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RESUMO 
O estágio de carácter profissional em Farmácia Comunitária, que ocorre no fim dos 5 

anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, é uma das etapas mais importantes 

do estudante. É nesta unidade curricular que este tem a oportunidade de acompanhar e 

desempenhar as tarefas reais do dia-a-dia de um farmacêutico, em farmácia de oficina, 

sendo preparado para o seu futuro, enquanto profissional de saúde. 

O presente relatório de estágio é constituído por duas partes. Na 1ª parte são abordados 

os seguintes itens: enquadramento geral da Farmácia Santos, ações inerentes ao ato 

farmacêutico, atividades desempenhadas durante o estágio, gestão e funcionamento da 

farmácia. A 2ª parte integra os dois projetos temáticos desenvolvidos ao longo do estágio, 

com o relato das situações vividas na sua implementação.  

Relativamente à escolha dos projetos, o primeiro tema abordou Doença Venosa Crónica. 

Tendo em conta o número de utentes que a farmácia apresenta, este envolveu a realização 

de um check-up venoso para avaliar o risco de desenvolvimento da patologia e um rastreio 

de insuficiência venosa crónica, bem como a distribuição de um panfleto com algumas 

informações úteis, como sinais, sintomas e riscos associados e com dicas de estilo de vida 

saudável. Ao longo do estágio na farmácia surgiu ainda a oportunidade de dialogar com 

utentes com a patologia e indivíduos em risco, prestando aconselhamento farmacêutico 

sempre que necessário.  

A Dermatite Atópica foi o segundo tema desenvolvido durante o estágio 

profissionalizante. Realizaram-se dois tipos de intervenções envolvendo a comunidade: a 

criação de um fluxograma de recomendação e intervenção farmacêutica, exposto sob a 

forma de cartaz na parte de trás da farmácia para possibilitar à equipa da farmácia uma 

consulta rápida e eficiente; a realização de uma palestra a crianças dos 9 aos 12 anos de 

idade, concretizada num colégio da área residente da farmácia, assim como a distribuição 

de kits aos alunos com toda a informação em papel para os encarregados de educação 

interessados. Ao longo do estágio na farmácia surgiu ainda a oportunidade de dialogar com 

alguns pais preocupados e esclarecer muitas das suas questões relativas ao surgimento da 

patologia nas idades pediátricas.  

De uma maneira geral, o desenvolvimento destas ações na farmácia alcançou os 

objetivos pretendidos: promover a adesão terapêutica, tanto farmacológica como não 

farmacológica, evitar a progressão e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos afetados 

por estas patologias. 

Concluindo, o estágio na Farmácia Santos proporcionou-me a aprendizagem de novos 

conhecimentos bem como a possibilidade de pôr em prática os que já tinham sido adquiridos 

durante o curso, permitindo o meu desenvolvimento enquanto pessoa e profissional. 
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PARTE I: Descrição das atividades desenvolvidas no âmbito do estágio 

1. INTRODUÇÃO 
No âmbito da conclusão do curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), é 

obrigatória a realização de um estágio curricular, com a duração mínima de 6 meses. O estágio tem 

como fim a aprendizagem de conhecimentos e atitudes, em contexto real, visando uma futura 
inserção do estudante no mundo do trabalho, dotado de todas as capacidades necessárias para o 

exercício da sua profissão. Assim, entre 1 de Julho e 4 de Novembro, tive a oportunidade de realizar 

o estágio profissionalizante em farmácia comunitária na Farmácia Santos, em Braga, com a 

orientação da Dra. Fátima Silva. 

A Farmácia Comunitária é, atualmente, um dos locais de preferência do público, sendo, muitas 

vezes, a primeira opção por parte dos utentes para o esclarecimento de dúvidas em relação à 

medicação e problemas de saúde, e para a resolução de transtornos menores de saúde. 
Consequentemente, a farmácia está cada vez mais focada no utente e no bem-estar da população. 

É função do farmacêutico acompanhar o estado de saúde da população, promover o uso correto 

do medicamento, aconselhar o utente, monitorizar os tratamentos e detetar problemas relacionados 

com o medicamento (PRMs), garantindo uma maior qualidade e eficácia no tratamento dos utentes. É 

importante, igualmente, a contínua formação académica e profissionalizante, bem como a constante 

atualização de informação, do farmacêutico, para um melhor exercício da prática farmacêutica. 

Durante estes 4 meses de estágio, pude assistir e acompanhar a realidade do dia-a-dia de um 

farmacêutico e dos restantes profissionais numa farmácia comunitária, bem como as tarefas 
desempenhadas, e ter uma ideia acerca do funcionamento de uma farmácia de oficina. Além disso, 

tive a oportunidade de ter um maior contacto com o utente, no momento do atendimento, de aprender e 

desempenhar algumas das muitas funções de um farmacêutico de oficina, assim como pôr em prática 

todos os conhecimentos que adquiri durante os 5 anos de MICF. O cronograma das atividades 

desenvolvidas encontra-se no Anexo I. 
Este relatório tem como objetivo a descrição do funcionamento da Farmácia Santos e os projetos 

desenvolvidos durante o período de estágio. 

2. ENQUADRAMENTO GERAL DA FARMÁCIA SANTOS 
2.1. Localização geográfica e horário de funcionamento 
A Farmácia Santos (FS) situa-se na Rua Conselheiro Januário, em São Vicente, no centro da 

cidade de Braga, estando aberta 24h, durante os 365 dias do ano. Durante o dia, a farmácia encontra- 

se aberta ao público e, entre a 1h e as 8h, os atendimentos são realizados através do postigo, por 

questões de segurança. 

2.2. População abrangida 
Visto que a farmácia apresenta uma localização bastante acessível e ao facto de se encontrar 

próxima do Hospital de Braga e do Hospital Privado de Braga, verifica-se a presença de imensos 

clientes esporádicos e distintos. 

2.3. Recursos humanos 
A Farmácia Santos apresenta uma equipa competente e multidisciplinar, sob a orientação da 

diretora técnica, a Dra. Fátima Silva. Atualmente, a equipa é constituída por 6 farmacêuticos, 9 
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técnicos de farmácia, 1 responsável pela receção de encomendas e 1 funcionária de limpeza, que 

garantem a qualidade dos serviços prestados, bem como o bom funcionamento da farmácia. 

2.4. Organização física 
A FS dispõe de instalações que seguem os regulamentos do Decreto-Lei (DL) nº171/2012 de 1 de 

Agosto, de forma a que os serviços prestados sejam de alta competência e qualidade. São garantidos 

o conforto e a privacidade dos funcionários e dos clientes, bem como a preparação, a segurança, a 

acessibilidade e a preservação de todos os medicamentos e produtos da farmácia [1, 2]. 

2.4.1. Espaço exterior 
A farmácia encontra-se numa rua movimentada e é facilmente identificável, uma vez que 

apresenta no seu exterior um sinalizador verde, em forma de cruz, habitualmente usado pelas 
farmácias, assinalando o regime de serviço permanente (Anexo II) [3]. 

A entrada é composta por duas portas automáticas e, uma vez que não apresenta degraus nem  

desnível relativamente à rua, está pronta para aceitar todos os clientes com mobilidade diminuída ou 

com deficiências motoras [3]. Os nomes do proprietário e da diretora técnica da farmácia estão, 

facilmente percetíveis, na porta da farmácia. 

2.4.2. Espaço interior 
Obedecendo à Deliberação nº2475/2007 de 28 de Novembro e às presumíveis “Boas Práticas 

Farmacêuticas”, a FS apresenta uma ótima atmosfera profissional e apresenta o mínimo de 

exigências, no que diz respeito às dimensões e áreas [3, 4]. A farmácia está distribuída em diferentes 
áreas físicas, de caracter obrigatório, apresentando: um local de atendimento ao público, duas 

instalações sanitárias, um laboratório, uma zona de armazenamento dos medicamentos, dois 

gabinetes de atendimento personalizado [4]. Existe, ainda, uma área de receção e de verificação de 

encomendas, um escritório e um refeitório. As instalações apresentam um sistema de câmaras de 

vigilância, de forma a garantir uma melhor segurança dos clientes e dos profissionais (Anexo III). 
Ao longo do estágio, pude conhecer todas as áreas da farmácia e desempenhar alguns dos 

serviços inerentes a cada sector. 

2.4.2.1. Local de atendimento ao público 
A área de atendimento ao público está organizada de forma a garantir a privacidade do cliente e um 

atendimento eficiente. Esta área encontra-se limpa, arejada e bem iluminada, sendo constituída por 7 

balcões numerados de atendimento ao público, cada um com um computador com o sistema 

informático SPharm, impressora de talões e um leitor ótico. 

Atrás dos balcões, encontram-se as prateiras, lineares, e gavetas com os produtos de venda livre 

(ex.: suplementos alimentares), alguns medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), permitindo um acesso mais rápido e eficaz por parte dos 

profissionais, bem como uma melhor visualização por parte dos clientes. Nas zonas laterais da 

farmácia, encontram-se as prateleiras com os produtos de dermocosmética, higiene oral e 
puericultura, e no centro da farmácia existe um gabinete privado para a realização de testes 

bioquímicos ou administração de injetáveis. Existem, ainda, uma máquina de senhas, uma balança 

pré-paga, que permite a avaliação do peso e altura, e quatro ilhas, que possuem produtos em 

destaque ou em promoção. Esta orientação da farmácia permite o atendimento dos clientes, de forma 
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rápida, cómoda, organizada e eficaz. 

2.4.2.2. Local de receção de encomendas 
Na FS a receção e a preparação das encomendas é feita no piso inferior, no BackOffice, onde se 

encontram dois postos de trabalho: um deles para a realização de encomendas e um outro, onde 

poderá trabalhar o responsável pela receção e verificação (qualitativa e quantitativa) das mesmas. 

Cada posto tem um computador com o sistema SPharma, um sensor de leitura ótica, uma impressora 

de etiquetas e uma impressora. 

Em horários estabelecidos pelo fornecedor, as encomendas, juntamente com as referentes 

faturas, são entregues na farmácia pelo piso inferior da mesma. Em caso de encomenda de 
estupefacientes e psicotrópicos, a respetiva requisição deste tipo de produtos é disponibilizada online. 
2.4.2.3. Armazenamento 

Todos os produtos, após sua receção, são distribuídos por diferentes locais de armazenamento, 

conforme a sua forma farmacêutica, as características e a ação terapêutica. A maior parte dos MSRM 

e os psicotrópicos/estupefacientes são encaminhados para o robô, catalogados por código de barras 

e prazo de validade, de acesso só possível com chave, sendo os restantes MSRM guardados, nas 

prateleiras dos excedentes ou nos dois frigoríficos existentes (medicamentos termossensíveis).  

No que diz respeito às carteiras, às ampolas bebíveis e aos xaropes, estes são armazenados em 

armários com prateleiras no piso superior. Já alguns produtos como os de veterinária, pílulas, pensos 
rápidos, produtos de higiene oral, batons, dispositivos médicos, entre outros, serão postos em gavetas 

atrás dos balcões de atendimento, permitindo o rápido acesso durante o atendimento aos clientes. 

Existe, ainda, uma zona destinada às reservas pagas, que ficam guardadas até 3 meses após a 

compra do produto, e para as reservas não pagas, que somente são guardadas durante 5 dias. 

Os produtos excedentes, em elevada quantidade, encontram-se guardados em prateleiras, no piso 

inferior, no armazém. Todos os produtos armazenados se encontram organizados por ordem 

alfabética, pelo seu nome comercial ou genérico, e segundo o princípio First Expired, First Out (FEFO): 
dispondo os produtos de validade menor à frente.  

De maneira a garantir uma boa conservação de todos os produtos, é necessário cumprir os 

requisitos específicos dos medicamentos, no que diz respeito às condições de temperatura, 

humidade, iluminação e ventilação. Sendo assim, na FS, todas as áreas de armazenamento têm um 

sistema de ar condicionado e é efetuado periodicamente a verificação e o registo da temperatura e de 

humidade [2]. 

2.4.2.4. Laboratório 
A existência de um laboratório nas farmácias de oficina, é de carácter obrigatório. O laboratório é 

usado para a produção de medicamentos manipulados e de algumas suspensões extemporâneas, 
estando equipado com as matérias-primas, o referente certificado de análise, o material necessário 

para a preparação (ex.: balança analítica, almofarizes de porcelana e vidro, espátulas, balões 

volumétricos, gobelés, pipetas, vidros de relógio, etc.) e um lavatório [3]. No escritório, encontram-se 

os manuais necessários à preparação dos manipulados. 

2.4.2.5. Escritório 
É no escritório que se encontram as faturas de encomendas, o receituário, as fontes de 
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informação, bibliografia da farmácia e os manuais necessários à preparação dos manipulados. Este 

local tem três secretárias e várias estantes, e é aqui onde se realizam as reuniões, onde se resolve 

problemas de organização bem como de gestão da farmácia. 

2.4.2.6. Gabinetes de atendimento 
A farmácia dispõe de dois gabinetes de atendimento. Um deles destina-se essencialmente à 

realização de avaliações bioquímicas e fisiológicas, como a tensão arterial, colesterol, glucose e 

triglicerídeos, estando equipado com todo o material necessário; encontra-se no centro da zona de 

atendimento da farmácia. O outro está equipado com uma mesa, duas cadeiras, um balcão, uma 

marquesa e uma balança de recém-nascidos e destina-se à preparação e administração de 
injetáveis, apenas pelos profissionais da equipa com certificação, sendo necessária a prescrição 

médica para tal. A administração de injetáveis na farmácia facilita imenso a vida aos utentes, uma vez 

que, após a compra do injetável, deixa de ser preciso o regresso do utente ao serviço médico mais 

próximo. É neste gabinete que se realiza, igualmente, os atendimentos em diversas áreas, como a 

nutrição, a dermofarmácia e cosmética, entre outras. Nestes gabinetes, os clientes podem usufruir da 

privacidade necessária, sendo oferecido, durante o atendimento e caso seja necessário, um 

aconselhamento terapêutico e farmacoterapêutico, acompanhado de educação para a saúde.  
Durante o meu estágio, foram várias as vezes que recorri a estes espaços para desenvolver ações 

ou conversar mais calmamente com um utente, garantindo sempre a sua privacidade. 

2.4.2.7. Instalações sanitárias 
A farmácia tem duas instalações sanitárias, obedecendo assim o DL nº 307/2007 [2]. Uma delas 

encontra-se no piso superior, na área de atendimento, com um lavatório e sanita, destinada aos 

clientes, e outra, no piso inferior, com um lavatório, sanita e duche para ser usada pela equipa da 

farmácia. 

3. GESTÃO DA FARMÁCIA 
3.1. Sistema informático 
O programa utilizado da FS é o SPharm, desenvolvido pela empresa SoftReis. Este programa é 

intuitivo, rápido e de utilização simples, permitindo, assim, a minimização do tempo de trabalho e de 

erros por parte dos profissionais, o aumento da produtividade e a confidencialidade do utente, 

conforme a legislação em vigor [5]. O programa é utilizado para o atendimento ao público, para 

receber, devolver e efetuar encomendas, reservas e vendas e para realizar a gestão de stock, 

faturação e manutenção de prazos de validade. O programa fornece também informação, 
constantemente atualizada, acerca dos produtos existentes na farmácia (ex.: posologia, indicações, 

interações, etc.). É possível ainda, com o consentimento do utente, criar fichas de cliente, 

possibilitando um atendimento melhorado, onde o farmacêutico tem acesso ao historial terapêutico do 

utente, com as especificações e a lista dos medicamentos anteriormente comprados, evitando, assim, 

confusões ao nível da troca de embalagens. De forma a prevenir acesso indevido ou a alteração dos 

registos informáticos não autorizados e a garantir a confidencialidade da farmácia e dos clientes, o 

acesso aos dados está limitado aos membros da equipa da farmácia autorizados e o mesmo fica 
registado [3]. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de testar as diversas potencialidades do programa, em 
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grande parte das atividades que desempenhei. Considero o sistema bastante simples e útil, uma vez 

que permite o acesso rápido à informação necessária para o atendimento ao público. 

3.2. Realização de encomendas 
De forma a garantir o stock ideal e a satisfazer as pretensões dos utentes, a etapa de realização de 

encomendas com os distribuidores ideais é essencial. Uma vez que garante a rapidez das entregas, 

um custo menor, os melhores descontos, uma maior disponibilidade nas entregas e faculta alguns 

bónus, o principal distribuidor da FS é a OCP (Produtos Farmacêuticos, S.A.), com 5 entregas diárias. 

Assim, está garantida a entrega de todos os produtos necessários à farmácia, encomendados 

diariamente através do sistema automático do programa informático ou já reservados garantido o 

normal funcionamento da farmácia. 
Existem 3 tipos principais de encomendas na FS: as encomendas diárias, que são realizadas pelo 

farmacêutico, com a ajuda do sistema informático que tem em conta o histórico de vendas dos 

produtos, como o stock mínimo e máximo dos mesmos, apresentando uma sugestão de quantidade a 

encomendar; as encomendas automáticas, em que estão estabelecidos valores mínimos de certos 

produtos no sistema informático, garantindo, assim, o stock dos mesmos na farmácia; as encomendas 

provenientes de reservas, tratando-se de encomendas de produtos esgotados ou urgentes, 

realizadas pelo site da OCP ou por telefone, fora do horário de realização de encomendas. Com o 

objetivo de obter stocks elevados de um determinado produto, com a vantagem de descontos, pode-
se realizar, igualmente, encomendas diretas aos laboratórios através de notas de encomenda. 

Ao longo do estágio, durante o atendimento ao balcão, tive a oportunidade de realizar reservas, 

através de encomendas “instantâneas” no site da OCP ou por telefone, e, em algumas situações, 

recorrer à encomenda por Via Verde do Medicamento. 
3.3. Receção de encomendas 
Na receção de encomendas, é necessário seguir alguns passos, por forma a evitar erros durante o 

procedimento. As encomendas chegam à farmácia pela zona de receção de encomendas, no piso 

inferior, sendo que, logo a primeira coisa a verificar é se a encomenda realmente se destina à FS. 

Os produtos chegam à farmácia acondicionados em banheiras e fazem-se acompanhar da fatura, 
que será utilizada para conferir a encomenda recebida (Anexo IV). Os produtos termossensíveis são 

transportados separadamente dos restantes, em banheiras próprias com esferovite e cuvetes do frio, 

com a menção “produto de frio”. Para os estupefacientes e psicotrópicos que vêm na encomenda 

está disponível uma requisição online, assim como a validação da receção destes produtos deverá 

ser efetuada informaticamente. Após a entrada da encomenda na farmácia, é necessário averiguar se 

existem produtos de frio que precisam de ser imediatamente acondicionados no frigorífico. Caso falte 

a fatura da encomenda, é preciso contactar o distribuidor para que este envie a mesma. 
Durante a receção da encomenda, a entrada dos produtos, no SPharma, é executada através da 

leitura ótica do código de barras, sendo necessário verificar: a integridade da embalagem, a 

quantidade recebida, o prazo de validade (PV), se o preço de venda ao público (PVP) e o preço de 

venda à farmácia (PVF) presentes na fatura coincidem com o que se encontra no programa, e se 

existem bónus. Caso se dê entrada de um produto novo na farmácia, tem de se criar uma ficha do 

produto, para que fique incluído na base de dados, com todas as informações do mesmo. 
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Nos casos em que se verifique que o número dos produtos encomendados não coincide com os 

recebidos, por ter ocorrido um erro por parte do fornecedor, deve-se contactar o fornecedor. Caso a 

quantidade do produto recebido seja inferior à encomendada e se a mesma vier faturado deve-se 

pedir ao fornecedor que envie o artigo na próxima encomenda ou realizar uma nota de crédito. Por 

outro lado, caso a quantidade recebida seja superior à encomendada, deve-se devolvê-lo. Em 

situações em que haja troca de um produto recebido, envia-se o produto errado juntamente com a 

nota de devolução ao fornecedor. No final, após a entrada de todos os produtos, é feita uma nova 
confirmação de toda a encomenda, sendo necessário verificar o valor total da fatura, colocar o 

número de fatura no programa informático e imprimir a cópia da receção no verso da fatura para ser 

arquivada. Posteriormente, é feita a marcação de preços dos produtos recebidos e o armazenamento 

dos mesmos. 

Durante os meus quatro meses de estágio na farmácia, tive a oportunidade de realizar a receção 

de várias encomendas, tendo esta sido a primeira atividade que desempenhei na FS. Esta permitiu 

familiarizar-me com as nomenclaturas comerciais dos medicamentos. 

3.4. Armazenamento dos produtos 
Todos os produtos, após a sua receção, são armazenados conforme a sua forma farmacêutica, 

natureza e dimensão, de maneira a que sejam asseguradas todas as condições de conservação e 

segurança [3]. 

Como já foi referido anteriormente, em 2.4.2.3., a maior parte dos produtos encontram-se 

armazenados no robô, com capacidade máxima de 14 000 produtos. Estes produtos são registados no 

robô através da leitura do código de barras e é introduzido o prazo de validade no sistema. De seguida, o 

robô arruma as embalagens conforme as suas dimensões e dispensa-as, de acordo com a política 

FEFO, que é igualmente adotada no armazenamento dos restantes produtos da farmácia. 

O armazenamento foi igualmente uma das primeiras atividades que realizei no estágio, o que me 
permitiu conhecer melhor o lugar de cada produto, tanto no robô como nas restantes prateleiras ou 

frigoríficos, tendo sempre em conta o princípio FEFO. Repus ainda produtos que se encontravam em 

falta nas prateleiras da farmácia e nos lineares de exposição. 

3.5. Devoluções 
Por diferentes motivos (ex.: produto danificado), pode ser necessário realizar a devolução de 

produtos aos fornecedores. Nestas situações, deve-se devolver o produto em questão ao fornecedor, 

juntamente com o original e o duplicado da nota de devolução (Anexo V), devidamente assinada e 

carimbada, com o número da fatura da receção do produto e o motivo de devolução, enquanto que o 

triplicado é arquivado na farmácia. Mais tarde, caso o fornecedor aceite a devolução, é enviado um 
novo produto para a farmácia ou é emitida uma nota de crédito (Anexo VI). 

Durante o estágio, por diferentes motivos, realizei a devolução de alguns produtos aos respetivos 

fornecedores. 

3.6. Controlo de prazos de validade e retirada do mercado 
O controlo rigoroso dos prazos de validade é de grande importância, no que diz respeito à 

conservação e à eficácia terapêutica dos produtos farmacêuticos, devendo ser uma das principais 

preocupações dos profissionais da farmácia. Todos os prazos de validade são registados no SPharm, 
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nas fichas de produto, para que desta forma, quando um determinado produto atingir os últimos dois 

meses de validade, surja um aviso no sistema a alertar para a situação. 

Mensalmente, certos membros da equipa da farmácia são escolhidos para verificar a 

conformidade entre o PV que se encontra no SPharm com o PV real, de forma a evitar equívocos ou a 

venda de produtos com o prazo expirado. É realizado ainda a separação dos produtos que expiram 

num prazo de 6 meses, através de uma lista de controlo de PV, para que sejam marcados como 

prioritários para venda. Quando existem medicamentos cujo PV é inferior a 2 meses, é impressa uma 
lista com todos esses produtos (Anexo VII), para que sejam recolhidos e devolvidos aos fornecedores 

correspondentes, juntamente com as notas de devolução e respetivos duplicados, sendo que os 

triplicados ficam na farmácia. Caso as devoluções sejam recusadas, os produtos são guardados nos 

contentores da VALORMED (Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, 

Lda.). 

A gestão dos prazos de validade foi uma das atividades que pude desempenhar ao longo do meu 

estágio na farmácia, muitas das vezes com o recurso às listagens emitidas pelo sistema informático. 

3.7. Gestão de stocks 

A gestão de stocks (diferença da quantidade de produto que a farmácia comprou relativamente à 
que se vendeu) é uma etapa fundamental numa farmácia comunitária. Esta gestão está dependente 

de várias condições, tais como as oscilações sazonais, a necessidade dos utentes, o destaque dado 

aos produtos expostos, as propostas dos fornecedores e a quantidade dos produtos de referência. 

Assim, é necessário existir um equilíbrio entre a entrada e a saída dos produtos, de forma a evitar 

a rutura de stocks e, por outro lado, a existência de elevadas quantidades de um determinado 

produto, para os prazos de validade não expirarem. Este equilíbrio irá facilitar o atendimento dos 

clientes e melhorar o funcionamento da farmácia. 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 
A dispensa de medicamentos pode ser repartida, de acordo com o DL nº 176/2006, de 30 de 

Agosto, entre medicamentos sujeitos a receita médica e medicamentos não sujeitos a receita médica [6]. 

Contudo, a FS apresenta outros produtos, tais como: medicamentos homeopáticos, suplementos 

alimentares, produtos veterinários, dispositivos médicos, entre outros. 
Antes da cedência de qualquer medicação, o farmacêutico tem o dever de avaliar a situação 

apresentada, prestar todas as informações necessárias acerca da terapêutica a adotar, promover a 

adesão à terapêutica e esclarecer qualquer dúvida de forma adequada ao utente, de forma a 

desenvolver uma relação de confiança com o mesmo. 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 
O Estatuto do Medicamento define os MSRM como todos aqueles que “possam constituir um risco 

para a saúde do utente mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados 

sem vigilância médica; possam constituir um risco, para a saúde, quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis; contenham substâncias, ou preparações à base dessas 
substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar ou se destinem a ser 

administrados por via parentérica.” [6]. 

A dispensa de MSRM está sujeita a regras podendo ser cedidos apenas com a apresentação da 
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receita médica. Após a apresentação da receita, é obrigação do farmacêutico avaliar e autenticar a 

mesma, verificando o número da receita, a identificação do médico prescritor, a identificação do 

utente, o local de prescrição, a data da receita, a sua validade, a assinatura do médico, se obedece 

às regras de prescrição e se não apresenta nenhuma rasura, de forma a prevenir ilegalidades. Além 

disto, o farmacêutico deve igualmente avaliar a prescrição e confirmar se esta se adequa, realmente, 

à situação do utente. 

