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RESUMO 

O presente relatório de estágio integra a descrição das atividades realizadas na Farmácia 

Lusa ao longo de quatro meses. Quatro meses estes, onde foi realizada a aplicação prática de 

todos os conhecimentos teóricos adquiridos na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

durante os 5 anos de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.  

O relatório integra duas partes distintas, sendo que na primeira parte é descrito o 

funcionamento da farmácia em questão, assim como todas as atividades realizadas e 

conhecimentos adquiridos durante este estágio. A segunda parte refere-se exclusivamente aos 

projetos realizados. No primeiro projeto, elaborei um panfleto sobre infeções do trato urinário 

para distribuir aos utentes, um Power Point de formação interna com o mesmo tema, e um 

inquérito dirigido aos membros da equipa da farmácia. No segundo projeto, elaborei tabelas 

relativas à vacinação, tendo como alvo tanto os utentes como os membros integrantes da 

equipa da farmácia Lusa, e um inquérito dirigido apenas aos profissionais. Os objetivos de ambos 

os projetos foi formar a equipa da farmácia no âmbito dos temas abordados, de forma a 

melhorar a qualidade do atendimento e, além disso, educar os utentes. Ambos os projetos 

obtiveram feedback positivo tanto por parte da equipa como da comunidade. 

Esta oportunidade de estágio em Farmácia Comunitária foi uma experiência enriquecedora, 

onde pude desenvolver a minha capacidade de aconselhamento farmacêutico, e onde, por 

orientação do Dr. João Paulo Correia, pude consolidar todo o conhecimento técnico-científico 

obtido ao longo do meu percurso académico. 
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INTRODUÇÃO 

O Farmacêutico de Farmácia Comunitária (FC) é o profissional de saúde com mais impacte 

quanto ao aconselhamento ao doente, visto ser quem tem maior disponibilidade. É mais prático 

e de maior rapidez, em caso de dúvida ou mesmo de doença de cariz não grave dirigir-se a uma 

farmácia do que marcar uma consulta para obter aconselhamento médico. Além disso, se por 

qualquer dúvida que surja, o doente se dirigir aos hospitais, clínicas e centros de saúde, estes 

ficarão lotados, não tendo a capacidade de tratar de forma correta os casos a serem realmente 

tratados nestes locais. Por isso, é importante que o Farmacêutico fique encarregue do 

aconselhamento, não apenas no que se refere ao medicamento do qual é o profissional mais 

competente, como também deve ser encarregue do aconselhamento ao utente, seja sobre 

hábitos de vida saudáveis ou mesmo sobre cuidados a ter na vida quotidiana, tendo em conta a 

patologia ou preocupação do utente. 

Durante a minha estadia na Farmácia Lusa (FL), foi-me incutido o hábito de fazer um correto 

aconselhamento quando se dirigiam a mim com este intuito, mas também o hábito de manter 

sempre a farmacovigilância e de ter a iniciativa de aconselhar o doente, quando achava 

oportuno.  

A Tabela 1 representa o cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio.  

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas durante os quatro meses de estágio. 
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PARTE I: Farmácia Lusa e Atividades 

Desenvolvidas 

1.  Organização da Farmácia Lusa 

1.1. Localização Geográfica 

A FL localiza-se na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro nº287 4580-104, no concelho de 

Paredes, distrito do Porto, Portugal. Encontra-se perto do centro da cidade de Paredes, junto de 

diversas habitações, da Clínica Dentária ORALMED, da Clínica Diamantino Leal-medicina Física e 

Reabilitação e tem nas redondezas o Hospital Particular de Paredes, o Centro de Saúde e a 

estação de comboios. Todas estas condições geográficas contribuem para uma heterogeneidade 

da afluência à farmácia, afluência esta que aumenta em dias de feira municipal, sendo que esta 

é a farmácia que se encontra mais próxima do local onde esta se realiza. 

1.2. Espaço Físico 

1.2.1. Espaço Exterior 

A FL encontra-se no rés-do-chão de um bloco de apartamentos (Anexo 1), tendo entrada 

acessível a portadores de cadeira de rodas. Encontra-se sinalizada com a cruz verde das 

farmácias portuguesas e podemos visualizar de forma legível tanto o nome da instalação, como 

o nome do diretor-técnico (DT), assim como o horário de funcionamento e indicação da farmácia 

pertencente ao município que estará a realizar serviço durante a noite, estando conferidos todos 

os requisitos legais [1]. Nas noites de serviço da FL, o atendimento ocorre através de um postigo 

existente na lateral esquerda da farmácia. As montras servem de divulgação de produtos 

farmacêuticos e das possíveis promoções existentes, mantendo sempre o aspeto profissional 

exigido para um estabelecimento de saúde. Existe, em frente à entrada da farmácia, 

estacionamento reservado exclusivamente para os clientes da mesma. 

1.2.2. Espaço Interior 

O espaço interior é constituído por sala de atendimento ao público, armazém, laboratório, 

instalações sanitárias e gabinete de atendimento personalizado, conforme o estipulado para as 

instalações de uma FC, e ainda, gabinete de atendimento personalizado [2] (Anexo 2). Estas 

condições têm como finalidade garantir a privacidade dos utentes e disponibilizar-lhes a maior 

comodidade possível. Servem, igualmente, para garantir a segurança e conservação das 

características dos produtos farmacêuticos e dos medicamentos. 
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1.2.2.1. Front office 

É constituído pelo gabinete personalizado e sala de atendimento ao público, composta pela 

área comum e zona de atendimento. 

O gabinete personalizado é uma divisão que confere privacidade ao utente, 

nomeadamente em caso de administração de injetáveis e para obter aconselhamento 

farmacêutico relativo a assuntos de cariz mais sensível. 

Na área comum, existem expositores com gamas de cosméticos e dermocosméticos, 

produtos de puericultura e produtos de higiene oral e corporal. É integrada por uma zona com 

mesa e cadeiras para os utentes e/ou acompanhantes, onde se realiza a determinação de 

parâmetros fisiológicos/bioquímicos e por uma balança, na qual os utentes podem verificar os 

parâmetros: altura, peso e índice de massa corporal (IMC). 

Na zona de atendimento ao público, encontram-se quatro balcões equipados com 

computador, terminal de multibanco, leitor de cartão de cidadão e impressora de 

recibos/faturas. Nas gavetas dos balcões, assim como nas gavetas atrás destes, estão alguns 

medicamentos que são vendidos com maior frequência, de forma a agilizar o atendimento. Nas 

prateleiras atrás dos balcões, encontram-se vários MNSRM, como produtos fitoterápicos e 

suplementos alimentares. 

1.2.2.2. Back office 

O back office, de acesso restrito, é composto pelo armazém, laboratório e instalações 

sanitárias. 

O laboratório da FL, onde se preparam os manipulados, é pequeno, mas corretamente 

equipado como dita o Decreto-Lei (DL) n.º 48547, de 27 de Agosto de 1968 [3].   

No armazém da farmácia, existe uma porta para o exterior por onde são entregues todas 

as encomendas de medicamentos e produtos farmacêuticos, evitando, assim, que estes passem 

pelo front office. Procede-se à verificação e ao registo de entrada no sistema informático (SI), 

numa bancada posicionada nesta zona, que possui computador, leitor ótico, impressora de 

códigos de barras e telefone, usado para receber e fazer chamadas aos clientes e fornecedores, 

com o intuito de realizar ou anular encomendas e esclarecer dúvidas. É nesta bancada que se 

procede igualmente à gestão de devoluções e à faturação, assim como outras atividades que 

estejam relacionadas com a gestão da FL. De forma a agilizar todos estes processos, é acima 

desta bancada que se encontram, numa prateleira, capas com os registos relativos à gestão das 

encomendas, assim como registos de dispensa de psicotrópicos e estupefacientes, e de 
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medicamentos veterinários. Para o armazenamento dos medicamentos, o armazém da FL está 

equipado com oito estantes. Os MNSRM e MSRM encontram-se em estantes separadas, sendo 

que estes últimos ainda são separados em produtos de marca registada e genéricos. Uma vez 

atribuída a respetiva estante, estes são distribuídos por ordem alfabética, com exceção dos 

xaropes, que, por serem muito pesados e haver maior risco de quebrarem, se encontram nas 

prateleiras de baixo. Os medicamentos e produtos termolábeis que necessitam de condições de 

conservação entre os 2ºC e os 8ºC são armazenados num frigorífico, sendo as condições 

controladas por um termo-higrómetro. Uma das prateleiras da estante mais próxima à bancada 

tem como finalidade o armazenamento de produtos que foram reservados, estando separados 

em pagos e não pagos e devidamente identificados com o nome da pessoa a quem o produto se 

destina. Quando os produtos reservados exigem temperaturas baixas para a sua conservação, 

estes estão num local próprio no frigorífico e devidamente identificados. 

Os medicamentos das prateleiras são regularmente repostos em gavetas, que, apesar de 

também pertencerem ao armazém, se localizam perto da zona de atendimento, de forma a 

agilizar o processo. Estas gavetas estão, de igual forma, organizadas por ordem alfabética e são 

repostas de maneira a que as datas de validade estejam também por ordem, de modo a que, 

durante o atendimento, seja sempre dispensado o produto cuja data de validade é menor. As 

ampolas estão nas gavetas de cima e, pelas mesmas razões que nas prateleiras, os xaropes estão 

localizados nas gavetas de baixo. Os psicotrópicos e estupefacientes, os chás, os produtos 

veterinários e os produtos do “Protocolo Controlo Diabetes Mellitus” estão dispostos em 

gavetas próprias. 

Os medicamentos devem ser conservados dentro de certos critérios, e, para que tal 

aconteça, as farmácias devem apresentar equipamentos de medição e registo de temperatura 

e humidade [1]. A FL possui, conforme o estipulado, um termo-higrómetro no frigorífico e outro 

no armazém, que permitem a realização contínua destas medições, sendo o registo da medição 

destas grandezas realizado de duas em duas semanas e os dados arquivados numa capa 

específica.  

1.3. Horário de Funcionamento  

A FL encontra-se em funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, desde as 8h45 até às 

22h30. Ao sábado desde as 9h até às 20h30 e ao domingo o horário de funcionamento é das 

9h30 às 21h, havendo pausa para almoço da 13h às 14h30. Ocasionalmente, a FL é nomeada 

para serviço permanente de 24h. 
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O meu horário foi estabelecido de segunda-feira a sexta-feira desde as 9h30 até às 17h30, 

com uma hora de pausa para almoço. 

1.4. Recursos Humanos 

De acordo com o DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto [2], as FCs devem dispor de pelo menos 

dois farmacêuticos, de forma a que esteja pelo menos um destes profissionais de saúde na 

farmácia durante todo o horário de funcionamento.  

A gestão da farmácia é por norma atribuída ao DT, um farmacêutico, sendo este igualmente 

responsável pelos atos realizados pelos restantes membros da equipa. 

A FL é constituída por uma equipa de sete profissionais dos quais três são farmacêuticos 

(Dr. João Paulo Correia, Dra. Liliana Morais e Dra. Ana Catarina Ferreira), três são TSDT (Cecília 

Campos, Pedro Moreira e Isabel Martins) e por um TAF (Gualter Correia). Conforme a legislação 

em vigor, todos os membros apresentam durante o horário de trabalho um cartão de 

identificação, onde se pode ler o nome e título profissional de cada um [2]. A inclusão de 

estagiários na FL ocorre consoante o estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, DL n.º 288/2001, 

de 10 de Novembro [4]. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de interagir com todos os elementos da FL, 

estando rodeada por um ambiente que era simultaneamente profissional e amigável, o que me 

permitiu melhorar a capacidade de lidar com os desafios e atividades quotidianas da FC. 

1.5. Utentes 

Os utentes que frequentam a farmácia englobam várias faixas etárias e estratos 

socioeconómicos. Parte dos utentes são habituais, dada a proximidade da farmácia à sua área 

de residência e/ou local de trabalho. Outros são esporádicos, uma vez que, como nomeado 

anteriormente, a FL tem nas suas proximidades a estação de comboios e alguns 

estabelecimentos direcionados aos cuidados de saúde, e para além disso, ainda se localiza perto 

do local onde ocorre a feira municipal. Os utentes que frequentam a farmácia são na maioria 

idosos, pelo a medicação dispensada em maior escala corresponde à das doenças crónicas como 

diabetes, colesterol e hipertensão arterial. Existem, no entanto, bastantes jovens que 

comparecem à FL, sendo um dos motivos o facto de esta se encontrar entre o caminho que 

muitos destes fazem entre a estação de comboios e a Escola Secundária de Paredes. Dentro 

desta faixa etária mais jovem, são muitas vezes solicitados produtos como suplementos 

alimentares e dermocosméticos/cosméticos.  
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2. Gestão da Farmácia Lusa 

2.1. Sistema Informático 

O SiFarma2000®, utilizado na FL, é um SI bastante intuitivo e de fácil acesso. A gestão do 

produto é realizada com o auxílio deste SI, desde o momento da entrada na receção até ao 

momento da sua saída no atendimento, e são geradas informações como: nº de stock, prazo de 

validade (PV), preço de venda à farmácia (PVF), preço de venda ao público (PVP), imposto sobre 

o valor acrescentado (IVA), margem, bónus e condição/desconto, o que facilita certas atividades 

desempenhadas diariamente pelo farmacêutico comunitário, como o controlo de stock e 

consulta de estatísticas de venda.  

