolábeis como insulinas, vacinas e alguns colírios devem 

ser guardados num frigorífico a 2 - 8ºC. 

Desde o início do meu estágio foi incutida a organização do espaço da FG para mais tarde, 

durante os atendimentos, pode-los efetuar com maior rapidez e eficácia. 

2.7. Gestão de Devoluções 

Em caso de ocorrência de inconformidades nas encomendas deve-se proceder à sua 

devolução ao fornecedor de origem. Embalagens danificadas, PV expirado, produto enviado ou 

pedido erradamente ou desistências de compra do produto por parte do utente são algumas 

situações de inconformidade.  

No SI é possível proceder-se à devolução no separador “Gestão de Devoluções”. Inicia-se 

por identificação do fornecedor em questão, dos produtos a serem devolvidos e data/hora de 

recolha dos mesmos. Posteriormente é necessário indicar o motivo pela qual há a devolução e 

o número da fatura referente aos produtos. A nota de devolução é impressa em duplicado sendo 

que ambas são rubricadas, datadas e carimbadas. O original e duplicado são colocadas à volta 

dos produtos a serem devolvidos. Até a devolução ser aceite pelo fornecedor, esta fica guardada 

no SiFarma2000®. 
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 Após análise da devolução e se for aceite por parte do fornecedor, pode-se proceder à 

regularização desta no separador “Regularização de Devoluções”. Esta pode ser realizada 

através de substituição do produto, reenvio do produto devolvido (se não for aceite) ou emissão 

de nota crédito do mesmo à farmácia. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de ver e realizar algumas devoluções 

principalmente por o PV estar expirado, por pedido errado ou por desistência de compra do 

produto.  

2.8. Empréstimos da/à Farmácia de São Mamede 

Por a FG e a FSM pertencerem à mesma proprietária, Dra.Maria Amélia Sousa, podem ser 

efetuadas encomendas em maior avulso de modo a obter melhor condição económica como 

preços mais baixos por comprar maior quantidade ou bónus na compra de x produtos.  

Estas encomendas podem ser tanto efetuadas em FG como em FSM por isso é necessário 

um método de “transferência interno”. Procede-se à devolução do produto em questão para a 

farmácia escolhida, ou seja, se o produto estiver em FG assinala-se como fornecedor a FSM e 

vice-versa. Tudo o resto é feito como uma devolução normal. Quanto ao transporte é necessário 

pedir recolha do produto à Cooprofar-Medlog®, para ser entregue na farmácia destino. Se for 

possível ou em urgência, a farmácia origem encarrega-se do transporte. 

Em casos periódicos, em vez de se realizar uma encomenda instantânea durante um 

atendimento, verifica-se o stock remoto na FSM para evitar uma compra num fornecedor 

grossista cujo PVF seria superior àquele quando a FSM o adquiriu.  

Durante o meu estágio várias vezes fui encarregue de separar os produtos de uma 

encomenda bem como do intercâmbio destes. Também tive a possibilidade de realizar 

devoluções para FSM. 

2.9. Gestão de Faturação e Receituário 

O SNS tem a responsabilidade de comparticipar parte do PVP ou total de alguns MSRM. 

Apesar de esta comparticipação ser imediata para os utentes, a FG trata mensalmente do 

receituário para receber o valor das comparticipações.  

No dia-a-dia numa FC é possível deparar-se com diferentes receitas, manuais e eletrónicas. 

As receitas eletrónicas são divididas em receitas sem papel (desmaterializadas) e em papel 

impressas no momento da prescrição (materializadas).  

O procedimento de tratamento do receituário é diferente das receitas eletrónicas para as 

manuais. Para o SNS realizar o pagamento da comparticipação à farmácia, não podem existir 

erros como falta de assinatura do Médico prescritor e do utente, intervalo superior a 30 dias entre 

a prescrição e dispensação, regime de comparticipação não assinalado ou errado, motivo de uso 

de receita manual não assinalado, número de embalagens superior a 4, dispensação incorreta 

da FF ou dosagem e, mais recentemente, uso de modelo antigo de receitas manuais depois de 

Julho de 2019 [15, 16]. Além disso as receitas manuais não podem conter rasuras, caligrafias 

diferentes nem canetas diferentes ou escritas a lápis sem todos motivos para não se realização 
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a comparticipação [17]. A dupla verificação destes potenciais erros por diferentes Farmacêuticos 

e a sua correção facilita a aceitação das receitas pela entidade.  

Após esta conferência, estas são organizadas em lotes de 30 receitas (atribuído aquando da 

dispensa) e em regime de comparticipação (Tabela 2). São impressos verbetes identificativos 

de lote (VIL) os quais servem de capa para o agrupamento de receitas. Posteriormente, imprime-

se a relação resumo de lote (RRL) por regime de comparticipação (capa dos regimes). Quatro 

cópias da Fatura são impressas, rubricadas e assinadas das quais o original e duplicado ficam 

na farmácia, o triplicado é enviado para a ANF e o quadruplicado é entregue na contabilidade. 

As receitas são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) que as podem devolver 

se se encontre algum erro resolvível pela farmácia. Como os processos são morosos, a ANF 

assume o valor das comparticipações junto das farmácias e o SNS posteriormente paga a esta. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar a dispensação de receitas manuais e 

verificar potenciais erros. Além disso, assisti à dupla verificação destas bem como a organização 

das receitas em VIL, RRL e Fatura. 

Tabela 2 - Principais regimes de comparticipação. 

Número de regime Regime de comparticipação 

01 SNS Geral 

47 SNS Manipulados 

48 SNS Pensionistas 

97x SNS Lote Eletrónico (receita sem papel) 

99x SNS Lote Eletrónico (receita com papel) 

 

2.10. Controlo do Prazo de Validade 

Segundo o DL n.º307/2007, de 31 de Agosto [1] as farmácias não podem dispensar qualquer 

produto, seja MSRM ou MNSRM, fora do PV. Para tal não ocorrer é necessário fazer o controlo 

do PV associado à dispensação dos produtos com menor PV (método FEFO). 

A FG faz controlos mensais de todos os produtos que tenham o PV a acabar nos 2 meses 

seguintes por impressão da “Lista de Controlo de Prazos de Validade” através do SI. No caso de 

produtos veterinários a lista indica os produtos que acabam a validade em 6 meses e os produtos 

de protocolo de diabetes em 4 meses. Os produtos com PV a terminar são separados e/ou 

escoados em primeiro lugar. Se não constituírem um risco para a saúde pública podem ser 

vendidos em promoção estando devidamente assinalados quanto ao PV e promoção. Outros 

produtos com o PV terminado são devolvidos ao fornecedor de origem.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de conferir manualmente os PVs da “Lista de 

Controlo de Prazos de Validade” de modo a verificar se o PV indicado pelo computador era o 

correto. 

2.11. Controlo da Humidade e Temperatura 

Na FG o controlo de humidade e temperatura é efetuado de 15 em 15 dias e está sob 

responsabilidade da Dra.Luciana Silva. Existem 3 termohigrómetros localizados no frigorífico, 

front office e armazém, que fazem o registo diário de hora em hora.  
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Os medicamentos termolábeis devem ser armazenados no frigorífico pois requerem 

temperaturas entre 2 a 8ºC. Outros produtos que não exigem estas condições são armazenados 

a uma temperatura ambiente entre os 15 a 25ºC. A humidade no frigorífico não é controlada por 

não ser possível controlar o valor de humidade abaixo dos 60% e, por isso, não existe 

obrigatoriedade de controlar este parâmetro. Para evitar que haja grande variação destes 

valores, existem ar condicionados no front e back office e desumificador no armazém.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir à recolha das temperaturas e 

humidades dos 3 termohigrómetros bem como onde se armazenam os dados para uma eventual 

inspeção.  

3.  DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE 

A dispensa de medicamentos trata-se um dos principais atos farmacêuticos em que o 

Farmacêutico cede produtos medicamentosos ou medicamentos perante prescrição médica e 

aconselhamento farmacêutico após avaliação do caso. Independentemente do tipo de dispensa, 

o Farmacêutico tem por dever informar o utente sobre a ação farmacológica e posologia do 

medicamento. Em casos de se evidenciar automedicação é importar alertar o utente sobre o uso 

correto e responsável.  

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM correspondem aos medicamentos que podem constituir um risco para a saúde do 

utente se não forem usados sem vigilância do Médico e/ou Farmacêutico, empregues para fins 

que não são considerados aqueles a que se destinam (off-label), possuam substâncias ativas 

(SA) com RAs evidentes ou cuja administração é via parentérica [18]. A dispensa de MSRM é o 

ato profissional em que há a cedência de medicamentos aos utentes mediante receita médica. 

Consta nas boas práticas farmacêuticas [19]:  

a. Receção da prescrição e validação da mesma: Identificação do utente, Médico e sistema de 

saúde, verificação da autenticidade e validade;  

b. Análise da farmacoterapêutica: avaliação da adequação do medicamento ao utente 

(contraindicações, alergias, etc) e verificação da posologia (dosagem, frequência de 

tratamento);  

c. Caso se verifique algum problema relacionado com o medicamento (PRM), identificação e 

resolução do mesmo;  

d. Dispensa do medicamento prescrito;  

e. Comunicação ao utente da informação relativa ao tratamento (oral e escrita através da 

colagem de autocolantes); 

f. Oferta de possíveis serviços farmacêuticos. 

3.1.1. Prescrição Médica 

Como já foi referido anteriormente em 2.9. Gestão de Faturação e Receituário, no dia-a-

dia numa FC, os farmacêuticos podem deparar-se com diferentes prescrições/receitas desde 
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manuais a eletrónicas. As últimas receitas são divididas em desmaterializadas (sem papel) e 

materializadas (impressa) [17]. 

 Através do Despacho n.º 2935B/2016, de 25 de Fevereiro de 2016, a receita 

desmaterializada ou sem papel tornou-se obrigatória a 1 de abril de 2016 para todas as entidades 

do SNS [20]. Este modelo eletrónico permite a prescrição de MSRM e MNSRM trazendo 

vantagens ao utente por numa mesma receita sejam incluídos diferentes produtos de saúde. O 

número de embalagens varia consoante o tratamento. Se o tratamento for de curta a média 

duração, o Médico pode prescrever 2 embalagens de cada medicamento com uma validade 

máxima de 30 dias. Se o tratamento for de longa duração, o Médico pode prescrever ate um total 

de 6 embalagens com uma validade de 6 meses. No caso de medicamentos unitários podem ser 

prescritas ate 4 embalagens se se tratar de um tratamento de continuação [17]. O utente pode 

ainda optar por aviar todos os produtos prescritos ou parte deles em diferentes farmácias e em 

datas distintas mas dentro do PV da receita. A desmaterialização da prescrição trata-se de um 

processo mais eficaz e seguro obrigando os profissionais a fazer um acesso eletrónico 

autenticado para emitir a receita e os utentes a apresentarem cartão de cidadão na dispensa. 

Por um SMS ou mail, o utente recebe o número de receita, o código de dispensa e de opção 

[21].  

A prescrição eletrónica materializada para além da informação indicada em cima, deve 

constar a referência ao tipo de receita: medicamentos (RN), psicotrópicos e estupefacientes 

(RE), medicamentos manipulados (MM), produtos para autocontrolo da diabetes mellitus (MDB), 

câmaras expansoras (CE), produtos de ostomia/incontinência/retenção urinária (OST), etc. Estas 

receitas podem ser renováveis desde que os medicamentos prescritos sejam de tratamento 

crónico [17]. 

Segundo a Portaria n.º224/2015, de 27 de julho, toda a prescrição de medicamentos, 

incluindo manipulados e estupefacientes/psicotrópicos, e alguns produtos de saúde, com ou sem 

comparticipação como dispositivos médicos e alimentação especial, deve ser eletrónica [22]. A 

prescrição por receita manual só pode ser feita em casos excecionais como falência informática, 

inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio e até 40 receitas por mês. Nas receitas 

manuais, no ato de dispensa, é necessário verificar se esta foi devidamente preenchida. Para 

além de outros dados descritos em 3.1.2. Validação da Prescrição Médica e Ato de Dispensa, 

deve constar vinheta do local de prescrição (não obrigatória), vinheta e assinatura do Médico 

prescritor e data de prescrição. Como têm apenas validade de 30 dias, é preciso confirmar que 

a dispensa ocorre dentro do prazo. Nas receitas manuais é só possível prescrever 4 embalagens 

de medicamentos diferentes ou 2 embalagens por medicamento, num total de 4 embalagens por 

receita. No caso de medicamentos unitários podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo 

medicamento. Salvo alguns casos, o utente pode obter quantidades mensais superiores 

mediante justificação da farmácia: quantidade de embalagens para cumprir a posologia é 

superior a 2 por mês ou 4 embalagens unitárias por mês; extravio, perda ou roubo de 

medicamentos; dificuldade de deslocação à farmácia; e ausência prolongada do país [17]. Estas 

receitas não são renováveis pelo que o utente deve levantar a medicação toda prescrita.  
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Em algumas receitas podem aparecer exceções assinaladas pelo prescritor justificando a 

insusceptibilidade de substituir o medicamento prescrito [17, 23]. A exceção a corresponde à 

dispensa de medicamentos com margem/índice terapêutico estreito identificados numa lista 

definida pelo INFARMED (Anexo 8)[17, 24]. Se a exceção b for invocada, o Farmacêutico só 

pode dispensar o medicamento prescrito devido a reação adversa (RA) prévia a um similar [17]. 

A exceção c é constada quando o utente necessita de mais do que 2 embalagens do 

medicamento por o tratamento ser superior a 28 dias [17]. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar com os 3 tipos de receitas sendo 

que verifiquei que as mais comuns são as eletrónicas materializadas. Nas receitas manuais tive 

mais dificuldades devido à compreensão da letra do Médico pelo que na maioria dos casos 

necessitava de confirmar o que estava escrito. Verifiquei que em algumas delas constavam erros 

(receita antiga, medicação indisponível no mercado, fora do prazo de validade), espaços a serem 

preenchidos e rasuras a caneta. Nestes casos, a receita não é admissível para dispensa nem 

para receber comparticipação do estado. As receitas desmaterializadas estão a ganhar terreno 

mas notei que utentes idosos têm alguma dificuldade em compreender o processo destas sendo 

necessário imprimir um talão a designar toda a medicação a ser dispensada bem como 

preencher os espaços dos códigos de dispensa e opção.  

3.1.2. Validação da Prescrição Médica e Ato de dispensa 

Na prescrição médica, seja materializada ou desmaterializada, devem constar dados 

relativos aos produtos a dispensar como a DCI da SA, FF, dosagem, dimensão da embalagem, 

CNP e/ou QRcode, posologia e número de embalagens [17]. Excecionalmente, os produtos 

podem ser designados pela sua denominação comercial, pela marca ou pelo nome do titular da 

autorização de introdução no mercado (AIM) quando [17]:  

a. Não existe medicamento genérico comparticipado ou só exista original de marca e licenças;   

b. Apenas podem ser prescritos para determinadas indicações terapêuticas; 

c. O prescritor apresenta justificação técnica quanto à inviabilidade de substituição do 

medicamento prescrito.   

Independentemente do tipo de prescrição, as receitas manuais e eletrónicas também devem 

conter numeração única atribuída pela base de dados nacional de prescrições (BDNP), local de 

prescrição, identificação do Médico prescritor (nome clínico, especialidade e contacto telefónico), 

identificação do utente (nome, número nacional e regime especial de comparticipação R ou O) e 

identidade financeira responsável (SNS, subsistemas públicos do SNS, SNS-Acidente, ISS ou 

acordos internacionais)[17]. Nas receitas manuais devem constar outros dados mencionados em 

3.1.1.Prescrição Médica.  

Durante a dispensa de medicamentos prescritos por DCI da SA e com grupo homogéneo, o 

Farmacêutico confere o direito ao utente de exercer a sua escolha de entre os medicamentos 

com mesma dosagem, FF e dimensão da embalagem. Nestes casos a farmácia deve de dispor, 

no mínimo, 3 medicamentos similares que correspondem aos 5 preços mais baixos de cada 

grupo homogéneo. O utente pode então optar por qualquer similar do grupo homogéneo 
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assumindo a diferença de preço. Na falta de grupo homogéneo, o Farmacêutico deve dispensar 

o medicamento que cumpre a prescrição médica [17].  

A validação da prescrição ocorre aquando da dispensa da medicação, sendo que o 

Farmacêutico deve fazer uma avaliação se esta é a mais adequada ao utente e deve promover 

a adesão à terapêutica por explicação da ação terapêutica, posologia e RAs; e esclarecimento 

de potenciais dúvidas. Se a receita médica contiver mais do que um medicamento, é essencial 

alertar o utente para potenciais interações medicamentosas bem como a toma correta de uma 

medicação pode não interferir com outras. Em casos de dispensa de medicação habitual deve-

se perguntar ao utente se ele está a experienciar alguma RA devido ao uso crónico. Manter um 

contacto próximo ao utente facilita a troca de informação.  

Durante o meu estágio, notei que os utentes tinham alguma dificuldade em transpor as suas 

dúvidas e preocupações comigo o que dificultava a revisão à terapêutica bem como a 

identificação de PRMs. Em outros casos, a dispensação de medicação era afetada pela 

ilegibilidade de receitas manuais sendo necessário tirar alguma dúvida com colegas ou contactar 

o Médico prescritor. 

3.1.3. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são todos os que possuem SAs que 

constam nas tabelas do DL n.º 15/93, de 22 de janeiro e no Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 

12 de outubro [25, 26]. Devido ao tráfico ilícito e ao risco de dependência inerente, estes 

medicamentos estão sujeitos a um maior controlo pelo que devem ser prescritos isoladamente 

em exceção das receitas desmaterializadas. As prescrições médicas materializadas ou manuais 

destes medicamentos são efetuadas no tipo RE enquanto que nas desmaterializadas a linha de 

prescrição é do tipo LE [17].  

Para a dispensa de psicotrópicos e estupefacientes e independentemente do tipo de 

prescrição, o Farmacêutico necessita de recolher uma série de dados: identificação do utente 

e/ou do adquirentes (nome completo, morada, documento de identificação, validade do 

documento e data de nascimento), número da prescrição, identificação da farmácia (nome e 

numero de conferência de faturas), medicamento (número de registo e quantidade dispensada) 

e data de dispensa [17].  