A prescrição deve ser realizada tendo como base a Denominação Comum Internacional (DCI) da 
substância ativa e deve conter a posologia, a forma farmacêutica, a dosagem, o número de unidades 

por embalagem, o número de embalagens e a duração do tratamento. Porém, poderão existir, caso o 

médico mencione, três exceções legais no que diz respeito ao medicamento prescrito: (a) 

Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; (b) Fundada suspeita de reação adversa 

prévia no doente; (c) Duração do tratamento superior a 28 dias[7]. No caso dos medicamentos 

manipulados, psicotrópicos e estupefacientes, estes devem ser prescritos numa receita à parte. 

Nos casos em que não se encontra especificada a dosagem e a dimensão da embalagem 

prescrita, dispensa-se a dosagem e a dimensão da embalagem menor. Nas receitas manuais, tirando 
as apresentações de dose unitária, somente podem ser prescritas, no total, 4 embalagens, com um 

máximo de 2 embalagens do mesmo medicamento. Após o aviamento, é impresso no verso da mesma 

a faturação que deve ser carimbada e assinada pelo utente e pelo farmacêutico. 

Atualmente, tem-se verificado um aumento do número de receitas eletrónicas, o que apresenta 

diversas vantagens, tais como o número ilimitado de medicamentos por receita e a inclusão automática 

das compartições, entre outras. 

O estado apresenta vários escalões de comparticipação, com diversas variações, que devem 

constar na receita, conforme a classificação terapêutica dos medicamentos [8]. 
Por fim, o farmacêutico deve esclarecer qualquer dúvida que o utente possa ter e facultar toda a 

informação necessária acerca da medicação, podendo ainda disponibilizar outros serviços 

farmacêuticos que existam na farmácia (ex.: controlo dos parâmetros bioquímicos). 

Durante o estágio, tive a oportunidade de vender, sempre com a apresentação da receita médica, 

inúmeros MSRM. 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) 
Os MNSRM são definidos como aqueles que preenchem qualquer das condições previstas dos 

MSRM. Este grupo de medicamentos não é, geralmente, comparticipado pelo Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) nem por qualquer outro organismo [6]. Alguns regimes especiais de comparticipação 
abrangem as seguintes patologias: paramiloidose, lúpus, psicose maniaco-depressiva e hemofilia, 

com certos MNSRM 100% comparticipados. 

Visto que, nos dias de hoje, a farmácia comunitária é, cada vez mais, a primeira opção do cliente 

para expor os seus problemas menores de saúde ou para esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas 

com a terapêutica proposta, a solicitação e a dispensa de MNSRM é cada vez mais comum. Assim, a 

formação contínua e atualizada do farmacêutico torna-se essencial [3]. 

Tendo isto em conta, o farmacêutico tem de adotar uma postura íntegra, recolhendo toda a 
informação necessária, através de uma pequena entrevista, e realizando uma correta avaliação do 
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utente, da sua necessidade e da situação em que se encontra, de forma a orientar o MNSRM mais 

apropriado, promovendo o uso racional da medicação e apresentando toda a informação relacionada 

com o mesmo (ex.: posologia, duração, etc.), para uma correta utilização do medicamento. É 

importante, adicionalmente, o farmacêutico ter em mente outros medicamentos que o utente pode 

estar a tomar na altura, bem como outras patologias coexistentes. Em situações mais críticas ou caso 

o utente não apresente melhorias, este deve ser encaminhado para um médico. 

Durante o atendimento ao balcão, pude aconselhar vários MNSRM, tais como, anti-histamínicos, 
antigripais, antidiarreicos, laxantes e suplementos vitamínicos. Contudo, em alguns casos, certos 

utentes apresentavam ideias bem definidas acerca do que queriam, tornando o aconselhamento 

farmacêutico mais complexo. 

4.3. Medicamentos de uso veterinário 
Entende-se como Medicamentos de Uso Veterinário, todos aqueles que têm ação preventiva ou 

curativa em animais ou que possam ser usados/administrados em animais com o objetivo de obter um 

diagnóstico médico-veterinário, podendo ser sujeitos, ou não, a receita médica. Podem ter várias 

funções, como farmacológica, imunológica ou metabólica, devendo apresentar o aviso “Uso 

veterinário” [9]. 
Os medicamentos antiparasitários foram os principais produtos de uso veterinário que dispensei 

durante o atendimento ao balcão. 

4.4. Medicamentos manipulados 
O medicamento manipulado constitui “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal realizado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico.”, permitindo o acerto da forma farmacêutica, 

da posologia e a combinação de substâncias ativas [10]. 

Na FS, a maior parte destes medicamentos são encomendados à Farmácia Vitália, no Porto. 

Contudo, alguns manipulados, tais como o álcool boricado e a vaselina salicilada são preparados no 

laboratório da farmácia. Na preparação do manipulado, deve ser preenchida uma ficha onde são 
mencionados os lotes, as quantidades, os fabricantes das matérias-primas e onde consta a assinatura 

do supervisor e do operador. Posteriormente, o preparado deve conter um rótulo com a informação 

relativa à preparação do manipulado, assim como o nome da farmácia, a identificação do médico 

prescritor e do utente, a data de preparação, as quantidades usadas, a data de validade, a via de 

administração e o lote. 

Ao longo do estágio, pude assistir à preparação bem como preparar alguns manipulados, 

aperfeiçoando as técnicas de manipulação – preparei, por exemplo, solução alcoólica de ácido bórico 

à saturação, com propriedades antisséticas. Tive, ainda, a oportunidade de encomendar vários 
manipulados à Farmácia Vitália no Porto, como, por exemplo, minoxidil a 5% de 180 cápsulas. 

4.5. Medicamentos psicotrópicos/estupefacientes 
Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são os regulados pelo DL nº 15/93, de 22 de 

janeiro. Visto que esta classe de fármacos é utilizada em diversas patologias na população e atuam a 

nível do sistema nervoso central (SNC), pode originar dependência física e psíquica. Desta forma, é 

necessário um especial controlo deste grupo de medicamentos bem como condições específicas na 

sua requisição e dispensa [11]. 
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A aquisição de psicotrópicos e estupefacientes é realizada aos fornecedores habituais, em 

conjunto com os restantes produtos necessários, na farmácia. Porém, a requisição específica destes 

fármacos está disponível online, onde também é validada a sua receção (Anexo VIII).  
Os psicotrópicos/estupefacientes podem ser prescritos numa receita eletrónica juntamente com a 

restante medicação, ou no caso de receita manual, têm de ser prescritos numa receita à parte. No 

momento da dispensa, no fecho da venda, o programa informático abre, automaticamente, uma 

janela, na qual é obrigatório preencher o número da receita, o nome do médico, o nome e a morada 
do utente, bem como o nome, morada, número do BI/cartão de cidadão e data de emissão do 

adquirente. Posteriormente, caso a receita seja manuscrita, é necessário tirar uma cópia à mesma e 

anexar o talão designado de “Documento de Psicotrópicos”, com a informação da dispensa. 

Todos os meses é enviado ao INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Sáude, I.P.), informaticamente, a listagem do registo de saídas de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes. 

Em alguns casos, durante o atendimento, dispensei medicamentos psicotrópicos/estupefacientes, 

tendo-me, nessa altura, apercebido do elevado controlo no momento da venda deste grupo de 
medicamentos. 

4.6. Medicamentos genéricos 
O medicamento genérico é definido como um “medicamento com a mesma composição qualitativa 

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

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados.” [6]. 

Dentro do mesmo grupo homogéneo, o preço de referência é calculado através da média dos cinco 

genéricos com o PVP mais barato praticado no mercado. Quanto à comparticipação do Estado, o valor 

máximo é determinado de acordo com o escalão ou o regime de comparticipação aplicável, calculado 

sobre o preço de referência homogéneo; se o PVP for inferior ao valor apurado de acordo com o 
referido anteriormente, a comparticipação do Estado vai-se limitar apenas àquele preço [12]. 

Ao longo do período de atendimento ao balcão, apercebi-me de que alguns utentes não tinham 

conhecimento da possibilidade de escolha entre o medicamento genérico e o de marca, não 

percebendo, posteriormente, o porquê da discrepância de preços. Nestas situações, tentei sempre 

esclarecer o utente sobre esta situação. 

4.7. Outros produtos farmacêuticos 
Para além dos referidos anteriormente, a Farmácia Santos tem ao dispor do público outros 

produtos farmacêuticos, nomeadamente: dispositivos médicos, medicamentos homeopáticos, 

produtos dietéticos e produtos de cosmética. 
Um dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou em combinação, (...) cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, (...) , destinado 

pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, controlo, tratamento, 

atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da 

anatomia ou de um processo fisiológico ou controlo da conceção.” [13]. Material ortopédico, material de 

penso, seringas, sacos e placas de colostomia, preservativos e algálias são alguns exemplos de 



11 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Santos  

2018/2019  

 

dispositivos médicos, mais frequentes, que podem ser encontrados na FS. 

A procura de medicamentos homeopáticos tem aumentado nos últimos tempos, inclusive na 

Farmácia Santos. Este tipo de medicamento é “obtido 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 que pode 

conter vários princípios.” [6]. 

Os produtos de dietética e de alimentação especial, como farinhas lácteas e leites de transição, 
“são aqueles que, devido à sua composição especial (...), se distinguem claramente dos alimentos de 

consumo corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de determinadas 

categorias de pessoas.”[14]. Já os suplementos alimentares, que não devem substituir refeições, 

destinam-se a complementar “o regime alimentar normal e constituem fontes concentradas de 

determinadas substâncias e nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, (...), que se 

destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida.”[15]. O Magnesio300+®, da 

Boiron®, e o Centrum® são dois exemplos de suplementos vendidos na Farmácia Santos. 

Finalmente, os produtos de cosmética, são definidos como preparações utilizadas diretamente em 
“diversas partes superficiais do corpo humano, (...), com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, 

os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais.”[16]. A maior parte destes produtos encontram-se expostos na zona de atendimento e é 

importante que o farmacêutico conheça os produtos existentes, para que possa aconselhar o utente 

da melhor forma possível. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de aconselhar, durante o atendimento, vários destes 

produtos farmacêuticos. 

5. RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 
Apesar de, atualmente, ser cada vez mais comum as receitas eletrónicas, de comunicação direta 

com o SNS e sem ser necessário a conferência de receituário, ainda é possível a apresentação de 

receitas manuais nas farmácias. No caso das receitas manuais, o farmacêutico, no atendimento, 

deve confirmar se aquelas apresentam o número de utente, o prazo de validade, a assinatura do 
médico, o organismo de comparticipação e os medicamentos a aviar, para ser aceite. Após a 

dispensa, o programa informático pede para que a receita seja inserida na impressora, para que seja 

impressa, no verso, a informação relativa à mesma. Posteriormente, separa-se as receitas, conforme 

o organismo de comparticipação.  

Mensalmente, os funcionários responsáveis devem conferir o receituário, para averiguar e 

corrigir atempadamente possíveis erros, e separam-nas por organismos, organizando-as em lotes de 

trinta, por ordem numérica. Depois, é realizada uma segunda verificação das receitas. Na conferência 
das receitas, deve-se verificar: a existência de justificação de receita manual; o carimbo da farmácia; a 

assinatura do farmacêutico que realizou o atendimento, do utente e do médico que prescreveu a 

receita; a vinheta do médico; se os medicamentos prescritos coincidem com os que foram 

dispensados; a validade da receita e a entidade responsável pela comparticipação. No caso de ser 

encontrada alguma falha, o sistema informático autoriza a correção da mesma, sendo impresso um 

novo documento com a justificação da correção, o carimbo e a assinatura do funcionário que a 
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realizou. 

Após verificação de todos os lotes, são emitidos os Verbetes de Identificação, a Relação Resumo 

dos Lotes e a Fatura Mensal dos Medicamentos, que são anexados ao referente lote de receitas 

(Anexo IX), com o número e o nome da farmácia, organismo de comparticipação, número de lote, 

mês e ano e soma do PVP, preço ao público e da comparticipação. 

A farmácia é reembolsada quando as receitas são aceites, após uma conferência pelas entidades 

responsáveis. Caso sejam detetadas falhas ou erros, as mesmas são rejeitadas e devolvidas à 
farmácia em conjunto com o documento onde se refere o motivo de devolução, para que possam ser 

corrigidas. Se for possível a correção, as receitas são incluídas na faturação do mês seguinte para que 

possa ser feito o reembolso. 

Diariamente, procedi à organização do receituário, de acordo com os organismos de 

comparticipação e o respetivo lote. 

6. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS 
As farmácias comunitárias são cada vez mais um espaço de saúde, onde se podem prestar 

serviços de promoção da saúde, de prevenção de patologia e de educação para a saúde. Assim, na 

Farmácia Santos, os utentes têm um bom acesso aos cuidados de saúde, sendo possível realizar 

determinações de parâmetros bioquímicos e fisiológicos. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de realizar a medição de pressão arterial, de colesterol total, 

de triglicerídeos e de glicemia, realizando, posteriormente, conforme os resultados obtidos, o 
aconselhamento farmacêutico. A administração de injetáveis foi o único serviço que não executei. 

6.1. Pressão arterial 
Devido à privacidade provida pela Farmácia Santos, é habitual bastantes utentes dirigirem- se à 

farmácia para a determinação da tensão arterial, principalmente aqueles que, por conselho médico, 

devem controlar este parâmetro e todos aqueles que fazem medicação anti hipertensora. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), considera-se hipertensão quando a pressão arterial é 

superior a 140/90 mmHg [17]. Inicialmente, solicita-se ao utente que se sente numa cadeira e relaxe; 

posteriormente, são realizadas algumas perguntas acerca do esforço realizado e da alimentação 

efetuada, anterior à determinação, e acerca dos valores de pressão usuais que o utente costuma 
apresentar. De seguida, é realizada a medição com um medidor de tensão automático de braço, da 

Rossmax®. No fim, divulga-se os valores ao utente e é fornecido um cartão com o registo dos valores 

atuais e anteriores para um melhor controlo deste parâmetro. O farmacêutico pode, ainda, de acordo 

com os valores obtidos, aconselhar o utente a optar por um estilo de vida saudável e diminuir os 

fatores de risco, para alcançar os valores pretendidos. Deve, igualmente, motivar o utente a continuar 

a aderir à terapêutica. Quando é detetado um caso mais crítico, o utente deve ser encaminhado para 

o médico ou hospital. 

6.2. Colesterol e triglicerídeos 
Sendo as dislipidemias um fator de risco de doenças cardiovascular, é essencial um controlo mais 

apertado e a determinação dos parâmetros de colesterol e de triglicerídeos. A determinação destes 

parâmetros são uns dos testes mais realizados na Farmácia Santos. 

Idealmente, o valor de colesterol total no sangue deve ser inferior a 190 mg/dL e o de triglicerídeos 
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não deve ultrapassar os 150 mg/dL. Primeiramente, deve-se limpar, com cuidado, o dedo que será 

picado com álcool e aguardar um momento para que o excesso evapore. Para a medição é utilizado 

um aparelho automático da Veri-Q®. Caso os valores obtidos sejam superiores aos de referência, o 

farmacêutico interpreta o resultado e, de forma a descobrir a causa, questiona o utente acerca do seu 

historial em relação a estes parâmetros, do seu histórico familiar, dos seus hábitos alimentares e se já 

está medicado ou não. Deve, ainda, incentivar o utente a adotar um estilo de vida saudável, optando 

por uma dieta saudável, praticando exercício físico regularmente, evitando o tabaco e diminuindo o 
consumo de álcool. 

6.3. Glicemia 
A determinação da glicose no sangue possibilita a identificação e o controlo da patologia Diabetes 

mellitus (DM) e a verificação da eficácia da terapêutica, sendo, desta forma, um parâmetro 

importante, no que diz respeito à saúde e qualidade de vida do utente. Pode ser igualmente efetuada, 

por exemplo, em clientes que manifestaram fraqueza ou tonturas. Considera-se Diabetes quando, em 

jejum, os valores de glicemia são superiores a 126 mg/dL, ou, quando passadas 2h após a refeição, 

os valores são superiores a 200 mg/dL [18]. 

Antes de iniciar a medição, deve-se, primeiro, confirmar se o material necessário, nomeadamente 
o aparelho de medição de glicemia da Element® e as tiras, está disponível e pronto a utilizar. Após esta 

verificação, limpa-se, com algodão embebido em álcool, o dedo onde será feito o teste, e espera-se 

que o álcool evapore totalmente. No final, após a avaliação dos resultados, é realizado o 

aconselhamento farmacêutico, motivando o utente a aderir à terapêutica e a um estilo de vida 

saudável, apresentando medidas não farmacológicas e esclarecendo quaisquer dúvidas que possam 

surgir. Os valores obtidos da medição são registados no cartão, que é entregue ao cliente. 

6.4. Peso, altura e IMC 
Na FS a determinação do peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC) é realizada na zona de 

atendimento, numa balança eletrónica da Dina® que se encontra livre para o uso dos clientes, 
emitindo um talão com os parâmetros referidos. O IMC permite ao utente saber se se encontra no 

peso ideal ou não, tendo em conta o seu peso e altura, sendo que este valor deve encontrar-se entre 

os 18 e os 25. 

6.5. Uritest® 
Na farmácia, ainda é possível a realização de um teste descartável e rápido à urina, através do 

Uritest®, que permite a determinação de vários parâmetros, tais como: bilirrubina, pH, ácido ascórbico, 
corpos cetónicos, proteínas, entre outros. É um teste útil no diagnóstico de diferentes enfermidades, 

como, por exemplo, de diabetes e de patologias relacionadas com os rins, trato urinário, fígado e 

hemolíticas. Durante o estágio, tive ainda a oportunidade de realizar algumas análises de urina  

recorrendo ao aparelho URIT-30 Urine Analyzer (Anexo X), que recorre à leitura das tiras Uritest®
 

para despistar possíveis infeções urinárias.  

6.6. Administração de vacinas e injetáveis 
A administração de injetáveis e de vacinas, não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, é outro 

serviço disponível na FS, quando é apresentado a prescrição médica. Apenas os profissionais da 

equipa que detêm formação adequada e reconhecida para a administração de injetáveis e vacinas 
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podem realizar a administração das mesmas. Esta é realizada no gabinete de atendimento 

personalizado, por forma a garantir a privacidade e o conforto do utente. Após a administração, é feito 

o registo com todas as informações do procedimento, detalhadamente: nome, lote e o modo de 

administração da vacina; nome do utente e data de nascimento; identificação do profissional 

responsável pela administração. 

7. ACONSELHAMENTO E INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 
No aconselhamento farmacêutico, o farmacêutico tem como fim resolver, aliviar ou avaliar um 

problema de saúde, exposto pelo cliente, quer se trate de sintomas e transtornos menores ou não. Em 

1º lugar, o farmacêutico deve começar por realizar algumas perguntas, através de uma pequena 

entrevista, usando linguagem clara e adaptada ao utente, de forma a conseguir toda a informação 

necessária para o aconselhamento (ex.: presença de sintomas, problemas de saúde, medicação, 
etc.). Ao longo deste procedimento, o farmacêutico deve permanecer com uma postura adequada e 

atenta para que o cliente se sinta compreendido, e mostrar perseverança e confiança durante a 

comunicação com o utente. 

Posteriormente, após ter sido feita uma apreciação ao contexto em causa, o farmacêutico pode 

optar pela dispensa de MNSRM adequada à situação apresentada, expor medidas não 

farmacológicas, fornecer informação/educar para a saúde ou, em situações mais críticas, reconhecer 

a situação de gravidade e encaminhar o utente para o médico. Para além disso, pode, igualmente, 

oferecer outros serviços farmacêuticos e deve, ainda, promover o uso racional do medicamento e a 
adesão à terapêutica, de forma a obter o bem-estar do utente e a maior eficácia do tratamento, 

alcançando, assim, a satisfação do cliente3. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de aconselhar MNSRM, apresentar e aconselhar medidas 

não farmacológicas para transtornos menores manifestados pelo utente. 

8. VALORMED 
A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem como objetivo a gestão dos resíduos 

de embalagens vazias e de medicamentos fora de uso, em colaboração com a indústria farmacêutica, 

indústrias e farmácias [19]. Desta forma, este projeto possibilita o decréscimo de medicamentos nos 

resíduos urbanos, contribuindo para a proteção do ambiente e da saúde pública. 

Quando os resíduos são entregues na farmácia, começa-se por realizar uma triagem preliminar 

dos mesmos, com o objetivo de retirar resíduos que não podem ser colocados no VALORMED (ex.: 
agulhas, seringas, etc.). Posteriormente, os resíduos de medicamentos são colocados em 

contentores próprios, corretamente identificados. Quando o contentor fica cheio, este é selado e 

realiza-se o preenchimento da ficha do contentor no sistema informático. Posteriormente imprime-se 

o documento do registo que é colado no respetivo contentor (Anexo XI).  
Tendo isto em conta, pode-se afirmar que as farmácias comunitárias assumem um papel 

importante na recolha de resíduos de medicamentos para o VALORMED, uma vez que os 

profissionais têm um grande contato com o público, tendo a possibilidade de sensibilizar os utentes 

para esta campanha e de os informar da entrega, na farmácia, dos medicamentos fora de uso que 
possam ter em casa [19]. 

Ao longo do estágio, constatei que vários utentes se dirigiam à farmácia, diariamente, para 
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entregar restos de embalagens e de medicamentos que já não utilizavam. Assim, tive a oportunidade 

de depositar muitas destas embalagens no contentor e de realizar o processo de fecho do mesmo e do 

preenchimento do documento que o acompanha. 

9. RECOLHA DE RADIOGRAFIAS 
É possível, igualmente, na Farmácia Santos, a entrega de radiografias com mais de 5 anos ou sem 

valor diagnóstico. Estas serão recicladas, permitindo a redução da contaminação do meio ambiente 

bem como a obtenção de prata, um metal pesado contaminante, minimizando o processo de extração 

deste metal na natureza, que resulta em consequências prejudiciais ao meio ambiente [20]. 

A entrega de radiografias, por parte dos utentes, foi algo a que pude assistir, em várias ocasiões, 

ao longo do estágio. 

10. FARMACOVIGILÂNCIA 
A farmacovigilância consiste na ciência e no conjunto de atividades relacionados com a deteção, 

avaliação, compreensão e prevenção de efeitos indesejáveis ou qualquer outro problema de 

segurança relacionado a medicamentos, visando melhorar a segurança dos medicamentos, em defesa 

do utente e da Saúde Pública.”[21]. Concludentemente, o Sistema Nacional de Farmocovigilância 
(SNF) tem como objetivo a identificação de Reações Adversas a Medicamentos (RAM), 

monitorizando e assegurando as medidas de segurança dos medicamentos. 

Uma vez que as farmácias são, muitas vezes, o primeiro local para o esclarecimento de dúvidas 

por parte dos utentes, a farmacovigilância revela-se uma ação importante exercida pelos 

farmacêuticos. Assim, sempre que o farmacêutico detete ou suspeite de uma reação adversa, de um 

determinado medicamento, que não conste no Resumo das Características do Medicamento (RCM), 

este deve preencher um formulário, dirigido ao INFARMED, com a descrição detalhada da RAM (ex.: 

descrição, duração, sintomas, evolução, etc.) e com o respetivo lote, indicação e via de administração 
do medicamento em causa, para que, futuramente, sejam consideradas novas medidas de segurança. 

11. FORMAÇÃO CONTÍNUA 
Devido à constante evolução da ciência da saúde, farmacêutica e médica, é dever do 

farmacêutico, através da participação em congressos, formações e seminários, manter-se atualizado 
em termos científicos, técnicos, legais e éticos, com o objetivo de progredir e melhorar o seu 

desempenho profissional [22]. 

Durante o período de estágio, tive a oportunidade de participar em sessões de formação internas, 

na farmácia, dinamizadas pelos representantes das marcas Filorga® (15/07/19), ArkoPharma® 

(31/07/19), Edol® (21/08/19), Lazartigue® (17/09/19) e Pharmanord® (19/09/19) com a duração de, 

aproximadamente, 1 hora cada. Ainda na farmácia, assisti, juntamente com a restante equipa, a uma 

ação formativa promovida pela Quilaban® de utilização do aparelho URIT-30 Urine Analyzer (Anexo 
X) disponível na FS, recorrendo às tiras Uritest® (17/07/19). 

Todas estas ações de formação foram bastante vantajosas e interessantes, contribuindo para a 

melhoria dos meus conhecimentos relativamente aos produtos apresentados e das minhas 

competências de aconselhamento, durante o período de atendimento na farmácia. 

  



16 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Santos  

2018/2019  

 

PARTE I I :  Projetos desenvolvidos no âmbi to do estágio 
TEMA 1 – DOENÇA VENOSA CRÓNICA 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
Do ponto de vista epidemiológico, a doença venosa crónica (DVC) é uma condição de saúde 

muito comum e com relevante impacto socioeconómico. Este deve-se ao elevado número de 

indivíduos afetados, à morbilidade e dor crónica relacionadas com a presença de varizes e outras 

complicações e aos custos associados ao diagnóstico e tratamento, que a médio ou longo prazo se 
traduzem na deterioração da qualidade de vida e perda de dias laborais [23-26].  

Ao longo do meu estágio na FS, verifiquei que um grande número de utentes sofrem de 

insuficiência venosa nos membros inferiores e que muitos deles recorrem à farmácia no sentido de 

prevenir e tratar complicações mais graves. Assim, tive a ocasião de atender grande parte deste 

grupo de indivíduos e entender quais os problemas e dúvidas mais frequentes que surgem no 

tratamento e controlo desta patologia. Durante o mesmo período, foi possível perceber que grande 

parte dos utentes já diagnosticados desvalorizam a severidade da patologia e não cumprem a maioria 

das medidas farmacológicas e não farmacológicas aconselhadas, possivelmente pela falta de 
informação ou por desinteresse. Surgem também alguns casos que apresentam os sinais e sintomas 

característicos da patologia, sobretudo nos meses de Julho e Agosto, e que não se encontram 

devidamente diagnosticados nem medicados. Por estes motivos, considerei que este seria um tema 

bastante interessante a abordar na farmácia, dada a sua relevância na alteração da qualidade de vida 

da população. 