No atendimento, o SI permite gerar fichas para novos utentes, registar observações sobre 

estes e aceder à ficha de utentes regulares para verificar histórico de vendas e dados pessoais, 

como nome completo e nº de contribuinte. Além disso, permite selecionar o modo de venda de 

medicamentos (com ou sem comparticipação e, em certos casos, venda suspensa ou devolução), 

permite aceder a informação técnico-científica, possibilita imprimir etiquetas de posologia, 

efetuar reservas pagas e não pagas e proceder ao abatimento de descontos e vales, entre outras 

funcionalidades. No atendimento existe, ainda, a possibilidade de aceder ao Cartão Saúde das 

Farmácias Portuguesas, de modo a acumular pontos que são convertidos em desconto. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de trabalhar com o SiFarma2000®, usando 

diariamente o menu de atendimento e o de receção de encomendas, pelo que posso confirmar 

que o achei bastante intuitivo e um excelente auxiliar no quotidiano na FC. 

2.2. Gestão de Stocks 

A gestão de stocks ocupa um papel fundamental nos resultados comercias e financeiros das 

FCs, assim como na satisfação dos utentes, sendo este último, o objetivo principal. Um dos 

pontos críticos é o estabelecimento de quantidade de stock mínimo de segurança, ou seja, a 

quantidade de cada produto que se deve manter na farmácia de modo a nunca haver rutura 

deste stock. Do mesmo modo, deve-se estabelecer um stock máximo, para que não haja 

acumulação do produto na farmácia. 

Na FL, o responsável pela gestão dos stocks é o DT. Este tem como função estabelecer um 

stock mínimo e máximo consoante as vendas efetuadas nos meses anteriores, sendo estas 

vendas acedíveis na ficha do produto no SiFarma2000®. Ao se realizar as encomendas, também 

se deve ter em atenção produtos que são utilizados sazonalmente como protetores solares. 
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Enquanto que os MSRM têm um PVP fixo em todas as farmácias, chamado preço impresso 

na caixa (PIC), os MNSRM têm um PVP, que é definido pelo DT, que estabelece a margem que 

constituirá o lucro para a farmácia. Este valor é obtido através de um cálculo de percentagem 

sobre o PVF. 

Durante o estágio, observei as encomendas diárias por consulta do histórico de vendas e 

efetuei encomendas instantâneas. Além disso, procedi ao controlo de stocks por contagens 

físicas, visto ser normal ocorrerem, por vezes, pequenos erros no stock, sendo estes 

rapidamente corrigidos.  

2.3. Encomendas e Fornecedores 

As farmácias obtêm medicamentos, de forma a satisfazer as necessidades do utente, 

realizando encomendas a grossistas/fornecedores autorizados pelo INFARMED [1].  

A FL tem como principal fornecedor a OCP®, sendo que a Empifarma® e a PHF® são também 

distribuidores frequentes. A escolha dos fornecedores tem como critérios tanto o PVF, como 

tempo de entrega e também algumas campanhas promocionais favoráveis à farmácia. 

No ato de compra do produto é essencial que o DT, responsável por esta função na FL, 

verifique se a compra se encontra de acordo com os requisitos de qualidade da farmácia e os 

requisitos legais [5]. 

As encomendas podem ser diárias, instantâneas ou manuais, via verde ou via gadgets. As 

encomendas diárias, onde se encomendam produtos que foram sido vendidos na FL, são 

efetuadas à OCP® quatro vezes por dia de segunda a sexta-feira, enquanto que ao Domingo, 

apenas é realizada a encomenda uma vez. O SI gera automaticamente os produtos a 

encomendar e o DT rege-se pelos stocks mínimos e máximos gravados na ficha do produto, 

assim como a entrada e saída destes produtos. As encomendas instantâneas são realizadas no 

SiFarma2000® quando durante um atendimento, não se encontram disponíveis na farmácia ou 

a referência ou o número de embalagens requeridas pelo utente. Nesta situação, é criada uma 

reserva paga ou não paga. No caso das reservas pagas, é impresso um segundo talão no ato de 

pagamento, em que um fica com a pessoa e outro fica na farmácia, ambos com o mesmo número 

atribuído. Para além disso, ainda se regista numa tabela destinada para este efeito, o código 

nacional do produto (CNP), a quantidade, o nome e a dose do produto assim como o nome e 

contacto do utente. No caso das reservas não pagas apenas é feito o registo, numa tabela 

destinada às encomendas não pagas, em que se colocam as mesmas informações que na tabela 

das reservas pagas. Existe a possibilidade de usar a via telefónica quando há a necessidade de 
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confirmar a existência de um produto. Uma outra maneira é a realização esporádica de 

encomendas por via-verde, projeto iniciado pelo INFARMED por colaboração com associações 

profissionais do setor do medicamento, cujo principal objetivo é garantir um melhor acesso a 

medicamentos cuja exportação/distribuição intracomunitária é sujeita a notificação prévia ao 

INFARMED [6]. As farmácias aderentes que não tenham stock podem realizar a encomenda via-

verde através da ficha do produto no SiFarma2000®, desde que tenham em pose uma receita 

válida. Quanto à aplicação gadget, a FL usa a da OCP® no ambiente de trabalho que permite, 

entre outros componentes, consultar referências e realizar as encomendas.  

Algumas compras são realizadas em maior quantidade, com menor periodicidade, como as 

encomendas de reforço de certos medicamentos, principalmente genéricos, de grande rotação 

na farmácia que são por norma associados a doenças crónicas, como é o caso das Estatinas. 

Estas encomendas também são feitas no caso de certos MNSRM e outros produtos 

farmacêuticos, especialmente cosméticos e produtos de higiene. Estas encomendas são 

realizadas diretamente aos laboratórios, através, por exemplo, dos delegados de informação 

médica e garantem o stock a longo prazo destes produtos. 

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de realizar frequentemente encomendas 

instantâneas nos atendimentos e a encomendas manuais para dar entrada dos produtos no SI. 

Assisti à realização das encomendas diárias pelo DT, bem como por outros responsáveis, na 

ausência deste. 

2.4. Receção e Verificação de Encomendas 

A receção de encomendas, processo pelo qual é dada a entrada no SI dos produtos que 

chegam à farmácia, é realizada diariamente, podendo ser qualquer membro da equipa a realizar 

esta tarefa. As encomendas vêm em caixas devidamente identificadas pelo grossista, número 

da encomenda, quantidade de caixas por encomenda e guia de faturação em duplicado.  

O guia de remessa, que vem a acompanhar as caixas com as encomendas ou que está, em 

certos casos, no gadget da OCP®, contém o n.º da encomenda, fornecedor, destinatário, n.º da 

fatura, CNP, designação do produto, quantidade pedida, quantidade enviada, PVP, PVF ou PVA 

juntamente com margem, descontos, valor líquido, valor de IVA e também o valor total da 

encomenda.  

A receção é realizada no separador “Receção de Encomendas” no SiFarma2000®, onde se 

identifica a encomenda a dar entrada pelo número associado, ou usando a opção [F3], 

“Consultar”. Se a compra tiver sido feita via gadget, é necessário criar encomenda manual antes 



Farmácia Comunitária 2018/2019  
 

                   Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

9 

de rececionar. Após seleção da encomenda, introduz-se o n.º da fatura e o valor total desta e 

começa-se a introduzir os produtos, por leitura ótica do código de barras correspondente ao 

CNP, existente na caixa de cada um, ou por introdução manual do mesmo. Durante este 

processo é crucial ter atenção ao estado da embalagem, caso seja necessário proceder-se à 

devolução de algum produto, por este se encontrar danificado. Antes de concluir a receção da 

encomenda, deve-se proceder ao acerto no SI do PVF, da margem adotada para os produtos de 

venda livre e as condições dos descontos realizados. A presença do PVP na rotulagem dos 

medicamentos é obrigatória, portanto é necessário que a farmácia coloque etiqueta com preço 

nos MNSRM, sendo que os MSRM já têm este valor impresso na caixa [7]. Para concluir a 

receção, o SIFARMA2000® deve assumir o mesmo valor final que está na fatura.  

Após verificação de todos estes parâmetros, conclui-se a receção e o SI atualiza os stocks 

automaticamente.  

A receção de encomendas foi a primeira tarefa que realizei no inicio do meu estágio, o que 

me permitiu ter acesso a certos medicamentos pela primeira vez. Esta tarefa consciencializou-

me para os produtos mais vendidos na FL e ajudou-me a perceber que podem ocorrer erros de 

stock, validades e preços, e que, por isso, é uma tarefa na qual se deve estar bastante atento. 

2.5. Armazenamento dos Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

Os produtos devem ser armazenados de modo a cumprir as regras de conservação 

indicadas pelo fabricante e de forma a facilitar a sua dispensa durante o atendimento. Para 

cumprir este objetivo é imprescindível que produtos que precisam ser mantidos no frigorífico 

entre 2 - 8ºC de modo a manter as suas características, como vacinas e insulinas, sejam 

armazenados rapidamente, após a chegada à farmácia.  

Na FL há o cuidado de ir organizando os produtos acabados de chegar atrás, debaixo e mais 

para a esquerda, uma vez que, durante a dispensa eles vão sendo retirados da frente para trás 

e da direita para a esquerda. Segundo os mesmos critérios, os produtos vão sendo transferidos 

das prateleiras do armazém para as gavetas, de dentro para fora, de modo a que sejam 

dispensados primeiro os produtos mais antigos, uma vez que durante a dispensa são retirados 

os produtos que se localizam mais externamente. Deste modo, evita-se que os produtos com 

menor PV fiquem retidos na farmácia e para além disso garante-se que os primeiros produtos a 

chegarem à farmácia são também os primeiros a sair. A este tipo de metodologia é dada a 

designação de First Expired First Out (FEFO) e First In First Out (FIFO).  
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Além disso, de forma a agilizar a dispensa e para evitar erros, os produtos veterinários estão 

numa gaveta específica, separados dos produtos de uso humano, assim como os psicotrópicos 

e estupefacientes e chás também se encontram separados dos restantes, cada um na sua gaveta 

exclusiva. Existem ainda zonas separadas para cada tipo de medicamento e produtos 

farmacêuticos tanto no front office como no back office, como descrito em 1.4.2. Espaço 

interior.  

Começaram a incutir-me, desde o início do estágio, a metodologia associada à organização 

tanto do armazém, como do front office da FL. Deste modo, assim que iniciei o atendimento 

pude fazê-lo de forma mais ágil.  

2.6. Gestão de Devoluções e quebras 

Caso haja inconformidades nas encomendas, como PV expirado, produto enviado/pedido 

erradamente, embalagens danificadas ou produto retirado do mercado, deve-se efetuar a sua 

devolução ao fornecedor de origem.  

Produtos que estejam para ser devolvidos ou destruídos devem estar isolados dos restantes 

e corretamente identificados [1]. As devoluções efetuadas no SI realizam-se no separador 

“Gestão de Devoluções”, começando-se por identificar o fornecedor em questão, os produtos a 

serem devolvidos e a data/hora que se está a realizar a devolução, assim como a data/hora de 

recolha dos mesmos. Em seguida, seleciona-se uma das razões já disponíveis no SI para 

realização da devolução e no final são impressas três cópias. O original e o duplicado seguem 

para o fornecedor ao qual o produto está a ser devolvido, e o triplicado permanece na farmácia 

e é armazenado no dossier “Devoluções não regularizadas”. As cópias do documento da 

devolução devem ser todas carimbadas, assinadas e datadas. 

Caso a devolução seja aceite pelo fornecedor, regulariza-se no separador “Regularização de 

Devoluções” e ou há substituição do produto ou emissão de nota de crédito do mesmo à 

farmácia. Caso a devolução seja negada é necessário proceder ao registo das quebras, o que vai 

representar um prejuízo para a farmácia, tendo em consideração que esse produto, não estando 

nas suas devidas condições, não pode ser vendido pela farmácia. É obrigatório reportar as 

quebras às finanças e guardar os respetivos documentos durante 5 anos. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de observar a realização de algumas 

devoluções. Na maioria dos casos, o motivo foi por expiração do PV ou por danificação da caixa 

que envolve os medicamentos. 
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2.7. Gestão de Faturação e Receituário 

Parte do PVP ou, em alguns casos, o total dos MSRM é comparticipado pelo SNS. Esta 

comparticipação, para os utentes, é feita no momento de dispensa do produto. Posteriormente, 

para a farmácia receber o valor destas comparticipações é necessário realizar todos os meses o 

processo de conferência de receituário e faturação. Na FL, este processo é realizado no primeiro 

dia do mês.  

Existem dois tipos de receitas diferentes, as manuais e as eletrónicas, sendo que as 

eletrónicas podem ser apresentadas em papel ou então desmaterializadas, sendo apresentados 

apenas os códigos de acesso de forma a que esta possa ser aberta no sistema.  

O procedimento de tratamento do receituário é diferente nas receitas eletrónicas e nas 

receitas manuais. Existem certos critérios a ter em conta para que o SNS devolva o valor das 

comparticipações à FC, entre os quais, estar presente a assinatura do médico prescritor e do 

utente, o intervalo máximo entre a prescrição e a dispensa ser de 30 dias, ser necessário estar 

assinalado o regime de comparticipação de forma correta assim como o motivo de uso de receita 

manual, o número de embalagens ser inferior a 4, a forma farmacêutica (FF) e a dosagem 

dispensadas coincidirem com as prescritas e ser usado o modelo de receitas manuais em vigor, 

uma vez que foi implementado novo modelo a Julho de 2019 [8, 9]. Para além disso, as receitas 

manuais precisam estar preenchidas com a mesma caneta, com a mesma caligrafia e não podem 

apresentar rasuras [10]. Como são bastantes critérios a ter em conta, é imprescindível que a 

verificação feita antes da dispensa da receita manual seja realizada com prudência, e além disso, 

que haja uma dupla verificação durante o processo de conferência.  