No final da venda são impressos 2 talões “Documento de psicotrópicos” em que consta esta 

informação toda. Estes talões são agrafados um ao outro com uma cópia da prescrição manual 

ou materializada, são arquivados no dossier e mantidos na farmácia por um período de 3 anos 

[17]. Também é possível digitalizar as prescrições e guardar informaticamente. No caso de 

prescrições desmaterializadas apenas é permitida a dispensa online [17]. 

A comunicação da dispensa de psicotrópicos é feita informaticamente para a BDNP mas as 

digitalizações das receitas manuais tem de ser enviadas ao INFARMED ate ao dia 8 do mês a 

seguir à dispensa [17].  
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3.1.4. Regimes de Comparticipação 

O SNS efetua a comparticipação de MSRM, podenda esta ser feita por regime geral ou 

especial enquanto que MNSRM não estão sujeitos a nenhum tipo de comparticipação. No regime 

geral de comparticipação, parte do PVP do MSRM é suportado pelo estado, existindo uma taxa 

fixa legislada (Tabela 3). Cada escalão corresponde a um grupo e sub-grupo farmacoterapêutico 

podendo a comparticipação variar consoante indicação terapêutica, modo de utilização, entidade 

prescritora e consumo. No escalão D são incluídos novos medicamentos ou de comparticipação 

transitória [27].  

Tabela 3 - Escalões em regime geral de comparticipação e respetivos grupos 
farmacoterapêutico: (1) Medicamentos Anti-infeciosos, (2) Sistema Nervoso Central, (3) Aparelho 
cardiovascular, (4) Sangue, (5) Aparelho respiratório, (6) Aparelho digestivo, (7) Aparelho 
geniturinário, (8) Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas, (9) 
Aparelho locomotor, (10) Medicação antialérgica, (11) Nutrição e metabolismo, (12) Corretivos 
da volémia e das alterações eletrolítica, (13) Medicamentos usados em afeções cutâneas, (14) 
Medicamentos usados em afeções otorrinolaringológicas, (15) Medicamentos usados em 
afeções oculares, (16) Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores, (17) Medicamentos 
usados no tratamento de intoxicações, (18) Vacinas e imunoglobulinas. 

Escalão Comparticipação Grupo Farmacoterapêutico 

A 90% do PVP 1, 2, 8, 15, 16, 

B 69% do PVP 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

C 37% do PVP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 

D 15% do PVP -- 

No caso do regime especial de comparticipação, na prescrição médica é obrigatória a 

menção da sigla R (48 - utentes pensionistas) ou O (01 - utentes abrangidos por outro regime 

especial de comparticipação mencionado na receita) [17]. A comparticipação em regime especial 

é efetuada em função do beneficiário, de patologias ou grupos especiais de utentes ou cidadãos 

estrangeiros com estatuto de refugiados ou direito de asilo em Portugal. No caso dos 

beneficiários, a taxa sob o PVP de MSRM é acrescida de 5% (escalão A) e 15% (escalões B, C, 

D). Se o PVP dos medicamentos é igual ou inferior ao 5º preço mais baixo do grupo homogéneo, 

a taxa aplicada é de 95% em qualquer escalão. A comparticipação de medicamentos utilizados 

em certas patologias ou por grupos especiais de utentes é definida por um despacho do estado 

e graduada consoante as entidades que prescrevem ou dispensam [17]. Relativamente aos 

cidadãos estrangeiros com estatuto de refugiados ou direito de asilo em Portugal, estes têm 

acesso gratuito ao SNS em situações de urgência, de cuidados de saúde primários e assistência 

medicamentosa na área de residência segundo a Lei n.º 27/2008, de 30 de junho [17, 28].  

Ainda existem produtos específicos que beneficiam de condições especiais de 

comparticipação. Manipulados são comparticipados em 30%. Produtos destinados ao 

autocontrolo da diabetes mellitus têm comparticipação de 85% do PVP em tiras-teste e 100% do 

PVP em agulhas, seringas e lancetas. Produtos dietéticos com carater terapêutico têm 100 % de 

comparticipação desde que sejam prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto 

Magalhães (IGM) ou nos centros de tratamento dos hospitais protocolados com o referido 

Instituto. Câmaras expansoras têm comparticipação de 80% do PVP, não podendo exceder 28€, 
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e é limitada a uma câmara expansora, independentemente do tipo, por utente, por cada período 

de um ano. Dispositivos médicos de apoio a doentes ostomizados e/ou com 

incontinência/retenção urinária têm 100% de comparticipação [17]. Regimes complementares 

estão disponíveis através de entidades devidamente aprovadas ou para certos grupos 

profissionais como é o caso dos subsistemas SAMS® (ligado aos bancários), Savida® (ligado 

aos trabalhadores da EDP), IASFA® (ligado a alguns elementos das forças armadas), etc. 

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM correspondem aos medicamentos que não encaixam nas condições descritas 

para MSRM e na maioria dos casos não têm comparticipação [18]. Alguns MNSRM para uso 

humano podem ser vendidos fora das farmácias por autorização do INFARMED visto trazer mais 

vantagens ao utente relativamente ao maior número de postos de venda e na competitividade 

de preços. Contudo a venda deve ser efetuada por Farmacêuticos, Técnicos de farmácia ou sob 

a sua responsabilidade. Estes medicamentos são muitas vezes solicitados em regime de 

automedicação ou por indicação farmacêutica pelo que o uso racional do medicamento deve ser 

sempre assegurado [29]. O DL n.º128/2013, de 5 de setembro criou uma sub-categoria de 

medicamentos não sujeitos a receita médica de venda exclusiva em farmácia (MNSRM-EF) [30]. 

O INFARMED dispõe de uma lista de DCIs que identifica quais são MNSRM-EF (Anexo 9) [31]. 

Atualmente, o regime de preços de venda ao armazenista (PVA) dos MNSRM é livre sendo que 

apenas estão fixadas as margens máximas de comercialização [29].  

Durante o meu estágio notei que a automedicação e/ou indicação farmacêutica de MNSRM 

é frequente pelo que constantemente devem ser emitidos alertas aos utentes sobre a ação, modo 

de utilização, duração e RAs. A maioria dos MNSRMs vendidos eram antipiréticos/analgésicos, 

obstipantes e laxantes. Tive também a oportunidade de ver e realizar atendimentos em que 

existiram up e cross-selling.  

3.3. Outros Produtos Farmacêuticos 

3.3.1. Produtos Manipulados 

O medicamento manipulado corresponde a qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

que é preparado e dispensado sob a responsabilidade de um Farmacêutico. Distingue-se fórmula 

magistral de preparado oficinal por um ser preparado consoante receita médica e o outro pelas 

indicações compendiais de uma farmacopeia ou formulário [32]. 

O Farmacêutico tem como responsabilidade em todo o processo assegurar a qualidade da 

preparação sob as boas práticas e a segurança relativa às doses das SAs e às interações 

medicamentosas [32].   

Como já foi referido em 3.1.4. Regimes de Comparticipação, os medicamentos 

manipulados são comparticipados em 30% do PVP se mediante prescrição médica [17]. 

Segundo o Despacho n.º 18694/2010, de 16 de dezembro, várias SAs em certa FF propostas 

pelo INFARMED ao Governo beneficiam desta comparticipação (Anexo 10) [33]. Podem ser 

acrescidos outros manipulados que cumpram as seguintes condições [32]: 

http://www.sg.min-saude.pt/NR/rdonlyres/B9EBB192-952E-4C97-94FD-6B54A9F75A58/25217/6102861029.pdf
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a. Inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual SA, na forma farmacêutica 

pretendida; 

b. Existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente; 

c. Necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências terapêuticas 

de populações específicas, como é o caso da geriatria e da pediatria.  

A FG não faz preparação de medicamentos manipulados mas aceita receitas médicas destes 

e transpõe a preparação para a FSM (Anexo 11). Inicialmente, as responsáveis pelo laboratório 

de manipulados, após receção da receita médica digitalizada, verificam o stock de SAs e 

excipientes e procedem à realização do orçamento. Posteriormente, o utente é informado do 

PVP do manipulado e dá o seu consentimento para preparação deste. Assim, na FSM com ajuda 

do SI Pharma LM® (Anexo 12 - A), realiza-se ao preenchimento da ficha de trabalho durante a 

manipulação (Anexo 12 - B), dando baixa das quantidades utilizadas no stock no momento; 

imprime-se o rótulo com informação relevante do preparado (posologia, PV e forma de 

conservação) e do utente (Anexo 12 - C); e a ficha do manipulado em duplicado (Anexo 12 - D).  

O cálculo do PVP é efetuado conforme os critérios estabelecidos na Portaria n.º 769/2004, 

de 1 de julho: o valor dos honorários, o valor das matérias-primas, o valor dos materiais de 

embalagem e IVA a 6% [34].  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de observar e preparar alguns medicamentos 

manipulados como cremes, cápsulas e soluções em FSM durante 1 semana.  

3.3.2. Medicamentos de Uso Veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário definem-se como toda a SA com propriedades curativas 

ou preventivas de doenças ou de sintomas com o objetivo de quando administradas no animal 

restaurarem ou modificarem funções fisiológicas ou auxiliar no diagnóstico Médico-Veterinário 

[35]. 

Durante o meu estágio deparei-me com vários atendimentos de venda de desparasitantes 

externos e anticoncecionais veterinários. Reparei que existe algumas dificuldades em questão 

aos cuidados veterinários ou então eram mínimos por isso ter escolhido como um dos projetos 

este tema.  

3.3.3. Dispositivos Médicos 

Dispositivo médico define-se como qualquer instrumentos, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado exclusivamente em seres humanos para fins de [36]: 

a. Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;  

b. Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma 

deficiência;  

c. Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico;  

d. Controlo da conceção. 

 

 

http://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/portaria_769-2004.pdf/a0b1c512-ac77-42d4-9b06-8b1f3da9fb4d
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3.3.4. Produtos Homeopáticos 

Segundo o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto os produtos farmacêuticos homeopáticos 

passaram a ser designados por medicamentos homeopáticos sujeitos a registo simplificado 

(MHRS). Correspondem a medicamentos obtidos a partir de substâncias denominadas stocks 

ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na 

farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado 

Membro e pode conter vários princípios [37]. 

O princípio básico da homeopatia determina que o tratamento se baseia na diluição da 

mesma substância que produz a doença no indivíduo saudável. Quanto maior o fator de diluição 

da substância em questão maior a profundidade a que atua. De forma geral, os MHRS com 9 

CH, normalmente são indicados para situações mais agudas enquanto que os de 30 CH são 

utilizados para tratar situações mais crónicas.  

Na FG existe uma grande componente de homeopatia sendo aconselhados em cross selling. 

A farmácia trabalha essencialmente com a Boiron® que disponibiliza às farmácias buddy 

systems para facilitar o aconselhamento. 

3.3.5. Suplementos Alimentares 

O suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar o 

regime alimentar normal e que são constituídos por fontes concentradas de nutrientes ou outros 

com efeitos nutricional ou fisiológico vendidas em diversas FFs como cápsulas, pastilhas, 

comprimidos, pílulas, etc [38].  

O Farmacêutico diariamente trabalha com suplementos alimentares tendo de aconselhar 

cuidadosamente o produto. Deve ser dado o alerta ao utente que o suplemento alimentar não 

substitui medicação nem dieta variada. 

3.3.6. Produtos de Cosméticos, Higiene Corporal e Puericultura  

Segundo o DL n.º189/2008, de 24 de setembro, o produto cosmético é definido como 

qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com o corpo humano 

principalmente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, 

dentes e mucosas labiais, com o objetivo de limpar, perfumar, modificar aspeto, proteger, manter 

em bom estado ou de corrigir odores corporais [39]. 

Na FG, relativamente aos lineares de produtos cosméticos, existem lineares das marcas 

Avène®, Vichy®, Uriage®, Caudalíe®, La Roche Posay®, Isdin®, Aveeno®, Papillon®, Piz 

Buin®, SVR®, Jowaé®, entre outras. Em termos de produtos capilares, as marcas 

predominantes são Klorane®, Phyto® e Ducray®. No que toca à higiene íntima pode-se 

encontrar marcas como Lactacyd®, Saforelle® e Saugella®. Relativamente à higiene oral, 

algumas marcas com que a FG trabalha são Eludril®, Elgydium®, Vitis®, Sensodyne®, Oral-B® 

e Corega®. Produtos da marca Klorane®, Uriage®, Mitosyl®, Chico®, Aveeno®, Mustela®, 

Medela®, Aptamil® e Nutriben® são encontrados na zona de puericultura. 
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4.  SERVIÇOS FARMACÊUTICOS ADICIONAIS 

A FG dispõe de vários serviços para a população que para além de valorizar a farmácia, dão 

maior destaque em relação às farmácias em redor. Desses serviços inclui-se: 

a. Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos: Constitui um dos serviços mais 

procurados pelos utentes da FG para controlo do seu estado de saúde. As determinações 

ocorrem no gabinete personalizado e têm um custo associado. É possível fazer 

determinações de pressão arterial, ritmo cardíaco, colesterol total, triglicerídeos, glicémia 

capilar, peso, altura e IMC. 

b. Administração de Medicamentos Injetáveis: Certos medicamentos injetáveis como anti-

inflamatórios, vitamina B, insulina e vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação 

são autorizados a administração em farmácia por Farmacêuticos.  

c. ValorMed®: É um serviço gratuito de recolha de embalagens vazias de medicamentos ou 

medicamentos fora do PV. Existem contentores para o efeito que, quando completos, são 

selados e posteriormente recolhidos pelo respetivo fornecedor. 

d. Serviços de Nutrição: Na FG existem 3 tipos de consultas de nutrição. A dieta EasySlim® 

ocorre todas as terças-feiras. A dieta do Prato® ocorre de 15 em 15 dias às quartas-feiras. A 

dieta VivSport® é a mais recomendada para desportistas e ocorre uma vez por mês às 

quartas-feiras. Todas as dietas são no horário das 14h30 às 19h45 e são realizadas por 

nutricionistas credenciadas.  

e. Serviços de Depilação: A depilação a laser é de 3 comprimentos de onda podendo o utente 

escolher qual se adequa mais. Realizam-se de mensalmente às sextas-feiras e sábados das 

9h às 19h por uma profissional credenciada.  

f. Consultas de podologia: Realizam-se mediante marcação com a Drª.Rafaela. 

g. Entrega ao Domicílio: As entregas ao domicílio têm um valor acrescido quando o valor total 

da medicação a entregar é inferior a 20€. A Dra.Ana Oliveira e a Dra.Luciana Silva estão 

encarregues deste serviço. 

h. Dispensadores na Farmácia e Centros Sociais: A FG dispõem de dispensadores de 

medicação para os utentes que sentem dificuldades em saber o quê e quando tomar a sua 

medicação (Anexo 13). Para isso deixam na farmácia a medicação e um plano terapêutico 

para a Dra.Ana Oliveira e a Dra.Luciana Silva se guiarem. À medida que há falta de medicação 

são pedidas as receitas. Os mesmos dispensadores são realizados para o Centro Social 

Paroquial de Argoncilhe. Atualmente não têm um custo associado.  

5.  FORMAÇÃO CONTÍNUA E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA 

FARMÁCIA 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de alargar os meus conhecimentos na área do 

aconselhamento farmacêutico, cross e up-selling. Através diversas ações de formação internas 

e externas sobre dermocosméticos, produtos homeopáticos, aromaterapia, etc (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Formações assistidas durante o estágio profissionalizante: (FFUP) Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto. 
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PARTE II: Projetos 

1. “MÊS DO CORAÇÃO” 

1.1. Contextualização 

No início do estágio curricular, o Dr.Daniel Pinto (DT), para conhecer e lidar com os utentes, 

deu-me a responsabilidade de organizar o evento anual “Mês do Coração” na FG. O projeto foi 

posto em ação em Maio, o mês proposto pela Fundação Portuguesa de Cardiologia para divulgar 

as problemáticas cardiovasculares. Esta dinâmica consistia simplesmente na distribuição de 

panfletos acerca do colesterol, medir gratuitamente a pressão arterial e divulgar promoções de 

tensiómetros (Anexo 14). Perante esta proposta, vi a oportunidade de alargar o tema para o 

risco cardiovascular, os fatores desencadeadores deste e o cálculo do SCORE. Neste sentido, o 

principal objetivo do projeto seria verificar o grau de conhecimento, educar, esclarecer e informar 

os utentes interessados.  

1.2. Fundamentos Teóricos 

1.2.1. Risco Cardiovascular 

A probabilidade de uma pessoa sofrer em evento cardiovascular (CV) inesperado (fatal ou 

não fatal) designa-se de risco cardiovascular (RCV) global [40]. A interação entre os fatores de 

risco (FRs) têm um efeito sinérgico e multiplicativo, pelo que, a presença de mais que um FR 

potencia o RCV [41].  

Para uma melhor decisão farmacológica ou não farmacológica é necessário uma 

interpretação cuidada dos FRs. Certos FRs estão estabelecidos e são incorporados em modelos 

do cálculo do RCV. Contudo, atualmente, não é possível criar uma lista completa e definitiva pela 

identificação de novos FRs, levantado a questão da qualidade das atuais tabelas de previsão de 

RCV para a intervenção clínica e terapêutica [40]. Os FRs são divididos em clássicos não 

modificáveis, clássicos modificáveis e emergentes (Anexo 15). 

1.2.2. Hipertensão arterial 

Em Portugal, o estudo “A Hipertensão Arterial em Portugal 2013” revelou os seguintes dados 

descritos na Tabela 5. Em 2013 verificou-se que cerca de 73% da população total não 

apresentava HTA mas menos de metade não efetuava o seu controlo. 

Tabela 5 - Dados referentes ao estudo “A Hipertensão Arterial em Portugal 2013”[42]. 

 Prevalência HTA (%) Controlo HTA (%) PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Género Masculino 23,9 33,1 133,9 76,3 

Género Feminino 29,5 37,4 129 74,7 

População Total 26,9 35,6 130,8 75,3 

O controlo da pressão arterial (PA), bem como de outros FRs, é crucial para a prevenção de 

doenças cardiovasculares (DCVs), desde a infância. Daí um diagnóstico e tratamento 
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farmacológico ou não farmacológico corretos serem essenciais para baixar o RCV global [43]. 