2. DEFINIÇÃO E CONCEITOS GERAIS 
A DVC compreende as anomalias de longa duração tanto morfológicas como funcionais do 

sistema venoso, onde as veias se tornam incapazes de transportar o sangue no sentido unidirecional 

até ao coração, com um fluxo adequado às necessidades de drenagem dos tecidos e à regulação da 
temperatura corporal, independentemente da atividade e posição [27]. 

Nos membros inferiores, as varizes são a manifestação mais comum da insuficiência venosa, 

estimando-se que surjam sensivelmente em 30 a 50% da população adulta [24, 28] com um predomínio 

da população feminina, de 3 mulheres para 1 homem, e mais comum nos países desenvolvidos [24, 29, 

30]. Porém, a prevalência reportada é bastante variável, estando relacionada com a população, 

metodologia e classificação [25]. A generalidade dos indivíduos permanece sem alterações cutâneas 

nem ulceração, com estas a manifestarem-se em cerca de 3 a 11% da população [30].  

Em Portugal, estima-se que cerca de um terço dos portugueses sofra de modificações da macro e 
microcirculação venosa nos membros inferiores. De acordo com os dados epidemiológicos da 

Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular (SPACV), as varizes estão presentes em 

cerca de 25% a 33% dos adultos do sexo feminino e 10% a 40% do sexo masculino. Os dados atuais 

indicam que aproximadamente dois milhões de mulheres portuguesas com mais de 30 anos sofrem 

desta patologia, sendo que sensivelmente 7 em cada 10 mulheres com mais de 30 anos de idade 

sofre de problemas de circulação venosa e metade ainda não se encontra em tratamento [30, 31].  

3. ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA 
A DVC é considerada uma patologia crónica e evolutiva, à qual se encontra relacionado um 
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processo fisiopatológico complexo, que tem por base um ciclo vicioso entre a hipertensão venosa e a 

inflamação venosa crónica [29, 30]. Para a ser possível abordar, primeiramente é essencial reter alguns 

conhecimentos sobre determinadas particularidades anatómicas e os respetivos mecanismos 

fisiopatológicos, fundamentais para o surgimento de diferentes estratégias de aconselhamento e 

melhoria dos cuidados farmacêuticos relacionados com esta patologia. 

Nos membros inferiores existem vários tipos de veias: as veias superficiais ou subcutâneas, mais 

visíveis e localizadas na camada subcutânea; as veias profundas, não visíveis e que se situam na 
periferia dos músculos; e as veias comunicantes ou perfurantes que fazem a conexão entre as veias 

profundas e as veias superficiais. Outro componente essencial do sistema venoso são as válvulas 

venosas, por possibilitarem a circulação sanguínea no sentido unidirecional [29, 30].  

Normalmente, o sangue flui desde as veias superficiais até às veias profundas, regressando ao 

coração para ser reoxigenado. De forma a contrariar a força gravítica, a  compressão  muscular  das  

veias  impulsiona  o  sangue  no sentido  ascendente,  enquanto  as  válvulas  impedem  o  refluxo    

sanguíneo. Neste processo é essencial o bom funcionamento de certas estruturas anatómicas tais 

como o coração, os músculos da região gemelar que compõem a bomba venosa periférica, o plexo 
venoso plantar e as válvulas venosas [25, 29, 30]. 

Assim, o refluxo e/ou obstrução venosa ocorrem quando o sangue circula no sentido retrógrado, 

consequente da disfunção valvular, da diminuição das propriedades elásticas da parede das veias e 

ainda do contributo dos inúmeros processos inflamatórios associados [25, 28, 29]. Este fenómeno ocorre 

das veias profundas em direção às veias superficiais, acompanhado por um aumento da pressão, 

designada hipertensão venosa [24]. 

A nível das células endoteliais da parede venosa, a cascata inflamatória inicia-se com a ativação 

dos macrófagos e neutrófilos, que interagem com o endotélio e libertam radicais livres e mediadores 
pró-inflamatórios, tais como moléculas de adesão intercelular (ICAM-1), citoquinas como a 

interleucina(IL)-6 e IL-8, e Fator de Necrose Tumoral(TNF)β. A mobilização destas células do sistema 

imunitário e a resultante interação leucócito-endotélio provoca o desgaste das paredes e válvulas 

venosas, induzindo a alteração da matriz extracelular da veia, e consequentemente provocando 

refluxo sanguíneo. Assim, subsiste uma constante hipertensão venosa, completando o ciclo vicioso 

da DVC [29, 30]. 

4. DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO 
Numa primeira abordagem, o papel do farmacêutico é essencial, uma vez que a farmácia é a 

primeira unidade de cuidados de saúde à qual os utentes recorrem quando começam a surgir sinais e 
sintomas da insuficiência venosa. Deste modo, torna-se imperativo dialogar com o utente para 

compreender claramente qual o seu estádio da patologia.  

Portanto, o farmacêutico deve saber reconhecer os sinais e sintomas mais comuns da DVC, entre 

os quais a sensação de pernas pesadas e cansadas, de queimaduras, picadas ou formigueiros, 

edema, dor, desconforto, prurido e cãibras, entre outros [23, 26-28, 30, 32]. De uma maneira geral, os 

sintomas são mais evidentes ao final do dia, exacerbados pelo calor [26, 32, 33] e em determinadas fases 

do ciclo menstrual [32]. Especificamente, estes ocorrem após permanência em pé ou sentado por 
períodos prolongados e são aliviados com elevação e repouso dos membros inferiores [24, 26, 32-34]. 
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Inicialmente, os sinais visíveis da patologia abrangem o surgimento de telangiectasias (veias 

intradérmicas dilatadas de diâmetro menor que 1 mm) e veias reticulares (veias subcutâneas 

dilatadas de diâmetro menor que 3 mm), mais comuns na zona dos tornozelos.  

Com o avanço da DVC podem surgir varizes, ou seja, dilatações permanentes das veias 

subcutâneas com diâmetro superior a 3 mm, por vezes assintomáticas [23, 25, 34]. Podem ainda surgir 

manifestações cutâneas, tais como dermatite, eczema, hiperpigmentação, rigidez ou 

lipodermatosclerose [24-26], ou então modificações tróficas que levam ao aparecimento de tromboses e 
úlceras venosas [32, 34]. As úlceras localizam-se mais frequentemente na face interna dos membros 

inferiores, pois é um local com maior estase venosa e onde ocorrem mais frequentemente as 

alterações tróficas. Alguns dos fatores de risco que fomentam o seu surgimento compreendem 

antecedentes de tabagismo, diabetes ou presença de feridas ativas nas pernas [32]. 

Outro critério que deve ser considerado é a história clínica do utente, isto é, o reconhecimento de 

possíveis causas, modificáveis ou não, que possam estar associadas ao desenvolvimento da 

patologia. Os principais fatores de risco a considerar são a idade avançada, sexo feminino, historial 

familiar de insuficiência venosa, gravidez, excesso de peso ou obesidade, permanência prolongada 
em pé ou sentado e hábitos tabágicos [24, 25, 27, 28, 32]. 

Uma das ferramentas de diagnóstico inicial mais vantajosa na abordagem da DVC é a realização 

do exame Doppler. Este teste de ultrassom pode ser efetuado com recurso a um aparelho Doppler 

portátil (o que foi utilizado no rastreio de insuficiência venosa na FS) ou com um EcoDoppler a cores, 

sendo que ambos possibilitam a identificação da presença de refluxo e/ou oclusão venosa e da sua 

provável localização anatómica, com base na velocidade do fluxo sanguíneo[29, 30]. Comparativamente 

com o Doppler portátil, o exame com recurso ao EcoDoppler a cores possui a vantagem de permitir a 

distinção do fluxo sanguíneo através de diferentes cores, utilizando sondas de alta frequência para as 
veias superficiais e sondas de baixa frequência para as veias profundas. A especificidade deste 

exame não-invasivo viabiliza a completa avaliação do sistema venoso, estimando a duração do 

refluxo e a dimensão das veias, tanto em posição ortostática como em posição sentada. 

Atualmente, segundo a classificação CEAP (Clinical Etiological Anatomical Pathophysiological 

Classification) e a SPACV, a DVC encontra-se dividida em 7 classes clínicas descritas na Tabela 1 e 

exemplificadas na Figura 1[23, 25, 26, 29, 30, 32, 33].  Numa avaliação inicial, a classificação clínica é a mais 

relevante e pode ser feita apenas pela simples observação, não requerendo qualquer tipo de teste 
mais específico. Tal como a sigla indica, esta classificação ainda permite a estratificação por outros 

parâmetros etiológicos, anatómicos e fisiopatológicos, não abrangidos na tabela [23, 29, 32].  

Esta classificação reconhecida mundialmente permite uma abordagem sistematizada para um 

melhor diagnóstico clínico e caraterização dos indivíduos com insuficiência venosa, permitindo 

também encontrar uma melhor racionalização do tratamento adequado a cada caso. 
Tabela 1. Resumo da classificação CEAP [30]. 

Classificação Descrição 
A Assintomático 
C0 Sintomático, sem sinais visíveis da doença venosa 
C1 Telangiectasias, veias varicosas reticulares 
C2 Varizes 
C3 Edema 
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C4 Alterações tróficas cutâneas 
C5 Úlcera venosa cicatrizada 
C6 Úlcera venosa ativa 

 
Figura 1. Representação dos diversos estádios clínicos da classificação CEAP [30]. 

5. TRATAMENTO 
Apesar de se encontrarem disponíveis múltiplos tratamentos para atenuar as manifestações 

clínicas da DVC, estas caracterizam uma patologia crónica para a qual não existe cura [28]. Assim 

sendo, os principais objetivos da terapia compreendem o alívio da sintomatologia, diminuição do 

edema, melhoria das alterações tróficas cutâneas, tratamento e prevenção de úlceras venosas e 
melhoria na qualidade de vida [33].  

Entre as opções de tratamento incluem-se conselhos não farmacológicos, fármacos venoativos, 

dispositivos de compressão venosa ou, em último caso, cirurgia vascular ou outros tratamentos mais 

invasivos [28]. A compressão, o tratamento farmacológico e a cirurgia vascular podem ser escolhas 

terapêuticas complementares pois demonstraram efeitos aditivos, possibilitando a conciliação das 

múltiplas metodologias caso a prática de uma delas isoladamente não oferecer os resultados 

terapêuticos desejados [33]. 

5.1. Medidas não farmacológicas 
A primeira abordagem para prevenir a progressão e as complicações associadas à insuficiência 

venosa é o recurso às medidas não farmacológicas, sendo fundamental o papel do farmacêutico na 

transmissão adequada desta informação. Dada a elevada relação de confiança entre o utente e o 

farmacêutico, o aconselhamento apropriado a cada situação é imprescindível numa fase precoce da 

patologia. Deste modo, torna-se necessário despertar a atenção para determinados cuidados não 

farmacológicos a reter.  

5.1.1. Exercício físico regular 
O exercício físico regular estimula o retorno venoso ao longo dos membros inferiores e fortalece 

os músculos, favorecendo o normal fluxo sanguíneo. Passo a passo, ocorre contração muscular e, 

consequentemente, compressão das veias nos membros, estimulando o fluxo ascendente do sangue 
até ao coração [29]. Os desportos mais apropriados incluem atividades sem carga nem movimentos 

repentinos, como por exemplo a caminhada, natação e o ciclismo. Pelo contrário, as atividades mais 

bruscas, como o basquetebol e o ténis, provocam variações da pressão sanguínea nas veias, 

provocando dilatação dos vasos e diminuição do regresso do sangue ao coração [30].  

O exercício deve ser adequado a cada situação e praticado todos os dias durante pelo menos 30 

minutos. Para melhorar a circulação sanguínea durante a noite, podem ser feitos movimentos 

circulares ao final do dia, com as pernas elevadas acima do nível do coração [30].  

5.1.2. Evitar a posição ortostática durante longos períodos de tempo 
As posições prolongadas de pé e sentada, em particular as pernas cruzadas, devem ser evitadas, 

uma vez que o peso do sangue e a ausência de exercício promovem a estagnação sanguínea nas 

veias [32]. Ao longo do dia, quando a atividade profissional force a estar continuamente sentado ou de 
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pé, é essencial caminhar um pouco ou fazer movimentos circulares com os pés. Do mesmo modo, 

durante as viagens longas de transportes, e sempre que possível, caminhar um pouco para permitir a 

normal circulação venosa [29, 30]. 

5.1.3. Dieta equilibrada 
A obstipação e o excesso de peso são dois fatores predisponentes da hipertensão venosa. Deste 

modo, deve ser garantida uma alimentação rica em fibras contendo menor teor em gorduras 

saturadas, e uma ingestão mínima diária de 1.5 litros de água para evitar complicações associadas à 

má circulação venosa [29, 30]. 

5.1.4. Elevação dos membros inferiores 
A elevação dos membros inferiores pode ajudar a aliviar imediatamente a dor e a diminuir o 

inchaço. Os membros inferiores devem ser elevados acima do nível do coração, 3 a 4 vezes por dia, 

durante aproximadamente 15 minutos de cada vez [29, 30]. 

5.1.5. Roupa e calçado confortável 
A escolha do vestuário adequado é fundamental no que diz respeito à prevenção de sintomas e 

complicações relacionados com a DVC. O vestuário justo comprime as veias e impede a circulação 

venosa a nível dos membros inferiores. A roupa escolhida deve ser confortável e larga, evitando as 

calças muito justas, meias com elásticos ou cintos apertados. Adicionalmente, os sapatos de salto 

alto diminuem a área de apoio do pé, assim como os sapatos rasos sem salto que aumentam 

excessivamente essa área, diminuindo a circulação sanguínea dos pés para os membros. Assim 
sendo, idealmente, os sapatos devem ter um pequeno tacão com 3 a 4 cm de altura [29, 30]. 

5.1.6. Proteção do calor 
O comportamento das veias altera-se significativamente com as variações de temperatura, sendo 

que o aumento do calor a nível dos membros inferiores promove a dilatação das veias, diminuindo a 

circulação venosa. Sendo assim, devem ser evitadas, ou diminuídas, todas as exposições a fontes de 

calor como o sol, banhos quentes e vestuário muito quente [29, 30].  

Por outro lado, a influência do frio é essencial porque favorece a contração das veias. Sempre que 

possível, preferir um duche de água morna ou fria e massajar frequentemente as pernas no sentido 

ascendente com um gel ou creme refrescante, ativando a funcionalidade das veias e aliviando a 
sensação de peso e dor nos membros inferiores [29, 30].  

5.2. Medidas farmacológicas 
5.2.1. Fármacos venotrópicos 

A eficácia dos fármacos venoativos encontra-se corroborada por inúmeros estudos realizados ao 

longo da última década em vários países europeus [23, 26-28, 33]. Atualmente, estes fármacos são 

maioritariamente utilizados como terapêutica adjuvante à compressão e à cirurgia, abrangendo os 

diferentes estádios da DVC e sendo maioritariamente indicados para o alívio da sintomatologia [29, 30]. 

Assim, os venotrópicos podem possuir efeitos benéficos em alguns sinais e sintomas relacionados 

com a insuficiência venosa, tais como alterações tróficas cutâneas, cãibras, edema e parestesias, 

apesar de não revelarem melhorias na cicatrização de úlceras venosas quando administrados em 
monoterapia [26, 27]. 

Nesta classe terapêutica heterogénea, existem dois grandes grupos de fármacos venoativos: 
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substâncias de origem natural, maioritariamente provenientes de extratos vegetais, e compostos de 

síntese [23, 26-28]. Abrangem a escina (extrato da semente de Castanheiro da Índia), flavonóides, como 

rutósidos, diosmina, hesperidina e fração flavonoide purificada micronizada (FFPM), e substâncias 

sintéticas com o dobesilato de cálcio [23, 28], entre outros. Na Tabela 2 encontra-se descrita a 

classificação dos principais fármacos venotrópicos e respetivas marcas comerciais utilizadas no 

tratamento da DVC em Portugal [30].  
Tabela 2. Exemplos de substâncias venoativas e respetivas marcas comerciais utilizadas no tratamento da DVC 

em Portugal. 
Grupo Substância Origem Nomes comerciais 

Alfa-benzopironas Cumarina 
Trevo amarelo (Melilotus 
officinalis) 
Asperula (Asperula odorata) 

Rimanal Gel® 

(Materfarma) 
 

Gama-
benzopironas 
(flavonóides) 

Diosmina Citrus spp. (Sophora 
japonica) 

Venex forte® (Angelini) 

Flabien® (KRKA) 

Fração flavónica purificada 
micronizada (FFPM) Rutaceae aurantiae Daflon® (Servier) 

Dioscomb® (Zentiva) 

Rutina e rutósido Sophora japonica 
Rimanal Gel® 
(Materfarma) 
Venoruton® (GSK) 

Saponinas 
Escina 

Castanheiro da Índia 
(Aesculus 
hippocastanum L) 

Venotop® (Schwabe 
Group) 

Venoparil® (BGP) 

Extrato de ruscus Gilbardeira (Ruscus 
aculeatus) Cyclo 3® (Pierre Fabre) 

Outros extratos de 
plantas 

Antocianósidos Mirtilo (Vaccinium myrtillus) Difrarel® (Tecnifar) 
Proantocianidinas 
(oligomeros) 

Pinheiro-bravo (Pinus 
maritime)  

Produtos 
sintéticos Dobesilato de cálcio Sintético 

Doxi-OM® (OM Pharma) 

Doxivenil® (OM 
Pharma) 

Outros Polisulfato sódico de 
pentosano Semi-sintético Thrombocid Gel® 

(Bene) 
A maioria dos utentes que recorrem à farmácia adquirem medicamentos para a insuficiência 

venosa apenas quando reconhecem o agravamento dos sintomas, principalmente durante o tempo 

mais quente. O principal motivo para a má adesão à terapêutica deve-se à reavaliação do plano de 
comparticipação destes fármacos elaborada em 2006, introduzindo cortes no valor da 

comparticipação e, consequentemente, aumentando o encargo económico do utente. Deste modo, o 

preço destes fármacos foi aumentando ao longo dos anos, fazendo com que os utentes optem por 

não adquirir estes medicamentos, devido ao seu custo elevado [35]. 

Mecanismos de ação e eficácia terapêutica  
O modo de ação dos diversos fármacos venoativos pode ser avaliado com base em parâmetros 

distintos a nível da macro e microcirculação. Os mecanismos essenciais aos quais se atribui a sua 

ação incluem a melhoria do tónus venoso, a diminuição da permeabilidade capilar e da libertação de 
mediadores inflamatórios, a qual provoca interação leucócito-endotélio e consequente produção de 

radicais livres [23, 24, 26, 29, 32]. Existem ainda outros mecanismos relevantes associados a estes 

fármacos, como a capacidade de drenagem do sistema linfático, a prevenção do refluxo e a proteção 

contra hipoxia ao nível das paredes e válvulas venosas [30].  

Relativamente à melhoria do tónus venoso, o mecanismo farmacológico está associado à via da 

noradrenalina. Especificamente, estima-se que a FFPM prolongue a atividade noradrenérgica, 
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aumentando a contração muscular e, consequentemente, favorecendo a normal circulação venosa. 

Existem ainda outros venoativos que apresentam um mecanismo similar: a rutina e o rutósido 

impedem a inativação da noradrenalina e o extrato de ruscus é classificado como agonista dos 

recetores venosos alfa1-adrenérgicos [26]. Assim, além dos mencionados, outros fármacos que 

demonstram eficácia na melhoria do tónus venoso incluem a escina e o dobesilato de cálcio. Para 

além desta ação, todas estas substâncias atuam também na diminuição da permeabilidade capilar e 

na redução da produção de radicais livres. Adicionalmente, os fármacos antocianósidos e 
proantocianidinas também apresentam estas propriedades, com exceção de não revelarem melhoria 

do tónus venoso [30].  

Os venotrópicos que demonstram eficácia na drenagem do sistema linfático são a FFPM e o 

dobesilato de cálcio, contribuindo para a redução do edema [29, 30]. Relativamente à proteção das 

células endoteliais contra a hipoxia, as substâncias com eficácia evidenciada são a FFPM, extrato de 

ruscus, escina e antocianósidos e proantocianidinas, promovendo o bom funcionamento das paredes 

e válvulas venosas [30]. Entre todos, o venoativo que demonstra eficácia na prevenção do refluxo e na 

inibição da interação leucócito-endotélio é a FFPM. Esta fração, constituída por diosmina e 
hesperidina, é capaz de reduzir os sintomas de dor, edema e sensação de peso e, em associação à 

compressão elástica, ajuda à cicatrização de úlceras venosas [23, 24, 26, 32]. O sumário das diversas 

atividades farmacológicas encontra-se descrito na Tabela 3. 
Tabela 3. Resumo das diferentes atividades farmacológicas dos principais fármacos venoativos [30]. 

 FFPM Escina Extrato de 
ruscus 

Rutina e 
Rutósido 

Antocianósidos e 
Proantocianidinas 

Dobesilato 
de cálcio 

Melhoria do 
tónus venoso + + + + – + 

Diminuição da 
permeabilidade 

capilar 
+ + + + + + 

Prevenção do 
refluxo venoso + – – – – – 

Proteção contra 
hipoxia + + + – + – 

Drenagem do 
sistema 
linfático 

+ – – – – + 

Diminuição da 
produção de 
radicais livres 

+ + + + + + 

Inibição da 
interação 
leucócito - 
endotélio 

+ – – – – – 

(+ : apresenta atividade; – : não apresenta atividade) 

No geral, os fármacos venoativos têm um bom perfil de segurança e tolerabilidade, assim como 

não apresentam interações farmacológicas relevantes. Os efeitos adversos mais comuns abrangem 
principalmente efeitos gastrointestinais, que podem incluir náuseas, vómitos, cólicas ou dor 

abdominal, insónia, sonolência, dor de cabeça e possíveis reações cutâneas. Para estimar a sua 

eficácia clínica, é essencial ter em consideração que estes fármacos necessitam de um período de 2 

a 4 semanas de toma continua de forma a se obter o efeito máximo desejado [27, 33], sendo 

indispensável comunicar esta informação claramente aos utentes. Por fim, a toma concomitante de 
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diferentes venoativos encontra-se contraindicada [30]. 

5.2.2. Dispositivos de compressão venosa 
A compressão venosa é uma componente essencial da terapêutica da DVC, considerada o 

tratamento de primeira linha das varizes sintomáticas dos membros inferiores [29, 30]. Esta terapia 

auxilia a passagem do sangue das veias superficiais, através das veias perfurantes, até às veias 

profundas e diminui o retorno venoso, melhorando a função da bomba venosa dos membros 

inferiores [29, 30].  

A área de compressão mais relevante encontra-se abaixo do joelho, onde a pressão venosa é 

mais elevada [32]. No entanto, os valores aconselhados referem-se à pressão exercida no tornozelo e 
fundamentam-se na gravidade clínica [34]. Em situações ligeiras a moderadas, as meias 

recomendadas devem possuir uma compressão entre 20 e 30 mmHg, de forma a controlar o edema e 

a dor [23, 24, 32, 34]. Nos casos mais graves, incluindo modificações tróficas cutâneas ou úlceras 

venosas, deve ser sugerida uma compressão entre 30 e 40 mmHg [23, 24, 32]. Em úlceras recorrentes, 

pode ser importante uma compressão superior, entre 40 e 50 mmHg [24]. 

Em fases mais avançadas da DVC, a compressão auxilia a cicatrização das úlceras venosas e 

reduz a sua reincidência. No caso de indivíduos em risco com ocupações que impliquem 
permanência prolongada em pé, o uso de compressão minimiza a ocorrência de sintomatologia, 

principalmente a sensação de peso, fadiga e edema[29, 30]. Apesar desta terapia não diminuir o avanço 

nem prevenir a reincidência de varizes, é essencial que a adesão à terapêutica compressiva seja 

elevada para que se observem melhorias significativas da sintomatologia e qualidade de vida [23, 24].  

Os dispositivos mais utilizados são as meias ou collants de compressão médica e as ligaduras de 

compressão [23-25, 33]. Habitualmente, as meias são a terapêutica compressiva mais utilizada, visto que 

promovem o alívio dos sintomas e, por serem mais bem toleradas e fáceis de colocar 

comparativamente com os collants e as ligaduras, melhoram a adesão à terapêutica. Para alcançar 
melhores resultados, as meias devem ser vestidas logo de manhã [24].  

Apesar de ser a terapia com melhores resultados a curto, médio e longo prazo, atualmente 

encontram-se ainda algumas adversidades na adesão à terapêutica. Certos utentes, sobretudo 

idosos, apresentam dificuldades na colocação e remoção das meias e requerem auxilio de terceiros. 

Estas ainda podem originar incómodo, sensação de calor e prurido, o que contribui para uma 

inadequada adesão[32]. Para alcança-la, é relevante optar por um dispositivo que os indivíduos 

consigam usar facilmente e que, concomitante, satisfaça os requisitos médicos [33]. 

A prescrição de meias elásticas de compressão deverá conter informação sobre a pressão e o 
comprimento indicados para cada caso [24]. O tamanho é definido conforme o perímetro do membro 

inferior, medido a diferentes alturas da perna, e certos casos poderão requerer de dispositivos 

fabricados à medida. Para prevenir a perda de tensão e manter o efeito desejado, as meias devem 

ser substituídas a cada 3 a 4 meses, dependendo das instruções do fabricante. Por outro lado, se 

estas forem utilizadas com um par alternado, podem ser trocadas a cada 6 a 9 meses [24]. 