Após conferência, junta-se as receitas, já organizadas automaticamente pelo SI em lotes de 

30 conforme o tipo de comparticipação ou entidade responsável por certa complementaridade 

(a mesma entidade pode incluir mais que um organismo). De seguida, são impressos verbetes 

identificativos de lote (VIL) que especificam o número de receitas de cada organismo. 

Posteriormente, imprime-se a relação resumo de lote (RRL), onde a informação é descrita 

segundo o lote. Além disso, existe uma fatura, onde estão descritas as quantidades e valores de 

todas as RRL de um mesmo organismo. O encarregado da conferência deve carimbar, assinar e 

datar as faturas, e carimbar os VIL. Para cada organismo, cada lote de receitas tem então que 

apresentar uma cópia do VIL, quatro cópias da RRL e quatro da fatura, sendo que uma cópia da 

RRL e uma da fatura ficam na farmácia e as restantes cópias vão para a Associação Nacional de 

Farmácias (ANF), ficando esta com uma das cópias, enviando as duas restantes para o organismo 
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correspondente. A ANF envia o valor da comparticipação à farmácia e posteriormente o 

organismo correspondente envia o mesmo valor à ANF. Se o regime de comparticipação for o 

SNS, cada lote de receitas apresenta uma cópia do VIL, duas cópias das RRL e duas da fatura, 

sendo que da mesma forma que descrito anteriormente uma cópia da RRL e uma da fatura ficam 

na farmácia e as restantes são enviadas para o SNS. 

Durante o estágio, realizei a dispensa de várias receitas manuais, visto que a FL se encontra 

próxima a vários locais onde alguns médicos têm preferência por este tipo de receita, pelo que 

verifiquei a facilidade com que aparecem os erros nomeados anteriormente. Nestes casos, havia 

sempre uma dupla verificação por outro funcionário que estivesse a realizar o atendimento 

perto de mim, ou que estivesse livre. Além disso, assisti à organização das receitas em VIL, RRL 

e resumo total. 

2.8. Controlo do Prazo de Validade 

É indispensável realizar o controlo do PV de forma a cumprir o DL n.º307/2007, de 31 de 

Agosto [2] que dita que as farmácias não podem dispensar produtos, sejam MSRM ou MNSRM, 

fora do PV. Para tal, como já nomeado anteriormente, procede-se à dispensação dos produtos 

com menor PV, método conhecido por FEFO. Além disso, a FL realiza o controlo mensal dos 

produtos cujo PV terminará no final do mês seguinte, com exceção dos produtos do “Protocolo 

Controlo DM”, nos quais o controlo é realizado para os produtos cujo PV terminará em 3 meses. 

Este controlo é feito por impressão da “Lista de Controlo de Prazos de Validade” através do SI. 

A lista, gerada automaticamente é fiável, uma vez que durante a recessão de encomendas há o 

cuidado de introduzir ou atualizar o PV de cada produto. Caso se verifique que afinal o PV é 

maior do que o gerado na listagem, aponta-se o PV real e posteriormente corrige-se estes 

valores no SI. Caso os produtos estejam realmente com o PV a terminar são retirados, separados 

e devolvidos ao fornecedor. 

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

Controlo de Prazos de Validade”, de forma a averiguar se o PV indicado na listagem era 

realmente o correto. Caso estivesse errado, procedia à correção manual, no SiFarma2000®. 

2.9. Controlo da Humidade e Temperatura 

Na FL, o controlo de humidade e temperatura é realizado quinzenalmente, sendo de 

momento, da responsabilidade da Dra. Ana Catarina Ferreira. A FL tem dois termo-higrómetros 

localizados no frigorífico e armazém. 
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Como nomeado anteriormente, os medicamentos termolábeis, que exigem 

armazenamento entre 2 a 8ºC estão no frigorífico. Outros produtos que não exigem estas 

condições são armazenados a uma temperatura ambiente entre os 15 a 25ºC. As condições de 

humidade não devem ultrapassar os 60%, sendo que no frigorífico não há medição deste 

parâmetro, apenas é avaliada a temperatura.  

Após registo da medição destas grandezas, são impressos gráficos com as variações 

atingidas tanto de temperatura como de humidade e arquivados numa pasta específica. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de assistir à recolha dos termo-higrómetros e 

registo das temperaturas e humidade, assim como armazenar os dados impressos para uma 

eventual inspeção.  

3.  Dispensa de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

Um dos atos farmacêuticos principais e que exige maior responsabilidade é a dispensa de 

medicamentos, quer esta dispensa seja de acordo com uma prescrição médica, quer seja 

aconselhada perante a situação do utente. Em ambos os casos, o farmacêutico deve informar 

corretamente o utente sobre a ação farmacológica e posologia do medicamento, assim como 

eventuais efeitos secundários a se estar atento, e deve ter em especial atenção possíveis 

interações medicamentosas, no caso de o utente estar a tomar mais que um medicamento. 

Todas estas ações estão de acordo com as Boas Práticas do Farmacêutico (BPF) [5]. 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os medicamentos são sujeitos a receita médica caso seja preenchida uma ou mais das 

seguintes condições: (a) Haver a possibilidade de, mesmo sendo usados para o fim a que se 

destinam, afetarem negativamente, de forma direta ou indireta, a saúde do doente, caso sejam 

usados sem vigilância médica, (b) Haver a possibilidade de, ao serem usados frequentemente e 

em dose considerável para fins que não aqueles a que se destinam, possam afetar 

negativamente a saúde de forma direta ou indireta, (c) Caso seja indispensável aprofundar a 

atividade ou reações adversas causadas por determinadas substâncias ou preparações à base 

dessas substâncias que estes medicamentos contenham, e/ou (d) serem destinados a 

administração via parentérica [11]. 

A dispensa de MSRM é o ato profissional em que há a cedência de medicamentos aos 

utentes mediante receita médica. Consta nas BPFs: (a) Receção e validação da prescrição, (b) 

Avaliação da farmacoterapêutica, (c) Identificar e resolver possíveis PRM, (d) Dispensa do 
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medicamento, (e) Informar o utente, oralmente e por escrito, de forma a que este não careça 

de qualquer dúvida sobre o tratamento, (f) Oferta de serviços farmacêuticos tendo em conta o 

caso do utente em questão e (g) Criação e manutenção de um histórico do utente de forma a 

posteriormente rastrear qualquer medicamento por ele comprado e qualquer ação 

farmacêutica relevante [5]. Em consequência da última afirmação, pode haver casos de cedência 

de urgência (DCU) de MSRM, sem que o utente apresente prescrição médica caso se trate de 

um utente habitual e com historial farmacoterapêutico [5].  

3.1.1.  Prescrições Médicas 

Como já referido em 2.7. Gestão de Faturação e Receituário, na FC podemos depararmo-

nos com prescrições manuais e eletrónicas, sendo estas últimas divididas em desmaterializadas 

ou seja, “sem papel” e em materializadas, ou seja, impressas em papel [8]. 

 Segundo o Despacho n.º 2935B/2016, de 25 de Fevereiro de 2016, a 1 de Abril de 2016 a 

receita desmaterializada tornou-se obrigatória para todas as entidades do SNS [12]. O objetivo 

da implementação deste modelo eletrónico foi permitir a prescrição tanto de MSRM como de 

MNSRM em maior quantidade de embalagens por medicamento, assim como um maior número 

de medicamentos diferentes numa mesma receita. Neste tipo de receita, ao contrário das 

receitas manuais, o utente tem a vantagem de poder aviar todos os produtos prescritos ao 

mesmo tempo ou então em datas distintas, desde que dentro da validade da receita. Além disso, 

pode levantar todas as embalagens na mesma farmácia ou então em farmácias diferentes. 

De acordo com a Portaria n.º224/2015, de 27 de julho, todos os medicamentos, incluindo 

manipulados, estupefacientes/psicotrópicos e certos produtos de saúde, sejam com ou sem 

comparticipação, como por exemplo dispositivos médicos e alimentação especial, devem ser 

prescritos eletronicamente [13]. Esta obrigatoriedade não é aplicada, excecionalmente, caso as 

prescrições sejam realizadas no domicílio, quanto há falhas no SI, quando os profissionais que 

as prescrevem, prescrevam no máximo 40 receitas por mês e em situações de inadaptação 

comprovada do prescritor ao SI. Nestas exceções, a prescrição é feita manualmente.  

Seja qual for o tipo de receita devem constar a DCI da SA, FF, dosagem, dimensão da 

embalagem, CNP e/ou QRcode, posologia e número de embalagens quanto aos produtos a 

dispensar [14]. Os produtos só podem ser designados pela sua denominação comercial, pela 

marca ou pelo nome do titular da autorização de introdução no mercado (AIM) quando [10]: (a) 

Só existe o medicamento original de marca e licenças ou quando o genérico que existe não é 

comparticipado, (b) Apenas podem ser prescritos para determinadas indicações terapêuticas; 
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(c) O prescritor apresenta justificação técnica quanto à impossibilidade de substituição do 

medicamento que prescreveu.   

Todas as receitas devem apresentar numeração única atribuída pela base de dados nacional 

de prescrições (BDNP), local de prescrição, identidade financeira responsável (SNS, subsistemas 

públicos do SNS, SNS-Acidente, ISS ou acordos internacionais), e além disso nome clínico, 

especialidade e contacto telefónico do prescritor assim como nome, número nacional e regime 

especial de comparticipação R ou O do utente [10]. A receita manual, assim como já nomeado 

em 2.7. Gestão de Faturação e Receituário, para além de ter que apresentar todos os campos 

devidamente preenchidos, não pode apresentar rasuras, só pode ter no máximo quatro 

medicamentos prescritos e deve incluir, quando aplicável, a portaria do despacho de 

comparticipação para determinadas doenças. Caso os medicamentos sejam 

psicotrópicos/estupefacientes ou produtos do “Protocolo Controlo DM”, só este grupo de 

medicamentos podem estar prescritos na receita manual.  

Em algumas receitas, tanto manuais como eletrónicas, podem aparecer exceções 

justificando a impossibilidade de substituir o medicamento prescrito por outro, mesmo que este 

seja seu biossimilar [10, 12]. A exceção a corresponde à dispensa de medicamentos com 

margem/índice terapêutico estreito identificados numa lista definida pelo INFARMED [10, 15]. 

Quando a exceção b está assinalada, o farmacêutico só pode dispensar o medicamento 

prescrito, porque terá havido uma RA prévia a um similar [10]. A exceção c é assinalada quando 

o utente necessita do medicamento para tratamento superior a 28 dias, sendo que esta é a única 

exceção em que o doente pode exercer o direito de escolher outro medicamento similar, desde 

que o preço deste seja inferior ao do prescrito [10]. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de aviar os 3 tipos de receitas, sendo as mais comuns 

as eletrónicas materializadas. Quanto às receitas manuais, a maior dificuldade que senti, foi 

quanto à compreensão da letra, especialmente no primeiro mês, enquanto ainda não conhecia 

bem o nome de todos os produtos. Identifiquei erros em bastantes receitas, especialmente no 

mês de transição entre os modelos de receitas manuais. A receita já estar fora do PV, apresentar 

rasuras e a falta de preenchimento de alguns requisitos, como a assinatura do médico prescritor 

foram problemas também muito comuns. O maior problema das receitas desmaterializadas é o 

facto de os utentes idosos terem alguma dificuldade em compreender o processo e a adaptar-

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

preencher os espaços dos códigos de dispensa e opção. No entanto, ao fazer isto, também 

surgem alguns problemas, porque surgiram utentes que achavam que ainda tinham uma receita 
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por aviar “no telemóvel”, porque não se lembravam que se tratava da mesma receita que foi 

impressa em formato de talão. No entanto, considerei que apesar de surgirem estes casos, estas 

continuam a ser o tipo de receitas que originam menos problemas, visto que as manuais, como 

nomeado anteriormente, têm imensos requisitos a cumprir, e que nas eletrónicas 

materializadas, muitas vezes a impressão era de má qualidade ou o papel já estava em mau 

estado, ao ponto de nem o leitor ótico ler o código de barras nem ser legível os algarismos dos 

códigos. 

3.1.2. Validação da Prescrição Médica e Ato de dispensa 

Antes de iniciar a dispensa dos medicamentos prescritos, é necessário identificar o doente, 

o médico e as entidades responsáveis pelo pagamento, verificar o PV da prescrição, interpretar 

o tratamento, identificar o medicamento e identificar e resolver algum eventual PRM que não 

permita a dispensa [5]. Durante a dispensa de medicamentos prescritos por DCI da SA e com 

grupo homogéneo, o farmacêutico deve conceder ao utente, o direito de optar, caso exista, 

entre os medicamentos com mesma dosagem, FF e dimensão da embalagem. 

O farmacêutico deve avaliar a indicação terapêutica, dosagem, frequência e duração do 

tratamento, possíveis intolerâncias, contraindicações, alergias e interações, assim como aspetos 

legais, pessoais e socioeconómicos do doente, de modo a descobrir se existem PRM [5]. Os PRM 

detetados devem ser resolvidos pelo farmacêutico, sendo que se necessário este deve contactar 

o médico que prescreveu os medicamentos. 