Para o diagnóstico de HTA é necessário que a PA em consultório seja persistentemente elevada 

em, pelo menos, 2 ocasiões diferentes afastadas por uma semana: a pressão arterial sistólica 

(PAS) ≥ 140 mmHg e/ou a pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg [44]. Esta definição é 

aceitável para pessoas com idade ≥ 18 anos, não medicadas com antihipertensores e que não 

apresentem patologias agudas ou gravidez. O Anexo 17 define as várias classes de PA e o 

Anexo 18 define as recomendações terapêuticas (farmacológicas ou não farmacológicas), sendo 

recomendado reduzir e controlar os valores de PA para < 140/90 mmHg [44-46]. De salientar 

que a hipotensão arterial é considerada a PAS < 90 mmHg e PAD < 60 mmHg [47]. 

Estudos comprovam que as medidas não farmacológicas são eficazes na diminuição da PA 

pelo que a combinação destas terá um maior impacto (Anexo 19) [48]. Uma dieta variada e 

equilibrada (rica em legumes, leguminosas, verduras e frutas e pobre em gorduras) e atividade 

física estilo aeróbico (90-150 min por semana) revelaram ser as medidas isoladas mais eficazes 

nos casos de HTA. Outras medidas, como perda de peso (manter índice de massa corporal (IMC) 

20 - 25 kg/m2; controlar excesso de peso, obesidade e obesidade central), redução de consumo 

de sal (até <1500 mg/dia), aumento do consumo de potássio (3000-5000 mg/dia) e consumo 

moderado de álcool (até 2 bebidas/dia nos homens e 1 bebida/dia nas mulheres), também 

mostraram eficácia [48]. Estudos comprovam que fumadores têm valores de PA diários e de RCV 

mais elevados do que não fumadores, sendo então a cessação gradual do consumo de tabaco 

o mais recomendado [46, 49]. O tratamento natural da HTA pode baixar a PA para valores 

normais associado a um estilo de vida saudável [50]. Assim, as plantas com efeitos 

antihipertensivos e/ou hipotensivos mais usadas na atualidade são oliveira (Olea europeae), alho 

(Allium sativum), camomila (Camellia sinensis) e rauwólfia (Rauwolfia serpentina)[50, 51]. A 

suplementação alimentar à base de ómega-3 (Ω-3), como ácido eicosapentanoíco (EPA) e 

docosahexanoíco (DHA), tem efeitos cardioprotetores [52]. O DHA é mais eficaz na redução de 

PA por melhorar a resposta vasodilatadora ao óxido nítrico (NO) e atenuar efeitos 

vasoconstritores da noradrenalina, enquanto que EPA melhora a função endotelial [52]. Em 

conjunto, EPA e DHA aperfeiçoam a compliance arterial em 35 e 27%, respetivamente [52].   

A primeira linha de tratamento farmacológico de HTA (Anexo 20) de risco baixo ou moderado 

consiste na utilização de diuréticos dito tiazídicos ou análogos, inibidores da enzima de 

conversão da angiotensina (IECAs) ou, em alternativa, antagonistas do recetor da angiotensina 

(ARAs), bloqueadores de canais de cálcio (BCC) de longa duração e associação entre diuréticos 

e IECA ou ARA. No caso de HTA de risco alto ou muito alto é recomendado uma associação de 

fármacos com mecanismo de ação complementar: diurético com IECA ou ARA e BCC com IECA 

ou ARA. Se não houver controlo da PA deve-se adicionar um terceiro fármaco com mecanismo 

de ação diferente. Certos utentes apresentam diagnóstico de doença coronária, insuficiência 

cardíaca ou arritmia cardíaca, necessitando de beta-bloqueadores (BB) com efeitos 

vasodilatadores [49]. O INFARMED fez uma análise ao consumo, em Portugal, de 

antihipertensores entre 1999 e 2003 demonstrando que os IECAs (74,22% em 2003) são a classe 

terapêutica mais utilizada, seguida dos diuréticos (40,41% em 2003) e dos BCCs (33,74% em 
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2003) (Anexo 21) [53]. O Anexo 22 define o tratamento farmacológico de HTA consoante o RCV 

absoluto [46]. Após a instalação das recomendações terapêuticas (farmacológica e não 

farmacológica), é necessário estipular-se objetivos de manutenção consoante o perfil de cada 

doente (Anexo 23) [43].  

Após iniciada o tratamento farmacológico, os utentes devem ser reavaliados durante os 

primeiros 2 meses para rever efeitos na PA bem como de efeitos secundários. A frequência de 

reavaliação depende da severidade da HTA, urgência para controlo e co-morbilidades. Assim 

que os valores estejam ótimos, é recomendado consultas de rotina de 3 em 3 meses até 6 em 6 

meses. Utentes com PA normal-alta, cujo melhor tratamento é o não farmacológico, necessitam 

de visitas anuais [54]. 

1.2.3. Escalas de Cálculo do Risco Cardiovascular  

As escalas para o cálculo do RCV são baseadas em FRs estabelecidos rotineiramente 

mensuráveis como pressão arterial, colesterol total e/ou high density lipoprotein - cholesterol 

(HDL-c) [40]. O cálculo do RCV global tem por objetivo identificar os utentes que necessitem de 

aconselhamento farmacêutico e/ou médico para prevenção da DCVs [41].  

Atualmente existem diferentes escalas nas quais se enquadram a escala de Framingham e 

SCORE. Várias associações europeias criaram a escala SCORE (Systematic Coronary Risk 

Evaluation) para substituir a escala Framingham em países europeus. Através da observação 

uma grande amostra populacional durante 10 anos, foram criadas tabelas relativas às zonas 

europeias de baixo e alto RCV global de eventos coronários fatais aos 10 anos (Anexo 24) [41, 

55]. Assim, a escala SCORE avalia a mortalidade e não morbilidade e incapacidade derivada 

dos eventos não fatais, devido à maioria dos países não ter estudos relativos as DCVs mas 

apenas à mortalidade nacional [40]. Existem tabelas para cada género (feminino e masculino) 

divididas em fumadores e não fumadores, organizadas por idades desde os 40 aos 65 anos, 

valores de colesterol total/ HDL-c e de PAS [41, 56]. Os resultados são agrupados em RCV baixo, 

moderado, alto, muito alto e, particularmente, alto/muito alto derivado de DCV (enfarte do 

miocárdio, síndrome coronário agudo, revascularização coronária, acidente vascular cerebral 

isquémico e doença arterial periférica), DM tipo 1 ou 2 com outros fatores de risco e/ou lesões 

nos órgãos-alvo, doença renal crónica moderada a grave e FRs isolados muito elevados como 

HTA grau III. Contudo são detetadas limitações a esta escala como a previsão de apenas eventos 

fatais, medição singular dos FRs e não ser possível analisar a interação e impacto de DM e HDL-

c [41]. 

1.3. Estratégia Desenvolvida 

Tendo em conta o principal objetivo do projeto mencionado em 1.1. Contextualização, foram 

criadas uma panóplia de estratégias que me ajudassem a cumprir objetivos específicos: 

a. Compreender, no momento do atendimento, o nível de conhecimento do utente; 

b. Avaliar o estado e cuidados de saúde de cada utente; 

c. Centralizar nos FRs modificáveis específicos; 

d. Informar e esclarecer qualquer dúvida relacionada com o tema; 
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e. Aconselhar quanto à melhor medida farmacológica ou não farmacológica. 

1.3.1. Inquérito ao utente 

De forma a cumprir os objetivos específicos 1.3.a, 1.3.b e 1.3.c, foi elaborado um inquérito 

proposto a todos os utentes que estariam interessados em realizar a medição gratuita da pressão 

arterial (Anexo 25). No inquérito as perguntas foram dispostas de modo de afunilamento, 

começando pelo tema geral: 

a. RCV e FRs modificáveis (1ª parte); 

b. Diagnóstico, tratamento e controlo de HTA (1ª parte); 

c. Fitoterapia como medida não farmacológica de tratamento da HTA (1ª parte); 

d. Recolha de dados para o cálculo de SCORE (2ª parte). 

1.3.2. Cálculo de risco cardiovascular 

Para cumprir o objetivo específico 1.3.b, recorreu-se à plataforma online “Calculador de risco 

cardiovascular” (Anexo 26), no qual é possível introduzir dados recolhidos durante o inquérito e 

medição gratuita de pressão arterial e colesterol total (caso utente não soubesse último valor de 

análise) [57]. Esta estratégia selecionou um público-alvo entre as idades de 40 a 65 anos, aos 

quais é recomendado apreciar [58]. 

A plataforma permite fazer a avaliação do RCV através das duas escalas de cálculo, 

Framingham e SCORE. Tendo em conta que na FG só é possível determinar colesterol total e 

não o HDL-c, os resultados são referentes à escala SCORE. Automaticamente a calculadora 

avalia o RCV como muito alto, alto, moderado e baixo por um sistema de cores (vermelho, 

laranja, amarelo e verde). Contudo, para efeitos de dupla verificação, a mesma análise foi feita 

através da escala SCORE para países de baixo RCV, nos quais Portugal se insere (Anexo 24 - 

B). Posteriormente, os valores de RCV foram classificados como baixo (< 1%), moderado (1 - 5 

%), alto (5 - 10 %), muito alto (> 10 %) e alto/muito alto (presença de DCV, DM, doença renal 

crónica e FRs isolados muito elevados) (Anexo 27).  

1.3.3. Panfletos 

De modo a cumprir o objetivo especifico 1.3.d, foram distribuídos panfletos fornecidos pela 

Fundação Portuguesa de Cardiologia e alguns laboratórios sobre os temas colesterol, HTA e 

medidas não farmacológicas de DCVs. Tendo em conta que a maioria dos utentes não entende 

o conceito RCV e para promover o evento, criou-se um panfleto que foi distribuído na farmácia 

na semana anterior (Anexo 28). 

1.3.4. Aconselhamento 

Perante o objetivo específico 1.3.e, após avaliação do RCV e do estilo de vida, foi necessário 

fazer algumas recomendações aos utentes quanto a diminuir FRs mais preocupantes para a 

saúde CV e global. O utente terá sido informado acerca de tensiómetros para controlo de HTA 

em casa, suplementos alimentares e dispositivos médicos. Certos casos necessitaram de uma 

avaliação contínua da HTA, revisão de terapêutica e/ou reencaminhamento ao Médico.  
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1.4. Resultados e Discussão de Resultados 

1.4.1. Análise de inquérito ao utente 

O inquérito foi disponibilizado aos utentes da FG desde 13 a 31 de Maio, ao qual 75 utentes 

entre as idades 25 e 87 anos responderam, correspondendo à amostra populacional. 

Participaram 49 mulheres (65.3%) e 26 homens (34.7%) (Figura 1).  

 
Figura 1 - Distribuição por géneros da amostra populacional em percentagem (%). 

À pergunta “Conhece algum dos fatores de RCV?”, a maioria dos utentes respondeu ter o 

conhecimento que o alcoolismo (81.9%), o sedentarismo (81.9%), a obesidade (91.7%), as 

dislipidemias (87.5%), a HTA (93.1%) e o tabagismo (88.9%) são fatores que aumentam a 

probabilidade de vir a ter eventos coronários a 10 anos (Figura 2). Contudo, a DM foi a menos 

identificada (56.9%) e, em muitos casos, o termo DM não era associado a “açúcar elevado no 

sangue”.  

 

Figura 2 - Análise estatística à pergunta "Conhece algum dos fatores de risco cardiovascular?". 

No seguimento, 97.3% dos utentes responderam apresentar algum destes FRs (Erro! Fonte 

e referência não encontrada. - A), sendo que a maioria afirma ter 1 a 3 FRs comintantes (23.3 a 

26.0%) (Figura 3 - B), dos quais 82.2% inclui/é a HTA (Figura 3 - C).  
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Figura 3 - Análise estatística às perguntas (A) "Apresenta algum destes FRs?", (B) “Se sim, 
quantos?” e (C) “Entre os FRs, apresenta HTA?”. 

Apesar do diagnóstico de HTA, 8.3% não toma medicação antihipertensora (Figura 4 - A) e 

apresentam PA entre normal a HTA grau I (Figura 4 - B).  

 

Figura 4 - Análise estatística à pergunta (A) “Toma medicação antihipertensora?” e distribuição 
por classes de PA de (B) “População diagnosticada com HTA e não medicada”. 

Em relação aos 91.7% utentes com HTA e medicados (Figura 4 - A), estes enquadram-se 

nas classes ótima a normal-alta (Figura 5). O género masculino apresenta PA normal (10.9%) e 

ao género feminino normal-alta (20.0%). Quanto à HTA isolada, o género feminino tem uma 

percentagem (7.3%) mais elevada.  
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Figura 5 - Distribuição por classes de PA de “População diagnosticada com HTA e medicada”. 

Em relação aos utentes sem FR nem HTA (não tomam medicação antihipertensora), estes 

enquadram-se na classe ótima de PA (Figura 6). No geral, não foram verificados casos de 

hipotensão arterial.  

 

Figura 6 - Distribuição por classes de PA de “População sem FRs nem HTA (não medicada)”. 

Quanto ao tratamento farmacológico, foi possível averiguar que os BBs (17.5%), a 

combinação ARA+Diurético (15.9%), os ARAs (14.3%) e a combinação IECA+Diurético (12.7%) 

são os mais consumidos pelos 55 utentes medicados (Figura 7 - A), não estando de acordo com 

a análise de consumo 1999-2003 feita pelo INFARMED. Os utentes medicados afirmam tomar a 

medicação sempre mesmo quando, em medições ocasionais, a PA estar controlada (66.7%) 

(Figura 7 - B). 
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Figura 7 - Análise estatística às perguntas (A) “Qual é a medicação antihipertensora que 
toma?” e (B) “Deixa de tomar a medicação quando os valores de PA estão controlados?”. 

Quanto ao controlo regular da PA, a maioria revela o fazer em consultas de rotina (44.0%) 

(Figura 8 - A), estando concordante com as respostas à pergunta “Como faz as medições de 

pressão arterial?” (Figura 8 - B).  

 

Figura 8 - Análise estatística às perguntas (A) “Mede regularmente a PA?” e (B) “Como faz as 
medições de PA?”. 
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Relativamente ao tratamento não farmacológico, as medidas eram bastante conhecidas, à 

exceção da fitoterapia (Figura 9 - A). Após uma breve explicação, os utentes referiram que não 

optavam (53.9%) ou fariam fitoterapia no futuro (38.2%) se beneficiassem (Figura 9 - B). 

 

Figura 9 - Análise estatística às perguntas (A) “Conhece alguma medida não farmacológica 
para o tratamento de HTA?” e (B) “Pondera fazer ou faz fitoterapia?”. 

1.4.2. Avaliação de Risco Cardiovascular 

Dividiu-se a amostra populacional por idades em 3 grupos etários: menos de 40 anos (2.7%), 

entre 40 a 65 anos (53.3%) e mais de 65 anos (44.0%) (Figura 10).  

 

Figura 10 - Distribuição por grupos etários da amostra populacional em percentagem (%). 

Dos grupos etários estabelecidos anteriormente, verificou-se que há um aumento linear do 

n.º de DCVs dos quais os utentes com idade superior a 65 anos apresentam mais casos (13.3%) 

(Figura 11 - A). A mesma conclusão é retirada para os géneros masculino e feminino, sendo as 

mulheres as que mais casos reportam (Figura 11 - B e C). 
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Figura 11 - Análise estatística de DCVs nos grupos etários definidos (A) no geral, (B) no 
género masculino e (C) no género feminino. 

No grupo etário com idade entre 40 a 65 anos, a maioria apresenta diagnóstico de HTA 

(67.5%), sendo as mulheres as mais afetadas (47.5%) (Figura 12).  

 

Figura 12 - Análise estatística de diagnóstico de HTA no grupo etário 40-65 anos. 



Farmácia Comunitária  |  2018/2019 

 

                           Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

34 

Relativamente à classificação de PA, no geral, o grupo etário apresenta PA ótima, normal e 

normal-alta (Figura 13). Verificou-se que as mulheres sofrem mais de HTA isolada (10.0%).  

 

Figura 13 - Distribuição por classes de PA de grupo etário 40-65 anos. 

Quanto a outros FRs, as mulheres apresentam mais casos de diabetes (10.0%) e são mais 

fumadoras (15.5%) (Figura 14).  

 

Figura 14 - Análise estatística de (A) diagnóstico de DM e (B) consumo de tabaco no grupo 
etário 40-65 anos. 
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Na análise de RCV, automaticamente, foram identificados utentes (40 a 65 anos) com RCV 

alto/muito alto (22.5%) por apresentarem DCV (10.0%), DM tipo 1 ou 2 com outros FRs ou lesões 

nos órgãos-alvo (10.0%) e DRC moderada a grave (2.5%) (Figura 15 - A). Mais especificamente 

as DCVs, as mulheres são as que apresentam mais casos (7.5%). Após cálculo do SCORE e 

dupla verificação, os utentes foram enquadrados num grupo de RCV, sendo que a população 

geral enquadra-se num risco baixo (40.0%) a moderado (35.0%) (Figura 15 - B). 

 

Figura 15 - Distribuição do grupo etário 40-65 anos com (A) patologias de RCV alto/muito alto 
e em (B) classes de RCV. 

2.  “CUIDADOS VETERINÁRIOS: MITO VS REALIDADE” 

2.1. Contextualização 

Ao longo do estágio curricular, deparei-me com algumas questões por parte dos utentes 

acerca de tratamentos veterinários mais centrados em animais domésticos como cão e gato. 

Além disso, no agrupamento de freguesias Grijó e Sermonde são avistados cada vez mais 

animais abandonados pelas ruas, tratando-se de uma ameaça à saúde pública. De forma a 

promover a qualidade e eficácia de tratamentos veterinários, retificar conceitos de conhecimento 

geral e divulgar uma maior necessidade de cuidar e acolher animais abandonados, este projeto 
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“Cuidados Veterinários: Mito vs Realidade” foi desenvolvido. O projeto ocorreu durante o mês de 

Julho por utilização da rede social Instagram da FG e organizou-se, no dia 20 de Julho, o evento 

“Dia do Animal” e na semana de 15 a 20 de Julho, a “Semana do Animal”. 