Adicionalmente, podem surgir alergias aos componentes dos dispositivos ou caso estes sejam de 

tamanho incorreto ou estejam mal posicionados, podem originar estrituras, isquemias, tromboses, 
neuropatias ou até mesmo necrose [23, 29]. Assim, o estado cutâneo deve ser vigiado, para que sejam 
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previamente detetados possíveis ferimentos. Por último, a compressão está contraindicada na 

presença de doença arterial periférica, microangiopatia, particularmente diabética, neuropatia 

periférica ou de infeção cutânea grave [32]. 

6. PROJETO PRÁTICO SOBRE DVC 
O projeto prático desenvolvido no âmbito da insuficiência venosa incluiu três atividades. Tendo em 

conta o interesse da maioria dos utentes da FS, foi realizado um check-up venoso (Anexo XII) para 

avaliar o risco de desenvolvimento da patologia e um rastreio de insuficiência venosa crónica, bem 

como foi exposto um póster de apresentação desta atividade na farmácia, para que os utentes 

tivessem conhecimento da mesma. Foi igualmente elaborado um panfleto (Anexo XIII) com algumas 
informações acerca da patologia, dos sinais, sintomas e riscos associados e com dicas de estilo de 

vida saudável (não farmacológicas) que podem auxiliar no alívio dos sintomas e evitar a sua 

progressão, entre as quais pequenos exercícios que estimulam a normal circulação venosa. 

Estas ações tiveram como finalidade aumentar a adesão terapêutica, evitar a progressão e 

melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com esta patologia. 

6.1. Elaboração de um inquérito de avaliação de risco de DVC e promoção do rastreio de 
insuficiência venosa  

O questionário “Check-up venoso – Auto-teste de 3 minutos” realizado (Anexo XII) teve como 

objetivo averiguar o risco dos utentes da farmácia desenvolverem insuficiência venosa, classificando-

o como baixo, intermédio, elevado ou muito elevado, conforme os diferentes fatores predisponentes 
associados à patologia. Para além destes fatores, os utentes ainda foram questionados acerca da 

sensação de pernas pesadas e da presença de outros sinais indicadores de insuficiência venosa, tais 

como derrames, varizes, edema ou úlceras, que ajudaram na estimativa do risco. Este inquérito teve 

como referência o auto-teste elaborado pela Juzo® com a colaboração do Dr. Klaus Schrader, médico 

especialista em Medicina Geral e Flebologia no Centro Vascular em Hof, na Alemanha [36].  

Deste modo, duas semanas antes da realização do rastreio, ofereci o questionário aos clientes 

habituais da farmácia que apresentavam sinais e sintomas característicos da patologia e que se 

encontravam interessados em participar. A amostragem envolveu 34 indivíduos, de ambos os sexos e 
com idades compreendidas entre os 18 e 79 anos.  

Após a análise dos dados obtidos nos questionários, apurei que todos os participantes 

apresentaram pelo menos um sinal ou sintoma de DVC, e que apenas um inquirido apresentava um 

baixo risco de desenvolver a patologia. Todos os restantes intervenientes possuíam pelo menos um 

risco intermédio, de acordo com os dados apresentados na Tabela 4. 
Tabela 4. Scores obtidos no check-up venoso realizado na FS. 

Score M F Total % 
Risco nulo (0 a 1 pontos) 0 0 0 0 
Risco baixo (2 a 3 pontos) 1 0 1 2,9 
Risco intermédio (4 a 7 pontos) 7 9 16 47,1 
Risco elevado (8 a 9 pontos) 3 9 12 35,3 
Risco muito elevado (10 ou mais pontos) 1 4 5 14,7 
 12 22 34 100% 

Ao individuo que apresentou um score baixo apenas foram recomendados os cuidados não 

farmacológicos. No entanto, aos que obtiveram um score intermédio ou elevado, além de serem 

aconselhados a adotar medidas de estilo de vida saudável, foram recomendados a agendar consulta 
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médica para possibilitar o correto diagnóstico e seguimento da patologia. 

Posteriormente, de acordo com o score obtido, a marcação dos interessados na realização do 

rastreio foi registada numa folha criada para o efeito (Anexo XIV) com a indicação das horas 

disponíveis, do nome e do contacto do utente.  

6.2. Elaboração do rastreio e distribuição do panfleto informativo sobre DVC 
No dia 24 de Julho de 2019, colaborei com a enfermeira Ana Faria no desenvolvimento do rastreio 

de insuficiência venosa, envolvendo 28 participantes distribuídos por sessões de 15 a 20 minutos  

cada, decorrendo desde das 10h até às 18:30h (Anexo XIV). Na semana anterior ao rastreio, foi 

promovida a inscrição na atividade de forma a preencher as vagas existentes, pois nem todos os 
utentes que realizaram a avaliação de risco puderam estar presentes na data do rastreio. 

No início de cada sessão foi realizada uma pequena entrevista a cada utente. Adicionalmente, aos 

indivíduos que ainda não tinham participado, foi entregue o questionário do Check-up venoso. De 

seguida, foi realizada uma apreciação clínica individual de cada um dos inquéritos e dos respetivos 

sinais observáveis. Assim, de acordo com Gráfico 1, os indivíduos com baixo risco não 

apresentavam quaisquer sinais visíveis da patologia, enquanto que os que possuíam risco mais 

elevado, para além dos derrames, ainda apresentavam sinais mais graves, sobretudo varizes e 
edema.  

Gráfico 1. Relação entre o risco de desenvolver DVC com o tipo de sinais observados e mencionados pelos inquiridos. 
De facto, a presença de derrames é um dos sinais visíveis mais mencionados pelos utentes 

inquiridos (Gráfico 1), especialmente nas faixas etárias mais jovens para as quais o risco de 
desenvolver DVC é ainda relativamente baixo. Quanto à população classificada com risco elevado e 

muito elevado, verificou-se a constante presença de varizes e edema, sendo que um dos inquiridos já 

exibia uma úlcera cicatrizada na perna.  

Posteriormente, foi realizado o exame físico com recurso a um Doppler portátil e foram detetados 

sete casos com refluxo venoso considerável. Todos estes casos foram aconselhados a agendar 

consulta médica para o correto seguimento da patologia. Para além de todas as medidas não 

farmacológicas a ter em consideração, a estes indivíduos foi também recomendado iniciar a 
terapêutica compressiva associada a fármacos venoativos [29, 30]. 

Relativamente ao acompanhamento farmacoterapêutico, todos os participantes foram também 

questionados quanto à toma de fármacos venoativos. Assim, foi possível perceber que o número de 

utentes que recorre ao tratamento farmacológico aumenta com o agravamento dos sinais e sintomas. 

No entanto, nem em todos os utentes que apresentavam a patologia se verificou seguimento 
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farmacoterapêutico. Como já foi referido anteriormente, muitos assumem tomar a medicação somente 

quando reconhecem o agravamento dos sinais e sintomas, principalmente durante o verão, como é 

possível confirmar no Gráfico 2. 

Relativamente a outras metodologias de tratamento, o uso de meias de compressão e a cirurgia 

são métodos aos quais os participantes, quando interrogados, referiam recorrer menos devido ao 

elevado custo associado. 
Ainda na mesma sessão, foi prestado aconselhamento acerca da terapia farmacológica e não 

farmacológica mais adequada, assim como foram esclarecidas quaisquer dúvidas que pudessem 

surgir. Para complementar estas recomendações, elaborei e distribuí um panfleto sobre a 

insuficiência venosa (Anexo XII), no qual incluí: a explicação dos conceitos relevantes acerca da 

patologia; os fatores de risco associados; os sinais e sintomas mais comuns; e as dicas de estilo de 

vida saudável. Estes tiveram como finalidade o enfoque nas medidas não farmacológicas, tal como a 

dieta e o exercício físico, visto que, durante o estágio, tanto no atendimento como durante o 
aconselhamento no rastreio, apercebi-me de que alguns utentes julgam que apenas o tratamento 

farmacológico é suficiente para o controlo da patologia. Estes panfletos foram entregues aos 

participantes do rastreio e expostos nos balcões de atendimento, disponíveis para todos os clientes 

da farmácia. Todos os utentes, particularmente os participantes do rastreio, mostraram-se bastante 

contentes com o conteúdo e apresentação visual dos panfletos, assim como reconheceram a atenção 

e disponibilidade prestadas.  

7. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO DO PROJETO PRÁTICO 
As atividades envolveram a participação de utentes habituais, ou não, da farmácia, que, de um 

modo geral, se demonstraram muito satisfeitos, usufruindo da oportunidade para clarificar as dúvidas 
que pudessem surgir. Relativamente ao check-up venoso e rastreio de insuficiência venosa crónica 

realizados na FS, para além de se ter verificado o interesse de alguns utentes já diagnosticados, os 

que não se encontravam neste grupo mostraram-se igualmente cativados por estas ações. 

Relativamente aos panfletos, os interessados expressaram o seu contentamento, considerando-os 

bastante elucidativos, de compreensão clara e simples, “muito úteis” e “não maçadores”. 

Adicionalmente, ao longo de todo o estágio, sempre que um utente mencionou ter as pernas 

cansadas e os pés inchados ao fim do dia, sugeri alguns conselhos de como proceder para aliviar os 
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principais incómodos relacionados com a patologia e distribui os panfletos preparados para o efeito.  

Concluindo, acho que o tema escolhido foi interessante e muito pertinente, visto que a farmácia 

possui um elevado número de utentes com DVC, e por se tratar de uma patologia emergente ainda 

muito subvalorizada. Com este projeto, tive, ainda, a oportunidade de pôr em prática conhecimentos 

já adquiridos, previamente durante o curso, e de adquirir outros acerca do tema da DVC, resultando 

num efeito muito positivo junto da população envolvida no mesmo. 

 
TEMA 2 – DERMATITE ATÓPICA 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
Na atualidade, a dermatite atópica (DA) ou eczema atópico trata-se de uma patologia cutânea 

crónica muito comum, que se encontra naturalmente relacionada com outras doenças crónicas 

atópicas como a asma e a rinite alérgica, podendo de igual modo influenciar seriamente tanto a 
qualidade de vida pessoal, como o seu ambiente familiar [37, 38]. A nível global, esta condição surge 

mais frequentemente nas crianças, mas também afeta bastantes adultos [39].  

Segundo a equipa técnica da Farmácia Santos, a DA é uma das patologias cutâneas que surge 

com maior frequência no atendimento ao público e sobre a qual os utentes têm solicitado um 

aconselhamento farmacêutico mais minucioso, tanto para os próprios como para os descendentes 

afetados por esta condição. Assim, reparei que a maioria dos utentes revelam alguma preocupação 

com a patologia e falta de consciência de certas medidas não farmacológicas, como por exemplo o 
tipo de produtos adequados, tais como cremes hidratantes e óleos de banho específicos para pele 

atópica. Estes podem ser aplicados de forma a aliviar o prurido e inflamação, prevenir futuras 

exacerbações e consequentemente promover o bem-estar cutâneo. Do mesmo modo, apercebi-me 

que a equipa da farmácia necessitava de relembrar alguns conceitos-chave sobre a DA e respetivos 

cuidados não farmacológicos e farmacológicos. 

Assim, para além de todos os atendimentos realizados na farmácia durante o estágio sobre DA, 

achei essencial a concretização de dois tipos de ações formativas no âmbito desta patologia. A 

primeira intervenção apenas incluiu os profissionais de saúde da FS, enquanto que a segunda já 
envolveu a participação da comunidade estudantil, nomeadamente de crianças dos 10 aos 12 anos 

de idade.  

2. DEFINIÇÃO E CONCEITOS GERAIS 
A DA é uma condição cutânea de índole crónica, pruriginosa e inflamatória, que se distingue pela 

presença de prurido intenso, xerose, exsudação, eritema e liquenificação, apresentando uma 

distribuição característica consoante a idade [37, 39]. Atualmente, a incidência desta patologia tende a 

aumentar, sendo uma das doenças crónicas mais comuns que atinge até um quinto da população nos 

países industrializados. Globalmente, surge em cerca de 5 a 20% dos indivíduos nas idades 

pediátricas, não sendo porém exclusivo dos mesmos, afetando apenas 1 a 3% dos indivíduos adultos 
[38].  

As primeiras exacerbações cutâneas da DA normalmente surgem no primeiro ano de vida em 

cerca de 60% dos indivíduos e até aos cinco anos de idade em cerca de 90% dos indivíduos. 

Posteriormente, uma vez desenvolvida a primeira lesão cutânea, pode cursar com períodos de 
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remissão, seguidos por fases de exacerbação, que ocorrem 2 a 3 vezes por mês e que fundamentam 

a classificação crónica desta patologia [38, 40]. 

Apesar da sua origem não se encontrar totalmente esclarecida, a DA aparenta estar relacionada 

com uma disfunção da barreira epidérmica, genética ou adquirida, envolvendo o aumento da perda 

transepidérmica de água (PTEA) e acompanhada por uma resposta imunológica desajustada aos 

alergénios que contactam com a pele, desencadeando múltiplos processos crónicos de inflamação 

cutânea [41, 42].  
Mais frequentemente afeta locais como a face, pescoço e as flexuras dos membros, 

apresentando-se como uma limitação na qualidade de vida destes indivíduos, não só pelos 

constrangimentos provocados pelas lesões atópicas como também pelo estigma social, podendo 

também estar relacionada com perturbações do sono e ansiedade, os quais originam alterações de 

humor [37, 38, 41, 42]. 

3. FISIOPATOLOGIA E FATORES PREDISPONENTES 
A DA é considerada uma patologia inflamatória cutânea de evolução crónica, à qual se encontra 

associado um processo fisiopatológico complexo. Apesar do mecanismo patogenómico ainda não se 

encontrar totalmente elucidado, sabe-se que o eczema atópico surge essencialmente da combinação 
de três fatores predisponentes: disfunção da barreira epidérmica, desregulação imunológica e 

suscetibilidade genética [41, 42].  

A barreira epidérmica garante a proteção contra a penetração de alergénios, minimiza a PTEA  

preservando a hidratação cutânea, promove a atividade antimicrobiana e mantém constante ligação 

ao sistema imunitário adquirido. Esta barreira é constituída por uma matriz complexa de lípidos, como 

as ceramidas, responsáveis pela retenção de água no estrato córneo, e proteínas estruturais, como a 

filagrina, interligada através de desmossomas e tight junctions. Na DA ocorre diminuição da síntese 

destes componentes fundamentais, originando perturbações na barreira epidérmica [42, 43]. 
As causas do eczema atópico são variadas e a sua etiologia ainda não se encontra 

completamente esclarecida. Entre os fatores predisponentes ao desenvolvimento da patologia 

abrangem-se agentes endógenos, como a hereditariedade genética de atopia, asma ou rinite 

alérgica, e agentes exógenos relacionados com o estilo de vida, como o contacto com alergénios 

ambientais e alimentares, temperatura elevada ou possíveis infeções. De todos os fatores 

identificados, o mais relevante trata-se da presença de historial familiar de patologias atópicas, 

especificamente de DA [41, 42].  

Relativamente à suscetibilidade genética, o fator de risco mais pertinente é a mutação do gene da 
filagrina, uma proteína estrutural localizada no estrato córneo, essencial ao normal funcionamento da 

epiderme. A deficiência neste gene confere perda total de função da proteína, resultando em 

irregularidades na barreira epidérmica, maior PTEA e aumento do pH no estrato córneo, o que 

predetermina o desenvolvimento de DA [39, 42]. Esta mutação é encontrada apenas em 30% da 

população europeia, podendo outras variantes genéticas ser igualmente responsáveis por alguns dos 

mecanismos patogenómicos do eczema atópico [42]. 

Os produtos resultantes da degradação da filagrina são elementos do fator humectante natural 
(FHN), que contribuem para a cornificação, manutenção do pH ácido e hidratação epidérmica. Aliás, 
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a degradação enzimática da filagrina no estrato córneo também resulta em aminoácidos livres, sendo 

que muitos sofrem modificações posteriores. Um desses produtos trata-se de um derivado da 

histidina, o ácido urocânico, que se estima que atue como captador da radiação ultravioleta (UV). 

Num individuo com DA, a ausência de produção de filagrina favorece a diminuição do FHN e da 

concentração de ácido urocânico no estrato córneo. Assim, a radiação UV atinge diretamente os 

queratinócitos e despoleta danos no DNA, causando indiferenciação e degeneração destas células 

essenciais ao bom funcionamento da barreira epidérmica [44]. 
Por sua vez, todas estas perturbações cutâneas facilitam o contacto de agentes irritantes e 

alérgicos exógenos com as células imunitárias presentes na barreira epidérmica, desencadeando 

múltiplas reações de hipersensibilidade do tipo I, idênticas a outras desordens do foro atópico. 

Particularmente, as células dendríticas iniciam a indução da proliferação dos eosinófilos, mastócitos e 

linfócitos T helper (Th), sobretudo Th2 e Th17. Neste processo ainda ocorre produção de citoquinas 

do tipo (T)2, como a IL-4, IL-5 e IL-13, causando um aumento na produção de IgE. Estas citoquinas 

destabilizam a expressão de proteínas estruturais, como a filagrina, e afetam a síntese endógena de 

lípidos, fundamentalmente de ceramidas. Portanto, existe maior PTEA que leva à perda da função de 
barreira e menor hidratação cutânea. São também libertados fatores pelas células imunitárias que 

despoletam prurido (IL-31) e outras citoquinas pró-inflamatórias, acentuando a hiperplasia epidérmica 

e a disfunção da barreira da pele [42, 43]. 

Estes processos inflamatórios característicos do eczema atópico podem ter várias origens. Sabe-

se que podem derivar de uma desregulação imunológica primária, seguida por perturbações 

secundárias na barreira epidérmica. No entanto, sabe-se que estes contrariamente também podem 

surgir de um defeito primário na barreira epidérmica, conduzindo à desregulação imunológica 

secundária. Assim, a etiologia das manifestações da patologia permanece desconhecida [42, 43]. 
Adicionalmente, a sensibilização a alergénios ambientais, tais como ácaros, pólenes, fungos e 

pelos de animais, podem agravar a sintomatologia do eczema atópico em alguns indivíduos mais 

suscetíveis. Além disso, o ambiente citadino, clima quente e seco e a exposição à radiação UV 

também constituem outros fatores de risco associados ao desenvolvimento de DA [39, 41-43].  

4. DIAGNÓSTICO, MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES 
O diagnóstico do eczema atópico fundamenta-se no reconhecimento de determinadas 

manifestações clínicas visíveis da patologia, designadamente xerose cutânea, prurido intenso, 

eczema facial e extenso em bebés e crianças e eczema na zona anterior de flexão dos membros nos 

adultos. Posto isto, a sintomatologia típica pode surgir em qualquer parte do corpo, mas normalmente 
dispõem-se consoante a idade do indivíduo. Um outro fator que deve ser considerado aquando 

diagnóstico é o historial clínico e familiar do indivíduo [37, 39, 41, 45].  

No período subagudo do eczema atópico, a pele permanece xerótica, áspera, descamativa e 

eritematosa. O constante coçar das lesões provocado pelo prurido intenso origina frequentemente 

escoriações e liquenificação, isto é, um espessamento da pele, localizado frequentemente nas 

flexuras dos membros, pulsos, tornozelos e pescoço, nas proeminências ósseas e na testa. A causa 

do surgimento de escoriações deve-se principalmente ao coçar contínuo para aliviar o prurido, 
contribuindo para a persistência da sintomatologia e podendo originar cicatrizes. Assim, a 
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persistência do prurido muitas vezes perturba o bem-estar físico e psicológico do individuo [41]. 

Habitualmente, as lesões específicas da patologia não surgem antes do segundo mês de vida. 

Assim, nos bebés podem surgir lesões agudas altamente inflamatórias que atingem particularmente o 

rosto, sobretudo as bochechas, as flexuras dos membros e o couro cabeludo. Estas são 

maioritariamente papulares e eritematosas, mas também podem surgir modificações exsudativas e 

crostas nas fases agudas. Consequentemente, o bebé pode ficar agitado dado o prurido intenso, e 

pode querer coçar as lesões, aumentando a suscetibilidade a escoriações e infeções secundárias. No 
entanto, à medida que o eczema atópico progride com a idade, as lesões já se tornam menos 

exsudativas e a generalidade dos indivíduos demonstra uma melhoria significativa ou até mesmo 

remissão da DA até ao final da infância [43, 46]. 

Em contrapartida, nos adultos, as manifestações são usualmente mais delimitadas e 

liquenificadas, afetando principalmente as flexuras dos membros. As lesões podem também atingir o 

rosto, o pescoço ou as mãos, o couro cabeludo e áreas pilosas, mas usualmente não atingem a zona 

axilar nem as virilhas [37, 41]. 

As crises de prurido podem ser desencadeadas por vários fatores, sendo os mais comuns o ar 
seco, calor e sudação, vestuário sintético ou tecidos em lã, ácaros, alguns alimentos, stress 

emocional, ingestão de álcool ou até possíveis infeções respiratórias superiores secundárias [39, 41-43]. 

Por outro lado, a pele não pruriginosa envolvente permanece excessivamente sensível e reage a 

ligeiros estímulos que desencadeiam prurido, designada alocinese, característica da DA. Assim, 

devem ser evitados todos os estímulos que induzam prurido, pois podem surgir crises pelo contacto 

acidental da pele com agentes mecânicos, como por exemplo a roupa [47]. 

O eczema atópico caracteriza-se essencialmente por pele xerótica, existindo uma disfunção da 

barreira epidérmica e da defesa imunitária, além das propriedades protetoras do estrato córneo se 
encontrarem diminuídas, tornando o individuo com DA suscetível a infeções cutâneas secundárias. 

Assim, associadas a esta patologia podem surgir infeções por S. aureus, infeções virais por Herpes 

simplex ou até infeções fúngicas, devido ao comprometimento da integridade da barreira cutânea. 

Particularmente, as crianças e adolescentes afetados pela patologia apresentam um risco maior de 

contrair infeções contagiosas [41, 42, 45]. 

A maior permeabilidade cutânea, resultante da disfunção da barreira epidérmica, também 

proporciona a sensibilização a alergénios. Assim, o eczema atópico está relacionado um maior risco 
de desenvolver asma e rinite alérgica, definindo a “marcha atópica”. Estes indivíduos têm também um 

risco aumentado de urticária e anafilaxia alimentar [42], e podem desenvolver dermatite de contacto 

contra substâncias agressivas, estando mais sensibilizados a compostos irritantes como sabões, 

conservantes, fragâncias, emulsificantes e antisséticos [37, 41, 42].  

5. TRATAMENTO 
Apesar de ainda não existir cura para o eczema atópico, é possível atingir um bom controlo da 

patologia com recurso a medidas essencialmente não farmacológicas e, caso necessárias, 

farmacológicas. Os principais objetivos do tratamento baseiam-se tanto na prevenção da recorrência 

de exacerbações, como também na redução dos sinais e sintomas associados. Trata-se portanto de 
uma abordagem multifacetada, na qual os fundamentos da terapia não farmacológica assentam na 
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aplicação contínua de hidratantes, de forma a restabelecer a função da barreira e a identificar e evitar 

possíveis fatores desencadeantes. Por outro lado, a terapia farmacológica foca-se no tratamento anti-

inflamatório com corticosteroides (CT) ou inibidores da calcineurina tópicos (ICT). Para situações 

mais graves são ainda aconselhados outros tratamentos como a fototerapia ou terapêutica 

imunossupressora sistémica [37, 39, 45]. 

5.1. Medidas não farmacológicas 
5.1.1. Banho 

A adequada reidratação do estrato córneo preserva a barreira epidérmica, minimizando o contacto 

direto dos possíveis irritantes e alergénios exógenos com a pele e maximizando o efeito da 

terapêutica hidratante aplicada topicamente, diminuindo assim a necessidade de utilização de CT 
tópicos.  

Assim, a rotina de cuidados do eczema atópico deve incluir o banho frequente com água morna, 

com recurso a agentes de limpeza suaves, hidratantes e sem sabão. Estes devem ainda possuir um 

pH neutro ou ácido e não devem conter fragâncias. Na água do banho devem ainda ser 

acrescentados suplementos de banho como óleos, aveia coloidal ou parafina líquida [37, 42, 48]. 

Idealmente, o banho deve ser tomado de imersão, com duração de 5 a 10 minutos, pelo menos 2 

vezes por dia, de forma a aliviar temporariamente o prurido, ou até evitar o seu surgimento. Depois do 

banho, a pele deverá ser enxaguada delicadamente com a toalha, sem esfregar, para evitar o 
agravamento das lesões e a secagem excessiva do estrato córneo [37, 42, 48]. 

Durante as fases agudas da patologia, o banho pode apresentar vantagens na melhoria da 

penetração cutânea da terapêutica tópica, na redução da colonização bacteriana e na eliminação das 

crostas. Algumas medidas úteis para atenuar o prurido incluem a aplicação de água tépida ou fria, 

apósitos húmidos ou até mesmo de gelo embrulhado em tecido [37, 42, 48]. 

5.1.2. Hidratação  
A hidratação cutânea é um elemento-chave da terapêutica universal do eczema atópico, dada a 

elevada PTEA característica desta patologia. Este elemento constitui a base da terapia e permite a 

diminuição do uso de corticosteroides, sendo útil tanto durante a prevenção como no tratamento das 
fases agudas. Os hidratantes conferem suavidade à pele através da reposição de lípidos exógenos e 

reduzem a PTEA por formação de uma camada oclusiva à superfície. Além de reduzirem a xerose e a 

inflamação cutânea, também aliviam as crises agudas de prurido, diminuem a frequência das 

exacerbações e ajudam a prolongar as fases remissivas da patologia [39, 42, 48].  

Sendo assim, os banhos devem ser seguidos da aplicação imediata de um emoliente oclusivo em 

toda a superfície da pele ainda húmida, de forma a reter água no estrato córneo e consequentemente 

reduzir a PTEA. Caso o emoliente não seja aplicado imediatamente após o banho, poderá potenciar a 
PTEA e a desidratação excessiva da pele. Os hidratantes devem ser empregues generosamente por 

toda a superfície cutânea, pelo menos duas vezes por dia, e mais frequentemente ao longo do dia no 

rosto e nas mãos [39, 42, 45, 48]. 