O farmacêutico deve promover a adesão à terapêutica, esclarecendo potenciais dúvidas da 

ação terapêutica, posologia e RAs. Se a receita médica contiver mais do que um medicamento, 

é essencial alertar o utente para potenciais interações medicamentosas. Em casos de dispensa 

de medicação habitual deve-se perguntar ao utente se ele está a experienciar alguma RA devido 

ao uso crónico. Manter um contacto próximo ao utente facilita a troca de informação.  

Durante o meu estágio, fui verificando a dificuldade que os utentes apresentavam em 

transpor as suas dúvidas e preocupações, o que dificultava a identificação de PRMs. A maioria 

dos PRMs que identifiquei foram relacionados com o estado socioeconómico do utente, o que 

consegui resolver, na maior parte dos casos, encomendando medicamentos genéricos similares 

através do gadget da OCP. Nunca ocorreu a necessidade de ter de recorrer a chamada telefónica 

para contactar com o médico. 
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3.1.3. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são aqueles cujas SAs constam nas tabelas 

do DL n.º 15/93, de 22 de janeiro e no Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro [16, 

17]. Estes medicamentos estão sob um maior controlo porque causam facilmente dependência 

e são alvo de tráfico ilícito, pelo que devem ser prescritos isoladamente tanto nas receitas 

eletrónicas materializadas como nas receitas manuais. Nestas duas, estes medicamentos são 

prescritos no tipo RE enquanto que nas desmaterializadas a linha de prescrição é do tipo LE [10].  

Na dispensa de psicotrópicos ou estupefacientes, é necessário a apresentação do Cartão de 

Cidadão (CC) da pessoa para a qual se destinam os medicamentos e caso não seja esta a pessoa 

que os está a solicitar, é igualmente preciso o CC desta pessoa, sendo obrigatório que esta seja 

maior de idade [10]. Além dos dados presentes no CC, é ainda necessário preencher a morada 

tanto do utente como da pessoa à qual vão ser dispensados os medicamentos [10]. No final da 

dispensa são impressos 2 talões “Documento de Psicotrópicos” em que consta esta informação 

toda e são arquivados num dossier. 

3.1.4. Regimes de Comparticipação 

O INFARMED é a entidade responsável pela regulamentação e autorização do preço dos 

medicamentos comparticipados pelo SNS. Os MNSRM não são, por norma, comparticipáveis, 

sendo que os MSRM podem ser comparticipados por regime geral ou especial. No regime geral 

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

legislada. Existem quatro escalões, sendo que o escalão A corresponde a 90%, o B a 69%, o C a 

37% e o D a 15% [10]. Cada escalão corresponde a um grupo e subgrupo farmacoterapêutico 

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

entidade prescritora e consumo [10].  

As receitas eletrónicas automaticamente assumem o regime de comparticipação em 

questão (01, que corresponde ao normal do SNS, ou por exemplo o 48, regime do SNS especial 

para reformados e/ou pensionistas). Quando as receitas são manuais, é necessário introduzir 

manualmente no SI o código correspondente ao plano. De modo a faturar as prescrições 

manuais, procede-se a uma impressão no verso da receita, onde é preciso estar a assinatura do 

doente. O profissional que dispensou os medicamentos deve ainda carimbar, assinar e datar o 

verso da receita.  

No regime de comparticipação normal 01 está incluída a ADSE e, para além disso, existem 

várias complementaridades de comparticipação para grupos de profissões específicas ou para 



Farmácia Comunitária 2018/2019  
 

                   Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

18 

seguros privados, como SAVIDA, para os funcionários da empresa EDP, SAMS, MEDIS, 

MULTICARE, entre outros. 

A comparticipação em regime especial é feita em função do beneficiário, de patologias ou 

grupos especiais de utentes ou cidadãos estrangeiros com estatuto de refugiados ou direito de 

asilo em Portugal. No caso dos beneficiários, a taxa sob o PVP de MSRM é acrescida de 5%, 

correspondente ao escalão A e 15%, correspondente aos escalões B, C e D. No caso do PVP dos 

medicamentos ser igual ou inferior ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo, a taxa 

aplicada é de 95% em qualquer escalão. A comparticipação de medicamentos para certas 

patologias e grupos especiais de utentes é definida por um despacho do estado e graduada 

consoante as entidades que prescrevem ou dispensam [10]. Os cidadãos estrangeiros com 

estatuto de refugiados ou direito de asilo em Portugal têm acesso gratuito ao SNS em casos de 

urgência, nos cuidados de saúde primários e assistência medicamentosa na área de residência 

segundo a Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho [10, 18]. O Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, 

lúpus, hepatite C crónica, insuficiência renal, psoríase e a SIDA são algumas das patologias cujos 

medicamentos são comparticipados [14]. Os pensionistas, assim como situações de procriação 

medicamente assistida, de nascimento prematuro e de necessidade de administração da 

hormona de crescimento também têm direito a este regime especial de comparticipação [14]. 

Existe ainda uma comparticipação especial quanto aos produtos relativos ao programa de 

controlo da DM, havendo 85% de comparticipação sobre o PVP de tiras-teste para medição da 

glicemia capilar e 100% de comparticipação para agulhas, seringas e lancetas [19].  

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são medicamentos que não apresentam as condições descritas para MSRM e 

na maioria dos casos não têm comparticipação [20]. É autorizada pelo INFARMED a venda de 

alguns MNSRM fora das farmácias, no entanto a venda deve ser efetuada por farmacêuticos, 

técnicos de farmácia ou sob a sua responsabilidade. Segundo o DL n.º128/2013, de 5 de 

setembro existe uma subcategoria de MNSRM de venda exclusiva em farmácia (MNSRM-EF) 

[21]. O PVA dos MNSRM é livre sendo que apenas estão fixadas as margens máximas de 

comercialização destes medicamentos [22].  

Durante o meu estágio, verifiquei que a automedicação e a indicação farmacêutica de 

MNSRM é muito comum e é uma área na qual o farmacêutico necessita intervir ativamente, 

uma vez que, por serem medicamentos que não necessitam de receita médica, levam a que os 

utentes se desleixem no seu uso, quando mal informados. Devemos alertar os utentes quanto à 
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ação, modo de utilização, duração e RAs. Dos MNSRM-EF que mais dispensei, estão o verniz de 

amorolfina e as formas tópicas de ácido fusídico.  

3.3. Outros Produtos Farmacêuticos 

3.3.1. Produtos Manipulados 

Os medicamentos manipulados classificam-se em fórmulas magistrais ou preparados 

oficinais. As fórmulas magistrais são preparadas consoante o descrito numa receita médica 

enquanto  que os preparados oficinais são preparados usando indicações compendiais de uma 

farmacopeia ou formulário [23]. 

O farmacêutico deve, durante todo o processo, assegurar a qualidade da preparação tendo 

em conta as BPF e a segurança relativa às doses das SAs e às interações medicamentosas [23].   

O PVP dos medicamentos manipulados preparados nas Farmácias de Oficina reflete os 

critérios estabelecidos na lei, tendo em conta o valor dos honorários de preparação (baseado 

num fator F, cujo valor é periodicamente atualizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)), 

o preço das matérias-primas e o preço dos materiais de embalagem [24]. Em caso de prescrição 

médica, os medicamentos manipulados são comparticipados em 30% do PVP [10]. Por 

despacho, os medicamentos manipulados comparticipáveis constam numa lista, proposta pelo 

INFARMED e a aprovar anualmente pelo Governo [25]. Para além dos medicamentos que 

constam nessa lista, podem ser comparticipados tanto pelo Serviço Nacional de Saúde como 

pela ADSE, os medicamentos manipulados que cumprem uma ou mais das seguintes condições 

[25]: “(a) Inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual SA, na forma 

farmacêutica pretendida; (b) Existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos 

preparados industrialmente; (c) Necessidade de adaptação de dosagens ou formas 

farmacêuticas às carências terapêuticas de populações específicas, como é o caso da geriatria e 

da pediatria.” 

Na FL, apesar desta ter todas as condições para tal, não são comuns prescrições com 

manipulados. Durante o estágio, tive a oportunidade de preparar uma fórmula magistral de 

álcool boricado (Anexo 3), com o auxílio da Dr.ª Ana Catarina Ferreira. Este manipulado é muito 

usado como desinfetante devido à sua ação bacteriostática e fungicida. 

3.3.2. Medicamentos de Uso Veterinário 

Medicamentos de uso veterinário são medicamentos que têm como população alvo os 

animais e cuja SA ou SAs contêm propriedades curativas ou preventivas de doenças ou de 
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sintomas e que ao serem administrados restaurem ou modifiquem funções fisiológicas ou 

auxiliem no diagnóstico médico-veterinário [26]. 

Durante o meu estágio, verifiquei que, na FL, não há procura de muita variedade de 

produtos para uso veterinário. Os produtos mais vendidos têm como finalidade a desparasitação 

de cães e gatos. Quanto à desparasitação externa, o produto que mais vendi foi o ELIMINALL®, 

um antiparasitário cuja dosagem varia com o peso do animal, enquanto que para desparasitação 

interna foi o CAZITEL PLUS®, antiparasitário que é vendido por unidose, já que é necessário um 

comprimido por cada 4kg do peso do gato ou por cada 10 kg do peso do cão. 

3.3.3. Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos têm a mesma finalidade dos medicamentos, mas ao contrário 

destes não utilizam ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas para cumprirem com o 

efeito pretendido no corpo humano [27]. São qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo que tem como objetivo [27]: “ (a) Diagnóstico, prevenção, controlo, 

tratamento ou atenuação de uma doença; (b) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou 

compensação de uma lesão ou de uma deficiência; (c) Estudo, substituição ou alteração da 

anatomia ou de um processo fisiológico; (d) Controlo da conceção.” 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de dispensar meias de descanso, pulsos 

elásticos, preservativos, testes de gravidez, tiras-teste e agulhas para medição de valores 

bioquímicos, seringas, compressas e gazes. 

3.3.4. Suplementos Alimentares 

Suplementos alimentares são géneros alimentícios que contêm nutrientes ou constituintes 

com efeito nutricional ou fisiológico vendidos em diferentes FFs e que têm como finalidade 

complementar e suplementar o regime alimentar normal [28]. 

O farmacêutico deve ter o cuidado quanto a qual suplemento alimentar aconselhar, assim 

como o de explicar detalhadamente como o tomar de modo a ter os efeitos pretendidos.  

Durante o estágio, tentei sempre aconselhar o utente da melhor forma e alertá-lo para o 

facto de que os suplementos alimentares não substituem uma dieta variada nem outra 

medicação receitada pelo médico. Os suplementos alimentares que mais vendi, na FL, foram o 

SARGENOR® e o MOVITUM® para combater a fadiga, o BIOACTIVO SLIM DUO® para perder peso 

e o BIOACTIVO GLUCOSAMINA DUPLO® para o bom funcionamento das articulações e 

cartilagens. 
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3.3.5. Produtos Fitoterápicos  

A fitoterapia baseia-se no uso de extratos vegetais ou substâncias derivadas de plantas para 

a prevenção e tratamento de doenças, sendo estes classificados como suplementos alimentares 

ou como medicamentos à base de plantas [11]. Medicamentos à base de plantas são 

caracterizados por terem, exclusivamente, uma ou mais SAs à base de plantas, uma ou mais 

preparações à base de plantas, ou uma associação de ambas [11]. Estes são sujeitos a estudos 

de qualidade, segurança e eficácia e controlados pelo INFARMED. Na FL são muitas vezes 

dispensados produtos como SPASMURIN® VALDISPERT® e FITOS®. 

3.3.6. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Os produto cosméticos consistem em qualquer substância ou preparação com a finalidade 

de serem colocados nas partes mais externas do corpo humano, como é o caso da epiderme e 

dos dentes, com o objetivo de limpar, perfumar, modificar aspeto, proteger, manter em bom 

estado e/ou de corrigir odores corporais [29]. 

Na FL as marcas mais comuns de cosméticos e dermocosméticos são a ROC®, AVÈNE®, 

VICHY®, PIZ-BUIN®, NEUTROGENA®, AVEENO®, MUSTELA®, BIODERMA®, LA ROCHE-POSAY®, 

URIAGE®, BARRAL® e a ISDIN®. Quanto a champôs, existem da KLORANE® e da FOLSTIM®. 

Quanto a saúde oral, a ELGYDIUM® é a marca com mais quantidade de produtos, existindo 

também produtos da COREGA® para cuidados com próteses, pastas dos dentes da BEXIDENT® e 

pastas e colutórios da ARTHRODONT®. 

Durante o estágio, senti muita dificuldade a aconselhar este tipo de produtos, porque, 

durante o meu percurso no MICF, não estive inscrita em nenhuma cadeira com formação nesta 

área específica. Considero que, no estágio na FL, aprendi muito. No entanto, não tive muita 

oportunidade de vender estes produtos. Quase tudo o que aprendi, nesta área, foi-me 

transmitido pelo Dr. João Paulo Correia e pela restante equipa, que se demonstraram 

incansáveis na minha formação contínua. Durante a minha estadia na FL, houve uma formação 

sobre os produtos da ELGYDIUM®, pelo que, a partir dessa formação, me senti mais capaz de 

realizar um bom aconselhamento, especialmente em vendas cruzadas, quando se tratava desta 

marca. 
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3.3.7. Artigos de puericultura 

Puericultura é a área da saúde que se dedica aos cuidados com o ser humano em 

desenvolvimento, garantindo a saúde da mãe e da criança. Os produtos mais comuns são 

biberões, chupetas, papas, leites, fraldas, tetinas, bombas de amamentação, entre outros.  