2.2. Fundamentos Teóricos 

2.2.1. Estatuto do Animal 

O estatuto jurídico dos animais, estabelecido pela Lei n.º 8/2017, de 3 de Março, reconhece 

os animais como seres vivos dotados de sensibilidade e, por isso, protegidos juridicamente em 

virtude da sua natureza [59]. As animais podem ser classificados em [60]: 

 Animal de Companhia - qualquer animal com cuidador para entretenimento e companhia; 

 Animal Errante - qualquer animal que seja encontrado em via ou local público sem controlo 

ou proteção dos cuidadores e com evidentes indícios de abandono; ou sem cuidador e 

identificação; 

 Animal Potencialmente Perigoso - qualquer animal que, devido à fisiologia, tipologia racial, 

comportamento agressivo, tamanho ou potência de mandíbula, pode causar lesões ou 

mortes. 

2.2.2. Risco de Saúde Pública 

Em Portugal, o número de animais abandonados e acolhidos em centros de recolha (canis 

ou associações) está a aumentar. Só em 2017, verificou-se que o abandono aumentou cerca de 

22% relativamente a 2016 e tem tendência a aumentar devido à entrada em vigor da lei que 

proíbe o abate de animais errantes [61, 62]. Como os Centros de Recolha Oficial (CRO) estão 

lotados quanto à capacidade de abrigo, a Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) lançou o 

“Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia em Risco 

(PNASVACR) - Cheque Veterinário” que permite a articulação da OMV e os Municípios aderentes 

de forma a criar uma rede de cuidados primários para animais em risco [63]. Abrange o [64]: 

 Plano de Cuidados de Saúde Primários (PCSP) com medidas profiláticas para a prevenção 

de zoonoses de risco na saúde pública e animal - vacinação, identificação e esterilização; 

 Plano de Cuidados de Saúde Continuados e de Urgência (PCSVU) com tratamento médico 

e de urgência 24 horas a animais errantes capturados pelos CROs, colónias de gatos sob 

responsabilidade das autarquias e animais de famílias carenciadas.  

2.2.3. Adoção ou Compra Responsável 

Aquando da legalização do animal como doméstico, o potencial cuidador deve levá-lo a uma 

consulta médico-veterinária para verificar o seu estado geral de saúde, iniciar vacinação, 

implementar chip de identificação e registar na base de dados nacional de caninos e felinos [60]. 

A identificação do animal doméstico, aos 3 - 6 meses, traz benefícios ao cuidador por, em caso 

de fuga, ser fácil contactar e restituir o animal [65].  

2.2.4. Cuidados Básicos 
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De modo a garantir os cuidados básicos a animais, pressupõem-se que nenhum animal deve 

ser comprado/adotado a menores de 16 anos sem consentimento expresso dos cuidadores. A 

compra/adoção responsável deve ser previamente planeada e preparada para que o animal e a 

família se adaptem sem dificuldades. Assim, o cuidador deve proporcionar espaço, alimentação 

e cuidados de higiene e médico-veterinários [60].  

Quanto ao espaço, os animais devem conseguir concretizar as suas necessidades 

fisiológicas e etiológicas como a prática de exercício físico e o refúgio a animais agressivos [60]. 

Se não houver este espaço, o cuidador certifica-se de o levar a passeios diários.  

A alimentação deve ser bem definida, de valor nutricional adequado e distribuída em 

quantidades suficientes para satisfazer as necessidades alimentares, de acordo com a espécie, 

raça, idade e estado fisiológico (gestação) [60, 65]. Existem várias rações disponíveis em 

mercado que permitem o equilíbrio nutricional necessário. Contudo, sob aconselhamento 

médico-veterinário, podem ser completadas com refeições caseiras (sem ossos quebráveis) [65].  

A higiene animal deve ser devidamente assegurada sobretudo nas zonas dos ouvidos e 

unhas. A frequência dos banhos é a menor possível para assegurar a proteção natural da pele. 

Os cães com pele saudável tomam 2 a 3 banhos anuais seguidos de secagem e escovagem do 

pelo (evitar odores e formação de fungos), enquanto que os gatos saudáveis não necessitam. 

Se com frequência saírem à rua, o número de lavagens aumenta (quinzenal ou mensal). No 

banho, o uso de produtos de higiene é adequado ao pH da pele do animal (pH 7 - 7.5), sendo 

que não se deve utilizar produtos próprios para pele humana (pH 4.3 - 5.9). Mesmo os produtos 

neutros de uso humano não podem ser colocados na pele animal por serem demasiado ácidos 

e causarem secura, comichão, irritações e dermatites. Também é importante escolher o produto 

consoante o tipo de pelo: comprimento e oleosidade/secura. Na limpeza de ouvidos não se 

introduz cotonetes ou soluções de limpeza no canal auditivo saudável, apenas é externa e com 

algodão humedecido com soro fisiológico. Aquando dos passeios, os cães têm tendência a 

desgastar as unhas, pelo que não é necessário cortes adicionais, à exceção de cães sedentários. 

Nos gatos esta atividade não é recomendada, principalmente em gatos com acesso ao exterior, 

sendo preferível proporcionar arranhadores [65].  

Aos cães, os passeios diários são aconselhados após as principais refeições (3x/dia) por ser 

a altura de maior probabilidade de urgência na micção e defecação. O cuidador é responsável 

por respeitar a higiene pública, estando munido de sacos de recolha de fezes a cada passeio. 

Aos gatos, adequa-se mais as caixas de areia com boa capacidade de absorção de urina e 

profundidade suficiente para escavar e enterrar as fezes [65].  

Os animais têm a tendência natural de limpar feridas e arranhões com a língua, que por ser 

áspera consegue remover detritos. Contudo, este ato pode agravar a inflamação da ferida e se 

o animal não tiver uma boa higiene oral, haverá a acumulação de bactérias patogénicas na boca, 

resultando num processo de infeção. O cuidador, de forma a evitar estes processos, pode 

controlar alguns hábitos do animal como comer fezes, lamber outros animais e proporcionar uma 

correta higiene oral. Naturalmente, estes cuidados diminuem o risco de transmissão de doenças 

oral-fecal de animal para humano. Aquando do cuidado de feridas e arranhões, o cuidador deve-
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se proteger com luvas, limpar com soro fisiológico as vezes necessárias até não restarem 

detritos, e protegê-las. Em alguns casos, é necessário a avaliação e cuidados médico-

veterinários para acelerar a cicatrização [66]. 

A transmissão de parasitas internos, que maioritariamente existem no intestino, ocorre por 

contacto direto do cuidador com as fezes do animal carregadas com formas infestantes, 

presentes na terra e alimentos. No cão e gato, os parasitas internos mais comuns são os 

nematodes (lombrigas) e os cestodes (ténias). Em animais jovens, a desparasitação interna em 

comprimidos, pasta oral ou xarope deve ser feita após as 6 semanas de vida e repetida em 

intervalos de 2 a 4 semanas até aos 6 meses de idade. Posteriormente, o Médico-Veterinário 

estabelecerá a periocidade anual tendo em conta o modo de vida e coabitantes do animal. Os 

parasitas externos estão sobre a pele do animal ou alimentam-se do sangue através da picada. 

Deste conjunto pertencem as pulgas, as carraças, os “mosquitos da noite” (Phlebotomus spp), 

os mosquitos e as moscas. Para estes parasitas, no mercado, existem vários produtos como 

unções punctiformes (pipetas/ampolas), comprimidos, coleiras, champôs e sprays, que devem 

ser reaplicados consoante o nível de eficácia do produto (normalmente corresponde a 4 

semanas) [65]. As pipetas anti-parasitárias são comercializadas de acordo com o peso do animal, 

devem ser aplicadas sobre a pele e não no pelo, 2 dias antes ou após o banho e, de preferência, 

usadas em conjunto com coleira desparasitante [67]. Algumas coleiras têm microporos para 

libertação gradual da(s) SA(s) que, com o uso ficam saturados com gordura do animal e, por 

isso, precisam de ser limpas com um pano humedecido. Muitos produtos veterinários contêm na 

composição, piretrinas ou piretróides (permetrina, cipermetrina e deltametrina) que o seu uso em 

gatos é contra-indicado. Os gatos e, principalmente, os mais jovens não conseguem metabolizar 

estes compostos, tornando-se tóxicos por contacto direto (pele ou ingestão). Nos cães, estes 

produtos têm uma margem de segurança maior e um risco relativamente baixo de ocorrência de 

efeitos adversos [68]. No geral, animais com acesso ao exterior (inclusive quintal), deverão ser 

desparasitados com maior frequência por ano [69]. De especial importância é a desparasitação 

de gestantes, visto que os parasitas podem ser transmitidos às crias através da placenta ou do 

leite [65]. É aconselhado fazer a desparasitação completa e vacinação da fêmea antes de 

engravidar por a maioria das SAs não terem estudos de segurança e/ou toxicidade em gestantes. 

Nestes casos, o cuidador deve informar-se do melhor método de desparasitação externa em que 

a SA não entre na corrente sanguínea e/ou apenas se acumule nas glândulas sebáceas e se 

liberte ao longo do mês [69].  

Atualmente, a medida para o controlo populacional canino e felino é a esterilização, 

diminuindo o número de animais errantes e o número de doenças infeto-contagiosas [64]. Por 

norma é recomendado o procedimento cirúrgico [65]: 

 Nas cadelas antes do primeiro cio (aos 6 meses em raça pequena ou ao 1 ano em raça 

média/grande) ou no anestro após o primeiro cio (4 meses depois deste); 

 Nas gatas antes do primeiro cio que varia com o fotoperíodo; 

 Nos machos por volta do 1 ano de idade. 



Farmácia Comunitária  |  2018/2019 

 

                           Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

39 

A esterilização impede o desenvolvimento de doenças trato-reprodutivas no caso de cadelas 

e gatas, pelo que se for feito antes do 1º cio, reduz em 100% a probabilidade dedesenvolver tumor 

mamário. Os machos têm menos tendência de se envolver em lutas e, consequentemente, em 

contrair doenças por contacto com sangue ou saliva. Em cuidado particular é a dieta controlada 

por se tornarem menos ativos [65].  

O plano de vacinação é um cuidado básico de saúde para prevenir o aparecimento de 

doenças e, desta forma, aumentar a sobrevivência. É iniciado pela primovacinação às 8 semanas 

nos gatos (2 doses de vacina para herpesvirose, calicivirose e panleucopénia felina) e às 5/6 

semanas nos cães (2 doses de vacina para a esgana, adenoviroses tipo 1 e 2, paravirose e 

leptospirose), seguidas de várias administrações em intervalos, no máximo, de 1 mês [64, 65]. A 

revacinação de reforço é feita após 1 ano da última toma [64]. A periocidade dos reforços 

seguintes é adequada ao animal e espécie (anual ou trienal), segundo o Médico-Veterinário. Em 

Portugal, a única vacina obrigatória e apenas nos cães e gatos rurais ou com acesso ao exterior 

é a vacina da raiva [65]. 

2.2.5. Cuidados Adicionais 

A asma é uma condição em que as vias aéreas se estreitam e produzem mais secreções, 

dificultando a respiração e desencadeando a tosse [70]. A asma não pode ser curada mas tem 

diversos triggers que variam de pessoa para pessoa, por isso, é necessário diagnosticar a causa 

para evitar ataques. Os triggers mais comuns são substâncias transportadas pelo ar (pólen, 

ácaros, esporos de mofo, pelos de animais ou dejetos de baratas), infeções respiratórias 

(constipação), atividade física, ar frio, poluentes e irritantes do ar (fumo de tabaco), medicação 

(BB, aspirina, ibuprofeno e naproxeno), stress, sulfitos e conservantes de comida [70, 71]. A 

asma relacionada aos animais desenvolve-se em qualquer estadio da vida humana e, 

normalmente, está associada a alergias às proteínas encontradas nos pelos ou penas, saliva ou 

urina do animal [72]. O contacto direto com estas proteínas ativa o sistema imunitário para a 

libertação excessiva de histamina localizada nos mastócitos, gerando a reação alérgica [72]. 

Também é possível que o trigger da asma esteja apenas relacionada com o animal como a 

casota, ração, gel antissético ou produtos de limpeza [72]. Os animais que causam asma podem 

ser gatos, cães, cavalos, coelhos, ratos, hamsters, porquinhos-da-índia e pássaros. No caso do 

animal de estimação ser a causa, o mais aconselhável é mantê-lo fora do alcance do quarto do 

asmático ou encontrar um novo lar para o animal. Outras medidas preventivas são dar banho, 

manter o animal fora de casa, limpar casota e aspirar a casa o mais frequentemente possível 

[71]. Se se quiser adotar um animal é recomendado ir ao Médico para testar possíveis triggers 

de asma, fazer um teste numa casa com animais ou pedir emprestado um animal de estimação 

[72].   

A toxoplasmose é uma doença causada pelo parasita Toxoplasma gondii, do qual os felinos 

são hospedeiros. Nos gatos saudáveis, é raro existirem sinais clínicos da doença. Grande parte 

dos gatos que vivem em casa, sem acesso ao exterior, têm baixa probabilidade de serem 

infetados. Os gatos que desenvolvem doença, normalmente são imunodeficientes. Em caso de 

infeção por ingestão de pássaros, ratos e outros tipos de carne crua, o gato elimina ovos do 
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parasita nas fezes por um período médio de 10 dias. Se ocorrer reinfeção, é provável que o gato 

não o elimine de forma contínua, sendo apenas portador da doença. A toxoplasmose está 

associada a casos de infeção humana, por ingestão de alimentos mal cozinhados ou contacto 

direto das fezes, principalmente com grupos de risco como grávidas e imunodeficientes. Por isso 

são exigidos alguns cuidados: uso de luvas e máscara aquando da limpeza da caixa de areia 

(num intervalo de 1 dia) com água a ferver ou soluções desinfetantes com amoníaco a 10% ou 

evitar contacto se possível, cozinhar alimentos a temperaturas superiores a 67ºC e congelar 

carnes durante um período igual ou superior a 24 horas [65, 73]. A infeção em grávidas não 

imunizadas no primeiro trimestre, apesar de ser a menos provável, é a mais grave pois pode 

ocorrer aborto espontâneo, morte fetal ou sequelas neurológicas graves no feto (toxoplasmose 

congénita). Em contrapartida, a infeção no terceiro trimestre é mais elevada mas as 

consequências para o feto são mais ligeiras. Em grávidas imunizadas, ou seja, antes da gravidez 

foram infetadas, o risco de toxoplasmose congénita é reduzida [73].  

A terapia assistida envolve a interação com animais para ajudar no tratamento de problemas 

de saúde, incluindo a depressão. Simples atividades como passeios, cuidados básicos ou 

acariciar um animal tem efeitos positivos por haver a libertação de endorfinas no cérebro e criar 

uma sensação de calma, empatia, aceitação e propósito. Os animais comummente usados na 

terapia são cães, gatos, cavalos, pássaros e coelhos. Contudo, há o potencial para reações 

alérgicas ou ataques de asma [74]. A interação com animais, principalmente cães e cavalos, 

também tem benefício na diminuição do RCV e DCVs por aumentar a atividade física do cuidador 

[75].  

A escabiose/sarna é uma infestação pelo ácaro Sarcoptes scabiei var. hominis na pele, onde 

vive e deposita ovos sob a primeira camada da pele. Os sintomas mais comuns são comichão 

intensa e erupções cutâneas tipo espinha. O contacto direto e prolongado pele-a-pele com 

pessoas e a atividade sexual são os principais vetores de disseminação da escabiose humana. 

A transmissão de escabiose animal para humanos não é totalmente possível por estes serem 

infestados por diferentes tipos de ácaros que não conseguem sobreviver ou reproduzir num 

hospedeiro diferente. Contudo, existem casos em que o ácaro humano causa escabiose no 

animal e, se houver contacto direto do animal com outra pessoa, esta terá sintomas temporários. 

Por precaução, o animal deve ser tratado [76].  

A raiva é uma infeção viral que é quase sempre fatal. Em 99% doa casos, os animais 

domésticos não vacinados são os responsáveis pela transmissão do vírus da raiva por mordidas 

ou arranhões, usualmente via saliva, ao cuidador. As medidas preventivas da raiva são a 

vacinação dos cães, educação sobre o comportamento do animal e de prevenção de mordidas 

em crianças e adultos; e vacinação de pré-exposição à raiva para os cuidadores e viajantes para 

países afetados por esta infeção. No caso de mordida/arranhão, o cuidador é submetido a 

profilaxia pós-exposição que consiste no tratamento imediato para prevenir a entrada do vírus 

no sistema nervoso central (fatal). Procede-se à lavagem e tratamento local da ferida, à 

vacinação e administração de imunoglobulinas da raiva, se necessário [77].  
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As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) também existem nos animais. Muitos destes 

convivem em grupos com um grande número de fêmeas que acasalam com diversos machos. A 

criação de animais é a forma mais segura de evitar a disseminação de DSTs. Apesar de haver 

várias oportunidades de infeção, a disseminação é limitada à elevada resistência à infeção pela 

fêmea durante o cio, permitindo a eliminação dos organismos patogénicos passado horas [78].  

2.3. Estratégia Desenvolvida 

Tendo em conta o principal objetivo do projeto mencionado em 2.1. Contextualização, foram 

criadas uma panóplia de estratégias que me ajudassem a cumprir objetivos específicos: 

a. Transmitir informação devidamente selecionada e cuidada ao utente; 

b. Desenvolver divulgação técnico-científica; 

c. Dar a conhecer associações de apoio aos cuidados e adoções de animais. 

2.3.1. Divulgação em Redes Sociais 

Para cumprir os objetivos específicos, foram criados posts com perguntas sobre os diversos 

temas dos cuidados veterinários, partilhando-os pela rede social Instagram da FG. De forma a 

interagir com os utentes seguidores, desenvolveu-se a atividade “Mito vs Realidade” em que, 

durante 20 dias, às 13h30 partilhava-se uma questão e às 22h dava-se a resposta correta com 

explicação e possíveis recomendações (Anexo 29). O horário das publicações foi estabelecido 

consoante a atividade máxima dos seguidores nas páginas da FG.  

2.3.2. “Dia do Animal” e parcerias 

Perante o objetivo especifico 2.3.e, foram contactadas várias associações de animais da ou 

próximas do agrupamento de freguesias Grijó e Sermonde, para divulgação dos seus serviços. 

Das associações consta a “Associação Senhor Bichinhos” e “Hotel canino”. A “Semana do 

Animal” foi organizada para dar a conhecer produtos de uso veterinário e esclarecer dúvidas. Já 

o “Dia do Animal” para a partilha das associações e seus serviços (Anexo 30). Neste mesmo dia 

também divulgaram-se animais para adoção responsável localizados na “Associação Senhor 

Bichinhos”. 