Estes produtos podem ser classificados de acordo com os seus efeitos específicos na pele. Em 

primeiro lugar surgem os hidratantes por oclusão, como a vaselina, que estabelecem uma camada 

lipídica na superfície da pele que retarda a PTEA por impedimento da evaporação. Estes são os 
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componentes que apresentam menos efeitos adversos. Do mesmo modo, existem hidratantes por 

humectação, como a ureia, o glicerol e o ácido lático, que permitem a conservação da água no 

estrato córneo. Por fim, os hidratantes emolientes abrandam e suavizam a pele ao penetrarem 

profundamente nos espaços existentes da barreira cutânea. Outros agentes hidratantes incluem 

também dermolípidos, como as ceramidas, e outros ácidos gordos essenciais [39, 42, 48]. 

A eleição do produto hidratante adequado deve ter em consideração as necessidades do 

indivíduo, tais como idade, frequência das exacerbações, superfície corporal, clima e preferências 
pessoais. Devem também ser utilizados produtos com poucos constituintes e sem fragâncias, de 

forma a prevenir possíveis reações alérgicas e irritantes.  

Relativamente à forma farmacêutica, as pomadas são vantajosas no tratamento de zonas secas e 

liquenificadas, pois têm uma maior concentração de lípidos exógenos e proporcionam maior 

hidratação e oclusão destas áreas. Por vezes, a textura gordurosa das pomadas não é bem tolerada 

para aplicação diária. Os cremes são úteis para áreas mais extensas e subagudas por possuírem um 

conteúdo lipídico intermédio. Portanto, só devem ser utilizados caso as pomadas à base de 

emolientes não sejam bem toleradas. As loções são frequentemente aplicadas no couro cabeludo e 
noutras zonas pilosas, bem como no rosto, tronco e membros em casos ligeiros de xerose cutânea. 

Estas podem ser utilizadas para acalmar ou secar manifestações excessivamente inflamatórias e 

exsudativas devido ao elevado conteúdo de água. Porém, devido ao baixo conteúdo lipídico, podem 

piorar a xerose por aumento da PTEA e desencadear exacerbações [39, 42, 48].  

Assim, os hidratantes de eleição no eczema atópico baseiam-se na escolha de pomadas ou 

cremes gordos com elevado conteúdo lipídico e baixo teor de água [39, 42, 48]. 

O prolongamento das fases de remissão da patologia pode ser obtido através do tratamento 

contínuo e prolongado com hidratante, posterior ao abrandamento de uma exacerbação aguda. 
Atualmente, existem várias propostas de aplicação da terapêutica hidratante. Esta pode ser aplicada 

anteriormente ou posteriormente aos medicamentos tópicos. Idealmente deve ser utilizada primeiro, 

perfazendo pelo menos uma hora de intervalo entre a administração dos fármacos para que ocorra 

total absorção cutânea da terapia hidratante. No entanto, a sua aplicação pode realizar-se a 

diferentes horas do dia, evitando a diluição das substâncias ativas com a terapêutica hidratante. 

Duma maneira geral, devem ser utilizados em certa quantidade várias vezes por dia [37, 39, 45, 48]. 

Os apósitos húmidos oclusivos podem também ser utilizados para apaziguar as lesões, 
especialmente nas crianças, dado os seus efeitos hidratantes e anti-inflamatórios. Esta técnica é 

utilizada principalmente em exacerbações significativas ou lesões secas e liquenificadas, de forma a 

favorecer a hidratação e penetração da terapia tópica por oclusão, diminuir a PTEA e criar um 

obstáculo físico que não permita coçar as lesões.  

Assim, esta medida auxilia na diminuição do prurido, redução da vermelhidão e remoção das 

crostas, permitindo uma cicatrização mais rápida das lesões e oferecendo proteção contra o contato 

com agentes desencadeantes. Usualmente, os apósitos são aplicados apenas numa parte ou em 

todo o corpo, de acordo com as necessidades. Estes podem ainda ser cobertos por um material seco 
de algodão, como ligaduras ou roupa, e mantêm-se durante várias horas, dias ou semanas [48].  

5.1.3. Outras medidas 
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Relativamente aos agentes que possam provocar exacerbações cutâneas, tais como fatores 

irritantes, alérgicos, infeciosos, ou psicológicos, torna-se necessário adotar medidas para os evitar, de 

modo a minimizar as fases agudas e, a longo prazo, ser possível controlar a patologia [42, 43]. 

Primeiramente, deve-se evitar a exposição da pele a temperaturas elevadas e ao ar seco, 

mantendo o nível de humidade na casa igual ou superior a 50% e a temperatura amena. Deve-se 

também preferir vestuário em materiais suaves, como o algodão, e evitar tecidos de lã. 

Preferencialmente deve-se lavar o vestuário com detergente hipoalergénico, não utilizando lixivia nem 
amaciador, e enxaguar exaustivamente cada peça depois da lavagem. Deve-se ainda cortar as unhas 

das mãos curtas para restringir lesões provocadas pelo coçar. Para evitar o surgimento de 

escoriações, podem ser dadas pequenas pancadas na lesão pruriginosa ou friccionar delicadamente 

a área afetada utilizando a palma da mão. Devem ser evitados produtos tópicos que incluam álcool, 

pois podem possuir um efeito sicativo indesejado. Por último, as restrições alimentares apenas são 

recomendadas à minoria dos indivíduos em que existe uma conexão entre as exacerbações da 

patologia e alergia a determinado constituinte alimentar [40, 42, 43]. 

5.2. Medidas farmacológicas 
5.2.1. Terapêutica tópica  

Em situações de eczema atópico moderado a grave que abrandem com o tratamento tópico, ou 

em casos de exacerbações persistentes na mesma área cutânea, é possível minimiza-las através da 
administração periódica de fármacos tópicos em lesões ativas, sempre que a abundante aplicação de 

hidratante e o cuidado cutâneo adequado se revelem insuficientes.  
Corticosteroides (CT) 
Atualmente, os CT tópicos são considerados a base da terapia farmacológica do eczema atópico. 

Estes integram a primeira escolha de tratamento quando a abundante utilização de hidratante e o 

cuidado apropriado da pele se mostrem insuficientes. Especificamente, os CT diminuem as lesões 

agudas e crónicas e o prurido, sendo empregues tanto na terapêutica das fases agudas como na 

prevenção de recaídas e exacerbações durante as fases subagudas [48]. 

Geralmente, os CT tópicos são classificados segundo a sua potência relativa, existindo desde 
ligeiros a muito potentes. Os produtos disponíveis na farmácia possuem várias formulações, 

substâncias ativas e concentrações, sendo que na Tabela 5 estão descritos alguns dos CT tópicos 

mencionados no prontuário terapêutico online do INFARMED [49]. 
Tabela 5. Potência de alguns CT tópicos utilizados no tratamento da DA em Portugal. 

Alguns fatores, tais como a idade, posicionamento das lesões e a gravidade e amplitude da 

patologia, devem ser considerados na escolha da formulação mais apropriada, visto que influenciam 

a absorção e eficácia das preparações [45, 48]. As pomadas são adequadas para lesões secas, 

liquenificadas ou escamosas, ou quando se necessita dum efeito mais oclusivo, porque maximizam a 

hidratação epidérmica e a absorção do CT. Em certas situações, as formulações em espuma são 

melhor toleradas uma vez que são mais rapidamente absorvidas pela pele. Os cremes hidrossolúveis 

Potência ligeira Potência moderada Potência elevada Potência muito elevada 
Hidrocortisona a 1% 

Metilprednisolona a 1% 
 

Butirato de 
clobetasona a 0,05% 

 

Valerato de betametasona a 
0,1% 

Butirato de hidrocortisona a 
0,1% 

Propionato de clobetasol 
a 0,05% 
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são vantajosos para lesões húmidas ou exsudativas. Pelo contrário, as loções são idealmente 

aplicadas em doses mínimas, em áreas mais amplas como zonas pilosas e couro cabeludo [37, 49].  

Para minimizar o surgimento de possíveis efeitos secundários, deve-se utilizar o CT com a menor 

potência possível que possibilite o controlo da patologia. Contudo, uma outra abordagem recorre a 

um de elevada potência por curtos períodos para controlar as exacerbações nas fases agudas, 

seguido de uma alteração gradual para um de menor potência nas fases subagudas [45, 48, 49].  

Geralmente, a terapêutica deve ser iniciada com um CT de baixa potência como a hidrocortisona a 
1%. Esta é a única potência que deve ser utilizada nas zonas onde a pele é mais fina, como na face e 

nas flexuras do corpo, devido à absorção aumentada nestas áreas e elevado risco de atrofia cutânea. 

Na faixa pediátrica, este é o CT de eleição por apresentar menor risco de efeitos adversos [37, 48, 49].  

Os CT de média e elevada potência devem ser utilizados em tratamento de curta duração (1 a 2 

semanas) do eczema atópico moderado ou das exacerbações, essencialmente nos adultos. Estes 

devem ser evitados nas crianças, especialmente nos lactentes, devido à sensibilidade acrescida para 

a ocorrência de efeitos secundários. As formulações de maior potência estão especificamente 

destinadas para tratamento de zonas liquenificadas, devendo ser substituídas por preparações de 
potência mais baixa assim que haja resolução das lesões. No tratamento de manutenção são 

recomendados CT de baixa potência, e o surgimento de exacerbações durante as fases de remissão 

deve ser controlado através da aplicação contínua do mesmo CT que se demonstrou eficaz em 

lesões prévias. Estes podem ser aplicados uma ou duas vezes por dia, sendo que uma única 

utilização diária poderá ser suficiente [37, 48, 49].  

Os efeitos adversos mais comuns podem ser divididos em dois grandes grupos: cutâneos ou 

sistémicos. As manifestações locais são mais frequentes e compreendem o surgimento de atrofia 

cutânea e estrias, rosácea, exantemas acneiformes, dermatite de contacto alérgica e telangiectasias. 
Estes ainda podem retardar a cicatrização das lesões, fomentar a imergência de infeções cutâneas 

oportunistas, e por vezes promover o ressurgimento de exacerbações após a interrupção súbita da 

terapêutica prolongada com um CT tópico, incluindo o rápido reaparecimento das lesões 

características da patologia [37, 39, 48, 49]. 

O surgimento de manifestações sistémicas depende do CT aplicado, da sua concentração, da 

forma farmacêutica e da sua absorção cutânea, dependendo do local e dimensão da zona de 

aplicação e da duração e frequência do uso. A absorção sistémica é especialmente relevante em 
zonas mais finas e delicadas como a face e as flexuras dos membros, em pele já irritada ou sob 

oclusão, podendo ser mais preocupante no caso de crianças ou idosos. As consequências sistémicas 

são raras, mas podem abranger hiperglicemia, supressão adrenal, atraso no crescimento infantil e 

surgimento de possíveis infeções oportunistas [37, 39, 48, 49].  

Por temor dos efeitos adversos associados aos CT, muitos utentes não aderem apropriadamente 

à terapêutica. Porém, os riscos são baixos caso haja uma seleção e uso adequado destes fármacos. 

Caso a resposta ao CT seja inadequada ou escassa, torna-se necessário apurar a adesão à terapia, 

a adaptabilidade do veículo, a presença de hipersensibilidade ao fármaco ou a exposição a fatores 
predisponentes [39, 45, 48]. Deste modo, todas estas informações deverão ser corretamente transmitidas 

aos indivíduos afetados por eczema atópico.  
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Inibidores tópicos da calcineurina (ITC) 
Os inibidores tópicos da calcineurina (ITC) tacrolímus e pimecrolímus são agentes 

imunomoduladores que integram a 2ª linha de tratamento do eczema atópico, limitando-se 

exclusivamente às formas mais severas e refratárias da patologia [37, 50]. Esta alternativa terapêutica é 

recomendada quando os CT se encontram contraindicados, ou em casos que não respondam 

adequadamente à 1ª linha, que apresentam efeitos adversos associados ao uso de CT ou que 

possuam extensas zonas afetadas [42, 48]. Contrariamente aos CT, os ITC podem ser utilizados em 

todas as áreas do corpo porque não provocam atrofia cutânea, incluindo zonas delicadas como a 

face, flexuras cutâneas, pálpebras e o pescoço, e por períodos prolongados, apesar da utilização 
esporádica ser mais aconselhada [37, 42, 48]. 

A utilização de tacrolímus tópico é recomendada no tratamento do eczema atópico moderado a 

grave e encontra-se disponível em duas potências diferentes: a 0,03%, utilizada mais frequentemente 

em crianças a partir dos 2 anos de idade, e a 0,1% a partir dos 16 anos. O creme de pimecrolímus a 

1% é recomendado em casos de DA ligeira a moderada também a partir dos 2 anos de idade, sendo 

mais indicada para a aplicação em áreas mais sensíveis como o rosto e flexuras dos membros [42, 48]. 

Os ITC demostram diminuir a duração, gravidade e sintomatologia da patologia em crianças e 
adultos, apresentando um bom perfil de segurança a curto prazo. Estes também apresentam eficácia, 

tanto na recidiva da patologia como nas exacerbações, podendo ser utilizados nos primeiros sinais de 

reincidência, assim como na minimização do prurido. Devem ser administrados duas vezes por dia, 

podendo ser aplicados em simultâneo com os CT ou posteriormente, possibilitando a redução da 

quantidade de CT necessária [42, 48].  

Os efeitos adversos mais frequentes abrangem desconforto temporário e sensação de ardor, 

prurido e eritema no local da aplicação. Estes efeitos podem ser minimizados pela sua utilização 

unicamente quando a pele se encontra completamente seca. Atualmente, estudos demonstram que 
os ITC causam imunossupressão, nomeadamente dos linfócitos Th1 e, apesar da absorção sistémica 

ser muito baixa, existe ainda a hipótese de surgimento de cancros cutâneos e infeções secundárias, e 

uma provável conexão entre o aparecimento de linfomas e leucemias e o uso continuado de ITC [37, 39, 

42, 48].  

Apesar destas consequências ainda não se encontrarem totalmente definidas, as entidades 

reguladoras recomendam que estes fármacos somente sejam administrados em crianças com idade 

superior a 2 anos, por curtos períodos, evitando o uso continuado e na quantidade mínima essencial 

para controlar a sintomatologia, devendo ainda ser evitados em situações de compromisso imunitário. 
Por fim, sugere-se a utilização de protetor solar na pele exposta às radiações solares [42, 45, 48].  

5.2.2. Outros tratamentos 
Fototerapia 
Em situações que o eczema atópico não seja possível controlar apenas com terapêutica tópica, o 

recurso à fototerapia deverá ser considerado. Esta consiste na utilização de radiação UV, em 

monoterapia ou em associação à terapia farmacológica, habitualmente realizada três vezes por 

semana. Adicionalmente, sabendo que a fototerapia potencia a secura cutânea, os CT podem ser 

administrados conforme a necessidade e as medidas hidratantes podem necessitar de ser 
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intensificadas[37, 39, 51].  

Por último, é importante salientar determinados efeitos adversos a longo prazo, como 

envelhecimento cutâneo prematuro e elevado risco de desenvolver neoplasias cutâneas. Assim, a 

fototerapia não deve ser combinada com ITC, ciclosporina sistémica ou outros imunossupressores 

sistémicos [39]. 

Tratamentos adjuvantes 
Para alcançar o controlo do prurido e evitar possíveis exacerbações associadas ao eczema 

atópico, a classe dos fármacos anti-histamínicos (AH) é abundantemente utilizada como adjuvante às 

medidas hidratantes e farmacológicas. O grupo de AH sedativos pode ser útil na redução das crises 
de prurido, essencialmente quando estas provocam transtornos do sono e do bem-estar quotidiano. 

Apesar dos AH não sedativos serem ineficazes nesta patologia, a sua administração pode se tornar 

vantajosa em eventos simultâneos de urticária ou rinite alérgica [39, 42, 45]. De forma a minimizar as 

crises de prurido podem ser necessárias doses mais elevadas de AH do que as habitualmente 

utilizadas. Ainda relativamente à classe dos AH, as formulações tópicas são desaconselhadas dado o 

risco de desenvolvimento de dermatite de contacto e toxicidade [37, 48].  

Como já foi mencionado anteriormente, os indivíduos com eczema atópico estão mais suscetíveis 
a infeções cutâneas, as quais podem ter origem bacteriana, vírica ou fúngica. Em situações de 

infeções bacterianas oportunistas, maioritariamente por S. aureus, deve ser aplicada antibioterapia 

tópica nas concentrações mínimas suficientes para obter o efeito desejado [37, 39, 42, 48]. Em pequenas 

zonas podem ser aplicados produtos antisséticos, de preferência sem álcool, minimizando o risco de 

surgimento de resistências bacterianas. Por outro lado, infeções mais extensas já requerem 

administração de antibioterapia sistémica [39, 45]. Na presença de infeções por Herpes simplex deve 

ser rapidamente efetuado o tratamento antivírico sistémico. A contaminação viral normalmente é 

autolimitada, no entanto as lesões geradas são de lenta cicatrização e podem disseminar-se em 
indivíduos com DA [42]. O surgimento de infeções fúngicas é também frequente, podendo ser 

restabelecido com os regimes conhecidos de antifúngicos tópicos ou orais [45]. 

Tratamentos sistémicos 
A terapêutica sistémica é utilizada em situações de eczema atópico grave e persistente, e abrange 

CT sistémicos, ciclosporina, metotrexato, azatioprina, micofenolato de mofetilo, interferão (INF) gama, 

Ig I.V. e, mais recentemente, modeladores da resposta biológica [51]. 

Segundo o prontuário terapêutico online, a ciclosporina é o único tratamento imunossupressor 

sistémico autorizado para estes casos de DA, limitado a uso hospitalar. Trata-se de uma escolha 

farmacológica pouco frequente, administrada em situações não sejam possíveis de controlar com 
terapêutica tópica, depois da fototerapia estar contraindicada ou indisponível [45, 49].  

6. PROJETO PRÁTICO SOBRE DA 
A intervenção farmacêutica (IF) e o acompanhamento farmacoterapêutico são cruciais em 

situações de eczema atópico, devendo-se fundamentar na história clínica do indivíduo e nos 

respetivos resultados terapêuticos pretendidos. As medidas de intervenção podem ser divididas em 

medidas gerais e medidas específicas [52, 53]. As medidas gerais promovidas pelo farmacêutico devem 

abranger a elaboração de um esquema terapêutico individualizado, selecionando o(s) produto(s) de 
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banho e terapêutica hidratante mais adequados a cada situação e promovendo o modo de aplicação 

apropriado ao tipo de exacerbações e à localização das respetivas lesões. O farmacêutico possui 

ainda um papel decisivo na instrução do utente, ao despistar possíveis agentes desencadeantes e 

promover medidas preventivas não farmacológicas, habitualmente suficientes para o controlo da 

patologia. Relativamente às medidas específicas, a ação do farmacêutico deve complementar a do 

médico, promovendo o correto uso dos fármacos tópicos prescritos, com possível identificação de 

PRMs [52]. O farmacêutico deve ainda habilitar o indivíduo com eczema atópico para o autocuidado, 
divulgando informações cruciais acerca da toma de CT tópicos, como frequência de administração, 

cuidados, possíveis efeitos indesejados e importância da adesão à terapêutica no controlo das fases 

de exacerbação e manutenção das fases subagudas. O indivíduo deve ainda ser acompanhado pelo 

farmacêutico durante a terapia com CT de forma a assegurar o cumprimento dos objetivos 

farmacoterapêuticos [52].  

Assim, decidi realizar dois tipos de intervenções envolvendo a DA na comunidade. A primeira 

incluiu a realização de uma palestra (Anexo XVI) a crianças dos 9 aos 12 anos de idade, 

concretizada num colégio da área residente da farmácia. Adicionalmente, ofereci amostras dos 
produtos da gama Lipikar da La Roche-Posay®, assim como forneci toda informação em papel aos 

alunos e respetivos encarregados de educação interessados (Anexo XV).  

A segunda intervenção incluiu uma formação para os profissionais de saúde da Farmácia Santos. 

Desta forma, elaborei um fluxograma de recomendação farmacêutica (Anexo XVII), exposto sob a 

forma de cartaz na parte de trás da farmácia para possibilitar ao profissional uma consulta rápida e 

eficiente. Neste documento reuni vários aspetos importantes acerca deste tema, sobretudo conselhos 

não farmacológicos mas também possíveis gamas de produtos adequadas a esta patologia e 

disponíveis na farmácia.  

6.1. Ação formativa realizada aos profissionais de saúde da FS 
Esta ação decorreu durante o mês de Outubro de 2019 nas instalações da farmácia, envolvendo 

os 15 profissionais da FS, distribuídos por 3 grupos de 5 elementos. Assim, foi possível organizar 3 

ações formativas, cada uma com a duração de 15 minutos, agendadas em diferentes datas 

consoante a disponibilidade da equipa. Estas tiveram como principais objetivos recordar alguns 

conceitos-chave da patologia, relembrar as gamas de produtos hidratantes adequados disponíveis 

para venda na farmácia e os conselhos e medidas mais importantes a mencionar na IF. Deste modo, 

existiu a possibilidade de uniformizar o conhecimento da equipa acerca da patologia, otimizar o 

atendimento prestado aos utentes e, consequentemente, tornar os futuros aconselhamentos mais 
claros e concisos. 

Para o efeito, foi também criado um fluxograma de aconselhamento farmacêutico (Anexo XVII) no 

formato de cartaz A3, afixado na parte de trás da farmácia, para que toda a equipa pudesse consultar 

as informações, assim que dispusesse de alguns minutos entre atendimentos ou até mesmo durante 

as sessões de aconselhamento sobre a DA. A equipa mostrou-se bastante recetiva à ação, revelando 

interesse pela leitura profunda do conteúdo do cartaz e propondo questões pertinentes acerca do 

tema. De uma maneira global, obtive um feedback bastante positivo por parte dos profissionais de 
saúde da FS, que a classificaram como sendo “muito útil” e elogiaram tanto a apresentação visual 
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como o conteúdo do cartaz.  

6.2. Ação formativa realizada à comunidade estudantil  
Esta atividade, promovida em conjunto com a gama Lipikar da La Roche-Posay®, decorreu na 

manhã do dia 4 de Novembro de 2019 no Colégio Leonardo da Vinci, em Braga. A palestra intitulada 

“Lipikar Vai À Escola 2019” (Anexo XVII) envolveu aproximadamente 75 crianças dos 9 aos 12 anos, 

e teve como principais objetivos dar a conhecer alguns aspetos acerca do eczema atópico mais 

pertinentes nestas idades, apresentar dicas para melhorar a sua qualidade de vida e a das suas 

famílias, desmistificar algumas crenças relativas à patologia, assim como esclarecer quaisquer 

dúvidas que pudessem surgir no decorrer da conversa. Teve duração de aproximadamente 30 
minutos, envolvendo a distribuição de kits (Anexo XV) a todos os participantes no final da atividade. 

Estes kits eram constituídos por dois panfletos informativos sobre a DA, um deles direcionado aos 

encarregados de educação, e duas amostras da gama Lipikar, um óleo lavante e um bálsamo 

hidratante. O suporte digital da apresentação (Anexo XVI) foi elaborado pela marca em parceria com 

as farmácias interessadas no desenvolvimento desta atividade.  

No geral, as crianças demonstraram-se bastante curiosas e atentas ao tema, visto que se tratou 

duma palestra no âmbito da saúde associada ao seu bem-estar. No final, ainda houve tempo para 
conversar e esclarecer quaisquer dúvidas que pudessem surgir. O feedback dos professores e 

auxiliares também se demonstrou bastante positivo, mencionando a atividade como “muito 

enriquecedora” e “uma mais-valia” para a comunidade estudantil.  

7. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO DO PROJETO PRÁTICO 
Ambas as intervenções desenvolvidas no âmbito do eczema atópico foram de especial 

importância, visto que, para além de proporcionarem um aumento da consciencialização para a 

patologia emergente nas faixas etárias mais jovens, também sensibilizaram os profissionais de saúde 

para o facto dos indivíduos estarem cada vez mais informados e preocupados com a saúde e bem-

estar da sua pele, daí o interesse pela melhoria da qualidade do aconselhamento farmacêutico 
prestado a esta patologia.  

Ao longo do meu estágio na farmácia tive ainda a oportunidade de conversar com alguns pais 

preocupados e esclarecer muitas das suas dúvidas relativamente ao eczema atópico na criança, 

apresentando sempre que possível uma solução para as suas dificuldades ou, caso necessário, 

redirecionando para consulta médica especializada.  

Com este projeto, tive a chance de pôr em prática conhecimentos já adquiridos previamente 

durante o curso, e de adquirir outros acerca do tema da DA, resultando num efeito muito positivo 

junto da população envolvida no mesmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Considero que o estágio na Farmácia Santos constituiu uma etapa muito importante e 

indispensável para o meu percurso profissional e pessoal, tendo-me sido dada a oportunidade de 

enfrentar novos desafios. Foi, igualmente, uma fase marcante na minha vida, tanto pela equipa que 

me acolheu tão bem, como pelos conhecimentos que adquiri ou desenvolvi durante o dia-a-dia na 

farmácia. 

Posso afirmar que o atendimento ao balcão foi a atividade que mais gostei de realizar na farmácia, 

sentindo-me realizada, sempre que um utente me agradecia pelo serviço prestado, tanto na dispensa 

da medicação como quando realizava aconselhamento farmacêutico, mostrando que o profissional 
farmacêutico pode desempenhar as suas tarefas, transmitindo confiança e atenção aos pacientes. 

Contundo, julgo que as outras tarefas realizadas na farmácia foram igualmente importantes, 

revelando-se necessárias ao bom funcionamento e gestão da farmácia. 