Na FL estão disponíveis vários produtos da CHICCO®, leites da marca NAN® e APTAMIL® e 

papas da BLEDIPAPA® e da NUTRIBÉN®. Os leites são classificados em 1, 2 ou 3 consoante a idade 

das crianças a que destinam, sendo usado o leite nº1 até aos seis meses, o nº2 dos seis aos doze 

meses e o nº 3 para crianças com mais de um ano. A APTAMIL® apresenta um leite da gama HA 

que é hipoalergénico e a NAN® contém uma gama Confort que deve ser utilizado em bebés com 

tendência a terem obstipação. 

Durante o meu estágio, não tive muita oportunidade de vender muitos produtos de 

puericultura. Os produtos que passei a aconselhar mais facilmente foram os leites, por um lado, 

porque são os mais vendidos na FL e, por outro, porque, durante o tempo de estágio, 

compareceu na farmácia um delegado da APTAMIL®, que deu uma pequena formação sobre os 

tipos de leite e quando devemos aconselhar cada um. 

4. Serviços Farmacêuticos Adicionais 

4.1. Lar Irmandade da Misericórdia de Paredes 

 Devido à proximidade dos locais, caso o Lar Irmandade da Misericórdia de Paredes tenha 

acumuladas três receitas ou caso tenha alguma prescrição urgente, um membro da equipa da 

FL é enviado ao lar para reunir as receitas, sendo estas validadas na farmácia, fazendo-se a 

faturação com os dados do lar. Excecionalmente, no caso de alguns doentes, um funcionário do 

lar dirige-se à farmácia com as receitas, para que os medicamentos sejam dispensados e 

posteriormente pagos por algum familiar. 

4.2. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

Na FL é possível determinar os valores de glicémia, colesterol total, triglicerídeos, pressão 

arterial (PA), peso, altura e IMC. 

A FL possui uma balança que automaticamente pesa e mede a pessoa, após inserir uma 

determinada quantia. No final, esta redige um pequeno relatório com o peso, altura e IMC, que 

corresponde à divisão entre o peso e o quadrado da altura da pessoa. Neste relatório indica 

ainda se o IMC corresponde ou não ao normal, sendo o normal de 18,5 a 24,9 kg/m² [30]. 
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Para medição da PA, importante indicador para o risco cardiovascular, a FL utiliza um 

tensiómetro de pulso, sendo a PA ótima pretendida de <120 e < 80, para a sistólica e a diastólica, 

respetivamente [31].  

A determinação da glicémia serve para os doentes diabéticos poderem realizar a 

monitorização da sua doença. Entre outros parâmetros, é diagnosticado DM quando o valor de 

glicemia em jejum é igual ou superior a 126 mg/dl, ou com um valor de glicemia ocasional igual 

ou superior a 200 mg/dl [32]. 

Quanto ao perfil lipídico, os triglicerídeos devem ser medidos em jejum e apresentar 

concentração igual ou inferior a 150 mg/dl e o colesterol total deve ser igual ou inferior a 190 

mg/dl [33]. O colesterol HDL deve ser superior a 40 mg/dl no homem e superior a 45 mg/dl na 

mulher [33]. 

Durante os quatro meses de estágio, tive a oportunidade de fazer estas medições aos 

utentes, desenvolvendo competências de aptidão quanto ao funcionamento dos respetivos 

equipamentos. Na FL, o parâmetro medido mais recorrentemente é o da PA, havendo muitos 

utentes com os valores acima do recomendado. Nessas situações, recomendava alterações do 

estilo de vida, tais como aumentar a proporção de frutas, legumes e saladas em detrimento de 

gorduras, hidratos de carbono, enchidos e carnes. Além disso, diminuir o aporte de sal, evitar 

bebidas alcoólicas e tabagismo, beber muita água e fazer caminhadas durante as horas mais 

frescas do dia, tendo em conta que o meu estágio decorreu durante o verão. 

4.3. Administração de injetáveis 

Devem ser os farmacêuticos com formação para administrar injetáveis a realizar a 

administração de vacinas não incluídas no PNV (Plano Nacional de Vacinação). Na FL, são 

administradas formas farmacêuticas injetáveis, tanto de aplicação subcutânea como 

intramuscular pelo Dr. João Paulo Correia ou pela Dr.ª Ana Catarina Ferreira. 

Apesar de não ter formação para administrar injetáveis, durante o meu estágio, e, com a 

autorização dos utentes, pude assistir à administração de alguns injetáveis. 

4.4. Valormed 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos responsável pela gestão de resíduos de 

medicamentos sem uso. Esta sociedade disponibiliza às farmácias contentores de cartão para 

que possam depositar os medicamentos entregues pelos utentes por já não serem usados ou 

porque terminou o PV. Uma vez cheios, os contentores devem ser trocados por um novo, 
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selados com a indicação do nome e número da farmácia para que, posteriormente, possa ser 

levantado pelo distribuidor correspondente e entregues nos centros de triagem para o devido 

tratamento por reciclagem ou incineração segura com valorização energética dos resíduos [34]. 
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PARTE II: Projetos Desenvolvidos 

1. Tema I: Fitoterapia nas Infeções do Trato Urinário e Outros 

Métodos Profiláticos 

1.1. Enquadramento teórico 

1.1.1. Caracterização da patologia 

As infeções do trato urinário (ITU) são, depois das respiratórias, as infeções mais comuns 

no ser humano, surgindo quando há invasão de bactérias e consequente inflamação do sistema 

urinário [35, 36]. Estas bactérias alcançam o sistema urinário através do exterior ou, 

ocasionalmente, através do sangue ou da linfa, e podem colonizar qualquer parte do sistema 

urinário, como a uretra, bexiga, ureteres ou rins [35, 37]. Caso as bactérias estejam instaladas 

na uretra ou na bexiga, estamos perante uma ITU baixa, designada, no primeiro caso, de uretrite, 

e no segundo caso, de cistite [35, 38, 39]. No caso de estarem localizadas nos rins designa-se de 

pielonefrite, e estamos diante uma ITU alta, que pode progredir, com aparecimento de abcesso, 

septicémia ou mesmo falha renal, caso não seja devidamente tratada [35, 38, 39]. A ITU alta, 

surge muitas vezes, após quadro de cistite, porque há deslocação ascendente das bactérias que 

se encontravam na bexiga [35]. Geralmente, quanto mais intensos os sintomas, mais grave é a 

pielonefrite [39]. Além disso, as ITUs são classificadas em complicadas e em não complicadas. 

As não complicadas não estão associadas a alterações funcionais e/ou anatómicas, enquanto 

que as complicadas estão [39]. Estas alterações podem ser: rim em forma de ferradura, rim 

ectópico, refluxo vesico-uretral, entre outras [40, 41].  

Os agentes etiológicos causadores das ITUs diferem conforme o contexto em que infetam 

os doentes, podendo estes contextos ser na comunidade ou no hospital. Na comunidade, 

normalmente, as bactérias que dão origem às ITUs são gram-negativas [35]. A Escherichia coli 

(E.coli) é o agente etiológico mais recorrente (70 a 90% dos casos), no entanto, o Staphylococcus 

saprophyticus, Staphylococcus aureus, Streptococcus do grupo B e D, Enterococcus faecalis, 

Klebsiella pneumoniae, Enterobacter sp., Proteus sp., Pseudomonas sp., entre outras estirpes, 

podem estar na origem destas infeções [37]. Nas ITUs de origem hospitalar, os agentes 

etiológicos são mais variados, prevalecendo as enterobactérias. A E. coli deixa de ser o agente 

principal, mas mantem-se comum, e verifica-se um aumento das infeções por Proteus sp., 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp., Enterobacter sp. e Enterococcus faecalis. Além disso, 
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em ambiente hospitalar o agente etiológico pode ser fúngico, nomeadamente espécies de 

Candida, comuns em doentes com algálias [35]. 

1.1.2. Manifestações Clínicas e Diagnóstico 

A presença de mais de 100.000 UFC/ml (Unidades Formadoras de Colónias) de urina é 

indicativa de bacteriúria [42]. A bacteriúria assintomática é definida por colonização de bactérias 

na urina sem que haja manifestação sintomática [35, 42]. Pode ocorrer quando o sistema 

imunitário do indivíduo ainda é eficaz na neutralização das bactérias que alcançam o sistema 

urinário. Caso deixe de ser eficaz, ocorre a inflamação e o indivíduo apresentará os sintomas 

característicos das ITUs [35]. É considerada infeção urinária recorrente (IUR) quando, nos 

últimos 12 meses, o doente teve três ITUs, ou então, quando teve duas ITUs num espaço de 

tempo de 6 meses [43]. 

Alguma sintomatologia característica das ITUs consiste em sensação de ardor ou dor 

durante a micção, acompanhada de dificuldade em iniciar a micção (disúria), necessidade 

imediata e constante em urinar (polaquiúria), quando iniciada a micção o volume eliminado 

tende a ser escasso (oligúria), cheiro desagradável na urina, modificação da cor, aspeto turvo 

por presença de leucócitos e pus na urina (piúria), existência de sangue (hematúria) e, em alguns 

casos, dor ligeira na parte inferior abdominal [35, 39, 42]. Nas cistites, que albergam 90% das 

ITUs na mulher, estas são as manifestações mais comuns, sendo que, nas ITUs altas, são ainda 

acrescentadas, presença de dor lombar, febre, vómitos, náuseas e/ou calafrios, apesar de, em 

raros casos, também serem manifestados estes sintomas em ITUs baixas [39, 42, 44]. 

O diagnóstico é muitas vezes realizado atendendo apenas às manifestações clínicas, sendo 

estabelecido o tratamento sem recorrer a diagnóstico laboratorial [35]. No entanto, os testes 

laboratoriais são muito importantes, nomeadamente se estivermos perante IURs e 

especialmente quando se trata de doentes hospitalizados e de crianças [36]. As amostras de 

urina, para realização de testes laboratoriais, devem ser recolhidas em condições asséticas e 

seguir critérios rigorosos que variam consoante a condição e/ou idade do doente [36]. O 

diagnóstico laboratorial é constituído por diversas fases, sendo o mais habitual iniciar por 

observação microscópica acompanhada de urocultura, de forma a averiguar a existência ou 

inexistência de microrganismos [36]. Se a presença de microrganismos for confirmada, 

prossegue-se ao teste de sensibilidade aos antibióticos (TSA), que permite analisar qual o 

antibiótico (AB) mais indicado para o tratamento da ITU em causa [36]. Em alternativa às 

primeiras etapas de diagnóstico laboratorial para averiguar a existência de componentes 
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anormais na urina indicativos de ITUs, como leucócitos, nitritos, proteínas e sangue, pode fazer-

se um teste rápido qualitativo (Combur®), disponível em muitas farmácias. No entanto, o único 

teste que permite identificar o melhor AB a usar para o tratamento é o TSA. Em alguns casos, é 

necessário proceder a ecografias, tomografias ou ressonâncias magnéticas para averiguar 

possíveis alterações estruturais/anatómicas na origem das IURs [35, 36]. 

1.1.3. Fatores e Grupos de Risco 

Há uma grande discrepância no número de casos de ITUs que atingem mulheres e homens, 

sendo estimado que as mulheres com idade compreendida entre os 20 e os 50 anos têm 50 

vezes mais ITUs que homens no mesmo intervalo de idade [45]. O género feminino, por si só, 

representa um grupo de risco. Pressupõe-se que 1/3 das mulheres sofre desta patologia antes 

de atingir os 24 anos e que 40 a 50% das mulheres adultas já manifestou no mínimo uma ITU 

[46]. Um fator anatómico que justifica estes valores é a existência de uma distância muito 

pequena entre a uretra e o ânus no género feminino, o que facilita a deslocação do ânus para a 

uretra, de bactérias como a E. coli, presentes na flora intestinal [35]. Além disso, a uretra 

feminina é muito menor, quando equiparada com a masculina, permitindo o movimento 

ascendente dos agentes patogénicos até à bexiga [35]. Outro fator fisiológico é a gravidez, 

porque há alguma imunossupressão, modificação no esvaziamento vesical por estase provocada 

pela expansão do útero e pelo acréscimo da concentração de progesterona que desencadeia o 

relaxamento vesical [47]. Para além disso, mulheres sexualmente ativas e durante o período 

menstrual ou menopausa estão mais suscetíveis a ter ITUs. Outro grupo de risco que apresenta 

grande incidência de pielonefrites são as crianças do sexo masculino até completarem 1 ano, 

porque apresentam refluxo vesico-uretral [35]. A existência de anomalias nos órgãos do sistema 

urinário, como cálculos renais, tumores, malformações congénitas e aumento do volume da 

próstata provocam obstrução e aumentam a probabilidade de ter uma ITU [48]. Quando há IURs 

nos homens, quase sempre está associado a um destes problemas estruturais, ao contrário das 

mulheres, em que as IURs são comuns, mesmo sem que haja qualquer anomalia [35]. Existe 

também maior incidência de ITUs em doentes institucionalizados ou submetidos a algaliação 

[49]. Diabéticos, por poderem sofrer dano renal e dano nos nervos, pessoas com doenças 

sexualmente transmissíveis (DST) e doentes neurológicos, cuja inervação está modificada 

promovendo a estase vesical também fazem parte dos grupos de risco [47, 50].  