2.4. Resultados e Discussão de Resultados 

2.4.1. Sondagem online   

A sondagem foi disponibilizada aos seguidores da FG pela rede social Instagram de 8 a 28 

de Julho. No total obteve-se 172 respostas das quais 68.0% estavam corretas. Os resultados 

aos posts estão na Figura 16. Das 20 sondagens, apenas em 4 posts (10, 15, 19 e 24 de Julho) 

a maioria respondeu incorretamente e em 2 posts (11 e 22 de Julho) houve empate.  
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Figura 16 - Resultados do projeto “Cuidados Veterinários: Mito vs Realidade”. Vermelho: 
respostas incorretas. Cor-de-laranja: respostas empate. 

 

CONCLUSÃO 

Os 4 meses em FC ajudaram a consolidar os conhecimentos obtidos durante o MICF, mas 

principalmente permitiu uma maior adaptação ao mercado de trabalho como profissional de 

saúde bem como ao dia-a-dia numa FC.  

Relativamente aos projetos desenvolvidos, denotei diferentes tipos de interesse e 

envolvimento por parte dos utentes. Enquanto que no projeto “Mês do Coração”, os utentes 

procuravam-me para o cálculo do RCV e para tirar dúvidas acerca de como melhorar a sua 

saúde, no projeto “Cuidados Veterinários: Mito vs Realidade”, os utentes não se sentiam 

confortáveis em falar do assunto sendo que em muito casos foi alegado “não saber nada sobre 

o assunto” ou “o meu parceiro é que trata do animal”. Mesmo assim, acho que os dois projetos, 

por terem vertentes diferentes, foram bastante interessantes e possibilitaram diferentes 

interações com os utentes.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Espaço exterior da FG: (A) Edifício de FG, (B) Cruz de Farmácias Portuguesas, (C) 
Montras de divulgação, (D) Identificação da farmácia e (E) Promoções vigentes.  
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Anexo 2 - Front office da FG: (A) Área comum, (B) Lado esquerdo, (C) Lado direito, (D) 
Gôndula central e linear móvel, (E) Gabinete personalizado e (F) Área atendimento ao público. 

 

Anexo 3 - Back office da FG: (A) Área técnica de informática e economato, (B) Zona de 
armazenamento de medicamentos, (C) Frigorífico e bancada oposta à área técnica, (D) Gaveta 

de reservas pagas e não pagas, (E) Zona de arrumação de caixotes dos fornecedores, (F) 
Prateleiras, (G) Armazém de excedentes, (H) Computador de registo de temperaturas e 

humidades, (I) Gabinete de direção técnica e (J) Laboratório de MMs. 
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Anexo 4 - Website da FG [9]. 

 

Anexo 5 - SI na FG: (A) SiFarma2000® e (B) Módulo SiFarma®. 
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Anexo 6 - Lista de medicamentos inseridos no "Projeto Via Verde do Medicamento"(Retirado 
de [12]). 

 

Anexo 7 - Mini-aplicações gadgets da (A) OCP® e (B) Cooprofar-Medlog®. 
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Anexo 8 - Lista de SAs com margem/índice terapêutico estreito e necessitam de exceção a 
(Retirado de [24]). 

 

 
Anexo 9 - Lista de MNSRM-EF disponível no INFARMED (Retirado de [31]). 
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Anexo 10 - Lista de SAs em certas FFs com comparticipação (Retirado de [33]). 
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Anexo 11 - Laboratório de MMs na FSM. 

 

 

Anexo 12 - (A) SI Pharma LM®, (B) Ficha de preparação de MM, (C) Exemplo de rótulos de 
MMs e (D) Ficha do manipulado em duplicado. 
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Anexo 13 - Preparação de dispensadores de medicação. 
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Anexo 14 - Espaço físico de concretização do projeto “Mês do Coração”. 

 

Anexo 15 - Classificação de FRs (Adaptado de [40, 79]). 
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Anexo 16 - Categorias de FRs emergentes e respetivos exemplos (Adaptado de [79]). 

 

Anexo 17 - Classificação de PA (Adaptado de [44]). 
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Anexo 18 - Recomendações terapêuticas (farmacológicas ou não) consoante classe PA e 

existência simultânea de outros FRs (Retirado de [45]). 

 

Anexo 19 - Medidas não farmacológicas e respetivas diminuições de PA (Adaptado de [48]). 
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Anexo 20 - Classes terapêuticas de tratamento farmacológico de HTA e respetivos exemplos 
(Adaptado de [80]). 
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Anexo 21 - Evolução do uso trimestral de antihipertensores desde 1999 até 2003 (Retirado de 
[53]). 

 



Farmácia Comunitária  |  2018/2019 

 

                           Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

63 

 

Anexo 22 - Abordagem farmacológica de HTA consoante RCV associado (Retirado de [46]). 
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Anexo 23 - Objetivos de manutenção consoante o perfil do utente (Adaptado de [43]). 
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Anexo 24 - Escala de RCV baseado no estudo SCORE para países europeus com (A) elevado 
(Croácia, República Checa, Estónia, Hungria, Lituânia, Montenegro, Polónia, Sérvia e 

Eslováquia) e (B) baixo (Andorra, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, 
Grécia, Islândia, Irelanda, Israel, Itália, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Holanda, Noruega, 

Portugal, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido) RCV (Retirado de [55]). 
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Anexo 25 - Inquérito ao utente do “Mês do Coração”. 
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Anexo 26 - Plataforma online de cálculo de risco cardiovascular (Retirado de [57]). 

 

 

Anexo 27 - Diagrama de RCV (Retirado de [56]). 

 



Farmácia Comunitária  |  2018/2019 

 

                           Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

68 

 

Anexo 28 - Panfleto sobre risco cardiovascular distribuído durante o “Mês do Coração”. 
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Anexo 29 - Posts do projeto "Cuidados Veterinários: Mito vs Realidade". 
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Anexo 30 - Espaço físico de concretização da “Semana e Dia do Animal”. 
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RESUMO 

No âmbito do estágio profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

tivemos a oportunidade de estagiar nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar Universitário do 

Porto, durante os meses de Setembro e Outubro.  

Os Serviços Farmacêuticos deste hospital são constituídos pelos seguintes setores: Armazém de 

Produtos Farmacêuticos, Farmacotecnia (Estéreis, Não Estéreis (inclusive Nutrição Parentérica) e 

Unidade de Farmácia Oncológica), Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, Unidade de 

Farmácia de Ambulatório e Unidade de Ensaios Clínicos.  

O nosso estágio foi dividido por semanas, sendo cada uma delas dedicada a um setor diferente. 

No nosso relatório é abordado o funcionamento e objetivo geral de cada um deles, bem como são 

descritas as atividades nas quais pudemos participar.  

Consideramos que este estágio teve um impacto bastante positivo na nossa formação, uma vez 

que nos permitiu perceber qual o papel do Farmacêutico em contexto hospitalar, adquirindo uma visão 

mais alargada da profissão farmacêutica.   
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1. INTRODUÇÃO 

Durante os meses de Setembro e Outubro, realizamos estágio profissionalizante nos Serviços 

Farmacêuticos (SF) do Hospital Santo António - Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP). 

1.1. Hospital Santo António - Centro Hospitalar Universitário do Porto 

Em 2007 criou-se o Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. (CHP), por fusão do Hospital Geral de Santo 

António (HGSA), Entidade Pública Empresarial (E.P.E.), com o Hospital Central Especializado de 

Crianças Maria Pia (HMP) e a Maternidade Júlio Dinis (MJD) [1]. Mais tarde, em 2011, integrou-se o 

Hospital Joaquim Urbano e, em 2013, o Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães [2,3]. 

O Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) conjuga a especialidade pediátrica e a área da mulher do 

HSGA, HMP e MJD. O estatuto de Hospital Universitário foi adquirido em 2017, passando a designar-

se de Centro Hospitalar Universitário do Porto [4]. 

1.2. Serviços Farmacêuticos 

Os SF servem de suporte a toda a atividade clínica desenvolvida no CHUP, assumindo como sua 

principal responsabilidade a gestão do Circuito do Medicamento (CdM) e outros produtos de saúde. 

Contribui de forma sustentada para o uso racional do medicamento e para a prestação de cuidados de 

saúde, com o foco na obtenção de melhores resultados terapêuticos e com a máxima segurança para 

os doentes.  

Os SF localizam-se no piso 0 do edifício neoclássico do CHUP, à exceção da Unidade de Farmácia 

Oncológica (UFO) que se encontra no edifício Dr. Luís de Carvalho junto do Hospital de Dia. A equipa 

dos SF do CHUP é constituída por Farmacêuticos, Técnicos Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

(TSDT), Assistentes Operacionais (AOP) e Assistentes Técnicos (AT). A direção está ao cargo da Drª. 

Patrocínia Rocha. 

Vários setores estão integrados nos SF, cada um possui um Farmacêutico responsável, contudo 

toda a equipa tem formação nos diferentes setores, permitindo rotatividade entre eles. Alguns 

Farmacêuticos estão envolvidos em determinadas comissões hospitalares, como a Comissão de Ética 

para a Saúde (CES), a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e a Comissão de Controlo de 

Infeções. 

Desde 2005, o Hospital Santo António - CHUP está creditado pelo Caspe Healthcare Knowledge 

Systems (CHKS) (Anexo 1) e ainda possui nove serviços, incluindo os SF, com certificação 

International Organization for Standardization (ISO) pela norma ISSO 9001. 

1.3. Organização do estágio 

O nosso estágio profissionalizante no CHUP realizou-se durante os meses de Setembro e Outubro 

de 2019, alterando de setor a cada semana (Anexo 2). Em cada setor participamos em diversas 

atividades, sob supervisão. No primeiro dia foi-nos feita uma apresentação geral sobre o papel e 

funcionamento dos SF do CHUP pela Diretora de Serviço, a Drª. Patrocínia Rocha. Durante a primeira 

semana, foi-nos apresentado cada setor pelos respetivos responsáveis ou representantes: 

 Farmacotecnia (não estéril) - Drª. Alexandra Magalhães; 
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 Farmacotecnia (estéril e nutrição parentérica (NP)) - Drª. Bárbara Santos e Drª. Anabela Caldeira; 

 Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) - Drª. Paulina Aguiar; 

 UFO - Drª. Cristina Soares; 

 Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) - Drª. Piedade Vicente; 

 Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) - Drª. Ana Teresa Oliveira; 

 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) - Drª. Marlene Almeida. 

2. ARMAZÉM DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

No APF encontram-se armazenados os medicamentos e produtos farmacêuticos (PF) do CHUP, 

tendo como objetivo assegurar a aquisição e disponibilização dos mesmos, em quantidade e qualidade 

corretas, dentro das condições de validade e custo. 

Neste setor, os medicamentos e PF passam por várias etapas: requisição, receção do produto, 

armazenamento e distribuição para os SF. 

De forma a gerir o stock dos medicamentos e PF eficazmente, utiliza-se o método de reposição de 

stocks por kanban (Anexo 3). O kanban corresponde a um cartão que possui as seguintes 

informações: ponto de encomenda, quantidade a encomendar, código de barras, designação (DCI, 

forma farmacêutica, dose e quantidade), localização no armazém e observações adicionais [5]. 

Quando é atingido o ponto de encomenda (quantidade mínima em stock), o kanban é retirado e 

colocado no local de recolha. 

A encomenda inicia-se pelo agrupamento dos kanbans dos respetivos locais de recolha. Cada 

medicamento e PF é introduzido numa Lista Comum (LC), pelo Farmacêutico destacado para o setor, 

partilhada com o Serviço de Aprovisionamento (SA) que realiza a encomenda aos laboratórios [6]. Os 

kanbans dos medicamentos e PF presentes na LC são colocados por ordem alfabética na receção. 

Aquando da chegada da encomenda à receção (Anexo 4), o TSDT agrupa o kanban ao respetivo 

medicamento ou PF e verifica se estes correspondem ao pedido na quantidade e forma farmacêutica 

corretas. Além disso é necessário anotar o lote e o prazo de validade (PV) na guia de remessa/fatura 

(GR). Posteriormente, a GR é enviada para o SA, onde ocorre a faturação e atualização do stock 

informático no programa de Gestão Hospitalar do Armazém Farmacêutico (GHAF) [6]. 

Por último, procede-se ao armazenamento dos medicamentos e PF com o kanban respetivo na 

organização correta. Os medicamentos e PF estão divididos em várias áreas no APF (Anexo 5). Em 

corredores por ordem alfabética de acordo com a Denominação Comum Internacional (DCI), forma 

farmacêutica e dose, encontram-se divididos os produtos de ordem geral, ambulatório, nutrição, 

pensos, antídotos e diversos, nomeadamente colírios e manipulados não termolábeis. Medicamentos 

de grandes volumes e grandes quantidades que não sejam soluções injetáveis de grande volume e 

nutrição estão localizados na zona de grandes volumes. Outros medicamentos necessitam de um 

armazenamento a temperaturas entre os 2 e 8°C na câmara frigorífica. Numa sala fechada com acesso 

restrito ao Farmacêutico armazenam-se os estupefacientes e psicotrópicos. 

De salientar que, os medicamentos e PF pertencentes a outro armazém, como CMIN, UFA, UFO 

e Produção, necessitam de transferência informática imediata e aguardam transporte nas devidas rotas 

de distribuição (Anexo 6) [6].  
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Certos serviços clínicos, como o bloco operatório e os cuidados intensivos, possuem um armazém 

farmacêutico avançado com medicamentos específicos designado de Pyxis® MedStation® 3500 

System (Anexo 7). Neste sistema, é possível elaborar uma listagem dos medicamentos retirados, 

sendo que os Farmacêuticos fazem a dispensa de estupefacientes e psicotrópicos, enquanto que os 

TSDTs são responsáveis pela reposição dos restantes medicamentos ou PF.  

2.1. Atividades Desenvolvidas 

Neste setor, fomos acompanhando diversas atividades, quer da responsabilidade do Farmacêutico 

ou quer atividades da responsabilidade do TSDT.  

Uma das atividades frequentemente realizadas é a elaboração da LC de acordo com a gestão do 

stock através de kanbans. Além disso, presenciamos ao processo de dispensa de hemoderivados 

derivados do plasma humano (HDPHs), sendo necessário o anexo de requisição previamente 

preenchido por um Médico (Anexo 8) e o Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL) 

emitido pelo INFARMED. O Farmacêutico é responsável pela disponibilização do HDPH com o 

preenchimento do impresso, bem como do débito ao doente. Em relação aos estupefacientes e 

psicotrópicos devem ser acompanhados pelo Anexo VII, para realizar encomenda, ou Anexo X, para 

reposição de stock de outros serviços clínicos, também da responsabilidade do Farmacêutico (Anexo 

9). Existem outros medicamentos que, para serem encomendados, necessitam de uma Autorização 

de Utilização Excecional (AUE), de caráter transitório e com PV associado, emitida pelo INFARMED 

para cada hospital (Anexo 10). Esta autorização deve ser pedida quando o medicamento não tem 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ou quando tem AIM mas não há avaliação prévia nem 

acordo económico entre o INFARMED e o Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Acompanhamos ainda vários processos de solicitação e cedência de empréstimos de 

medicamentos e PF a outras unidades hospitalares. Num empréstimo concedido procede-se à saída 

do medicamento ou PF acompanhado por impresso do GHAF “Empréstimo Concedido” [7]. O 

empréstimo obtido corresponde à receção de um medicamento ou PF emprestado (Anexo 11) [8] e, 

quando é necessário pedir um medicamento ou PF, faz-se um pedido de empréstimo no GHAF 

“Empréstimo Obtido”. Por fim, organizamos a dispensa de epoetinas, por utente, para o serviço de 

hemodiálise, que ocorre semanalmente. 

3. FARMACOTECNIA 

O objetivo deste setor é preparar e disponibilizar os produtos solicitados pelos clientes, nas 

características e prazos acordados, assegurando o cumprimento da regulamentação e das Boas 

Práticas de Fabrico (BPF) [9]. 

A farmacotecnia é constituída por várias unidades: a preparação de estéreis (incluindo a NP), 

preparação de não estéreis e a UFO. A sua relevância deve-se à capacidade de garantir a produção 

de produtos personalizados conforme cada doente, ou seja, assegura que o doente tem acesso ao 

fármaco certo, na dose correta e na forma farmacêutica mais adequada, bem como a capacidade de 

colmatar as falhas da Indústria Farmacêutica em relação a determinados medicamentos, 

nomeadamente a nível pediátrico que varia consoante o peso, idade e condição clínica. 
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Neste setor, tanto nas preparações estéreis como nas não estéreis, recorre-se ao processo de 

fracionamento. Este processo permite obter frações da dose de um medicamento, mantendo as 

propriedades físico-químicas e bio-farmacêuticas da formulação e, portanto, gera maior rentabilidade 

uma vez que os custos associados ao tratamento são menores [10].  

As Ordens de Preparação (OPs) são documentos elaborados para a produção dos diferentes 

medicamentos manipulados (MMs), quer estéreis como não estéreis. Este documento contém 

informação correspondente à formulação do MM a ser preparado, as matérias-primas necessárias e a 

forma de preparar a mesma, mais precisamente, contém as características técnicas da preparação 

(substância ativa, forma farmacêutica, dosagem), nº de lote, quantidade, composição, procedimento e 

ensaios de verificação [11,12]. Estes ensaios são realizados após a preparação do produto estar 

concluída. As assinaturas do operador (TSDT que a executou) e do supervisor (Farmacêutico que 

valida antes de se fornecer o MM ao doente) devem constar na OP. 

3.1. Produção de Medicamentos Não Estéreis 

A produção de MMs não estéreis tem como objetivo preparar medicamentos que não são 

comercializados ou que necessitem de sofrer alterações (alteração da dose ou forma farmacêutica), 

sem precisarem de grande rigor assético, para os diferentes serviços clínicos.  

A área de produção de MM não estéreis é composta por bancada de trabalho, hotte, 3 armários 

para substâncias ativas e matérias-primas, embalagens primárias, material de manipulação e zona de 

embalamento (Anexo 12). 