Tive muito gosto, também, em realizar os projetos práticos que desenvolvi na farmácia, uma vez 

que os considerei bastante úteis e pertinentes para os utentes habituais, ou não, da Farmácia Santos. 

Concluindo, este estágio permitiu-me crescer, enquanto pessoa e enquanto futura farmacêutica, e 

superar vários desafios, orgulhando-me, cada vez mais, da importância e do estatuto que o ato 
farmacêutico alcançou na sociedade, atualmente. 
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ANEXOS  

Anexo I – Cronograma das atividades realizadas na FS 

 
 

Anexo II – Espaço exterior da Farmácia Santos 

 
Figura 1: Espaço exterior da Farmácia Santos 

  

SEMANAS DE ESTÁGIO Julho (1-31) Agosto (1-31) Setembro (1-31) Outubro (1-31) 
ATIVIDADES 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 
Introdução ao 

funcionamento da FS                 

Receção de encomendas, 
armazenamento de 

produtos, marcação de 
preços 

                

Gestão de prazos de 
validades                 

Organização dos 
receituários em lotes                 

Medição dos parâmetros 
fisiológicos e bioquímicos                 

Visualização de 
atendimentos                 

Realização de atendimentos 
com supervisão                 

Realização de atendimentos 
autónomos                 

Projeto I (DVC)                 
Projeto II (DA)                 
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Anexo III – Espaço interior da Farmácia Santos 

Figura 2: Zona de atendimento 
 

Figura 3: Máquina de senhas 
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Figura 4: Lineares da zona de atendimento 
 

Figura 5: Gabinete de atendimento 
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Figura 6: Segundo gabinete de atendimento 

 

Figura 7: Local de receção de encomendas 
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Figura 8: Prateleiras de armazenamento do armazém 

 

Figura 9: Prateleiras de armazenamento do piso superior 
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Figura 10: Frigorífico  

Figura 11: Robô 
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Figura 12: Laboratório e material 
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Anexo IV – Fatura de uma encomenda recebida 

Figura 13: Exemplo de uma fatura de encomenda recebida 
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Anexo V – Nota de devolução 

Figura 14: Exemplo de uma nota de devolução 
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Anexo VI – Nota de crédito 

Figura 15: Exemplo de uma nota de crédito 
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Anexo VII – Listagem de prazos de validade dos produtos 

Figura 16: Exemplo de um mapa de validades 
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Anexo VIII – Requisição de psicotrópicos 

Figura 17: Exemplo de uma requisição de psicotrópicos 
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Anexo IX  – Documentos anexados a cada lote de receitas 

Figura 18: Exemplo de uma fatura mensal dos medicamentos 

Figura 19: Exemplo de um Verbete de Identificação 
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Figura 20: Exemplo de uma relação de resumos de lotes 

 
 

Anexo X – URIT-30 Urine Analyzer 

 
Figura 21: Aparelho URIT-30 
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Anexo XI – Documento de registo do contentor do VALORMED 
 

 
Figura 22: Exemplo de um documento de registo do VALORMED 
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Anexo XII – Exemplo de um questionário “Check-up venoso – Auto-teste de 3 
minutos” preenchido por um utente da farmácia 

Figura 23: Frente do questionário sobre DVC 

  



60 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Santos  

2018/2019 

 

 

 
Figura 24: Verso do questionário sobre DVC 
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Anexo XIII – Panfleto distribuído na ação de rastreio com o título “DVC: O 
que é importante saber e dicas de estilo de vida saudável” 

Figura 25: Frente e verso do panfleto acerca da DVC  
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Anexo XIV – Folha de marcação do rastreio de insuficiência venosa crónica  

Figura 26: Folha de marcação do rastreio 
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Anexo XV – Kits distribuídos durante a palestra sobre DA 

Figura 27: Kits distribuídos na palestra sobre DA 

Figura 28: Detalhes da composição dos kits distribuídos na palestra sobre DA 
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Anexo XVI – Apresentação da palestra sobre DA 

Figura 29: Apresentação da palestra sobre DA 
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Figura 30: Continuação da apresentação da palestra sobre eczema atópico 

Figura 31: Fotografia da palestra sobre DA 
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Anexo XVII – Fluxograma de aconselhamento farmacêutico sobre DA 
exposto na parte de trás da farmácia 

Figura 32: Fluxograma de aconselhamento farmacêutico sobre DA. 
  



67 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Santos  

2018/2019 

 

 

 
 





 
 
 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 
 

Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

 
Hospital de Braga 

 
Maio a Junho de 2019 

 
 
 
Patrícia Lima Barbosa 
Orientador: Dr.ª Isabel Fernandes Marcos 
 
Ruben Tiago Lourenço Pereira   
Orientador: Dr.ª Betânia Abreu Faria 

 

 
Novembro de 2019 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospi talar 
Hospi tal  de Braga  

2018/2019  

II 
 

  
 

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 
Declaro que o presente relatório é de minha autoria e não foi utilizado previamente noutro 

curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a outros autores 
(afirmações, ideias, pensamentos) respeitam escrupulosamente as regras da atribuição, e 
encontram-se devidamente indicadas no texto e nas referências bibliográficas, de acordo com as 

normas de referenciação. Tenho consciência de que a prática de plágio e auto-plágio constitui um 
ilícito académico. 
 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 13 de Novembro de 2019. 

 
Patrícia Lima Barbosa (up201304433) 

 
 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospi talar 
Hospi tal  de Braga  

2018/2019  

III 
 

  
 
AGRADECIMENTOS 

Ao longo do que foram os 2 meses de estágio no HB, o sentimento é de crescimento 

pessoal, profissional e de um sincero agradecimento. 

Gostaríamos de começar por agradecer à Dr.ª Isabel Marcos, Diretora dos Serviços 

Farmacêuticos do Hospital de Braga por nos ter permitido esta experiência e por nos fazer 

sentir sempre integrados na sua equipa. 

Um agradecimento especial à Dr.ª Betânia Abreu pela disponibilidade, paciência, 

compreensão e experiência transmitida durante todo o decorrer do estágio. 

 A todos os farmacêuticos do Hospital de Braga, que nos foram acolhendo à medida que 

fomos passando pelas diferentes aéreas dos SF, o nosso agradecimento por todos os 

ensinamentos, pela disponibilidade e pela simpatia que contribuíram de forma essencial para 

o enriquecimento tanto da nossa formação académica como também a nível pessoal. 

Por fim, mas não menos importante, gostaríamos de fazer um agradecimento sentido aos 

restantes membros da equipa dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga, desde os 

Assistentes Técnicos e Operacionais aos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica 

e restantes profissionais, pela boa disposição e disponibilidade. 

Para nós foi uma honra fazer parte desta equipa. Certos de que este período e os 

ensinamentos que daqui levamos serão espelhados em nós como futuros farmacêuticos. 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospi talar 
Hospi tal  de Braga  

2018/2019  

IV 
 

  
 
RESUMO 

Demarcando-se como um curso que nos aporta conhecimento de várias áreas distintas, 

conjugando e articulando-se entre as matérias básicas e as de especialidade, o Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) conclui-se com um estágio profissionalizante. 

Engloba uma componente em farmácia comunitária e uma componente em farmácia 

hospitalar, por forma a introduzir o estudante ao mundo do trabalho, mas, principalmente à 

profissão farmacêutica, colocando para isso em prática as ferramentas e conhecimentos 

adquiridos durante 9 semestres de MICF. 

Dentro do que pode ser o campo de ação de um futuro farmacêutico como profissional de 

saúde, a importância do Farmacêutico Hospitalar (FH) no sistema de saúde e na saúde dos 

utentes é fundamental. Têm como missão a boa gestão e utilização do medicamento 

(intervindo em processo desde a seleção e a aquisição até prescrição e administração), no 

seu uso com segurança e com qualidade. Em resumo aplicar e garantir no exercício da sua 

profissão os “7 Certos” : doente certo, medicamento certo, dose certa, via de administração 

certa, tempo de administração certo, com a informação certa e a documentação certa.” [1] 

Surge então o estágio profissionalizante como a nossa oportunidade de inserção à 

realidade da farmácia hospitalar e do FH. Este decorreu nos meses de maio e junho de 2019, 

sendo que abordaremos o que foi a nossa experiência neste âmbito bem como as diferentes 

áreas de atuação e presença dos farmacêuticos no que é a realidade do Hospital de Braga. 
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ABREVIATURAS 

 
AA  Armazéns Avançados 
AO  Assistente Operacional  
AT  Assistente Técnico 
AUE  Autorização de Utilização Especial 
BO  Bloco Operatório 
CES  Comissão Ética para a Saúde 
CE  Comissão Executiva 
CFT  Comissão de Farmácia e Terapêutica 
DC  Distribuição Clássica 
DCI  Denominação Comum Internacional 
DIDDU  Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 
DS  Direção do Serviço  
EC  Ensaios Clínicos  
EF  Extra-Formulário 
ER  Enfermeiro Responsável 

FDS®  Fast Dispensing System 
FH  Farmacêutico Hospitalar 
FR  Farmacêutico Responsável 
HB  Hospital de Braga 
HDM  Hospital de Dia Médico 

HDO  Hospital de Dia Oncológico 
INCM  Instituto Nacional da Casa da Moeda 
INFARMED Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 
ME  Medicamento Experimental  
MRP  Manufacturing Resource Planning 
MICF  Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

RCM  Resumo das Características do Medicamento 
SC  Serviço Clínico 
SF  Serviços Farmacêuticos 
SNS  Serviço Nacional de Saúde 
SU  Serviço de Urgência 
TSDT  Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica 
FA  Farmácia de Ambulatório 
UCIN  Unidade de Cuidados Intensivos Neurocríticos 
UCIP  Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

UCPC  Unidade Centralizada Preparação de Citotóxicos 
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1. INTRODUÇÃO 
Os Serviços Farmacêuticos (SF) Hospitalares assumem um papel fundamental nos resultados que 

advêm da utilização dos medicamentos como terapêutica pelos utentes do Hospital de Braga (HB). No 

âmbito da sua atividade profissional a nível hospitalar, o farmacêutico garante a terapêutica 

medicamentosa aos utentes e a sua qualidade, eficácia e segurança, integra as equipas de cuidados 

de saúde e desenvolve ações de investigação científica e de ensino. Assim sendo, o FH possui 

inúmeras responsabilidades técnicas, tais como a aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos 

e dispositivos médicos, responsabilidades científicas (a preparação e controlo de qualidade de 

medicamentos), participação em comissões técnicas (atividades educacionais) e ainda 
responsabilidades de gestão de stocks (compras e análise de consumos). Sendo os SF uma estrutura 

técnica que procura continuamente a melhor gestão de recursos sem prejuízo para os utentes [2]. 

Deste modo, o estágio em Farmácia Hospitalar no HB sob orientação da Dr.ª Isabel Fernandes 

Marcos e da Dr.ª Betânia Abreu Faria, revelou-se uma nova experiência académica crucial para 

colmatar a deficiência do contacto com a prática profissional hospitalar ao longo do MICF. Permitindo 

desta forma os alunos familiarizarem com o desempenho da profissão, sensibilizando-os para a 

estrutura orgânica funcional dos SF e para a realidade hospitalar.   
 

2. HOSPITAL DE BRAGA 
O HB é um hospital em parceria público privada, sendo caracterizado por ser um Hospital Central 

situado na freguesia de São Victor em Braga. Este edifício (Anexo I) foi inaugurado em Maio de 2011 

e possui uma capacidade de internamento de 705 camas [3]. Assume-se como um hospital de referência 

para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tendo por base a competência da prática clínica, a qualidade 

das instalações e equipamentos, a satisfação dos utentes e de toda a comunidade envolvente, assim 

como um equilíbrio económico-financeiro do hospital [4,5].  
 

3. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS HOSPITALARES  
Os SF do HB localizam-se no piso -1 (Piso Técnico) à exceção da Farmácia de Ambulatório (FA) 

localizada no piso 0 (Anexo II), os SF encontram-se organizados em diferentes espaços físicos de 

acordo com as atividades desenvolvidas. A equipa dos SF do HB é coordenada pela Dr.ª Isabel Marcos, 

sendo constituída por Farmacêuticos, Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), 

Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos (AT) [5].  
 

4. SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E GESTÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
E DISPOSITIVOS MÉDICOS 

A gestão dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é da responsabilidade 
do FH. O Farmacêutico Responsável (FR) por cada área é também responsável pela aquisição de 

todos os produtos necessários ao seu funcionamento, nomeadamente hemoderivados, estupefacientes 

e psicotrópicos, citotóxicos e ambulatório. No HB, a Direção dos SF tem como funções a seleção e 

aquisição de todos os restantes produtos (em articulação com a Central de Negociações) e o controlo 

de stocks. 

Os medicamentos do HB são selecionados com base no Formulário Hospitalar Nacional do 

Medicamento. A CFT (Comissão de Farmácia e Terapêutica) elabora uma adenda (de inclusão e 
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exclusão) dos produtos tendo em conta as necessidades dos utentes do HB, a melhoria da sua 

qualidade de vida e as condições fármaco-económicas. Os produtos que não constam no Formulário 

Hospitalar Nacional do Medicamento necessitam do preenchimento de um extra-formulário (EF), 

estando subsequentemente sujeitos à aprovação da CFT. Caso a justificação clínica dada para a 

utilização do medicamento não esteja mencionada no Resumo das Características do Medicamento 

(RCM), ou seja, de uso off-label, este também deve ser autorizado pela Comissão ética para a Saúde 

(CES). No caso dos medicamentos que não tenham autorização de introdução de mercado em 
Portugal, necessitam de uma Autorização de Utilização Excecional (AUE) concedida pelo INFARMED, 

segundo a Deliberação nº 105/CA/2007, de 1 de Março [6].  

Diariamente, na aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, o FR 

deteta as necessidades de compra e faz uma listagem dos produtos que estão abaixo do ponto de 

encomenda. De seguida, o setor administrativo elabora a nota de encomenda a partir do sistema SAP 

(System Administrations Products). A entidade que valida a nota de encomenda varia consoante o 

montante da mesma. Isto é, a sua libertação varia segundo o valor da mesma sendo que a sua 

validação pode ser feita pelo sector administrativo dos SF, pelo FR pela gestão ou pela Comissão 
Executiva (CE). Após a validação da nota de encomenda esta é enviada ao fornecedor por via 

eletrónica. Alguns medicamentos, como estupefacientes e psicotrópicos e gases medicinais, carecem 

de procedimentos especiais de aquisição sendo necessário o envio de documentação própria 

especificada na legislação aplicável.  

A aquisição dos produtos farmacêuticos tem em conta as necessidades detetadas através dos 

métodos Manufacturing Resource Planning (MRP) e Kanban®.  

A gestão dos stocks é feita pelo método Kanban® (Anexo III), através de um sistema de cartões de 

sinalização que auxiliam o controlo do stock e a necessidade de reposição. No cartão Kanban® está 
presente a informação do stock máximo e mínimo, DCI, código do produto e código de barras. As 

quantidades máximas e mínimas de cada medicamento são definidas de acordo com os históricos de 

consumo, tipos de prescrição e frequência de reposição. 

O MRP é um sistema utilizado para a gestão de stock dos produtos de elevada rotatividade. A ficha 

destes produtos em Glintt contém os campos de indicadores de gestão (ponto de encomenda, stock 

máximo e mínimo). Os produtos geridos pelo método MRP são encomendados diariamente sendo que 

o FR emite uma listagem com todos os produtos que se encontram abaixo do ponto de encomenda. 
Deste modo, a encomenda é elaborada sempre que o stock de determinado produto se encontra igual 

ou abaixo do valor definido para o ponto de encomenda, para determinado produto. Estes parâmetros 

podem ser calculados informaticamente pela aplicação da Glintt ou introduzidos manualmente por um 

FR. 

Aquando de uma rutura de stock, esta é comunicada por e-mail a todos os colaboradores dos SF e 

SC. Antecipadamente, o FR pela gestão pode tomar medidas preventivas tais como atribuir a 

encomenda a outro fornecedor, avaliar a existência de alternativas terapêuticas, ou ainda pedir 

empréstimo do respetivo produto aos SF de outra instituição de saúde.  
Semestralmente, os SF realizam um inventário, sendo efetuados os acertos necessários. As 

discrepâncias entre a contagem física de todos os produtos e o stock presente no sistema informático 
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são analisadas, contabilizadas e valorizadas contabilisticamente pela Direção de Planeamento 

Estratégico, Controlo de Gestão e Inovação (DPECGI). 
 

5. RECEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 
DISPOSITIVOS MÉDICOS 

No ato da receção, procede-se à conferência qualitativa e quantitativa dos produtos tendo em conta 

a nota de encomenda e a guia de remessa ou fatura recebidas, verificando-se o lote e a validade. No 

caso dos estupefacientes e psicotrópicos, a fatura e “Anexo VII – Modelo nº 1506” da INCM (Instituto 

Nacional da Casa da Moeda) (Anexo IV) são fotocopiados e arquivados e no caso de medicamentos 

hemoderivados é imposta também a verificação do respetivo Certificado de Autorização de Utilização 

de Lote (CAUL) do INFARMED, o qual também deve ser fotocopiado. 
Na zona destinada à receção de encomendas, existe uma sala reservada para produtos em 

quarentena, ou seja, produtos cuja utilização está impedida definitivamente ou apenas 

temporariamente por alguma razão e aguardam decisão de troca ou estabelecimento de crédito pelo 

fornecedor.  

O armazenamento dos produtos recebidos é realizado nos respetivos armazéns (Anexo II), cujas 

condições como temperatura, luz, humidade e segurança são controladas de acordo com o 

estabelecido. Estes são organizados de acordo com a sua Denominação Comum Internacional (DCI) 
por ordem alfabética ao longo das estantes. Para uma adequada gestão dos stocks aplica-se o princípio 

do First Expired First Out (FEFO), sendo por isso importante fazer a verificação periódica dos prazos 

de validade e considerar este parâmetro durante o armazenamento e o picking dos produtos. 
 

6. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO MEDICAMENTO 
São vários os circuitos de distribuição de medicamentos em meio hospitalar. Na seção seguinte é 

descrita, de uma forma mais detalhada, as distribuições de medicamentos distintas. 
 

6.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU)  
A DIDDU corresponde à distribuição individualizada, em dose unitária para cada doente, para um 

período de 24h (aos fins de semana são distribuídos para período de 48h ou 72h). Têm como foco 

principal o doente e o melhor serviço a ele prestado. Assim propõe-se aumentar a segurança do circuito 
do medicamento, conhecer melhor o perfil farmacocinético do doente, diminuir custos, permitir a 

intervenção farmacêutica e aumentar a rastreabilidade do medicamento. 
 

6.1.1. Circuito de distribuição e preparação de medicamentos para DIDDU 
O processo inicia-se com a prescrição médica que é validada pelo FR. A validação da medicação 

prescrita por doente é um processo exaustivo e com elevada importância para o melhor resultado 

possível da terapêutica instituída. Assim, passa desde a análise de cada um do(s) medicamento(s) 

prescrito(s) (dosagens, posologia, via de administração, forma farmacêutica) até ao seu ajuste quando 

necessário. Este procedimento garante não só a eficácia e segurança da terapêutica instituída, mas 
também a eficiência e gestão de recursos (por exemplo prescrição de Bisoprolol de 5 mg, mas a 

dosagem é de apenas de 2,5 mg. Em vez de fracionar um comprimido de 5 mg opta-se por ceder ao 

utente um comprimido de 2,5 mg). O processo abrange não apenas o aspeto da farmacocinética e 
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farmacodinâmica do medicamento, mas também os dados clínicos na ficha do doente (peso, altura, 

idade, alergias). Um exemplo prático e uma realidade dos SF do HB: é a monitorização farmacocinética 

da Vancomicina (devido à possibilidade de com o seu uso se incorrer em ototoxicidade e 

nefrotoxicidade), sendo uma das tarefas a executar pelo FR por este departamento. 

Por questões de logística e eficácia não ceder, por defeito, medicação prescrita em SOS. Traduz-

se numa rentabilização, eficácia e diminuição de desperdício; inaladores e medicação para 

nebulização, em dose, unitária, apenas distribuída para os serviços de medicina interna. Em todos os 
outros SC, com prescrição deste medicamento é utilizado o stock da farmácia satélite; Insulinas 

(produtos multidose) não são distribuídas por este circuito; Medicamentos prescritos não dispensados 

por Fast Dispensing System (FDS®) e Kardex®, designados como “Brancos”. Após todo o processo de 

validação estar concluído, os Mapas Farmacoterapêuticos são emitidos e enviados para as máquinas 

de reembalagem semiautomática Kardex® e FDS® e é também efetua a impressão das etiquetas de 

identificação dos doentes internados, posteriormente colocadas na gaveta de cada doente. A 

preparação é efetuada por SC e por doente, que têm uma gaveta atribuída onde consta o nome do 

doente, nº do processo, serviço e cama. Estas, por sua vez, são colocadas em malas de dose unitária. 
O AO efetua por fim a entrega e recolha das malas da DIDDU aos SC num horário predefinido. 

O processo termina com as devoluções. Estas correspondem à medicação que retorna aos SF, que 

não foi administrada por algum motivo (p.e. alteração da posologia, alta médica). É avaliado o estado 

do medicamento que é devolvido (conservação, identificação e prazo de validade), efetuado o registo 

destas devoluções e o(s) medicamento(s) voltam ao stock dos SF. 
 

6.1.2. Equipamentos semi-automáticos (FDS® e Kardex®) 
Consoante a necessidade e gestão adequada, pelos SF, os medicamentos (apenas as formas 

farmacêuticas orais sólidas) são reembalados e identificados, sempre que necessário, em dose unitária 

pela FDS® (Anexo V), sendo da responsabilidade do TSDT. Para a preparação das gavetas recorre-
se também ao Kardex® (Anexo VI), onde estão armazenados medicamentos que são posteriormente 

cedidos consoante os mapas farmacoterapêuticos emitidos por SC. 

Cada medicamento reembalado pela FDS® possui, na parte frontal da embalagem, descriminada a 

quantidade, forma farmacêutica, DCI, dose, lote interno, data em que foi reembalado, o lote, a validade, 

laboratório e inscrição HB – Serv. Farmacêuticos (Anexo VII). 
A utilização destes equipamentos traduz-se numa maior eficácia deste processo, com redução do 

tempo necessário à sua execução, diminuição de erros e numa racionalização dos stocks nos SF. 
 

6.2. Distribuição Clássica (DC) – Distribuição de medicamentos por reposição de stocks 
A DC caracteriza-se pela dispensa de medicamentos por SC baseada numa reposição grossista, 

considerando as necessidades específicas de cada SC assim como a periodicidade de reposição. No 

HB, a reposição dos stocks pela DC abrange pedidos semanais por reposição de stock manual, 

Armazéns Avançados (AA), reposição por contagem manual, reposição por Kanban® e Pyxis®. 

Todos os SC do HB tem um stock próprio de medicamentos e produtos farmacêuticos denominado 

Farmácia Satélite. Este stock foi previamente definido entre os SF e os SC. Os SF garantem a reposição 

do stock das Farmácias Satélite através da preparação e distribuição dos pedidos semanais efetuados 
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informaticamente pelo ER de cada SC. O FR efetua a validação do pedido e coloca o número do pedido 

no quadro da DC (Anexo VIII), para que o AO prepare o pedido através do picking da medicação 

requisitada com o Personal Digital Assistant (PDA), com exceção dos soros, produtos de frio e produtos 

de nutrição. Para estes artigos em específico, o picking é efetuado no dia de entrega devido às 

condições de conservação e ao excesso de espaço necessário a prescindir. Aquando da entrega do 

pedido, o ER confere e armazena a medicação, assinando e datando a folha de débito assim como o 

AO de entrega. 
Sempre que necessário, o ER pode fazer um pedido urgente de medicamentos aos SF, sendo este 

pedido preparado e entregue no próprio dia pelo AO, de acordo com o horário definido nas rotas de 

distribuição (Anexo IX). O processo segue o mesmo procedimento acima descrito. 
 

6.2.1.  Armazéns Avançados 
Os AA são um método de reposição de stocks dos produtos farmacêuticos por níveis, implementado 

nas Farmácias Satélite dos SC de internamento (Serviços de Neurocirurgia, Unidade de Cuidados 

Intermédios Coronários (UCIC), Cardiologia/Pneumologia, Pediatria, entre outros). 

Os AA baseiam-se nos registos de consumo dos medicamentos efetuados pela equipa de 

enfermagem e dos níveis previamente estipulados para cada SC, permitindo que o stock informático 
seja permanentemente atualizado. Os SC com AA têm valores de stock máximo ou ideal pré-definidos 

para cada produto, pelo que o pedido de reposição de stocks é gerado com base nos registos de 

consumo. A partir deste método, os SF podem verificar a localização de todos os produtos existentes 

no HB, podendo fazer transferências de stock entre os diversos armazéns, otimizando a gestão dos 

produtos farmacêuticos. 
 

6.2.2. Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) 
Na UCIP, dadas as características urgentes e imprevisíveis do SC, este serviço possui um armário 

automatizado de armazenamento e dispensa de medicação denominado Pyxis®, que aumenta a 
eficácia e eficiência da gestão da medicação desta unidade. A implementação deste tipo de armazéns 

é vantajosa em serviços em que a terapêutica prescrita aos utentes é constantemente atualizada e em 

que os utentes permanecem curtos períodos de tempo. 

Este equipamento é constituído por 2 componentes, a estação do Sistema Pyxis® Medstation 3500® 

(Anexo X) (localizada na UCIP) e a consola Sistema Pyxis® Medstation 3500® (Anexo XI) (localizada 

nos SF). À semelhança do processo de reposição de stock por níveis, o stock de medicamentos do 

Pyxis® foi definido entre o FR, o ER e o DS da UCIP, com base no registo de consumos, nos tipos de 

prescrição, stock de segurança e periocidade da reposição.  
No momento da dispensa da medicação, o ER retira os medicamentos de acordo com a prescrição. 