Além disso, existem certos comportamentos de risco, que podem levar ao desenvolvimento 

de ITUs, como por exemplo: ingerir água imprópria para consumo, nomeadamente águas de 
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poço; tomar banho e nadar em piscinas públicas, rios e mar; maus hábitos de higiene íntima e 

inserção de objetos estranhos, tais como sondas [35, 51]. 

1.1.4. Tratamento Farmacológico Convencional 

Para tratar as ITUs sintomáticas é necessário tomar ABs e, em certos casos, recorrer a 

cirurgia, de forma a reparar anomalias estruturais/anatómicas no sistema urinário [45]. Além 

disso, são muitas vezes prescritos anti-inflamatórios para atuar na inflamação propriamente dita 

e medicamentos para aliviar os sintomas, como anticolinérgicos, entre outros grupos de 

fármacos. Para aliviar os sintomas, dois dos fármacos mais utilizados são o cloridrato de 

flavoxato (Urispas®), inibidor das fosfodiesterases, levando ao relaxamento das fibras 

musculares lisas do trato urinário, e o cloreto de tróspio (Urivesc®), antagonista muscarínico, 

que conduz ao relaxamento do tecido muscular liso e à diminuição do tónus contráctil [52].                   

Os ABs usados para tratar as ITUs variam consoante o local do sistema urinário em que está 

localizada a infeção, o agente patogénico que queremos eliminar e consoante o estado 

fisiológico do doente. Como nomeado anteriormente em 1.1.2. Manifestações Clínicas e 

Diagnóstico, muitas vezes, o diagnóstico é realizado tendo em conta apenas as manifestações 

clínicas e o doente que se deseja tratar, sem se saber qual o agente etiológico. Estes casos 

ocorrem, por norma, quando se desconfia com certo grau de certeza, do caso mais comum de 

ITU, ou seja, de cistite não complicada, e de que o agente que a está a provocar é uma das 

bactérias mais comuns nestas situações, como a E. coli. Neste caso, o tratamento de primeira 

linha é nitrofurantoína, 100 mg, via oral (VO), 4 vezes/dia, durante 5 dias (contraindicada se a 

clearance de creatinina for < 60 ml/min e na mulher grávida), sulfametoxazol-trimetoprim (SMX-

TMP), 160/800 mg, VO, 2 vezes/dia, durante 3 dias, ou fosfomicina 3 g, dose única [42, 45, 53]. 

A nitrofurantoína atua como bactericida, no entanto desconhece-se o seu mecanismo de ação 

[54]. O trimetoprim e o sulfametoxazol associados, atuam de forma sinérgica, bloqueando, 

sequencialmente o metabolismo do ácido fólico da bactéria, matando-a [55]. Quanto à 

fosfomicina, classe recente e de estrutura não relacionada com outros ABs, funciona como 

bactericida, impedindo a síntese da parede celular pela inibição da formação do peptidoglicano 

[56]. 

As quinolonas e fluoroquinolonas, como a ciprofloxacina e a levofloxacina, costumavam ser 

usadas como um dos tratamentos preferenciais para as ITUs, entre outras infeções. No entanto 

a Food and Drug Administration (FDA) confirmou, em 2018, que foram descobertos efeitos 

adversos graves associados à toma deste grupo de ABs e o Infarmed lançou, no mesmo ano, 

uma circular, confirmando novas restrições de utilização para estes ABs [57, 58]. Entre os efeitos 
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adversos mais graves, foram descritos desenvolvimento de problemas de saúde mental e 

hipoglicemia grave, podendo levar a coma e conduzir à morte [57, 58]. As fluoroquinolonas são 

usadas atualmente apenas em casos específicos, como alternativa aos ABs de primeira linha, e 

são proibidos em certos grupos de doentes [58]. Entre as alternativas, para outros tipos de ITUs 

e/ou para grupos específicos de doentes, estão também a associação amoxicilina + ácido 

clavulânico, 625mg (500+125mg), de 8/8horas, e algumas cefalosporinas, como a ceftriaxona 

(cefalosporina de 3ªgeração) [42, 45]. 

O desenvolvimento de resistências aos ABs já é um assunto preocupante há algumas 

décadas, no entanto, nos últimos anos, o número de resistências tem aumentado de forma 

ainda mais alarmante [59, 60]. O motivo do aparecimento destas resistências é muitas vezes o 

uso indevido dos ABs, quer seja por tomá-los de forma errada, como por os tomar sem 

necessidade. Entre 2011 e 2012, foi realizado um estudo, em Portugal, em 5 centros hospitalares 

da zona de Lisboa e Alentejo, com uma amostra de 104 casos de ITUs em indivíduos com idade 

igual ou superior a 18 anos [46]. Relativamente à E. coli, dos ABs nomeados anteriormente, 

confirmou-se resistência para a amoxicilina com ácido clavulânico em algumas estirpes, assim 

como resistências à ciprofloxacina, apesar de serem menos do que o esperado, tendo em conta 

estudos anteriores [46]. O antibiótico em que houve mais resistências foi a associação 

trimetropim-sulfametrazol, enquanto que na nitrofurantoína e na fosfomicina não foi 

identificada qualquer resistência [46]. Apesar dos resultados obtidos no estudo, é necessário ter 

em conta que, além do estudo ter sido realizado há alguns anos, podendo ter surgido mais 

resistências, a amostra do estudo é relativamente pequena e abrangia pessoas da mesma zona 

do país, não sendo possível tirar conclusões gerais quanto à população portuguesa. 

1.1.5. Métodos Profiláticos  

1.1.5.1. Medidas preventivas e Higiene Íntima 

O aconselhamento farmacêutico não passa apenas pelo tratamento farmacológico, sendo 

necessário manter vigilância sob outros aspetos que possam ser causas de ITUs, como simples 

hábitos rotineiros. As práticas que podem evitar as IURs passam por ingerir muitos líquidos, 

essencialmente água, aumentando, desta forma, o fluxo de urina, o que leva à eliminação das 

bactérias presentes no trato urinário, nunca reter a vontade de urinar e tentar sempre esvaziar 

a bexiga por completo, além disso, terminada a micção, é essencial realizar a limpeza da frente 

para trás, evitando que as bactérias da zona retal se desloquem para o trato urinário [61]. Como 

descrito anteriormente, as relações sexuais fazem parte dos fatores de risco, podendo este risco 
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ser diminuído bebendo água antes e após as relações e urinar após terminar o ato [61]. A 

presença de humidade cria um ambiente propício à propagação fúngica e bacteriana e por isso 

é indispensável usar roupa interior transpirável e de algodão evitando a acumulação de 

humidade e para além disso deve-se evitar o uso de roupas apertadas de maneira a não afetar 

a flora vaginal [61]. Deve-se evitar fumar tabaco, consumir café, bebidas alcoólicas, bem como 

alimentos à base de hidratos de carbono, particularmente açúcar [62, 63].  

Um dos cuidados mais indispensáveis está relacionado com a higiene íntima. Assim como 

se usa sabão para o corpo e shampoo para o cabelo, por estes apresentarem características 

específicas para a zona a que se destinam, não se deve usar sabão ou gel de banho corporal para 

limpeza das zonas genitais [64]. A mulher tem uma flora vaginal muito específica, rica em 

lactobacilos, que fazem com que o pH vaginal seja ácido, e por isso é imprescindível o uso de 

produtos de higiene íntima com pH ácido. Produtos com pH alcalino levam à destruição da flora 

natural, o que torna as mulheres mais suscetíveis a invasões por parte de agentes patogénicos 

[65]. 

1.1.5.2. Fitoterapia 

1.1.5.2.1. Arando Vermelho (Vaccinium macrocarpon) 

Tem uma composição enriquecida em água, sais minerais e compostos fenólicos, como 

flavonóides e proantocianidinas (PACs), entre outros compostos, alguns com grande valor anti-

oxidante, como Vitaminas A e C [66].  

Tem vindo a ser descrito que as PACs, flavonóides de maior concentração no arando 

vermelho, contêm características antimicrobianas, anti-adesivas, anti-oxidantes e anti-

inflamatórias [67]. Além de o arando vermelho apresentar um elevado teor deste composto, 

verifica-se ainda, que mesmo quando equiparado a outros frutos vermelhos, este é o fruto mais 

enriquecido em PACs [68]. Devido a estas particularidades, esta fruta tem vindo a ser cada vez 

mais usada, ao longo dos anos para combater as ITUs, quer seja como elemento único em 

profilaxia, em associação com outras plantas, ou em associação com a terapia farmacológica 

convencional [66]. A atividade associada às PACs e pela qual o arando vermelho tem vindo a ser 

mais requisitado está relacionada com interferência na adesão das bactérias, nomeadamente a 

E. coli, em diversos tecidos [68, 69]. As PACs do tipo A são aquelas onde foram identificadas 

propriedades anti-aderentes, mesmo em cepas de E.coli resistentes a ABs [66]. O tipo de 

polímero varia de fruto para fruto, sendo que, no arando vermelho, as PACs identificadas, são 

polímeros de epicatequina e epigalocatequina. Nas PACs tipo B, o dímero de epicatequina tem 

uma ponte de ligação C-C, enquanto que, nas PACs do tipo A, o dímero, além dessa ponte, tem 
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uma segunda ponte de ligação C-O [70]. É a esta ponte C-O que é atribuída a propriedade 

antibacteriana [70]. 

Estudos evidenciaram que o sumo extraído deste fruto tem, efetivamente, ação anti-

aderente na E.coli [68]. Foram associados vários mecanismos que justificam que o sumo de 

arando vermelho conduz a esta anti-adesão por inibição irreversível das fímbrias tipo P, entre 

os quais: os compostos ligam-se aos recetores do epitélio, criando uma inibição competitiva; os 

compostos levam à eliminação ou mascararem a existência das fimbrias tipo P; os compostos 

induzem modificações na estrutura das macromoléculas da bactéria, alterando as características 

das fímbrias e/ou diminuem a sua expressão [71]. Os PACs inibem a adesão da E. coli com 

fímbrias do tipo P às células uroepiteliais, mas não do tipo I, sendo que, em alguns estudos, é 

atribuída a função de anti-aderência da E.coli com fímbrias do tipo I à frutose, açúcar redutor 

[66, 70]. 

Os estudos realizados referentes à segurança no uso do arando vermelho não mostraram 

evidências de haver qualquer risco para as crianças, mostrando, em muitos casos, uma 

diminuição das ITUs desta população [72]. Um estudo in vivo, realizado em mulheres com idades 

compreendidas entre 25 e 70 anos, com historial de IURs, que tiveram, pelo menos, 6 ITUs no 

último ano, demonstrou que, efetivamente, os extratos concentrados deste fruto podem ser 

uma mais valia para o tratamento profilático das ITUs. A posologia seguida foi de 2 cápsulas por 

dia, perfazendo um total de 400mg de extrato concentrado de arando vermelho contendo 30% 

de compostos fenólicos. Durante os 2 anos de estudo, todas as 12 participantes mantiveram-se 

sem indícios de ITUs [73]. 

Existe, atualmente, diversas FFs em farmácias, que garantem uma toma diária de 36 mg de 

PAC, dosagem diária indicada e justificada por ensaios clínicos pela Agência Francesa de 

Segurança Sanitária dos Alimentos [70]. 

Apesar de estes compostos nunca terem mostrado efeitos adversos significativos, convém 

manter vigilância quanto à quantidade administrada, uma vez que os taninos estão associados 

a atividade adstringente, que pode provocar irritação a nível gastrointestinal (GI), e além disso, 

diminuem a absorção de ferro e tiamina e outras proteínas, com as quais formam complexos e 

bloqueiam as enzimas digestivas [74]. 

1.1.5.2.2. Pedúnculos de cereja (Prunus avium L.) 

Os pedúnculos deste fruto são enriquecidos em sais de potássio, flavonóides, derivados dos 

salicilatos e taninos [75]. 
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Os pedúnculos do fruto da cerejeira-brava são procurados pela atividade diurética, 

justificada pela presença dos sais de potássio e também pelos flavonóides [75]. O aumento da 

diurese auxilia a função renal adequada. Para além disso, apresenta atividade anti-inflamatória 

seletiva para as ciclo-oxigenases (COX) 1 e 2, como a maioria da medicação anti-inflamatória 

convencional, bem como propriedades antisséticas, depurativas, entre outras [75]. 

A atividade diurética do pedúnculo de cereja em pó foi avaliada num estudo, tendo como 

participantes 13 pessoas com idades entre os 20 e os 40 anos sem problemas renais, sendo a 

dose administrada o equivalente a 2g de pedúnculos, de 8/8h durante um dia inteiro [76]. 

Verificou-se, além do aumento do volume de urina, um aumento na excreção de sódio, cloreto 

e cálcio, não tendo sido detetada qualquer reação adversa [76]. Chegou-se à conclusão de que 

os pedúnculos de cereja podem ser usados como adjuvante no tratamento das ITUs, não sendo 

aconselhado o seu uso em doentes com cálculos renais, devido ao aumento da excreção de 

cálcio [76]. 

1.1.5.2.3. Folhas secas de Uva-Ursina (Arctostaphylos Uva-ursi.) 

A uva-ursina apresenta, na sua composição química glicósidos fenólicos, como arbutina, 

flavonóides, taninos e algum teor de hidroquinona, entre outros [77]. 