O pedido deste tipo de medicamentos pode ser feito através do GHAF, de um kanban ou por um 

impresso próprio, e deve ser validado pelo Farmacêutico. O Farmacêutico retira as OPs e os respetivos 

rótulos (Anexo 13). O TSDT, com o fardamento adequado (bata, luvas e máscara), procede à produção 

conforme o descrito na OP, registando lotes, PV, origem e quantidades pesadas de cada substância 

ativa/matéria-prima e realiza os ensaios de controlo da qualidade (ensaios de uniformidade de massa, 

pH e aspeto), posteriormente validado pelo Farmacêutico [13,14]. No final da execução, os MMs, já na 

embalagem primária, devem ser rotulados e acondicionados em manga transparente selada 

(embalagem secundária) (Anexo 14) [15]. O produto final é encaminhado para o SF ou serviço clínico 

requisitante. 

A definição dos lotes de produção de cada MM é da responsabilidade do Farmacêutico, de acordo 

com metodologia seguinte [16]: 

 Inicial da forma farmacêutica; 

 Inicial da designação da substância ativa; 

 Concentração; 

 N.º da sessão de produção (atribuída automaticamente pelo sistema informático); 

 Iniciais do operador; 

 Iniciais do supervisor.  

Para assegurar a rastreabilidade, é necessário guardar o registo das quantidades utilizadas de 

cada lote de cada matéria-prima juntamente com o seu Certificado de Análise. 
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3.1.1. Atividades Desenvolvidas 

Nesta unidade tivemos a oportunidade de visualizar e/ou auxiliar na preparação dos seguintes 

MMs: 

 Suspensão Oral de Ondasentron 1mg/ml Fr. 80ml, Suspensão Oral de Captopril 1mg/ml Fr. 100ml, 

Solução Oral de Sacarose 24% Fr. 30ml, Suspensão Oral de Vigabatrina 50mg/ml Fr. 100ml, 

Suspensão Oral de Sildenafil 2,5mg/ml Fr. 80ml, Metilcelulose com parabenos 1% (veículo), 

Suspensão Oral de Espironalactona 2mg/ml Fr.100 mL, Suspensão Oral Hidroclorotiazida 2% Fr. 

100ml, Suspensão Oral de Fenobarbital 10mg/ml Fr. 50ml; 

 Solução Aquosa de Ácido Acético 3% e 5%, Solução Aquosa de Ácido Tricloroacético 50%, 

Solução Aquosa de Iodo 5% (Solução de Lugol), Solução Oral de Furosemida 2,5mg/ml, Solução 

oral de Hidrato de Cloral 10% Fr. 50ml e 100ml; 

 Papéis Medicamentosos de Zonisamida 8mg 

 Substituto de Saliva 

 Gel Cetamina 0,5% + Amitriptilina 2%; 

 Creme vaginal de Flucitosina 17% + Anfotericina 3% 100g; 

 Vaselina Líquida. 

3.2. Produção de Medicamentos Estéreis 

A área de produção de MMs estéreis é composta por três zonas, que apresentam um grau de 

esterilidade crescente: a sala negra (área exterior à antecâmara), sala cinza (onde se procede à 

lavagem assética das mãos e do fardamento do equipamento de proteção individual (EPI)) e a sala 

branca (onde se preparam os MMs estéreis). Para não haver contaminação com partículas externas, 

a sala branca encontra-se com pressão positiva e possui uma câmara de biossegurança biológica de 

classe II B2. A produção é assegurada por 2 Farmacêuticos e 1 TSDT. 

O controlo microbiológico deve ser assegurado pela avaliação das mãos dos operadores e das 

superfícies da sala branca e da câmara de biossegurança biológica classe II B2, através da técnica de 

colheita de zaragatoa, que posteriormente é enviado para análise numa entidade externa (SAGLAB). 

No caso da preparação NP, o controlo microbiológico do produto acabado é analisado através de uma 

análise à primeira bolsa de cada sessão de trabalho e à última bolsa do dia, retirando uma alíquota 

cerca de 2mL para um meio de cultura e, posteriormente, enviado para o serviço de microbiologia do 

CHUP [17]. O Farmacêutico ou o TSDT efetuam o pedido para a realização da análise ao serviço de 

microbiologia do CHUP. 

3.2.1. Produção de Medicamentos Estéreis Propriamente Ditos 

Para suprimir as necessidades dos doentes, é necessário que haja produção de alguns 

medicamentos estéreis, como oftálmicos e intravenosos, uma vez que alguns destes não se encontram 

comercializados no mercado.  

Tal como nos medicamentos não estéreis, as requisições para a produção, podem ser feitas por 

kanban ou pelo GHAF. De seguida, é necessário o Farmacêutico proceder à validação do pedido, à 

emissão da OP e dos respetivos rótulos (Anexo 15). A definição do lote procede-se da mesma forma 
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do que nas preparações não estéreis [18]. Após a preparação, os produtos devem ser devidamente 

embalados, identificados e sinalizados (exigências de conservação em frigorífico entre 2 e 8 ºC), em 

condições estéreis (Anexo 16). De salientar, que para o transporte das preparações estéreis para 

administração intravítrea, é necessário uma guia de transporte [9].  

3.2.2. Nutrição Parentérica 

A NP deve proporcionar uma combinação adequada de nutrientes, de modo a evitar ou compensar 

alterações metabólicas derivadas da situação clínica. Consiste na administração simultânea ou 

exclusiva por via intravenosa de macro (proteínas, hidratos de carbono e lípidos) e micronutrientes 

(oligoelementos, sais e vitaminas), podendo ser administrada por via periférica ou central [19]. 

As prescrições de NP são feitas através de um sistema partilhado com o Médico, sendo validadas 

pelo Farmacêutico, após a verificação de todos os dados relativos ao doente, ao Médico prescritor e à 

composição da bolsa de NP [9]. Este é ainda responsável por emitir, através do sistema partilhado, as 

OPs e os respetivos rótulos [20] (Anexo 17). A definição dos lotes de produção de cada NP é da 

responsabilidade do Farmacêutico, de acordo com metodologia seguinte [21]: 

 Tipo de Preparação; 

 N.º Processo Clínico; 

 Data de Execução; 

 Tipo de Solução. 

A preparação de NP compreende duas etapas: a preparação da solução I (hidrossolúvel) com 

macronutrientes (glucose de várias concentrações e poliaminoácidos, através de um sistema 

automático de enchimento (Anexo 18)) e micronutrientes (oligoelementos e vitaminas, através de 

enchimento manual) em bolsa; e a preparação da solução II (emulsão lipídica) com lípidos e vitaminas 

lipossolúveis em seringa até 50mL ou em bolsa se o volume for superior [22]. De seguida, submete-se 

o produto acabado a ensaios de verificação de cor, aspeto (partículas em suspensão, precipitados e 

ausência de ar) e controlo gravimétrico das bolsas [23,24]. Este último parâmetro consiste na pesagem 

da solução, que deve situar-se dentro dos limites estabelecidos (± 5%). Por último, a bolsa NP deve 

ser identificada com rótulo interno, embalada com alumínio para proteção da luz e rotulada 

externamente, em condições estéreis (Anexo 19) [24].  

3.2.3. Atividades Desenvolvidas 

Nesta unidade tivemos a oportunidade de visualizar e/ou auxiliar no/a: 

 Fracionamento de intravítreos, como Ranibizumab inj. 0,5mg/0,05mL e Aflibercept inj. 2mg/0,05mL; 

 Fracionamento de Cefuroxima inj. 5mg/0,5mL, Hidroxicobalamina inj. 2mg/0,4mL; 

 Preparação de colírios, como Ceftazidima 5%/10mL, Gentamicia 1,4%/7mL (solução fortificada) e 

Vancomicina 5%/10mL; 

 Preparação de medicamentos para ensaios clínicos; 

 Preparação de bolsas de NP para ambulatório e neonatologia; 

 Todo o processo necessário à manutenção da esterilidade da sala branca. 
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3.3. Produção de Citotóxicos 

A UFO encontra-se no Hospital de Dia Polivalente (HDP) do CHUP. O termo hospital de dia é 

usado para se tratar de admissões em regime ambulatório por um período não superior a 12h, ou seja, 

quando os doentes não necessitam de internamento durante a noite. Tem como objetivo principal 

reduzir os custos associados ao internamento e a possibilidade de adquirir infeções nosocomiais. No 

CHUP, o Hospital de Dia é classificado de polivalente por, além da unidade oncológica, integrar outras 

unidades. Na UFO ocorre a produção de medicamentos citotóxicos (CTXs) e entrega de medicação 

pré e/ou pós tratamento, com acesso restrito a Farmacêuticos, TSDTs, Enfermeiros e AOPs. Encontra-

se segregado dos SF devido ao elevado risco ambiental e ocupacional dos CTXs e por razões 

logísticas e de proximidade ao Hospital de Dia. 

A reposição de produtos na UFO é feita por kanban: através de transferência informática do 

armazém dos SF, responsável por realizar a maioria das encomendas dos vários setores; ou, se se 

tratar de produtos específicos da UFO (como os CTXs), o pedido é feito diretamente na LC e o SA 

realiza a encomenda aos respetivos laboratórios. Aquando da chegada dos produtos, acompanhados 

por documento de transferência, o Farmacêutico emite através do GHAF os rótulos de identificação 

(n.º lote, PV e QRcode - Anexo 20) e junta o respectivo kanban ao produto. O AOP confere as 

quantidades recebidas com o documento de transferência e, se estiver conforme, avança com a 

colagem dos rótulos e posterior arrumação [25]. O armazém da UFO está organizado da seguinte 

forma: 2 frigoríficos para medicamentos termolábeis e passíveis de manipulação e 1 frigorífico para 

medicamentos termolábeis prontos a utilizar; 1 armário para medicamentos passíveis de manipulação 

de maior utilização (incluindo soros de NaCl 0,9%, soluções de glucose 5% e bombas de perfusão), 1 

armário com soros e 3 armários para medicamentos passíveis de manipulação, por ordem alfabética, 

dose e forma farmacêutica (Anexo 21).  

No dia anterior, são impressas, pelo Farmacêutico, listas onde constam os nomes dos doentes que 

no dia seguinte irão realizar tratamento. Habitualmente, as prescrições de CTXs realizam-se em 

formato eletrónico, sendo obtidas pelo sistema GHAF. No entanto, existem algumas exceções, como 

quando o protocolo clínico de uma determinada doença não está definido nem introduzido no sistema 

ou quando existe falha informática, em que são prescritas manualmente.  

Aquando da chegada dos doentes ao Hospital de Dia, estes devem dirigir-se ao serviço 

administrativo para confirmar a sua presença. Posteriormente, são destacados para camas e cadeirões 

conforme via de administração, estado do doente, duração e exigência do tratamento. A Enfermeira 

procede à colheita de sangue para análise e, se os resultados estiverem de acordo com os parâmetros 

pré-estabelecidos, dá “luz verde” por via informática ao Farmacêutico para iniciar a produção do CTX. 

O Farmacêutico verifica o tratamento, o ciclo e a dose de cada doente (prescrição manual ou no CdM), 

procede à verificação dos volumes para reconstituição e/ou diluição, debita ao doente a medicação, 

realiza o picking dos medicamentos a utilizar, emite a OP e os rótulos e cede todo o material necessário 

à produção do CTX pelo transfer. Cada tabuleiro é individualizado por doente e por preparação, dando 

prioridade ao primeiro CTX de cada ciclo de cada doente [26].  

Relativamente à zona de manipulação da UFO, esta encontra-se dividida em três áreas distintas - 

a zona negra, a zona cinza e a zona branca. A zona negra é exterior à zona de preparação e 
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corresponde ao local onde se encontra o Farmacêutico e os CTXs, bem como os restantes 

medicamentos e PF armazenados. A zona cinza corresponde ao local onde se encontra armazenado 

o material utilizado na produção de CTX, o EPI e a lavagem assética das mãos. Na zona branca 

encontra-se uma câmara de biossegurança classe II B2 com fluxo vertical, na qual é realizada a 

manipulação de CTX (Anexo 22). Esta zona encontra-se sob pressão negativa, evitando a saída de 

partículas perigosas. O TSDT supervisor confirma o material que está no tabuleiro conforme descrito 

na OP (dupla verificação), seleciona e descontamina com álcool a 70º o material para a câmara de 

biossegurança classe II B2 com fluxo vertical, confere o fármaco e volume medido e verifica condições 

de estabilidade da preparação. Após manipulação do CTX pelo TSDT manipulador, devidamente 

embalado e rotulado pelo TSDT supervisor, este é colocado no transfer e recolhido pelo Farmacêutico 

para validar a sua libertação (dupla verificação) (Anexo 23). O produto acabado CTX é colocado no 

local correspondente ao qual se destina (cadeirões/cateteres ou camas). O AOP procede à distribuição 

dos CTXs para os respetivos doentes [26]. 

No caso de ocorrer devolução do CTX, este deve ser acompanhado por o “Registo de Devoluções 

de CTX”, preenchida pelo Enfermeiro que vai devolver o produto. O Farmacêutico decide se o CTX 

pode ser redirecionado para outro doente ou descartado de forma segura, conforme a estabilidade 

físico-química e microbiológica, condições de armazenamento das preparações e viabilidade de 

reaproveitamento da dose [27]. 

Na dispensa de HDPHs (imunoglobulinas inespecíficas e albumina), o Médico, previamente à 

marcação do tratamento, preenche a “Requisição para Dispensa de Hemoderivados”. Anteriormente à 

marcação, o Farmacêutico verifica se o doente está autorizado pela CFT ou se está de acordo com a 

Deliberação para realizar o tratamento e procede à dispensa. 

3.3.1. Atividades Desenvolvidas 

Nesta unidade, tivemos a oportunidade de auxiliar na dispensa de imunoglobulinas inespecíficas e 

albumina, visualizar a validação farmacêutica pré e pós produção de CTX e observar a produção de 

CTXs na sala branca.  

4. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Na distribuição de medicamentos e PF verifica-se um estreito contacto entre os SF e os serviços 

clínicos. Neste setor pretende-se assegurar o cumprimento da prescrição médica, efetuando o controlo 

da terapêutica (via de administração, erros na dose, PV expirado, interação medicamentosa, etc.), a 

procura igualmente racionalizada da sua distribuição e custos associados e a correta administração 

[28]. 

Da distribuição nos SF do CHUP são parte integrante a distribuição clássica, a distribuição 

individual diária de dose unitária (DIDDU), distribuição em regime de ambulatório e os circuitos 

especiais, como é o caso dos estupefacientes, HDPHs e material de penso. 
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4.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica é responsável pela distribuição de medicamentos e PF, nas quantidades, 

qualidade e prazos exigidos garantindo a preservação dos produtos, especialmente, durante o 

acondicionamento e transporte [29]. 

As solicitações por parte dos serviços são rececionadas em formato impresso, kanban ou através 

de requisição no GHAF (Anexo 24). Todos os débitos/transferências são realizados de imediato no 

GHAF, sendo que o impresso acompanha a entrega da medicação ou PF [29]. 

A reposição de stocks, previamente definida entre os serviços clínicos e os SF, é realizada em 

circuitos/sistemas diferentes, tais como: 

 Hospital Logistics System (HLS): via manual que assenta na eliminação do desperdício nos 

processos operacionais e logísticos através da adaptação de técnicas industriais de lean logistics 

à realidade hospitalar.  

É um método de reposição de material clínico e farmacêutico dos serviços através da 

implementação de armazéns geridos pelo sistema de 2 caixas com kanban. Cada caixa com kanban 

é uma ordem de reposição do artigo a que diz respeito e que será satisfeita no ciclo seguinte, trocando 

as caixas vazias por caixas cheias [30,31]; 

 Via informática (GHAF): como é o caso da reposição do Pyxis® Medstation® [30]; 

 Stocks nivelados: reposição executada no local após contagem das unidades consumidas, 

cumprindo quantitativos previamente definidos entre o SF e o serviço clínico em questão, como é 

o caso do Serviço de Urgência [30]; 

 Por kanban: este cartão é retirado quando se atinge o quantitativo de reposição de stock e nele 

indica a necessidade de reposição do mesmo produto. Aplicando-se, por exemplo, na gestão de 

stocks do armazém [30]. 

A distribuição de soluções injetáveis de grande volume possui uma diferente rota, assim como os 

antisséticos e desinfetantes e os produtos de contraste radiológico, sendo estes pedidos por requisição 

própria ou GHAF [32-34]. 

4.2. Distribuição Individual Diária de Dose Unitária 

Na DIDDU é conduzida a validação da prescrição (Anexo 25), seguida da preparação e dispensa 

de medicação prescrita eletronicamente, no GHAF. É diariamente enviada e centrada em cada doente.  

O principal objetivo é garantir que a medicação esteja disponível no serviço clínico onde o doente 

se encontra, à hora prevista, tal como indica na prescrição médica. Garante, igualmente, um aumento 

na segurança, na dispensa e toma dos medicamentos, uma vez que é controlada através de 

farmacovigilância constante realizada pelo Farmacêutico, conduzindo à diminuição de interações 

medicamentosas por evitar o fornecimento de doses inadequadas e orientando a farmacoterapia 

baseada na situação clínica de cada doente. A DIDDU revela uma grande importância numa melhor 

gestão de custos, isto porque racionaliza o medicamento, e sendo responsável pela gestão da 

medicação diária, facilita o trabalho dos Enfermeiros, permitindo que estes tenham como prioridade o 

doente [35].  
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No CHUP, a distribuição dos medicamentos a todos os doentes em regime de internamento, é 

garantida pela DIDDU por um período de 24h de segunda a sexta e ao fim de semana é assegurada 

por um período de 48h. 

O sistema Vigie é uma plataforma online que garante todas as necessidades de monitorização e 

controlo, ao recolher de forma automática dados/parâmetros, como temperatura, humidade e pressão, 

dos sensores e gerar alertas e relatórios sobre o desempenho das instalações e equipamentos. Na 

sala da DIDDU, onde o Farmacêutico realiza a validação, existe ainda um dispositivo telefónico (Anexo 

26), no qual recebe alertas, emitindo sinal sonoro, sempre que existe uma alteração de pressão e/ou 

temperatura, dos setores da responsabilidade dos SF do CHUP. Os parâmetros têm estabelecido um 

intervalo restrito, como é o caso das câmaras, no que diz respeito essencialmente à pressão, e o caso 

dos frigoríficos no que diz respeito às temperaturas.  

4.2.1. Validação da Prescrição Médica 

A validação das prescrições médicas é da responsabilidade do Farmacêutico, e só após esta 

validação, é preparada e dispensada a medicação. São avaliadas tanto as prescrições novas, como 

alterações a prescrições já existentes.  