A criação de novos utilizadores é efetuada pelo FR pela UCIP a pedido do EC da UCIP ou Direção dos 

SF ou da UCIP. Quando a medicação é retirada do sistema Pyxis® e não é administrada ao utente, esta 

deve ser devolvida ao sistema. No início de cada mês, o FR retira uma lista de toda a medicação com 

validade inferior a 2 meses e esta medicação é retirada do sistema Pyxis®. 
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6.2.3.  Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos (UCIN) 
A UCIN não possui um circuito de DIDDU. Este SC tem um stock de medicamentos próprio, feito 

com base nos consumos anuais do serviço. A medicação da UCIN está armazenada num armário que 

é reposto pelos SF. Cada medicamento possui um stock máximo e mínimo de forma a garantir a 

medicação para pelo menos 3 dias. O FR pela UCIN valida todas as prescrições, sendo a medicação 

que não faça parte do stock enviada diariamente por doente. A reposição de stocks na UCIN é efetuada 

com recurso ao método Kanban® às 3ª feiras, 5ª feiras e sábados. Quando um medicamento atinge o 

stock mínimo é assinalado pelo cartão Kanban® (Anexo III).  
 

6.2.4.  Bloco Operatório (BO) 
A Farmácia Satélite do BO é constituída pela Farmácia Central, Recobro de Cirurgia Convencional, 

Recobro da Cirurgia de Ambulatório, Sala de Cesarianas de Urgência – Bloco de Partos e Sala de 

Histeroscopias. Relativamente à reposição de stock, os SF têm a responsabilidade de efetuar uma 

contagem manual e reposição do stock do BO em dias previamente estabelecidos, sendo que é 

efetuada uma reposição da mesma periodicamente.  

Dada a possível necessidade urgente durante cirurgias, o BO possui um stock de diversos 

medicamentos que necessitam de justificação de EF. Estes medicamentos obtiveram, previamente, 

aprovação pela CFT, sendo que a quantidade em stock foi acordada entre os SF e a DS do BO. A 
reposição dos medicamentos EF é efetuada sempre que haja utilização destes fármacos, mediante o 

envio pelo médico da justificação de utilização.  

No caso particular do medicamento Sugammadex (Bridion®), que está presente no stock no BO, 

após utilização, é efetuado o preenchimento da “Justificação do Uso de Sugammadex” pelo Médico 

Anestesiologista e validado pela DS. Posteriormente, estes documentos são enviados para os SF pelo 

ER e a reposição do stock é realizada pelo FR. Os restantes medicamentos EF necessários para o BO 

devem seguir os procedimentos normais de autorização e serão fornecidos apenas com autorização 

prévia dos órgãos de administração e gestão de produção.  
De modo a garantir a analgesia necessária do doente, é permitida a dispensa de medicação pós-

operatória imediata aos utentes que são operados em Cirurgias de Ambulatório, tendo por base o 

Decreto-Lei nº75/2013, de 4 de Junho [7]. Estes fármacos são cedidos para um período máximo de 7 

dias. Neste momento, a Unidade de Cirurgia de Ambulatório apresenta um stock destes medicamentos 

e a reposição é da responsabilidade do SF. O stock baseia-se na formação de kits constituídos pelo 

fármaco e um folheto com toda a informação necessária ao utente, sendo a preparação destes da 

responsabilidade de um AO dos SF. Para cada fármaco existem kits (Anexo XII) para 2 dias de 

tratamento e para 3 dias de tratamento. A preparação dos kits apenas é realizada quando necessária 
devido a gestão de stocks nos SF e BO. 

Há ainda medicamentos que são utilizados em cirurgias agendadas e que estão fora do stock. Estes 

medicamentos são fornecidos por doente ao BO aquando cirurgia agendada. São exemplos as 

preparações intraoculares de Bevacizumab (Avastin®) e Aflibercept (Eylea®). 
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6.2.5.  Serviço de Urgência (SU) 
O SU do HB encontra-se segmentado em Urgência Geral, Unidade de Cuidados Intermédios 

Médicos (UCIM), Urgência Pediátrica e Urgência Obstétrica/Ginecológica. Este serviço possui uma 

Farmácia Satélite central cujo stock é utilizado para garantir as necessidades das várias divisões. Na 

urgência geral existe um armário que serve como abastecimento aos diversos armários existentes nas 

salas pertencentes ao SC. A Unidade de Cuidados Intermédios Médicos apresenta um stock pré-

definido de medicamentos e soros. Somente o serviço de Urgência Pediátrica dispõe de uma Farmácia 

Satélite própria para abastecer o Balcão Pediátrico e a Unidade de Decisão Clínica (UDC) pediátrica. 

A reposição dos stocks do SU é feita através da contagem manual do stock existente, em dias 
previamente estabelecidos. A partir da contagem e de acordo com os níveis pré-acordados entre SC e 

SF é gerado o pedido de reposição. Assim, é o FR que realiza este pedido, indicando a quantidade 

necessária de cada produto, valida as prescrições médicas e fornece a medicação que não faça parte 

do stock ou medicamentos EF devidamente autorizados que também não façam parte do stock. 
 

6.3. Medicamentos sujeitos a legislação restritiva 
Nos medicamentos sujeitos as legislações restritivas integram-se os psicotrópicos e 

estupefacientes, medicamentos hemoderivados e medicamentos sujeitos a AUE. 
 

6.3.1.  Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 
O recurso a medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes em meio hospitalar encontra-se 

devidamente regulamentada pela legislação vigente - Decreto – Lei nº15/93, de 22 de janeiro [8], Decreto 

– Regulamentar nº 61/94 de 12 de Outubro [9], e Portaria nº 981/98, de 8 de Junho [10]. No Decreto – Lei 

nº15/93 encontram-se descritas e agrupadas em tabelas as substâncias psicotrópicas e 

estupefacientes sujeitas a controlo, devido ao risco destas substâncias para a saúde do utente. 

A aquisição deste tipo de medicamentos é realizada através do envio da nota de encomenda e de 

um “Anexo VII – Modelo nº 1506” (Anexo IV), que é distribuído pelo INCM, feito em duplicado, 

devidamente preenchido, assinado pelo FR e carimbado pelos SF. O original do modelo é devolvido 

aos SF aquando da entrega da encomenda com a assinatura do Diretor Técnico do laboratório 
fornecedor, ficando arquivado nos SF. A cada ano civil inicia-se uma nova numeração destes anexos 

de forma sequencial nos SF.  

No HB, o armazenamento destes medicamentos nos SF é efetuado numa sala com acesso restrito 

a farmacêuticos. A sala possui 3 cofres (Anexo XIII), numerados de 1 a 3, onde são armazenados os 

medicamentos por ordem alfabética da DCI, sendo que o cofre 1 tem uma área fechada destinada aos 

medicamentos que necessitam de proteção da luz. Nos SC, o armazenamento destes medicamentos 

também é restrito a um cofre que se localiza na Farmácia Satélite. As chaves do cofre encontram-se 
sob o cuidado do ER do turno.  

Cada SC tem um stock previamente acordado entre a DS e a Direção dos SF, e quando um 

medicamento é prescrito, o ER recorre ao stock do serviço e administra o fármaco, registando a 

administração no sistema informático e no “Anexo X – Modelo nº1509” da INCM (Anexo XIV). Cada 

impresso só pode conter registos de um único fármaco. Nos SF, o FR verifica o cumprimento de todos 
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os requisitos legais, regista no anexo a medicação a dispensar e efetua o registo informático de 

consumo dos produtos fornecidos. 

A distribuição de Metadona está associada a procedimentos particulares, nomeadamente no que 

respeita à sua aquisição, na medida em que se encontra ao cargo do Centro de Respostas Integradas 

(CRI) pertencente à Administração Regional de Saúde (ARS), fornecendo gratuitamente ao HB um 

stock de comprimidos de 10 mg e 40 mg.  

Toda a documentação relativa à distribuição destas classes de medicamentos (Anexo VII, Anexo X 
e cópias das faturas / guias de remessa relativas à aquisição dos mesmos) é arquivada pelo FR, por 

ordem cronológica, por um período de 3 anos. 

No caso de um determinado medicamento ultrapassar o prazo de validade, esta situação tem de 

ser comunicada ao INFARMED, indicando a data e o local de inutilização. O FR procede à inutilização 

do medicamento em causa na presença de uma testemunha e elabora um auto de destruição que terá 

de ser enviado para o INFARMED. No caso de existir quebra de um medicamento, o FR terá de 

proceder à sua inutilização na presença de uma testemunha e deixar registado no Anexo X, que é 

datado e assinado pelo profissional que procedeu à inutilização e pela testemunha. Em qualquer dos 
casos, o procedimento de inutilização termina com o medicamento a ser sujeito a tratamento de 

resíduos do tipo IV, ou seja, incineração obrigatória. 
 

6.3.2. Medicamentos Hemoderivados 
Os medicamentos hemoderivados definem-se como medicamentos biológicos constituídos por 

componentes do sangue tais como albumina, concentrados de fatores de coagulação e 

imunoglobulinas de origem humana. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estes medicamentos 

não podem ser produzidos por métodos convencionais, sendo necessário dadores de plasma humano 

saudáveis. Posteriormente, através de um processo tecnológico de fracionamento e purificação obtêm-

se as proteínas plasmáticas de interesse terapêutico. Tendo em conta a natureza destes 
medicamentos, pelo facto de serem derivados do plasma humano que acarretam risco biológico 

associado de transmissão de doenças infeciosas, é necessário um controlo rigoroso destes fármacos, 

tal como descrito no Despacho Conjunto n.º1051/2000, de 14 de Setembro, 2ª série - Registo de 

medicamentos derivados de plasma [11], e no Despacho n.º 5/95 de 25 de Janeiro - Aquisição de 

produtos derivados do plasma humano [12]. Todas as atividades referentes à sua requisição, distribuição 

e administração têm de ser registadas num modelo de registo oficial, o que torna mais fácil a 

rastreabilidade da medicação dispensada e conduz a um maior controlo da mesma. 
No HB, a aquisição dos medicamentos hemoderivados e fatores de coagulação é efetuada pelo 

método Kanban®. O plasma humano inativado é adquirido exclusivamente via pedido informático 

baseado na necessidade do serviço de Imunohemoterapia, pois apenas se encontra em stock neste 

SC. Aquando da receção dos medicamentos hemoderivados, estes são acompanhados pelo 

Certificado de Autorização de Utilização de Lote emitido pelo INFARMED comprovando que o 

medicamento está aprovado para utilização terapêutica. De mencionar ainda os fatores de coagulação 

recombinantes. Não sendo medicamentos hemoderivados, aquando da sua receção, fazem-se 

acompanhar de um Certificado de Aprovação emitido pelo laboratório alegando a aprovação do 
medicamento para utilização de acordo com as Boas Práticas de Fabrico (BPF). 
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Nos SF, estes medicamentos são armazenados em sala própria exceto aqueles que necessitam de 

ser armazenados a temperaturas entre 2 e 8°C. A distribuição dos hemoderivados dá-se em resposta 

a uma prescrição médica individualizada. Esta é efetuada através do Modelo nº. 1804, exclusivo do 

INCM, em formato A4 constituído por duas vias: “Via Farmácia” (Anexo XV) e “Via Serviço” (Anexo 
XVI). A “Via Farmácia” é arquivada nos SF enquanto que a “Via Serviço” é arquivada no processo 

clínico do doente. No caso do plasma fresco congelado inativado, a distribuição, registo e arquivo do 

documento “Via Farmácia” é efetuado pelo serviço de Imunohemoterapia. O medicamento 
hemoderivado fornecido é devidamente identificado com o nome do doente a que se destina, o SC, a 

quantidade fornecida e as condições de conservação. No caso do plasma fresco congelado este possui 

características de conservação especificas (<-18ºC), assim, após a receção do produto nos SF em gelo 

seco, a embalagem só é aberta no serviço de Imunohemoterapia para garantir a conservação do 

produto até ao armazenamento no SC nas condições apropriadas. 
 

6.3.3. Medicamentos sujeitos a pedido de Autorização de Utilização Especial (AUE) 
Segundo o Artigo nº 92 do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto [13], mediante a autorização do 

INFARMED é possível a utilização de medicamentos que não cumpram os requisitos legais para serem 

adquiridos e utilizados, como p.e. não possuírem autorização de introdução de mercado ou não serem 
comercializados em Portugal. Esta utilização só é possível mediante justificação clínica (medicamentos 

que, por algum motivo, sejam imprescindíveis ao doente para o qual não existe alternativa, que possua 

o efeito pretendido com a utilização deste medicamento, sejam eles diagnóstico, profilaxia ou 

tratamento). Após requerimento pelo médico prescritor e preenchimento do respetivo formulário, o 

pedido é avaliado e consequentemente deferida ou indeferida a sua autorização. 

Assim, o pedido de AUE pode então ser requisitado mediante as seguintes condições: não se 

encontre a nível nacional com composição semelhante (qualitativa e quantitativamente); justificação 

clínica (medicamento sem alternativa terapêutica e que seja imperativo no que respeita a diagnóstico, 
prevenção ou tratamento). Mais ainda, o medicamento deve apresentar benefício clínico reconhecido 

e provas preliminares do mesmo (p.e. resultados de ensaios clínicos iniciais). 

Adicionalmente, a submissão de pedidos para utentes específicos deve ser efetuado no módulo 

“Autorização para doente específico” do portal SIATS (no qual se preenche um formulário em que 

explana a situação pela qual se faz um AUE, nomeadamente informações como a identificação do 

doente, patologia, justificação clínica entre outros parâmetros). 
 

6.3.4. Medicamentos Extra-Formulário (EF) 
O Despacho n.º 2061-C/2013 de 1 de Fevereiro de 2013 [14] estabelece a obrigatoriedade da 

utilização do Formulário Nacional de Medicamento e da observância dos protocolos de utilização de 

medicamentos elaborados pela CFT, pelos prescritores nos estabelecimentos e serviços do Sistema 

Nacional de Saúde (SNS). 

Em situações que existe a necessidade de utilização de medicamentos que não constam do 

Formulário Nacional de Medicamento, o médico prescritor necessita de apresentar uma justificação 

clínica. Esta é efetuada através do pedido de “Justificação de receituário de medicamentos EF” (Anexo 
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XVII). é avaliada então pelo DS. Após autorização é enviada ao presidente da CFT, que autoriza ou 

não a utilização do medicamento em questão. 

Em casos em que é utilizado para uma indicação terapêutica que não se encontra contemplada no 

respetivo RCM (uso off-label) têm de obter também um parecer e consequente avale para que seja 

possível a sua utilização, pela CE.  
 

6.4. Distribuição de medicamentos em Regime de Ambulatório 
No que respeita à aquisição de medicamento em determinadas circunstâncias devidamente 

estabelecidas e definidas, o SNS prevê a dispensa de medicamentos em ambiente hospitalar de forma 
gratuita, mediante certas situações explícitas no Anexo XVIII. 

A prescrição destes medicamentos neste regime é obrigatoriamente realizada através de sistemas 

de prescrição eletrónicas também desenhados para este fim (como publicado no Despacho n.º 

13382/2012, 2ª série do Diário da República a 12 de outubro de 2012 [15]). 

Este regime institui-se fruto da necessidade de um maior controlo e vigilância em dadas patologias 

e respetivas terapêuticas (de maior complexidade), da necessidade de assegurar a adesão à 

terapêutica por parte dos utentes entre outros.  

Relativamente à FA é constituída por uma sala (fechada) reservada ao atendimento dos utentes, 
zona de armazenamento (constituída pelo frigorifico e por três áreas de arrumação, sendo duas áreas 

destinadas ao armazenamento de medicação e uma terceira área onde se encontra arquivada 

documentação administrativa da FA. Possuí também uma sala de espera e balcão de atendimento.  

Numa primeira abordagem, o atendimento passa por esclarecer as normas de funcionamento da 

FA, a dispensa dos medicamentos prescritos e, na primeira ida à FA é realizada a entrega de um cartão 

de utente (Anexo XIX) onde se coloca a data a partir do qual se pode fazer o próximo levantamento, 

sendo rubricado pelo FR.  

A prescrição para medicação a ser cedida em regime de ambulatório têm validade associada. 
Permite o aviamento de medicação para os utentes por um período de geralmente 6 meses (em alguns 

casos para um período de 4 meses). De salientar que aquando da renovação da prescrição, esta deve 

ser entregue na FA. A medicação fornecida é a correspondente para um período de um mês. No 

entanto, após pedido, respetiva justificação e autorização por parte da administração do HB, a 

medicação pode ser cedida para períodos superiores a 30 dias (p.e. férias, trabalho fora do país). 

Apesar da medicação ser cedida para períodos de 30 dias o utente pode levantar a medicação uma 

semana antes de perfazer os 30 dias que permitiriam o próximo levantamento. Assim há garantia que 
não há falha de medicamento para o utente e que a terapêutica instituída é cumprida segundo a 

posologia indicada. 

Salvo patologias particulares e respetiva medicação, o primeiro fornecimento da medicação deve 

ser efetuado pelo utente a quem foi prescrito a medicação em questão. Os seguintes levantamentos 

podem ser feitos pelo próprio ou por outro autorizado pelo utente mediante a apresentação de um 

documento de identificação (cartão de cidadão ou bilhete de identidade).  

Por fim, a pessoa a fazer o levantamento assina dois documentos, um termo de responsabilidade 

(Circular Normativa Nº 01/CD/2012, de 30 de novembro de 2012 [16]) pela medicação levantada, em 
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que se encarrega pela correta utilização e conservação da mesma, e um segundo termo a confirmar 

que levantou aquele(s) medicamento(s) naquela quantidade. 

Salvo raras exceções, os medicamentos prescritos e distribuídos pelo regime de ambulatório 

requerem preenchimento prévio de um EF. Após o preenchimento da secção referente ao médico, cabe 

ao FR na FA preencher a parte correspondente seguindo o EF o circuito normal que lhe é característico 

(Órgãos de Gestão e Administração do HB (Direção de Produção, Direção Clínica e CE)), para 

deferência ou não do respetivo pedido. 
No que respeita à aquisição de medicamentos pela FA, os medicamentos são encomendados pelo 

método Kanban®. Mediante os Kanban® recolhidos (correspondentes aos Kanban® de medicamentos 

a encomendar) e com a periodicidade conveniente, o FR pela FA emite e envia uma listagem ao AT 

dos produtos a encomendar. 

Algumas particularidades neste aspeto são os medicamentos de consumo reduzido e os 

medicamentos de elevado custo, p.e. alguns medicamentos utilizados para o tratamento da Hepatite C 

crónica (estes medicamentos são encomendados especificamente para cada utente), de acordo com a 

Circular Informativa Conjunta n.º01/2018/ACSS/INFARMED/SPMS[17] referente ao Financiamento da 
Hepatite C crónica. 

No regime de ambulatório, são dispensados medicamentos comparticipados na sua totalidade (a 

100%). No entanto, em caso excecionais, a venda também é possível. Nestes casos, é preciso uma 

confirmação da impossibilidade de obtenção da medicação em questão (obtida pela presença de 3 

carimbos de farmácias diferenças. Estes demonstram então a indisponibilidade nestas farmácias de 

dispensa do medicamento que está agora a ser requerido no hospital) sendo também possível o 

contacto por parte do FR a farmácias de forma a confirmar a situação. Após estes passos cumpridos, 

o utente desloca-se à tesouraria do HB, onde efetua o pagamento da medicação em questão com 
posterior levantamento na FA, mediante apresentação do recibo de pagamento fornecido na tesouraria. 

Algumas exceções à dispensa de medicamentos em regime de ambulatório são o caso de hormonas 

de crescimento, como a Somatropina, medicamentos como a Talidomida e alguns medicamentos 

biológicos incluídos no Despacho nº18419/2010, de 2 de Dezembro [18]. Hormonas de crescimento 

como a Somatropina devem ser levantadas pelos responsáveis ou por cuidadores, com autorização 

por escrito. O FR preenche ainda um registo adicional da cedência da medicação em que, para além 

de parâmetros como o início da terapêutica, dosagem, posologia, regista também o laboratório (este 
registo é então arquivado) e também preenche o documento de registo da dispensa da hormona de 

crescimento. 

Medicamentos como a Talidomida, devido a questões de segurança, é apenas dispensada a 

homens ou a mulheres (neste caso, que não estejam grávidas ou que não tenham potencial de 

engravidar), mediante apresentação de teste de gravidez negativo. A validade da prescrição é de 3 

meses (à exceção de mulheres com potencial para engravidar, em que a mesma é de 1 mês). Aquando 

da dispensa, é necessário a prescrição médica e o Formulário de Autorização de Prescrição (Anexo 
XX). Ao utente é cedido o “Livro do Doente” (Anexo XXI). Os utentes têm um máximo de 7 dias após 
a prescrição para efetuar o levantamento da medicação.  
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No caso dos medicamentos biológicos, utilizado para o tratamento de determinadas patologias (p.e. 

artrite reumatoide), beneficiam de um regime especial de comparticipação (como descrito no Despacho 

nº 18419/2010 / Portaria 48/2016 [17]). A dispensa é realizada após entrega de um relatório médico 

contendo a identificação do doente, do médico prescritor e a patologia/terapêutica.  

Aquando da dispensa é ainda necessário o preenchimento do chamado registo mínimo, enviado 

mensalmente ao INFARMED (Despacho nº 18419/2010[17]). Este é efetuado pelos SF dos hospitais e 

inclui: Data de dispensa; Número de processo do utente; Iniciais relativas ao primeiro, segundo e último 
nome do doente; Género; Data de nascimento; Diagnóstico; Data de diagnóstico; Data de início de 

terapêutica atual; Terapêutica prescrita; Quantidade dispensada (número de unidades, 

dosagem/concentração, posologia); Local de prescrição (próprio hospital, outro local); Ocorrência de 

reação adversa notificável ao sistema nacional de farmacovigilância (relativa a este doente); Data de 

notificação; Data do fim da terapêutica. 

A permissão da prescrição em todas as consultas especializadas originou um total de mais de 300 

centros registados no formulário eletrónico da Direção-Geral da Saúde (Portaria 48/2016 [19]), o que são 

designados como “outro local” no preenchimento do “Registo Mínimo”, correspondendo a prescrição 
em consultórios privados (a prescrição médica têm de mencionar a portaria supracitada e o respetivo 

nº de certificação). 

Nestes casos, para a medicação prescrita ser cedida têm que se verificar que o consultório em 

questão é certificado. Para isso é necessário confirmar esta certificação, que pode ser consultada na 

página online da DGS, “Lista de Centros Prescritores”. 

Outra vertente das atividades da FA consiste no fornecimento de determinada medicação utilizada 

em terapêuticas que, pela sua complexidade, são administradas no Hospital de dia do HB. Isto engloba 

todo o processo desde os agendamentos da medicação que é necessária por doente e por dia até ao 
processo em que é separada na farmácia de ambulatório e entregue pelo AT no hospital de dia. 

 

6.5. Distribuição de gases medicinais 
Em determinadas situações recorrem-se aos gases medicinais como opção terapêutica sendo estes 

seccionados em duas categorias: a de dispositivos médicos (1) e a de medicamento (2). A sua utilização 

é orientada pela legislação vigente, nomeadamente pelo Decreto-Lei nº 176/2006.  

De acordo com o Manual para as Boas Práticas de Gestão de Gases Medicinais, (1) “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo destinado a ser usado no corpo humano, cujo 

principal efeito pretendido não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos” 
sendo que no HB desta categoria temos: azoto líquido, árgon, dióxido de carbono, hélio, mistura de CO 

0,265% + HE 19% + O2 19%, hexafluoreto de enxofre, hexafluoretano e octafluorpropano; (2) “gases 

ou mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com o organismo 

humano e desenvolvendo uma atividade em conformidade com a de um medicamento, 

designadamente pelos seus usos em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para 

conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinadas a transplantes, sempre que em contacto 

com estes” sendo que no HB desta categoria temos: oxigénio, ar medicinal, protóxido de azoto e óxido 

nítrico. 
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No que respeita à gestão propriamente dos gases, é efetuado, em dias predefinidos pelos SF, a 

contagem das garrafas de gás medicinal. Mediante os níveis predefinidos para cada gás e as 

necessidades do mesmo, tendo por base a contagem efetuada pelo AO, o FR analisa e efetua a 

listagem dos gases a encomendar. O equipamento e dispositivos integrantes desta secção e rede de 

distribuição, nomeadamente o seu bom funcionamento e devida manutenção, é efetuada pela equipa 

de manutenção do HB[20].  
 

7. PRODUÇÃO E CONTROLO DE MEDICAMENTOS 
A manipulação de medicamentos em farmácia hospitalar é importante para garantir a satisfação de 

necessidades específicas de alguns utentes, em termos de dosagem e forma farmacêutica, quando 

não é possível suprir as mesmas com as opções disponíveis comercialmente. Os Decretos-Lei nº 

90/2004 de 20 de Abril[21] e nº 95/2004 de 22 de Abril [22], e a Portaria nº 594/2004 de 2 de Junho [23], 

definem as boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de 

oficina e hospitalar.  
 

7.1. Preparações não estéreis 
As preparações realizadas em Farmácia Galénica são uma realidade do HB, são exemplos as 

formas de aplicação tópica e as formas que necessitam de adequação de dose (frequente em 

medicação utilizada pela população pediátrica. Para estes indivíduos muitos vezes é necessário o 
ajuste das formas comerciais disponíveis à população que a vai utilizar). Para este fim recorre-se muitas 

vezes à preparação dos medicamentos, denominados de medicamentos manipulados. Este processo 

de produção ocorre em área alocada para esse fim nos SF do HB, designada de Preparações 

Galénicas. Todos os medicamentos manipulados produzidos nesta área dos SF são, previamente e 

durante o processo de produção, acompanhados pela respetiva ficha de preparação (que mencionam 

constituintes e quantidades, o número de lote e validade das matérias-primas respetivas, descrição 

detalhada do procedimento a seguir, ensaios a realizar, cópia do rótulo entre outros). Por fim, cada 
manipulado é devidamente identificado com as inscrições devidas (identificação do hospital, 

denominação do manipulado, teor de substância ativa, lote, validade, via de administração, 

identificação do utente/serviço, operadores, quantidade total e instruções especiais, condições de 

conservação).   