O componente de interesse para as ITUs nesta planta é a arbutina, ou arbutósido, que uma 

vez ingerido, é convertido a hidroquinona no nosso intestino [77, 78]. Esta tem atividade anti-

inflamatória e antimicrobiana [78]. A hidroquinona é absorvida e, em seguida, metabolizada, no 

fígado, formando conjugados com o ácido glucorónico e com o sulfato sendo, posteriormente, 

excretados na urina. Caso haja ITU, os conjugados de hidroquinona são hidrolisados por β-

glucosidases das bactérias, convertendo-se novamente em hidroquinona, que atua nestas 

bactérias. Este efeito antimicrobiano é favorecido pelo pH alcalino, pelo que é aconselhado 

evitar proteínas animais e outros alimentos que possam acidificar a urina, assim como é 

aconselhada a ingestão de bicarbonato de sódio, por exemplo [78]. Outras atividades benéficas 

complementares desta planta são a atividade diurética atribuída aos flavonóides e a atividade 

adstringente associada aos taninos. 

Estudos diferentes realizados em animais evidenciaram atividade diurética na uva-ursina e 

também atividade anti-inflamatória, verificando-se que a primeira atividade não conduzia ao 

aumento de excreção dos minerais sódio e potássio, e a segunda atividade era potenciada 

quando em combinação com anti-inflamatórios convencionais [78]. Um estudo realizado 

durante um ano, em 57 mulheres com casos de IURs verificou que, ao fim desse ano de 



Farmácia Comunitária 2018/2019  
 

                   Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

33 

tratamento, nenhuma das 30 mulheres que tomou a substância ativa tinha tido ITUs, havendo 

5 das 27 mulheres no grupo placebo em que foi detetada pelo menos uma ITU e não se 

verificaram quaisquer efeitos adversos [78]. 

A uva-ursina não deve ser usada para fins profiláticos contínuos ou em elevadas 

concentrações, uma vez que o uso a longo prazo, bem como a administração de altas doses, está 

associado a toxicidade hepática, provocada pela hidroquinona [78]. É desaconselhada em casos 

de problemas GI, como gastrites, devido ao seu elevado teor em taninos, e pode apresentar 

efeitos adversos, como náuseas e vómitos [78]. Além disso, a hidroquinona é inibidora da 

enzima tirosinase, que faz parte do mecanismo de síntese de melanina, pelo que o uso excessivo 

de uva-ursina pode causar despigmentação da pele [78]. 

1.1.5.2.4. Barbas de milho (Zea mays L.) 

Os estiletes e estigmas, conhecidos por barbas de milho, são enriquecidos em sais de 

potássio, flavonóides e taninos, entre outros [79]. 

São os sais de potássio e os flavonóides presentes na composição química que fazem das 

barbas de milho um fitoterápico com atividade diurética [79]. 

Estudos realizados demonstraram o efeito diurético das barbas de milho [80]. Os dados 

indicam que o efeito diurético deve ser causado por diminuição da reabsorção tubular de sódio, 

o que, consequentemente conduz à sua excreção acompanhado de um maior volume de urina 

[80]. O que vem em concordância com a hipotensão verificada nos animais tratados com este 

fitoterápico, porque não está a ocorrer a conversão de angiotensina I em II, ocorrendo 

vasodilatação [80]. 

1.1.5.2.5. Outras Plantas utilizadas 

- Partes aéreas secas de cavalinha (Equisetum arvense), com atividade diurética, devido à sua 

composição enriquecida em sais de potássio, flavonóides, equisetonina e taninos e atividade 

antimicrobiana associada ao óleo essencial [81];  

- Fruto, raiz e partes vegetativas de morangueiro silvestre (Fragaria vesca), usados nas ITUs, 

devido ao teor elevado de compostos fenólicos, com atividade diurética e antimicrobiana [82]; 

- Frutos de medronheiro (Arbutus unedo), enriquecidos em triterpenóides com atividades 

farmacológicas e fisiológicas como anti-inflamatórios, antibacterianos, antifúngicos e diuréticos 

[83]; 

- Partes floridas de urze (Calluna vulgaris), com atividade diurética, depurativa e antissética 

associadas aos flavonóides e ácidos fenólicos [84]. 
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1.1.5.2.6. Spasmurin®, outros Suplementos e Chás  

Como nomeado em 3.3.4. Suplementos Alimentares, estes produtos são géneros 

alimentícios que contêm nutrientes ou constituintes com efeito nutricional ou fisiológico 

vendidos em diferentes FFs e que têm como finalidade complementar e/ou suplementar o 

regime alimentar normal [28]. Ao abrigo DL nº 176/2006 de 30 de agosto, os suplementos, ao 

contrário dos medicamentos, não são obrigados a passar por estudos de eficácia, segurança e 

qualidade, antes da introdução no mercado [11]. 

Na FL, o suplemento fitoterápico mais dispensado é o Spasmurin®, no entanto o Cistisil®, 

composto pelo extrato seco de arando vermelho, cavalinha, uva-ursina e por 

frutooligossacarídeos (FOS), também é requerido em alguns atendimentos [85]. O Spasmurin® 

é composto por uma caixa com 20 comprimidos que contêm um elevado teor de PACs que 

derivam do extrato seco de arando vermelho presente nesta formulação [86]. O extrato seco de 

uva-ursina, cerejeira e barbas de milho têm um efeito sinérgico [86]. O objetivo da toma do 

suplemento é diminuir a adesão das bactérias às células uroepiteliais e consequente eliminação 

destas na urina. A posologia é de um comprimido por dia, sendo que, em cada comprimido, 

estão 200 mg de extrato seco concentrado de Vaccinium macrocarpon com 36 mg de PACs, 40 

mg de Prunus avium, 40 mg de Zea mays, 40mg de extrato seco de Arctostaphylos uva-ursi com 

4 mg de arbutina [86]. Devido à presença de extrato de uva-ursina contendo arbutina, este 

suplemento não é aconselhado a crianças com idade inferior a 12 anos, nem a grávidas ou 

mulheres que estejam a amamentar [86]. 

Quanto aos chás, os mais dispensados são o Fitos® Mistura, constituído por partes da planta 

do morangueiro, estiletes de milho e pedúnculos de cereja, assim como o Fitos® Tisana nº3 que 

apresenta na sua constituição grama, urze, arenária rubra, cavalinha, medronheiro e 

morangueiro [87, 88]. Para preparar estas infusões deve-se, por cada chávena a preparar, 

colocar uma colher de sopa de chá Fitos® e em seguida água a ferver, deixar durante uns alguns 

minutos, mexendo uma ou duas vezes, e só então, coar e servir quente ou arrefecer com gelo 

[87, 88]. 

1.1.5.3. Outros métodos 

Entre os métodos de profilaxia mais drásticos, o mais frequentemente é a profilaxia 

contínua com ABs e só é usado quando outras medidas profiláticas não funcionam e a pessoa 
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continua a ter IURs. Nesta terapia, ABs em doses baixas podem ser administrados diariamente, 

em noites alternadas ou 3 noites por semana durante 6 meses ou mais [89]. 

Outro método usado mais recente é a imunoterapia com extratos de E. coli. A vacina oral 

Uro-Vaxom® estimula de forma não específica as defesas naturais, melhorando a resistência às 

ITUs. Em animais, demonstrou eficácia na estimulação não específica dos linfócitos B e das 

células NK, uma ativação dos macrófagos peritoneais e da fagocitose, e um aumento da IgA nas 

secreções intestinais. Estudos recentes mostraram que esta terapia resultou na diminuição 

significativa e clinicamente relevante na frequência de ITUs em pacientes com lesão na medula 

espinal e, portanto, parece ser uma opção promissora para a prevenção de ITUs [52]. 

Outro método profilático usado, é a administração de FOS, açúcares não convencionais, 

não metabolizados pelo organismo humano e não calóricos. São considerados prebióticos, uma 

vez que promovem seletivamente o crescimento de probióticos, como Acidophillus e Bifidus, 

contribuindo para a reposição da flora normal, visto que a fonte de ITU pode ser interna [90]. 

Os bacteriófagos, conhecidos como fagos, são vírus que infetam e exterminam bactérias, 

tendo sido motivo de vários estudos, com o objetivo de serem usados contra doenças 

bacterianas. Com o aumento da resistência das bactérias aos antibióticos, tem-se voltado a 

debater o assunto, no entanto, o seu uso não foi ainda aprovado pela FDA [91]. 

1.2. Objetivos e Métodos  

Durante o meu percurso no estágio da FL, deparei-me, todas as semanas, com mulheres 

com ITUs, algumas das quais queixavam-se da recorrência com que tinham este género de 

infeções e outras já teriam tomado 2 ou 3 ABs e nenhum tinha sido eficaz. Além disso, e porque 

esta infeção tem uma sintomatologia bastante desagradável, muitas apareciam na farmácia a 

pedir um AB sem terem consigo qualquer receita médica, pelo que lhes era negado. Em alguns 

casos constatei falta de conhecimento das pessoas que me diziam que, assim que sentiram 

melhoras, abandonaram a terapia com AB antes do estabelecido pela posologia. 

Por estas razões, decidi elaborar um projeto tendo as ITUs como tema, e estabeleci como 

objetivos garantir, através de informação e aconselhamento, uma correta adesão à terapia, e 

incentivar, essencialmente os grupos de risco, a tratar as IURs através das técnicas profiláticas, 

nomeadamente, a fitoterapia. Além disso, outro objetivo foi formar a equipa da FL, de forma a 

que esta melhorasse a capacidade de aconselhar outras terapias alternativas, para evitar que os 

utentes recorram de forma abusiva a ABs e outros medicamentos farmacológicos para combater 

os sintomas da infeção. 
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Como método para alcançar os objetivos, elaborei um panfleto (Anexo 4) com o título 

“Infeções do Trato Urinário”, o qual foi distribuído aos utentes durante o atendimento, sendo 

esta distribuição acompanhada de explicação sobre os temas abordados. Durante o meu 

estágio, foram impressos 15 panfletos, tendo um exemplar ficado arquivado eletronicamente 

para posteriores impressões. O panfleto retratou, de forma geral, tudo sobre as ITUs, desde a 

definição da doença, aos agentes etiológicos, sintomas, grupos de risco, diagnóstico e profilaxia 

com medidas preventivas, salientando os cuidados de higiene íntima e a fitoterapia. Além do 

panfleto, que teve como público-alvo os utentes, elaborei um Power Point (Anexo 5), de forma 

a proceder a uma formação interna à equipa da FL, abordando os mesmos pontos-chave que o 

panfleto, no entanto, com uma linguagem mais científica e dando enfase à profilaxia em que os 

farmacêuticos e técnicos podem atuar, através do aconselhamento, e simultâneas vendas 

cruzadas de produtos de higiene íntima e suplementos fitoterápicos. Esta formação teve a 

duração de cerca de 20 minutos. Para finalizar, realizei um inquérito anónimo à equipa da FL, de 

forma a avaliar a utilidade do panfleto e da formação interna (Anexo 6). 

1.3. Resultados 

O feedback relativo ao meu projeto foi bastante positivo, sendo que os utentes começaram 

a comprar mais produtos específicos de higiene íntima das marcas Lactacyd®, Germisdin®, Gino-

Canesfresh® e Saforelle®, e começaram a apostar na fitoterapia, especialmente na toma do 

Spasmurin®. Durante os atendimentos, com os utentes habituais, pude verificar que muitos 

sentiam melhoras ao tomar Spasmurin® no aparecimento dos primeiros sintomas, e alguns 

mesmo durante o estado mais evoluído da infeção. No entanto, não há como comprovar que o 

Spasmurin® foi realmente a causa do abrandamento da infeção.  

Relativamente ao questionário realizado à equipa da FL, 6 membros responderam, sendo 2 

deles farmacêuticos, 3 deles técnicos e 1 TAF. Relativamente à questão número 1, do 

questionário anónimo, realizado à equipa da FL, “Aproximadamente quantos doentes por 

semana aparecem na farmácia com ITU ou com suspeitas de ter esta patologia?”, 67% 

respondeu “Mais de 3”, 33% respondeu “3”, sendo que nenhum respondeu “Nenhum”, “1” ou 

“2”. Quanto à questão número 2, “Com que frequência utentes com ITU ou suspeita de ter esta 

patologia solicitam medicação sujeita a receita médica, como antibióticos?”, 83% da equipa 

respondeu “Muita frequência”, 17% respondeu “Alguma frequência” e ninguém respondeu 

“Esporadicamente” ou “Nunca aconteceu”. À última questão, “Considera que o panfleto 

referente às ITU é/será útil para um melhor aconselhamento quanto a esta patologia?”, todos 
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os membros responderam “Sim”. O feedback da equipa da FL foi positivo, o que se comprovou 

pelas respostas à questão 3 do inquérito realizado, no qual todos os membros responderam que 

consideravam o panfleto útil. Além disso, todos mostraram agrado quanto à formação interna 

realizada, e, tendo sido esclarecidas as dúvidas, passaram a apostar mais na venda dos produtos 

de higiene íntima e fitoterápicos, acompanhados de um melhor aconselhamento quanto a 

medidas preventivas das ITUs. 