Na prescrição é fundamental que esteja contida a data e hora na qual foi submetida, o serviço 

clínico em que foi realizada, a identificação do doente, a medicação prescrita por DCI, acompanhada 

da posologia, via de administração e forma farmacêutica. Existe ainda um espaço destinado à 

introdução de informação adicional relativa ao doente como é o caso da idade, peso, índice de massa 

corporal (IMC), alterações da função renal e/ou hepática, entre outras, para que o Farmacêutico 

durante a validação se encontre mais integrado na situação clínica deste (Anexo 27).  

Durante a validação, a prioridade são as prescrições urgentes, realçadas a vermelho no sistema 

informático [36]. O Farmacêutico dá simultaneamente resposta às solicitações do “Portal Interno” 

(portal informático que conduz a um intercâmbio efetivo de informação entre enfermarias e os SF).  

O Farmacêutico pode intervir quando surge alguma prescrição na qual considere que existe alguma 

falta de clareza ou incoerência, ou em que seja necessária uma mudança na via de administração, 

forma farmacêutica ou do próprio medicamento, por diversos motivos, sejam eles, a rutura de stock, 

inexistência do medicamento prescrito no centro hospitalar, terapêutica repetida, entre outras causas. 

A sugestão do Farmacêutico para que o Médico altere a prescrição, pode ser realizada por duas vias: 

caso considere urgente a resolução do problema ou de difícil explicação por escrito, deve contactar o 

Médico por telefonema, porém sempre a acompanhar de uma descrição por escrito da situação no 

campo “Observações Farmacêuticas”, na qual o Médico tem acesso [35]. Em certas situações, o 

Médico poderá tomar a iniciativa de ligar ao Farmacêutico na DIDDU para esclarecimentos. 

A validação deve ter sempre em consideração as políticas de utilização de medicamentos 

estabelecidas pelo Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM), assim como as 

deliberações da CFT, específicas no CHUP, de forma a promover a segurança e eficácia da terapêutica 

farmacológica [35]. Em casos especiais, haverá a necessidade de pedir autorização à CFT e 

eventualmente à CES, por exemplo, em terapias off-label. Cada hospital difere nas suas exigências, e 
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podem surgir doentes com necessidades específicas, não sendo possível regerem-se unicamente pelo 

FHNM.  

Após completar a validação, e tendo em consideração os horários pré-estabelecidos, são emitidas 

listas de preparação da medicação para que os TSDT procedam à preparação dos carros (Anexo 28). 

Os carros estão designados para vários serviços clínicos de internamento e contêm gavetas com a 

medicação individualizada para 24 horas de cada cama/doente. Depois de preparados e antes de 

serem transportados pelos AOPs para os respetivos serviços clínicos, serão emitidas novas listas de 

preparação com alterações às prescrições que possam ter ocorrido no decorrer da preparação do 

carro. Caso os carros tenham sido enviados, o Farmacêutico, se porventura receber prescrições para 

o próprio dia, procede à impressão de etiquetas com a identificação da medicação, do doente e do 

serviço. Posteriormente, a medicação é preparada pelo TSDT, embalada em envelopes apropriados, 

fechados, de forma a ser transportada, atempadamente, por mensageiros para os serviços da qual foi 

prescrita, em horários de recolha pré-definidos [36]. 

4.3. Circuito Especial 

De acordo com a legislação, determinados medicamentos e PF necessitam de circuito próprio com 

impressos próprios. Tal se deve à necessidade de garantir um maior controlo e uso racional de 

medicamentos com determinadas caraterísticas, bem como da eventualidade de uma possível 

elaboração da requisição por um Enfermeiro, como é o caso do material de penso. 

4.3.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

A dispensa/preparação de estupefacientes e psicotrópicos é da inteira responsabilidade do 

Farmacêutico, sendo apenas estes passíveis do acesso à sala destinada aos 

estupefacientes/psicotrópicos nos SF do CHUP [35]. 

A prescrição destes fármacos deve ser realizada em impresso próprio, Anexo X, carecendo em 

todo o caso do preenchimento e assinatura pelo Médico requisitante. Em caso de tal não se verificar, 

deverá ser devolvida ao serviço em questão [35]. Após receção do Anexo X, é realizado o débito 

através do GHAF no respetivo centro de custos do serviço requisitante, do qual o impresso 

acompanhará o aviamento. De seguida, a preparação da medicação na sala de 

estupefaciente/psicotrópicos é efetuada pelo Farmacêutico, distribuída em envelopes/caixas 

devidamente identificados por serviço clínico, selados (Anexo 29), garantindo a sua inviolabilidade até 

à receção da mesma, e posteriormente encaminhadas pelo AOP. No caso do Anexo X se apresentar 

identificado como urgente este será imediatamente preparado e transportado pelo AOP do serviço 

requisitante [35,36]. 

4.3.2. Hemoderivados Derivados do Plasma Humano 

Estes medicamentos são produzidos pelo fracionamento do plasma humano. A prescrição médica 

de medicamentos HDPHs é realizada em impresso próprio (Modelo nº1804 - válido por 24 horas), 

assegurando a rastreabilidade dos lotes administrados a cada doente. O impresso deve vir 

acompanhado de etiquetas identificativas do doente para o qual a medicação se remete [35]. 
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Para que a medicação seja dispensada todos os campos do impresso devem ser 

convenientemente preenchidos, tanto pelo requisitante como pelo Farmacêutico. A sua dispensa é da 

inteira competência do Farmacêutico. Por questões de segurança e rastreabilidade, uma das vias do 

impresso terá de ser armazenada nos SF durante 50 anos, permitindo, caso ocorra alguma 

complicação associada a um dado HDPH, a identificação dos doentes. A outra via do impresso é 

direcionada para o serviço requisitante e arquivado no processo clínico do doente. 

4.3.3. Material de Penso 

O Farmacêutico é responsável pela validação e débito, enquanto que o TSDT é responsável pela 

dispensa deste tipo de material. A requisição de material de penso deverá ser efetuada em impresso 

próprio (Anexo 30), válido por 8 dias, normalmente pelo Enfermeiro. 

Na requisição deve constar a identificação do doente e caracterização da ferida/úlcera na qual o 

penso será aplicado. Desta forma, o requisitante terá de responder a uma série de questões de modo 

a justificar a sua escolha relativamente ao material pretendido. 

4.4. Atividades Desenvolvidas 

Durante a nossa passagem pela DIDDU, pudemos observar e acompanhar o raciocínio necessário 

à monitorização e validação de prescrições médicas, bem como, acompanhar o alerta ao Médico sobre 

doses e/ou formas farmacêuticas não adequadas para o doente em questão. Da mesma forma, 

presenciamos a validação de diversos impressos, tais como, o Anexo X referente a 

estupefacientes/psicotrópicos, o Modelo nº1804, de HDPHs e a Requisição de material de penso.  

Em termos práticos, tivemos a oportunidade de proceder ao débito dos 

estupefacientes/psicotrópicos no centro de custo, assim como de preparar a medicação requisitada, 

em caixas identificadas com o respetivo serviço, sendo todo processo verificado pelo Farmacêutico. 

No decorrer da semana, além de contactarmos com estes fármacos, constatamos quais os 

estupefacientes mais dispensados.  

Inclusive, testemunhamos a alertas de aumento de temperatura através do dispositivo telefónico, 

pelo que procedemos à verificação das temperaturas no Vigie, o qual permitiu confirmar que todas as 

temperaturas e pressões se encontravam dentro dos parâmetros estabelecidos, tratando-se de falsos 

alertas devido à falha de eletricidade e às portas do frigorífico estarem abertas por muito tempo. 

4.5. Distribuição em Regime de Ambulatório 

Na distribuição em regime de ambulatório pretende-se “assegurar a distribuição de 

medicamentos, e outros produtos de saúde, aos utentes da consulta externa e dos hospitais de dia, 

nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, assegurando a preservação das caraterísticas dos 

mesmos” [36]. 

A Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) é constituída por uma sala de espera e uma sala 

de atendimento composta por quatro balcões. Os medicamentos estão organizados em 

gavetas/armários e quando necessário no frio, entre os 2 e 8ºC, por patologia (Síndrome do Intestino 

Curto, Hepatite B, Insuficiência Renal Crónica, Quimioterapia, entre outras) e por ordem alfabética 
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(Anexo 31). Excecionalmente, a medicação antirretrovírica/antivírica e a dieta para Nutrição Entérica 

encontra-se armazenada à parte dos restantes medicamentos (Anexo 32).  

A manutenção de stock é garantida com a ajuda de kanbans. Atingido o ponto de encomenda, os 

kanbans são retirados e enviados para o APF, indicando neles a quantidade a ser encomendada.  

Para além da medicação, a farmácia dispõe de dietas para Nutrição Entérica, tendo de ser 

previamente encomendada e posteriormente preparada para um utente em específico (Anexo 33). 

A UFA encontra-se em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, sendo que a 

disponibilização de senhas encerra pelas 16:30h. Assim que o utente se dirige à UFA, pela primeira 

vez, será informado das regras de funcionamento da farmácia, sendo disponibilizado um folheto 

informativo com todas as informações necessárias ao utente (Anexo 34). Além disso, será também 

entregue um termo de responsabilidade na qual o utente deverá preencher e assinar, 

responsabilizando-se pela boa utilização, correto transporte e armazenamento do medicamento, 

conforme o indicado pelo Farmacêutico. Nesse mesmo documento, é possível nomear outras pessoas 

para o representarem no levantamento da sua prescrição médica (Anexo 35).  

O utente ou respetivo representante deve vir acompanhado da prescrição médica (Anexo 36), na 

qual através do GHAF, o Farmacêutico procede à validação, explicação da terapêutica, dispensa e, 

eventualmente, condições de transporte e armazenamento. Porém, a dispensa de medicamentos exige 

minuciosidade por ter em consideração a data da próxima consulta, a patologia e a respetiva 

medicação. A Circular Normativa N.º 01/CD/2012 recomenda a dispensa de medicamentos de farmácia 

hospitalar para períodos não superiores a 30 dias de tratamento, mas concede ao Conselho de 

Administração o direito de autorizar exceções à regra, de forma a melhorar a qualidade de vida e de 

adesão à terapêutica, reduzindo deslocações e o absentismo escolar ou laboral [37]. Esses pedidos 

de exceção deverão ser requisitados ao Conselho de Administração, por escrito, descrevendo a razão 

pela qual pretende que seja dispensada medicação para mais tempo. Caso seja aceite, dever-se-á 

informar ao utente a viabilidade, segurança e custos da dispensa para o período proposto. Na 

terapêutica antirretrovírica é permitida a dispensa por um período de 90 dias, de acordo com a lei 

vigente, sendo admitidos períodos superiores, tendo em consideração local de residência e 

diagnóstico/situação clínica da mesma forma pelo CA do CHUP. Nos doentes transplantados renais 

ou hepáticos, o fornecimento é de 2 meses. Caso não seja fornecida medicação até à próxima consulta, 

é entregue juntamente com a guia de tratamento, um documento com a medicação pendente, para o 

utente levantar quando estiver perto de terminar (Anexo 37).  

Durante a dispensa, o Farmacêutico deverá introduzir informaticamente o lote de certos 

medicamentos, como é o caso dos injetáveis, antineoplásicos, antirretrovíricos e antivíricos, 

medicamentos para patologias como Hipertensão Pulmonar, Esclerose Múltipla, Esclerose Lateral 

Amiotrófica, Fibrose Quística, Paramiloidose e medicamentos muito caros. 

A dispensa de medicamentos contendo talidomida é realizada exclusivamente após justificação e 

consentimento informado do utente, através da apresentação do “Formulário de Autorização de 

Prescrição do Programa de Prevenção da Gravidez - Thalidomide Celgene®” (Anexo 38), garantindo 

que o Médico informou o utente acerca dos efeitos adversos e responsabilidades associadas à sua 

toma, quer em mulheres ou homens, no uso “em combinação com melfalano e prednisona, para 
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tratamento de primeira linha de doentes com ≥ 65 anos de idade com mieloma múltiplo não tratado ou 

não elegíveis para tratamento com altas doses de quimioterapia” [38]. O Farmacêutico no decorrer da 

dispensa deverá completar o seu preenchimento e arquivar. 

A venda de medicamentos na UFA pode, segundo o Decreto-Lei nº206/2000, ser realizada 

quando há rutura de stock de um determinado medicamento em farmácias comunitárias [39]. Quando 

tal ocorre, o utente deve apresentar pelo menos três carimbos de farmácias distintas que confirmem a 

rutura em causa. 

4.5.1. Atividades Desenvolvidas 

Ao longo da passagem pela UFA, tivemos a oportunidade de assistir ao atendimento e dispensa 

de medicação e produtos de nutrição, assim como realizá-lo sob supervisão de um Farmacêutico. 

Efetuámos o reembalamento individual de seringas de epoetina, uma vez que se encontram embaladas 

em caixas de 4 ou 6 unidades, havendo dessa forma a possibilidade de racionalizar custos e 

desperdícios, fornecendo a quantidade exata ao utente para o tratamento (Anexo 39). Procedemos 

também, à organização das gavetas/armários e verificação de stock. Além do mais, preparamos a 

medicação a ser enviada para o serviço de gastroenterologia (Anexo 40). 

5. ENSAIOS CLÍNICOS 

Ensaio Clínico (EC) é definido por “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.” [40]. 

Alguns termos importantes referentes a este setor encontram-se no Anexo 41. 

Nos SF do CHUP, a UEC tem, de acordo com as Boas Práticas Clínicas (BPC), as condições 

adequadas à realização do ensaio. A UEC é constituída por duas salas contíguas, uma sala de 

armazenamento de medicamentos experimentais (MEs) e um gabinete de trabalho. Na sala de 

armazenamento, de acesso restrito, existe um forte controlo e monitorização da temperatura e 

humidade, armários de acesso restrito, onde é armazenada a medicação de ensaio, outros onde é 

armazenada a medicação devolvida pelos doentes e/ou não utilizada, assim como um frigorífico, em 

caso do ME necessitar de se manter entre 2 e 8°C (Anexo 42). O gabinete de trabalho é o local onde 

se realizam visitas/reuniões e é composto por armários, igualmente restritos, onde é arquivada toda a 

documentação dos ensaios a decorrer, bem como dos ensaios terminados (Anexo 43). 

Ao longo de cada EC existem diversas fases. O questionário de exequibilidade/viabilidade 

(feasibility), onde será avaliado se a instituição apresenta os critérios requeridos, para poder participar 

no EC em questão. Na visita de qualificação são avaliados os recursos humanos e de equipamentos 

para a implementação e condução do ensaio de acordo com o protocolo. A visita de início consiste na 

preparação do centro para a realização do estudo e é conduzida por um ou mais monitores em 

representação do promotor, sendo dada uma formação a toda a equipa que irá acompanhar o ensaio. 

Nos SF, os Farmacêuticos delegados tomam conhecimento de procedimentos relativos à receção, 
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dispensa, armazenamento, registo e devolução do ME, procedendo, posteriormente, à submissão às 

autoridades regulamentares (Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) e INFARMED). 

Nas visitas de monitorização, o monitor em representação do promotor, assegura que o ensaio está a 

decorrer conforme o estipulado, procedendo à revisão de documentos, controlo de qualidade, 

verificação de documentos fonte e contabilidade do ME. Na visita de encerramento procede-se à 

retificação (se necessário) e ao arquivo do documento do ensaio, assegurando que a contabilidade do 

ME, bem como os procedimentos necessários para a devolução da medicação, estão completos. 

5.1. Circuito do Medicamento Experimental  

A receção do ME é efetuada no APF dos SF e depois encaminhada para a UEC onde é verificado 

o estado de conservação e confirmada se a informação vinda na “GR” corresponde ao ME recebido, 

tal como a identificação do promotor em questão, o nome do ensaio, o número de unidades recebidas, 

prazo de validade e número de lote. Os MEs vêm, normalmente, acompanhados de um Data Logger 

(em formato USB), permitindo o registo de temperatura durante o transporte, sendo que na receção 

devem ser verificados os limites mínimos e máximos de temperatura atingidos. Em caso de se verificar 

um desvio da temperatura, o promotor deve ser informado, e enquanto se aguarda pela resposta, o 

ME é mantido em quarentena. Depois das verificações efetuadas, o ME é armazenado. O 

Farmacêutico, ao rececionar, deverá preencher os registos requeridos pelo promotor.  

O investigador prescreve o ME em impresso próprio (Anexo 44), de acordo com o protocolo do 

EC. O medicamento pode ser dispensado de duas formas: diretamente ao participante do EC ou por 

intermédio do coordenador do mesmo. Sempre que solicitada, ou em caso de início de tratamento, 

deve ser disponibilizada toda a informação do ME, de forma oral e/ou escrita, sobre a posologia e 

cuidados a ter com a mesma. 

Pode ser necessária a preparação do ME, na produção de estéreis e não estéreis ou na UFO, 

antes da sua administração. Neste caso, o Farmacêutico deve elaborar a OP e proceder à sua 

produção. Nos SF, é recebida toda a medicação não utilizada, assim como embalagens vazias, 

devolvidas pelos participantes. O Farmacêutico assegura o cálculo da compliance e verificação da 

adesão à terapêutica. Após a conclusão do EC, toda a documentação permanece arquivada durante 

pelo menos 15 anos, de acordo com as instruções do promotor [41]. 

5.2. Atividades Desenvolvidas 

Neste setor tivemos a oportunidade de contactar com o circuito do ME, assistindo a visitas de 

qualificação, de início e de monitorização. Nessas mesmas visitas, realizadas por monitores de 

diferentes ECs, foi possível observar e preencher os procedimentos inerentes à sua realização. 

Auxiliamos na dispensa e armazenamento de ME e procedemos ao registo nos diferentes 

processos, sendo sempre supervisionadas pelo Farmacêutico responsável.  

Para melhor compreendermos a elaboração e organização dos ECs, tivemos a oportunidade de 

ler e interpretar diversos Pharmacy Files de ensaios a decorrer no CHUP. 