Da competência do FR, para além da própria manipulação e asseguração das condições em que 

são preparadas (conforme as boas práticas) é também responsável pela verificação da conformidade 

das preparações produzidas de acordo com os ensaios de conformidade, validade, entre outros. 

Durante todo o procedimento e como em outras áreas dos SF, para assegurar a qualidade e segurança 
do produto final é efetuada durante todo o processo a dupla verificação. Cada manipulado tem o seu 

próprio lote atribuído no momento de validação) mediante a data de preparação e por ordem alfabética 

de forma sequencial (p.e. na unidade dos citotóxicos CT20190620, na unidade dos estéreis E20190620, 

na formulação galénica NE20190620).  
 

7.2. Preparações Estéreis 
As preparações estéreis são realizadas em ambiente devidamente controlado e monitorizado. Para 

tal, estas devem ser manipuladas em câmaras de fluxo laminar, sendo que este equipamento deve 
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estar seco, limpo e isento de qualquer contaminação. Todos os medicamentos e material a utilizar no 

processo de manipulação, antes de serem colocados dentro da câmara, são desinfetados com álcool 

a 70%. A produção é realizada em áreas limpas, com ar filtrado, sendo controladas as condições de 

temperatura e humidade. As superfícies das bancadas de preparação são lisas e impermeáveis para 

impedir a acumulação e disseminação de microrganismos ou outros contaminantes e para facilitar a 

limpeza com os desinfetantes apropriados. A sala de manipulação permite o contacto com a sala de 

apoio através de um transfer, uma área de transferência de material e medicamentos em ambos os 
sentidos, com duas portas, tendo obrigatoriamente de se fechar uma das portas para abrir a outra. 

Todo o material que circule através do transfer é devidamente desinfetado (primeiramente com Clinell® 

e com álcool a 70%). A entrada de pessoas para a sala de preparação é feita através de uma área 

transitória com um sistema de portas que impede que o acesso à sala de apoio e à sala de preparação 

estejam disponíveis em simultâneo. Na antecâmara é colocado o equipamento de proteção individual 

necessário à correta manipulação: touca, máscara, fato e luvas.  

Para controlo das condições de esterilidade nestas áreas dos SF, é efetuado o controlo 

microbiológico com o recurso a placas de contacto colocadas nas superfícies que constituem a câmara 
onde decorre a manipulação. Para além disso recorre-se a placas com gelose de sangue (o operador 

efetua dedadas em cada placa). Mais ainda, para além do controlo do equipamento e operador, para 

controlo das preparações efetuadas recorre-se a 3 meios (líquidos), denominados de media-fill (1 para 

microrganismos aeróbios, 1 para anaeróbios e 1 para fungos). Estas são enviadas, para o serviço de 

microbiologia que, após obtenção dos resultados das culturas efetuadas, reportam os mesmos. Estes 

procedimentos são efetuados na Unidade de Estéreis, mas também na Unidade Centralizada 

Preparação de Citotóxicos (UCPC). 
 

7.2.1. Hospital de Dia 
No HB, o Hospital de Dia encontra-se seccionado em duas áreas em que são alocados o designado 

por Hospital de Dia Médico (HDM) e o Hospital de Dia Oncológico (HDO). O HDM é onde os utentes 

fazem a terapêutica instituída no hospital devido à especificidade do medicamento (duração de 

tratamento, via de administração - p.e. Metotrexato). O HDO é onde se encontram os utentes com 

patologias do foro oncológico e a fazer terapêutica com citotóxicos (quimioterapia). 

Neste âmbito, em articulação constante com o pessoal médico e respetiva equipa de enfermagem, 

também o farmacêutico se insere nesta equipa multidisciplinar com um papel fundamental no que serão 

os outcomes das terapêuticas aqui instituídas. Todos os utentes que se encontram a realizar tratamento 
no HDO são acompanhados do seu processo físico e respetivas análises (a efetuar antes de cada 

tratamento). No processo clínico encontram-se registados todos os dados do utente referente aos 

tratamentos oncológicos anteriores e atuais. 

É o FR pela receção, análise e validação das prescrições oncológicas e por fim dispensa dos 

medicamentos citotóxicos. Este processo, nomeadamente no que ao processo de validação respeita,  

implica um conjunto de etapas a considerar: a confirmação da correta correspondência entre a processo 

físico do doente e as respetivas análises e a confirmação do(s) medicamento(s), nomeadamente 

respetivas doses, diluições e soluções de diluição, via de administração; dados biométricos do doente 
(peso, altura, idade, sexo, superfície corporal); periodicidade entre os ciclos de quimioterapia (e a sua 
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correspondência entre o que são os registo no processo físico do doente e o registo eletrónico); o perfil 

farmacoterapêutico do doente (verificar se existem reações de hipersensibilidade por exemplo).  

Particularidades frequentes na validação dos medicamentos citotóxicos para o HDO e de grande 

relevância são p.e a confirmação de doses e respetivas concentrações dos medicamentos a 

administrar. Um exemplo particular é o caso da Carboplatina, cuja concentração e respetiva dose são 

determinadas pela Fórmula de Calvert, que se baseia nos valores de creatinina, sexo, idade e peso. 

Após o processo de validação, é colocado em registo informático toda a informação dos utentes que 
vão realizar terapêutica no HDO (informação do doente, patologia, medicamento(s) a preparar, 

concentrações, doses, terapêuticas de suporte) por forma a esta ser rececionada pelos colegas 

responsáveis pela UCPC e os respetivos medicamentos serem então preparados. 

Após a preparação dos medicamentos e distribuição ao HDO, os medicamentos são retirados dos 

sacos protetores (estando o profissional a efetuar este procedimento sempre devidamente equipado, 

com luvas de proteção e bata) e efetuada a conferência das preparações rececionadas e a ser 

administradas (conferência efetuada pelo FR e o ER comparando os dados (nome do utente, 

medicamento e concentração) da folha de registo com os rótulos de cada medicamento citotóxico). 
Para além da ativação de processos dos utentes a fazerem tratamento no HDO e validação das 

respetivas preparações, o FR distribui ainda, consoante a necessidade reportada pelos utentes, 

medicação de suporte prescrita, sendo cedida de forma semelhante aos medicamentos cedidos em 

regime de ambulatório (p.e. a medicação antiemética como a metoclopramida e o ondansetrom). 

No HDO, semelhante à dispensa de medicamentos em regime de ambulatório, é também 

dispensada a quimioterapia oral (para um período máximo de um mês). É aqui também uma 

oportunidade para a intervenção farmacêutica, informando os utentes a realizar tratamento ou 

eventuais cuidadores que os acompanham sobre o correto uso dos medicamentos (p.e. sendo 
quimioterapia oral não deve ser manuseado com as mãos), averiguando  a existência de potenciais 

efeitos adversos à terapêutico, esclarecimento dos mesmos que, se necessário, são reportados ao 

médico prescritor, entre outros. 
 

7.2.2. Unidade de Preparação de Medicamentos Citotóxicos 
A manipulação e preparação de citotóxicos encontra-se regulamentada (Decreto-Lei nº 95/2004, de 

22 de Abril [22], complementado com a Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho [23]) e sob condições e 

ambiente também legalmente devidamente parametrizados e estabelecidos. 
É na UCPC que se efetuam a preparação dos medicamentos citotóxicos a serem administrados aos 

utentes no âmbito de regimes de quimioterapia. Inserida nos SF do HB e, por questões de segurança 

é de acesso restrito, por cartão eletrónico. 

Em termos do espaço e de como se encontra estruturado, a UCPC é constituída pelas seguintes 

áreas: sala de sujos (comum à UCPC e à unidade de preparação de estéreis) ;  sala de apoio (seção 

da logística onde se faz a preparação, desde a emissão dos mapas de produção e respetivos rótulos, 

a preparação de tabuleiros, a verificação dos lotes dos produtos a utilizar); antecâmara (zona onde se 

coloca e retira o equipamento de proteção individual à entrada e saída da sala limpa, respetivamente); 

a sala limpa (onde ocorre o processo de manipulação dos citotóxicos, na câmara de fluxo laminar 
vertical (CFLV)).  
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De referir algumas informações relevantes: a pressão negativa na sala limpa por forma a assegurar 

as condições de segurança e assepsia; rotatividade entre equipas (FR e TSDT) por questões de 

segurança e, de modo a reduzir a exposição aos citotóxicos; rotatividade dentro da própria equipa no 

que respeita, por um lado, à manipulação e por outro à assistência e conferência no processo de 

manipulação. 

Aspetos a salientar no que refere ao funcionamento desta unidade são as questões de segurança 

e protocolos a seguir. Exemplo destes é na entrada para a unidade de citotóxicos a colocação de luvas, 
fatos descartáveis, touca e proteção de calçado. Na entrada e saída para a sala limpa, procedimentos 

com ordem específica para a colocação e retirada do equipamento de proteção (para além dos 

equipamentos de proteção acima referidos, ainda são colocadas uma máscara e uma bata de 

proteção). 

Inserido no que é a segurança ainda nesta unidade, mencionar os processos diárias de limpeza da 

câmara no início e final do dia e a cada troca de turnos bem como a limpeza do transfer entre a câmara 

e a sala da UCPC. Tudo o que é transferido pelo transfer para a câmara é pulverizado com álcool a 

70% e o mesmo quando entra para a câmara para a preparação dos medicamentos citotóxicos. 
Todo o processo, desde a preparação do tabuleiro à preparação dos medicamentos citotóxicos é 

sempre acompanhado de dupla verificação, sendo efetuada em conjunto entre o TSDT e FR que estão 

a efetuar as preparações (por exemplo confirmação de volumes de solução de diluição ou do volume 

do próprio fármaco). 

Após as preparações estarem terminadas, passam para a sala de apoio pelo transfer onde são 

acondicionadas, se necessário (p.e. com papel de prata no caso de medicamento sensíveis à luz) e, 

também dependendo da necessidade, são colocadas etiquetas de segurança, nomeadamente de 

conservação em frigorífico (cor vermelha) e etiqueta de citotóxico, no caso de medicamentos que o 
sejam efetivamente (cor roxa). 

As preparações são identificadas com o rótulo (sendo colocado dois no caso da preparação ser 

protegida com papel de prata: um colocado diretamente no acondicionamento primário da preparação 

e o outro colocado sobre o papel de prata, do lado de fora). Neste rótulo encontra-se identificado o 

doente, medicamento, dosagens, concentração, via de administração, condições especiais de 

armazenamento e conservação. De salientar que, consoante a via de administração, os rótulos têm cor 

diferentes (branco para administração intravenosa, verde para administração subcutânea). 
Por fim, os medicamentos são colocados em sacos protetores para serem depois distribuídos pelo 

AO ao HDO (sendo que os sacos protetores têm um limite de capacidade de 1000 mL). 
 

7.2.3. Preparação de Medicamentos Estéreis 
No que diz respeito a preparação medicamentos estéreis, como no caso da nutrição parentérica 

(NP), têm como alvo principal a pediatria e neonatologia do HB. Direciona o seu âmbito principalmente 

para a colmatação de necessidades nutricionais e energéticas (p.e. lípidos, aminoácidos, hidratos de 

carbono) a indivíduos que se encontram limitados devido a situações/condições particulares que 

impedem a sua normal e natural obtenção (p.e. prematuridade dos recém-nascidos, imaturidade ou 

anomalias no trato digestivo, respiratório).  Consoante o acesso pelo qual é administrado, pode ser NP 
periférica ou central (variando também com esta a osmolaridade das preparações). De salientar que 
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quando o acesso é central é adicionado à preparação heparina (por forma a evitar a obstrução do 

cateter de acesso). 

No que concerne à ação do farmacêutico nesta área dos SF, em particular, são: validação das 

prescrições, confirmação de uma série de parâmetros (identificação do doente, composição qualitativa 

e quantitativa, data de preparação, administração e validade,  doses/concentração) , emissão de rótulos 

e fichas de preparação, libertação e acondicionamento devido das preparações (as bolsas de NP 

envoltas em papel de alumínio, para proteção da luz e posterior identificação com etiquetas vermelhas 
de conservação em frigorifico. Acondicionadas por fim em “mangas” que são seladas estando 

devidamente as preparações identificadas com os correspondentes rótulos. 

A NP é geralmente constituída por duas soluções, a solução A ou solução 1 com vitaminas, minerais, 

oligoelementos, água, glucose (a 30% ou 50%) entre outros e a solução B ou solução 2 com 

constituintes como os lípidos. Geralmente cada doente têm ambas as soluções sendo que estas 

possuem lotes diferentes, geralmente sequenciais atribuídos pelo farmacêutico. No que diz respeita à 

preparação e manipulação propriamente dita são efetuadas por um TSDT e um farmacêutico, sendo a 

adição dos constituintes de cada solução efetuado por uma ordem predefinida para cada uma das 
soluções. Tal como referido em outras seções/áreas dos SF, a dupla verificação é sempre efetuada 

para cada prescrição (e respetivas soluções), na própria câmara bem como na sala de apoio. 

Também na unidade de estéreis se procede à preparação de colírios fortificados (p.e. de 

Vancomicina ou Cefatzidima) que pela sua necessidade de esterilidade são aqui preparados. São de 

elevado uso em regime de ambulatório e no bloco operatório. A indicação da necessidade de produção 

de dado colírio pode ser por prescrição médica para um dado doente ou para reposição de stock em 

serviços que, por necessidade e definição, possuem stock destes produtos em particular. 

Também eles após a sua preparação são devidamente identificados, e acondicionados, em mangas 
posteriormente seladas. 
 

8. ENSAIOS CLÍNICOS 
Os ensaios clínicos (EC) são estudos conduzidos no ser humano destinados a descobrir ou verificar 

o efeito clínico, farmacológico e farmacodinâmico de um ou mais ME, permitindo tirar conclusões acerca 

da segurança e eficácia dos mesmos. Este têm como principal objetivo investigar novos procedimentos 
clínicos ou novos medicamentos destinados a identificar, prevenir ou tratar doenças. Os ME podem ser 

definidos como uma forma farmacêutica utilizada num determinado estudo que podem ser um placebo, 

princípios ativos novos ou mesmo medicamentos já com autorização de introdução de mercado, mas 

cujo estudo envolve novas indicações terapêuticas, dosagens, entre outros.  

A Unidade de EC dos SF no HB funciona como uma parceria entre os SF e o 2CA – Braga e tem 

como função regular e garantir a qualidade de todo o circuito ME com os devidos cuidados associados 

a este. Neste momento na unidade fazem-se ensaios clínicos de fase II, III e fase IV. Para que um 

determinado EC possa ser iniciado, é importante ter aprovação de algumas entidades como 
INFARMED, Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), Comissão de Ética para a 

Investigação Clínica (CEIC), assim como do próprio HB e do 2CA-Braga. Para além destas aprovações, 

também é fundamental que o ME possua as autorizações e licenças necessárias para a realização do 

ensaio, que devem ser fornecidas pelo promotor do ensaio. 
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O centro dos EC localiza-se numa área específica, de acesso restrito, com controlo de temperatura 

e humidade permanente. Esta encontra-se dividida em três setores, sendo estes uma zona de 

atendimento, uma zona de armazenamento e uma zona destinada às devoluções de produtos em 

quarentena. O local de armazenamento é constituído por armários e estantes destinados ao 

armazenamento da medicação e dos respetivos dossiers e documentação dos EC. Para além disso, 

também possui um cofre no caso de EC que utilizem estupefacientes e frigoríficos no caso de 

medicamentos que necessitem de temperaturas entre os 2ºC e 8ºC para manter as condições de 
conservação ideais.  

O circuito de um ME inicia-se pela receção que é realizada na área de EC pelo FR, ao contrário dos 

outros medicamentos que tem uma área de receção comum e que são conferidos por um AO. O FR 

confere a medicação, verificando a integridade das embalagens, lotes e validades. Em algumas 

situações a encomenda é acompanhada de um dispositivo que monitoriza a temperatura, permitindo 

assegurar a boa conservação dos medicamentos. Assim que o ME chega à área dos EC, o FR confirma 

a identificação do ME. 

O armazenamento dos ME é efetuado em local de acesso restrito, com temperatura e humidade 
controladas. No caso dos ME armazenados no frigorífico este é monitorizado pelo sistema Vigie® que 

regista a temperatura máxima e mínima a cada 24h. Trimestralmente, o FR efetua uma revisão dos 

prazos de validade de todos os medicamentos de EC. No final de cada mês, o FR identifica os 

medicamentos cujo prazo de validade seja inferior a 3 meses, de forma a proceder em conformidade 

com o protocolo de cada ME. 

O processo de dispensa começa com a receção do formulário de prescrição. Após a verificação da 

prescrição o FR procede à identificação do kit prescrito, verificando as condições do produto. No caso 

de haver necessidade de manipulação, esta é efetuada por uma equipa formada, seguindo o RCM ou 
qualquer informação adicional fornecida pelo promotor. A dispensa pode ser efetuada diretamente ao 

doente ou ao investigador/ enfermeiro/ coordenador. Quando se verifica o segundo caso são estes os 

responsáveis por exercer o treino relativo ao ME ao doente. No treino o participante deve ser informado 

relativamente: à via de administração, à posologia, às interações, ao acondicionamento, à devolução 

do fármaco, à frequência das visitas e à sensibilização para eventuais efeitos adversos.  

Toda a medicação não utilizada bem como as embalagens secundárias, são armazenadas pelos 

SF. Tendo em conta as devoluções, é possível avaliar a adesão terapêutica por parte do doente. É da 
responsabilidade do promotor recolher e proceder à destruição dos ME após devolução por parte do 

centro. Cada passo do circuito do medicamento é registado informaticamente, cabendo uma ficha 

própria ao doente onde é registada toda a medicação fornecida.  
 

9. COMISSÕES TÉCNICAS E GRUPOS DE TRABALHO 
9.1. Comissão Ética para a Saúde (CES) 
Para além da tradicional utilização do medicamento como principal opção terapêutica 

(nomeadamente a sua utilização para as indicações terapêuticas a que se destinam) surge, como 

opções válidas e muitas vezes vantajosas, com base cientifica, os usos off-label, as próprias 

terapêuticas alternativas ou inovadoras “com real interesse de alterar o curso da doença” [24]. Para além 
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deste têm vindo a surgir, com particular relevância, a temática associada aos dados, nomeadamente 

ao seu tratamento e à sua proteção. É nestas situações que se insere o trabalho da CES.  

Pelo 1º Artigo do Decreto-Lei n.º 97/95, de 10 de Maio cabe à CES “zelar pela observância de 

padrões de ética no exercício das ciências médicas, por forma a proteger e garantir a dignidade e 

integridade humanas, procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática médica que envolvam 

questões de ética.”  
 

9.2. Comissão de Farmácia e Farmacoterapêutica (CFT)  
O papel da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do HB passa por zelar pela definição e 

cumprimento de políticas de utilização segura, eficaz e eficiente da terapêutica, monitorizando a 

prescrição dos medicamentos e a sua correta utilização, garantindo a todos os utentes a equidade no 

acesso à terapêutica. 
 

9.3. Comissão de Gestão de Risco 
A Comissão de Gestão de Risco permite identificar, prevenir e controlar fatores de risco clínicos e 

não clínicos, de modo a desenvolver e promover sistemas de trabalho, práticas e instalações mais 

seguras. Este órgão tem como objetivo evitar situações de emergência e garantir respostas rápidas e 

eficientes, promovendo em simultâneo, a segurança dos utentes e profissionais de saúde. O software 

de gestão de risco utilizado no HB é designado Health Event & Risk Management (HER+). A partir 
deste programa é possível a identificação e descrição do perigo, a sua avaliação por grau de severidade 

e implementação ou sugestão de medidas corretivas.  

O FH é responsável por todos os problemas relacionados com medicação, incluindo incidentes 

externos aos SF. Este processo permite uma melhoria contínua da segurança dos doentes e dos 

profissionais do HB. 
 

9.4. Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos 
(PPCIRA) 

O controlo de infeção é um componente essencial nos cuidados prestados ao doente, havendo 

necessidade de um conhecimento e atualização contantes das suas normas e evidências clínicas. De 

acordo com o Despacho nº 15423/2013, foram criados os Grupos Coordenadores Locais do Programa 
de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos (GCLPPCIRA), sendo 

nomeados pelos órgãos de gestão de cada instituição de saúde, substituindo assim as Comissões de 

Controlo de Infeção. São objetivos deste grupo do HB: prevenir, detetar e controlar as infeções; 

Implementar no Hospital uma cultura de segurança, de modo que a prevenção e controlo das Infeções 

Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS) seja vista como parte integrante das atividades diárias dos 

profissionais, contribuindo para a qualidade dos cuidados e para a segurança dos doentes; Promover 

o uso correto de antimicrobianos e a diminuição das resistências. 
 

10.  PROJETOS 
Durante o decorrer do estágio em farmácia hospitalar no HB, foram propostos e desenvolvidos dois 

temas, sobre a supervisão e orientação da minha coordenadora. 
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O primeiro projeto, com a temática do reembalamento de medicamentos, por equipamentos 

semiautomáticos, nomeadamente pela FDS® (Anexo XXII). O objetivo deste seria a avaliação da 

efetiva possibilidade de reembalamento de formas farmacêuticas orais sólidas (FFOS), existentes no 

HB. Isto por forma a assegurar que as condições de conservação, qualidade, segurança e eficácia de 

cada medicamento se mantêm e garantem após desblisteragem e posteriormente reembalamento (num 

novo acondicionamento primário diferente do original). 

O segundo projeto envolveu a elaboração de uma Matriz de Risco para medicamentos citostáticos 
e outras misturas intravenosas (Anexo XXIII). O intuito deste passou por uniformizar os cuidados 

necessários na preparação de medicamentos citostáticos e outras misturas intravenosas no HB com 

base no que se encontra disponível na literatura. 
 

11.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Durante o nosso período de estágio, percebemos que o farmacêutico tem um papel crucial no setor 

hospitalar, melhorando a prestação de cuidados de saúde e a qualidade dos serviços. Este estágio 

permitiu-nos aprender imensos conteúdos teóricos e práticos sobre as funções de um farmacêutico e 

permitiu também que crescêssemos profissionalmente. 

Com esta experiência percebemos que ser farmacêutico é muito mais que validar e dispensar 
medicamentos, ser farmacêutico é fazer a diferença na vida de alguém cuidando da saúde dos seus 

utentes. 
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ANEXOS 
Anexo I – Hospital de Braga. 

 
Figura 1.  Exterior do Hospital de Braga. 
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Anexo II – Esquema organizacional dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de 

Braga. 
 

 
Figura 2.  Planta da Farmácia do Hospital de Braga. 
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Anexo III – Exemplo de Cartões Kanban®. 

  
Figura 3. Cartões Kanban®. 
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Anexo IV – Requisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. 
  

Figura 4. Anexo VII – Modelo nº1506” da INCM. 
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Anexo V – FDS® (Fast Dispensing System). 
 

 

Figura 5. Máquina FDS®.  
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Anexo VI – Kardex®. 

 
Figura 6. Máquina Kardex®. 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospi talar 
Hospi tal  de Braga  

2018/2019  

29 
 

Anexo VII – Exemplo de reembalagem de um comprimido. 
 

 
Figura 7. Reembalagem de um comprimido.  
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Anexo VIII – Quadro da Distribuição Clássica. 
 

 
Figura 8. Quadro da DC.  
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Anexo IX – Quadro das rotas de distribuição. 
 

 
Figura 9. Quadro das rotas de distribuição.  
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Anexo X – Consola Sistema Pyxis® Medstation® 3500. 
  

Figura 10. Pyxis® na UCIP. 
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Anexo XI – Consola Sistema Pyxis® Medstation® 3500. 
 

 
Figura 11. Pyxis® nos SF.  
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Anexo XII – Exemplo de kits de medicação para o Bloco Operatório. 
  

Figura 12. Kits de medicação para o BO. 
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Anexo XIII – Cofres de estupefacientes. 
 

 
Figura 13. Sala dos estupefacientes.  
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Anexo XIV – Requisição para a administração de estupefacientes e 

psicotrópicos. 
 

Figura 14. Anexo X – Modelo nº1509” da INCM.  
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Anexo XV – Requisição/prescrição de medicamentos hemoderivados. 
 

Figura 15. Modelo nº1804 - “Via Farmácia”.  
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Anexo XVI – Requisição/prescrição de medicamentos hemoderivados. 

Figura 16. Modelo nº1804 - “Via Serviço”.  
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Anexo XVII – Folha de rosto da justificação de receituário de medicamento extra-

formulário. 

 

 
 
 
  

Figura 17. Frente do pedido de autorização de dispensa de 
medicamentos em regime ambulatório pelos SF. 
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Anexo XVII – Verso da justificação de receituário de medicamento extra-
formulário.  

Figura 18. Verso do pedido de autorização de dispensa de 
medicamentos em regime ambulatório pelos SF. 
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Anexo XVIII – Regimes excecionais de comparticipação no site do INFARMED. 

  
Figura 19. Printscreen dos regimes de comparticipação. 
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Anexo XIX – Cartão de Identificação do Utente na Distribuição em Ambulatório. 

Figura 20. Cartão de Identificação do Utente.  
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Anexo XX – Folha de rosto do Formulário de Autorização de Prescrição da 

Talidomida. 

Figura 21. Formulário de Autorização de Prescrição da Talidomida.  
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Anexo XXI – Livro do Doente (Em cima: capa; Em baixo: secção destinada ao 

registo/calendarização do tratamento). 
 

Figura 22. Livro do Doente. 
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Anexo XXII – Reembalamento de medicamentos, por equipamentos 
semiautomáticos, nomeadamente pela FDS®. 
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Anexo XXIII – Matriz de risco para medicamentos citostáticos e outras misturas 

intravenosas. 
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