Por fim, realizamos uma formação, ICH GOOD CLINICAL PRACTICE E6 (R2), sendo-nos atribuída 

uma certificação em Boas Práticas Clínicas, pelo Global Health Training Centre. 
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6. TRABALHO DE PESQUISA 

6.1. Contextualização 

O trabalho de pesquisa desenvolvido, durante o estágio profissionalizante, surgiu no âmbito da 

introdução de um novo medicamento anti-emético (Akynzeo ®: 300 mg Netupitant + 0,5 mg 

Palonossetrom), em protocolos oncológicos, no arsenal terapêutico do CHUP. O trabalho consiste na 

comparação de medicamentos anti-eméticos, utilizados na prática clínIca do CHUP, quanto à classe e 

indicação terapêutica, às associações medicamentosas, à posologia e aos custos de um ciclo de 

quimioterapia. A análise é baseada em resultados de estudos de referência publicados com doentes 

submetidos a diferentes tratamentos com um tipo de emese estabelecida. Nestes estudos foi 

determinado o valor terapêutico acrescentado (VTA) do novo medicamento. O principal objetivo do 

trabalho de pesquisa é avaliar, consoante a informação disponível, se a introdução do Akynzeo ® é 

uma mais valia para os doentes e para o CHUP. 

6.2. Enquadramento Teórico 

As náuseas e vómitos (emese) induzidos pela quimioterapia são um importante efeito secundário 

da terapêutica oncológica, que compromete a adesão à terapêutica e a qualidade de vida do doente 

[40]. Estes efeitos secundários são divididos em: 

 Emese aguda: Ocorre nas primeiras 24 horas após administração da quimioterapia [41]; 

 Emese tardia: Surge após 24 horas e dura até vários dias (1 a 5 dias) após a administração da 

quimioterapia [41]; 

 Emese antecipatória: Ocorre antes do tratamento quimioterápico devido à fraca resposta dos anti-

eméticos ou à profilaxia anti-emética inadequada no ciclo anterior [41,42]; 

 Emese breakthrought: Ocorre apesar de profilaxia anti-emética adequada, sendo necessário 

tratamento de resgate [41,43]; 

 Emese refratária: Ocorre apesar de profilaxia anti-emética e tratamento de resgate otimizado [44]. 

A quimioterapia é classificada consoante o potencial emético pós-tratamento, que varia 

consideravelmente em associações entre fármacos [41,43]: 

 Alto: medicamentos quimioterápicos provocam emese em >90% dos doentes; 

 Moderado: medicamentos quimioterápicos provocam emese em 30 - 90% dos doentes; 

 Baixo: medicamentos quimioterápicos provocam emese em 10 - 30% dos doentes; 

 Mínimo: medicamentos quimioterápicos provocam emese em <10% dos doentes (casos raros). 

Na ausência de terapia anti-emética, 90% dos doentes em quimioterapia altamente emetogénica 

e 30 - 90% dos doentes em quimioterapia moderadamente emetogénica sofrem com náuseas e 

vómitos induzidos pelo tratamento [45]. Atualmente, para reduzir os casos de emese induzida, a 

eficácia máxima é obtida por um tratamento anti-emético continuado antes, durante e após a sessão 

de quimioterapia [43]. As principais classes de fármacos utilizadas na anti-emese em contexto 

oncológico são: Antagonistas seletivos de recetores 5-HT3 de primeira e última geração; Antagonistas 

de recetores NK1; e Corticoesteróides. 
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6.3. Desenvolvimento 

O trabalho de pesquisa foi iniciado pela recolha de informação relevante da medicação anti-emética 

existente no stock do CHUP e do novo medicamento, Akynzeo ®. Desta informação consta: nome de 

medicamento, dosagem, classe terapêutica, posologia, tempo de semivida, preço unitário, preço por 

tratamento, indicação terapêutica e observações adicionais. O preço por tratamento tem em conta o 

potencial emético da quimioterapia e associações medicamentosas mais relevantes estipuladas nos 

protocolos clínicos. Toda a informação está reunida no Anexo 45. 

Para avaliação da eficácia e segurança em quimioterapias altamente e moderadamente 

emetogénicas foram desenvolvidos estudos de referência de Akynzeo ® em associação com 

dexametasona e palonossetrom em associação com dexametasona. O estudo de quimioterapia 

altamente emetogénica comparou “a eficácia e a segurança de doses únicas de netupitant oral em 

associação com palonossetrom oral com a administração de uma dose única oral de palonossetrom 

em doentes oncológicos a receberem um regime quimioterapêutico que incluía cisplatina (dose 

mediana = 75 mg/m2)” (Anexo 46 - a). O estudo de quimioterapia moderadamente emetogénica 

comparou “a eficácia e a segurança de uma dose única oral de Akynzeo com uma dose única oral de 

0,5 mg de palonossetrom em doentes oncológicos para os quais tinha sido planeado receber o primeiro 

ciclo de um regime com uma antraciclina e ciclofosfamida para o tratamento de um tumor maligno 

sólido” (Anexo 46 - b). De assinalar que as diretrizes recentes atualizaram o regime de antraciclina-

ciclofosfamida para altamente emetogénico. Em ambos se verificou que o Akynzeo ® com 

dexametasona previne as náuseas e vómitos agudos e tardios (Anexo 47) [51].   

Em 2019, o INFARMED publicou o “Relatório Público de Avaliação Prévia do Medicamento em 

Meio Hospitalar” acerca do Akynzeo ®, evidenciando ser um medicamento sujeito a receita médica 

(Anexo 48) [52]. Desta avaliação, conclui-se que a associação de palonossetrom e netupitant “tem 

evidência de VTA em relação aos antagonistas seletivos dos recetores 5-HT3”, neste caso o 

ondansetrom isolado [52]. O VTA de um medicamento corresponde à maior eficácia, segurança e/ou 

conveniência em comparação à melhor terapêutica existente ou ao tratamento de uma indicação clínica 

para a qual não existe opção terapêutica válida [53]. Além disso, procederam a uma análise de custo-

efetividade comparando o Akynzeo ® juntamente com dexametasona, com ondansetrom e 

dexametasona. Conclui que os “valores custo-efetividade incrementais associados à introdução do 

medicamento Akynzeo ® no arsenal terapêutico, assim como os resultados do impacto orçamental” 

são considerados aceitáveis, tendo em conta as caraterísticas do medicamento e da doença em causa 

[52]. 
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7. CONCLUSÃO 

Durante os dois meses de estágio profissionalizante nos serviços farmacêuticos do Centro 

Hospitalar Universitário do Porto, constatamos a realidade do Farmacêutico hospitalar e as suas 

funções inerentes, nos diversos setores, percecionando toda a dinâmica e organização. Tivemos 

oportunidade de intervir em algumas tarefas, proporcionando-nos uma melhor compreensão do papel 

do Farmacêutico, da sua responsabilidade numa instituição como o Centro Hospitalar e Universitário 

do Porto e da contribuição na vida de um doente. 

Observamos de perto o circuito do medicamento, tudo o que nele implica e, sobretudo, a 

intercomunicação de uma equipa multidisciplinar, passível de realizar qualquer tarefa, seja ela 

referente à receção, produção, intervenção ou dispensa.  

Finalizamos este estágio com um balanço muito positivo, por contribuir para consolidar muitos dos 

conhecimentos obtidos ao longo do nosso percurso académico assim como a aquisição de novos. 

Todo o conhecimento e prática adquiridos neste percurso demonstram uma forte ferramenta na nossa 

formação enquanto profissionais de saúde. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1 - Certificado CHKS do CHUP. 

 

 

Anexo 2 - Cronograma de estágio profissionalizante. APRES: Apresentação dos setores dos SF. 

 

Anexo 3 - Exemplo de kanban. 
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Anexo 4 - Receção do APF. 

 

 

Anexo 5 - Organização do APF: (a) Ordem geral, (b) Ambulatório, (c) Nutrição, (d) Pensos, (e) 

Antídotos e Diversos, (f) Grandes volumes, (g) Câmara frigorífica e (h) Sala restrita de 

estupefacientes e psicotrópico. 

 

 

Anexo 6 - Exemplos de rotas de transporte de medicamentos e PFs para os respetivos serviços 
clínicos. 
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Anexo 7 - Armazém farmacêutico avançado com medicamentos urgentes designado de Pyxis® 
MedStation® 3500 System. 

 

Anexo 8 - Anexo de requisição para a dispensa de HDPHs. 
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Anexo 9 - Exemplo de Anexo X. 

 

Anexo 10 - Exemplo de AUE.  
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Anexo 11 - Exemplos de (a) empréstimo concedido e (b) obtido. 

 

Anexo 12 - Organização da sala de não estéreis: (a) e (b) Bancada de trabalho, (c) hotte, (d) armário 
com substâncias ativas, (e) armário com embalagens primárias, (f) armário com material de 

manipulação e (g) zona de embalamento. 
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Anexo 13 - Exemplo de OP e respetivo rótulo de preparação não estéril. 

 

Anexo 14 - Exemplo de produto acabado não estéril. 
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Anexo 15 - Exemplo de OP de preparação estéril. 



30 

   Farmácia Hospitalar | 2018/2019 

                     Relatório de Estágio Profissionalizante                                                
 

 

Anexo 16 - Exemplo de produto acabado estéril. 

 

Anexo 17 - Exemplo de OP de NP. 
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Anexo 18 - Enchimento automático de uma bolsa NP. 

 

Anexo 19 - Exemplo de produto acabado NP. 

 

Anexo 20 - Exemplo de rótulo de produtos na UFO. 
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Anexo 21 - Organização da UFO: (a) Frigoríficos, (b) armário de medicação mais utilizada e (c) 
armários. 

 

Anexo 22 - Sala branca da UFO. 

 

Anexo 23 - Exemplo de (a) rótulo/OP e (b) produto acabado CTX. 
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Anexo 24 - Conjunto de prescrições, por serviço clínico e doente, no sistema informático GHAF. 

 
Anexo 25 - Exemplo de Prescrição no GHAF. 

 
Anexo 26 - Dispositivo telefónico de emissão de alertas de temperatura e humidade de setores dos 

SF. 
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Anexo 27 - Informação adicional à prescrição. 

 

 
Anexo 28 - Carro de transporte de medicação da DID. 

 
Anexo 29 - Caixa e envelope selados para envio de estupefacientes/psicotrópicos. 
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Anexo 30 - Impresso para requisição de material de penso. 

 
Anexo 31 - Organização da medicação da UFA. 

 
Anexo 32 - Organização de antirretrovíricos e encomendas de Nutrição. 
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Anexo 33 - Prescrição de Produtos de Nutrição. 

 

 
Anexo 34 - Folheto informativo UFA. 

 

 
Anexo 35 - Impresso termo de responsabilidade. 
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Anexo 36 - Prescrição médica. 

 
Anexo 37 - Documento de Medicação Pendente. 

 
Anexo 38 - Formulário de autorização de prescrição do “Programa de prevenção de gravidez, 

Thalidomide Celgene”. 
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Anexo 39 - Separação individual de seringas de epoetina.  

 
Anexo 40 - Prescrição para o Serviço de Gastroenterologia. 

Centro de EC 

Entidade que realiza o EC, dotada de meios materiais e humanos 

adequados, independentemente da sua inserção em estabelecimentos de 

saúde, público ou privado, laboratório, ou outro. 

CEIC 

O organismo independente constituído por profissionais de saúde e outros, 

incumbido de assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem-

estar dos participantes nos EC e de garantir os mesmos junto da sociedade; 

Farmacêutico 

Responsável 

Profissional dotado da necessária competência técnica e científica, 

licenciado em Ciências Farmacêuticas, que é responsável por todo o circuito 

do ME no centro de ensaio; 

Investigador 

Uma pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para o exercício 

da atividade de investigação, devido às habilitações científicas e à 

habilitação legal para a prestação de cuidados que a mesma exija, que se 

responsabiliza pela realização do EC no centro de estudo e, sendo caso 

disso, pela equipa de investigação que executa o estudo nesse centro, 

podendo, neste caso, ser designado investigador principal; 

Participante 
Pessoa que participa no EC, quer como recetor do ME, quer para efeitos de 

controlo; 

Promotor 
A pessoa, singular ou coletiva, o instituto ou o organismo responsável pela 

conceção, realização, gestão ou financiamento de um EC; 
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Protocolo 

O documento que descreve a justificação, os objetos, a conceção, a 

metodologia, a monitorização, os aspetos estatísticos, a organização e a 

condução de um estudo, assim como o arquivo dos respetivos registos, 

incluindo as versões sucessivas e as alterações daquele documento; 

ME 

A FF de uma substância ativa ou placebo, testada ou utilizada como 

referência num EC, incluindo os medicamentos cuja introdução no mercado 

tenha sido autorizada, mas sejam utilizados ou preparados, quanto à FF ou 

acondicionamento, de modo diverso da forma autorizada, ou sejam 

utilizados para uma indicação não autorizada ou destinados a obter mais 

informações sobre a forma autorizada; 

Monitor 

O profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, 

designado pelo promotor para acompanhar o EC e para o manter 

permanentemente informado, relatando a sua evolução e verificando as 

informações e dados coligidos. 

Anexo 41 -Termos utilizados na UEC [38,39]. 

 

Anexo 42 - Sala de armazenamento. 
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Anexo 43 - Gabinete de trabalho. 

 

 

Anexo 44 - Prescrição de Medicamentos de ECs. 
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Medicamento Classe terapêutica Posologia 
Tempo de 

semivida 
Preço 

Preço por 

tratamento 

Indicação 

terapêutica 
Observações 

Aprepitant cp. 125 mg Antagonista seletivo dos 

recetores da substância 

P/neurocinina 1 (NK1) 

humana 

Esquema posológico [48] 9-13 horas 
26,72€ Alt. emet.: 84,717€ 

Mod. emet.: 83,487€ 

Prevenção da 

emese aguda e 

tardia. 

Regimes de 

quimioterapia alta 

ou moderadamente 

emetizante. 

- 
Aprepitant cp. 80 mg 17,10€ 

Fosaprepitant iv 150 mg Esquema posológico [49] 11 horas 54,01€ 
Alt. emet.: 78,627€ 

Mod. emet.: 76,577€ 
- 

Ondansetrom cp. 8 mg 
Antagonista dos recetores 

5-HT3 de 1ª Geração 

1 a 4 cp. 
3-4 horas 
[47] 

0,05€ - (+) eficaz na emese 

aguda e (–) eficazes na 

tardia[46] 

Ondansetrom iv 8mg/4ml 8 a 32 mg/dia 0,20€ - 

Ondansetrom iv 4mg/2ml 8 a 32 mg/dia 0,17€ - 

Palonossetrom iv 

0,25mg/5mL 

Antagonista dos recetores 

5-HT3 de últ. Geração 

1 bólus IV- 30 min antes do 

início da quimio. [48,49] 
40 horas 21,90€ - 

Preferencial na emese 

alta e moderada. (+) 

eficaz na emese aguda 

e tardia[46] 

Dexametasona cp. 4 mg 

Glucocorticoide 

Esquema posológico [48-50] 
3,6 ± 0,9 

horas 

0,257€ 

- - 
Dexametasona cp. 8 mg 

Esquemas posológicos [48-

50] 
0,41€ 

AKYNZEO® 

Netupitant 300 mg + 

Palonossetrom 0,5 mg cp. 

Netupitant- Antagonista 

seletivo dos recetores da 

substância P/neurocinina 1 

(NK1) humana Dose única- 1 hora antes 

do início da quimio. 

Esquema posológico [50] 

120 horas 58,08€ 

Alt. emet.: 

81,877-83,397€ 

Mod. emet.: 81,467€ 

Prevenção da 

emese aguda e 

tardia. 

Regimes de 

quimioterapia alta 

(à base de 

cisplatina) ou 

moderadamente 

emetizante. 

Não necessita de ajuste 

posológico em doentes 

idosos, com 

compromisso renal 

ligeiro a grave ou 

hepático ligeiro a 

moderado 

Palonossetrom- 

Antagonista dos recetores 

5-HT3 de últ. Geração 

Olanzapina cp. 5 mg Antagonista dos recetores 

da serotonina 5-HT2A/2C, 

5-HT3, 5-HT6; e dopamina 

D1, D2, D3, D4, D5 

Esquema posológico [50] 
32,3-36,7 

horas 

0,105€ 

- 

Prevenção da 

emese aguda e 

tardia. 

Uso contraindicado com 

benzodiazepinas. 

Fonte: NCCN Olanzapina cp. 10 mg 0,38€ 
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 Esquema posológico do Aprepitant, assumindo que o Antagonista da 5-HT3 utilizado seria o Palonossetrom iv 0,25mg/5mL. 

 

 

 

 Esquema posológico do Fosaprepitant, assumindo que o Antagonista da 5-HT3 utilizado seria o Palonossetrom iv 0,25mg/5mL. 
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 Esquemas posológicos do Akynzeo ®, assumindo que o Antagonista da 5-HT3 seria o Palonossetrom iv 0,25mg/5mL.  

 

Regime terapêutico de quimioterapia altamente emetizante: 81,877€ 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 

AKYNZEO® 300+0,5mg oral - - - 

Antagonista da 5-HT3 0,25mg/5ml iv - - - 

Dexametasona 12 mg oral 8 mg oral 1 vez/dia 8 mg oral 1 vez/dia 8 mg oral 1 vez/dia 

 

Regime terapêutico de quimioterapia altamente emetizante: 82,297-83,397€ 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 

AKYNZEO® 300+0,5mg oral - - - 

Antagonista da 5-HT3 0,25mg/5ml iv - - - 

Olanzapina 5-10 mg oral 5-10 mg oral 5-10 mg oral 5-10 mg oral 

Dexametasona 12 mg oral 8 mg oral 1 vez/dia 8 mg oral 1 vez/dia 8 mg oral 1 vez/dia 

 

Regime terapêutico de quimioterapia moderadamente emetizante: 81,467€ 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

AKYNZEO® 300+0,5mg oral - - 

Antagonista da 5-HT3 0,25mg/5ml iv - - 

Dexametasona 12 mg oral 8 mg oral 1 vez/dia 8 mg oral 1 vez/dia 

 

Anexo 45 - Informação relevante de medicamentos anti-eméticos do CHUP e Azynzeo ®.
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Anexo 46 - Estudos de referência com Akynzeo ®. (a) Quimioterapia altamente emetogénica e 

(b) Quimioterapia moderadamente emetogénica (Retirado de [51]). 

 

 

Anexo 47 - Resultados de estudos de referência com Akynzeo ®. (a) Quimioterapia altamente 
emetogénica e (b) Quimioterapia moderadamente emetogénica (Retirado de [51]). 

 

 
Anexo 48 - “Relatório Público de Avaliação Prévia do Medicamento em Meio Hospitalar” 

referente ao Akynzeo ® (Retirado de [52])



2018 - 2019