 

 

1.4. Discussão e Conclusão 

Às ITUs, está associada uma sintomatologia desagradável e este é um dos motivos que leva 

ao tratamento ser estabelecido sem recurso a diagnóstico laboratorial, visto que demora algum 

tempo a ser obtido o resultado do TSA. No entanto, ao fazê-lo, estamos a expor o doente aos 

efeitos adversos de um AB que pode não fazer efeito e, além disso, quanto maior o uso de um 

AB, maior é a probabilidade de estirpes suscetíveis, conseguirem evoluir no sentido de resistir a 

este AB. O mesmo acontece quando o doente toma erradamente o AB, sendo por desrespeitar 

a posologia, tomando fora de horas, ou não respeitando certos critérios, como por exemplo, 

tomar em jejum, caso se verifique esta condição, ou sendo por abandonar a terapia a meio, por 

se sentir melhor ou por ter alguns efeitos adversos característicos dos ABs, como diarreia e 

Figura 1 - Representação gráfica das respostas às questões do inquérito anónimo realizado 
à equipa da FL, sobre ITUs. 
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vómitos. De forma a combater este aumento da resistência aos antibióticos, assim como evitar 

os malefícios associados a esta medicação, considero que a fitoterapia é um bom método 

profilático, no entanto, para garantir a sua eficácia, são necessários mais estudos, porque 

durante a minha pesquisa verifiquei que, dependendo da zona de onde vinha a planta e dos 

métodos de extração utilizados, variava o teor nos seus constituintes, nomeadamente nas PACs. 

Além disso, são necessários ensaios para descobrir se estas PACs realmente funcionam, qual o 

mecanismo exato, e se estas alcançam o trato urinário quando tomadas em diferentes FFs. 

Também são necessários mais estudos para averiguar a segurança dos fitoterápicos em 

profilaxia, visto que alguns componentes podem trazer efeitos adversos. 

Durante a minha pesquisa, tive alguma dificuldade em chegar a conclusões quanto à 

eficácia de suplementos fitoterápicos, como o Spasmurin®, visto não serem obrigados por lei a 

passar por testes de segurança e eficácia. No entanto, tendo em conta os estudos que encontrei 

relativos ao sumo dos frutos, partes das plantas ou aos extratos secos dos mesmos, não existem 

relatos de efeitos adversos significativos, sendo que, na maior parte deles, se verificou eficácia.  

Concluo, deste modo, que o projeto teve grande utilidade tanto para os membros da equipa 

da FL, como para os utentes, essencialmente os que sofrem de IURs. 

2. Tema II: O Papel do Farmacêutico na Vacinação 

2.1. Enquadramento Teórico 

2.1.1. Introdução 

A vacinação é um dos maiores feitos da ciência, na área da saúde [92]. Os seus benefícios 

resultaram na melhoria da qualidade de vida da população em geral, uma vez que são o melhor 

tratamento médico para prevenção de doenças ao conferir proteção contra a infeção [92]. A 

vacinação é essencial para evitar epidemias, pois diminui a rapidez com que uma infeção se 

transmite, e para erradicar doenças [92]. Graças a toda a investigação e desenvolvimento 

tecnológico, desde o seu descobrimento, foi-se melhorando e criando novas vacinas para a 

prevenção de diversas doenças, tanto bacterianas como virais, e têm sido desenvolvidos, a nível 

global, programas de imunização para a asseguração da saúde pública através da administração 

de vacinas [92]. 

2.1.2. Modo de atuação das Vacinas 

Quando ocorre uma invasão de um agente patogénico no organismo, este começa a 

multiplicar-se dentro do mesmo, o que resulta numa infeção. Para a infeção, serão 
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desencadeados pelo sistema imunitário mecanismos de defesa. Os intervenientes neste 

processo são: (a) os linfócitos T auxiliares e citotóxicos, responsáveis por ativar outras células 

constituintes do sistema imunitário e pela destruição das células infetadas, respetivamente; (b) 

os linfócitos B, produtores de anticorpos compatíveis com os antigénios do agente patogénico; 

(c) os macrófagos, que têm como função a fagocitose e o desencadeamento da reação do 

sistema imunitário, através de antigénios, e em alguns casos, (d) as células de memória, que 

consistem em linfócitos B e T produzidos durante uma infeção anterior e cuja função é acelerar 

o processo de neutralização do agente patogénico, no caso de se confrontarem com um agente 

da mesma estirpe do responsável pela infeção anterior [92, 93]. 

Todo o processo de resposta do sistema imunitário no primeiro contacto com o agente 

patogénico pode demorar dias até à neutralização do problema, uma vez que não há células de 

memória para aquele antigénio em específico, ou seja, só ocorrem mecanismos de defesa não 

específicos, conhecidos por imunidade inata [92, 93]. Os constituintes deste tipo de resposta 

são as barreiras naturais do organismo, como a pele e membranas mucosas, células natural killer 

(NK), macrófagos, neutrófilos e proteínas do sistema complemento [92, 93].  

A forma de atuação das vacinas é baseada na imunidade ativa, ou seja, produção de 

anticorpos após a exposição direta ao antigénio, que confere proteção duradoura [92, 93]. O 

processo passa pela ativação dos componentes da resposta inata, não específica, e na criação 

de células de memória, ou seja, na imunidade adquirida ou imunidade específica [92, 93]. Assim, 

as vacinas introduzem no organismo um determinado agente infecioso em estado atenuado, ou 

de constituintes deste, de forma a dar oportunidade ao organismo de combater o agente e 

serem criadas células de memória para se obter uma resposta mais rápida a um possível futuro 

contacto com o agente patogénico, prevenindo a evolução da doença [92, 93]. 

2.1.3. Classificação das Vacinas e Interações imunológicas 

Quanto ao tipo de antigénio utilizado na preparação das vacinas, pode classificar-se as 

mesmas em cinco categorias diferentes [94]: 

- Vacinas Vivas Atenuadas: as vacinas desta categoria são caracterizadas pelo facto de o 

agente administrado ter sido previamente enfraquecido em laboratório. Este tipo de vacinação 

desencadeia uma resposta do sistema imunitário sem se verificarem os sintomas da doença. 

Estas vacinas são caracterizadas pela sua maior eficiência e durabilidade, uma vez que constitui 

o que mais se compara a uma infeção natural. Há, no entanto, um risco acrescido a esta 

categoria de vacinas, que é a possibilidade de contrair a doença para a qual a intenção seria 
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obter imunidade. Isto acontece porque o agente pode voltar à sua forma inicial virulenta, ou 

seja, antes da atenuação em laboratório, ou então porque o agente pode não ter sido 

devidamente atenuado. Por isso são contraindicadas para doentes com o sistema imunitário 

suprimido. 

- Vacinas Inativadas: neste tipo, o procedimento consiste em matar ou inativar o agente 

patogénico conservando os antigénios, conteúdo genético e membranas. Para estas vacinas 

serem eficazes são necessárias várias doses, uma vez que a resposta por parte do sistema 

imunitário é mais fraca. 

- Vacinas Toxoides: as vacinas toxoides são baseadas em toxinas enfraquecidas em 

laboratório. Esta categoria é dirigida para doenças cujo principal problema envolve as toxinas 

produzidas pelo agente patogénico. 

- Vacinas de Subunidades: como o nome indica, estas vacinas são constituídas por partes 

do agente patogénico, nomeadamente os antigénios para os quais o sistema imunitário 

responde melhor. Desta forma, o ser humano não está exposto ao agente patogénico, mas sim 

apenas aos antigénios, não correndo, assim, o risco de infeção e criando defesas contra o 

agente. 

- Vacinas Conjugadas: estas vacinas são a conjugação de antigénios ou toxoides com 

polissacarídeos que estão presentes na superfície do agente patogénico. Desta forma, será mais 

fácil para as células responsáveis pela produção de anticorpos, identificar o agente e, assim, a 

vacina torna-se mais eficaz. As vacinas conjugadas são direcionadas principalmente a crianças, 

uma vez que o sistema imunitário não está completamente desenvolvido. 

Quando falamos de interações imunológicas entre duas ou mais vacinas, podemos dividi-

las apenas em vacinas com antigénios vivos (vacinas vivas atenuadas) ou inativados (vacinas 

inativadas, toxoides, de subunidades e conjugadas) [95, 96]. Assim sendo, há uma regra pela 

qual nos podemos orientar, de modo a saber se se pode administrar duas ou mais vacinas 

injetáveis em dias consecutivos ou se é necessário aguardar um determinado período de tempo. 

Em regra geral, se a administração corresponder a duas ou mais vacinas com antigénios 

inativados, não há interferência nas respostas imunológicas, podendo-se administrar no mesmo 

dia, em dias consecutivos, ou quando assim se desejar [97, 98]. No caso das vacinas a serem 

administradas serem correspondentes a uma ou mais vacinas com antigénios inativados e 

apenas uma constituída por antigénios vivos, também não ocorrem interferências nas respostas 

imunológicas, e por isso, podem administrar-se no mesmo dia, em dias consecutivos ou quando 

for mais conveniente [97, 98]. No entanto, caso as vacinas a administrar, correspondam a duas 
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ou mais vacinas que contenham antigénios vivos, estas podem apenas ser administradas no 

mesmo dia, ou então, com um intervalo entre elas de pelo menos quatro semanas [97, 98]. 

Durante os estudos realizados com vacinas, foram verificadas algumas exceções [98]. Estas 

exceções, assim como a lista de vacinas com antigénios vivos e vacinas com antigénios inativados 

estão presentes no Anexo 7 [95-98].  

2.1.4. Plano Nacional de Vacinação (PNV) 

Em Portugal, o PNV foi criado em 1965 e constituiu um fator determinante na diminuição 

da taxa de mortalidade infantil [99]. O programa tem como objetivo a proteção do indivíduo o 

mais precocemente possível, contra doenças ao qual este possa ser vulnerável, em 

determinadas alturas da sua vida [99]. As vacinas são integradas no PNV tendo em consideração 

a epidemiologia da doença no país, no fundamento científico do seu impacto e tendo em conta 

a relação custo-efetividade [100]. Este plano é coordenado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) 

e as vacinas pertencentes ao plano são administradas pelos enfermeiros de forma gratuita a 

todos os cidadãos, tendo em conta um calendário recomendado e sendo financiadas pelo 

orçamento de estado [100]. Atualmente o PNV integra as vacinas para a hepatite B, infeções por 

Haemophilus influenzae b, difteria, tétano, tosse convulsa, poliomielite, infeções por 

Streptococcus pneumoniae, infeções por Neisseria meningitidis C, sarampo, parotidite 

epidémica, rubéola e infeções causadas pelo vírus do papiloma humano [101]. Para além destas 

vacinas, a partir de 1 de outubro de 2020 vão ser incluídas a vacina meningocócica serogrupo B 

para crianças no primeiro ano de vida, a vacina para o vírus do papiloma humano para crianças 

do sexo masculino aos dez anos de idade e a vacina contra rotavírus para grupos de risco [102]. 

Estas vacinas incluídas no PNV, assim como o calendário previsto para cada uma estão indicados 

na tabela do Anexo 8 [101, 102]. 

2.1.5. Vacinas Não Incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) 

O DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, legitimou o acesso a serviços farmacêuticos de 

promoção de saúde e do bem-estar dos utentes em farmácias de oficina que desejarem cumprir 

estes serviços [2]. Segundo a Portaria 1429/2007, de 2 de novembro, um dos serviços incluídos 

foi o da administração de vacinas não incluídas no PNV [103]. No entanto, para que as farmácias 

de oficina possam prestar este tipo de serviço, necessitam de apresentar certas condições, tanto 

referentes às instalações, como referentes a material obrigatório, assim como ter a seu serviço 

farmacêuticos com a devida instrução para administrar injetáveis. A habilitação dos 

farmacêuticos deve incluir uma formação complementar específica, autentificada pela Ordem 
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dos Farmacêuticos, que aborde a administração de vacinas e o suporte básico de vida, 

especialmente para que o farmacêutico saiba como intervir no tratamento de reações 

anafiláticas, que podem resultar da administração dos injetáveis [104]. Na farmácia, para estes 

fins, deve ser utilizado o gabinete de atendimento personalizado, que deve estar equipado 

segundo a deliberação 139/CD/2010 do Infarmed [104]. Para que o farmacêutico com a devida 

instrução possa agir em caso de reação anafilática, o gabinete, deve ainda estar equipado com 

os meios necessários para o tratamento urgente deste tipo de reação [104]. Além disso, a 

farmácia deve ainda ter o registo de todos os dados referentes a cada administração de vacinas, 

como nome do utente, data de nascimento do mesmo, nome da vacina administrada, lote, via 

de administração e a identificação do farmacêutico que efetuou o serviço [104]. Entre as vacinas 

fora do PNV estão as vacinas RotaTeq® e Rotarix® contra rotavírus, a Havrix® e Epaxal® para a 

hepatite A, a Varivax® e Varilrix®, para a varicela, vacinas da gripe que conferem proteção para 

o H3N2, H2N1 e o tipo B do vírus, a Gardasil®, para infeções do vírus do papiloma humano em 

homens e a Bexero®, para infeções causadas por Neiserria meningidis serogrupo B [92, 105, 

106]. Como nomeado anteriormente, as duas últimas vacinas vão passar a pertencer ao PNV a 

1 de outubro de 2020 [102].  

2.1.6. A Vacinação do Viajante 

Como nomeado anteriormente, as vacinas que estão no PNV são inseridas, entre outros 

critérios, pela epidemiologia da doença no país em questão, portanto, caso uma pessoa viaje 

para outra zona geográfica, deve informar-se quanto aos riscos de transmissão de doenças neste 

local. Sendo que estão sempre a haver alterações quanto à epidemiologia de cada zona e como 

as vacinas aconselhadas também dependem se a pessoa se trata de um grupo de risco, é 

aconselhada a marcação de uma consulta do viajante, onde se é informado sobre medidas 

preventivas e curativas a ter antes, durante e após a viagem [107, 108]. Esta consulta deve ser 

marcada 1 a 2 meses antes da viagem, de forma a haver tempo para uma correta vacinação 

[107, 108]. A vacinação deve ser feita especialmente em caso de viagens em que as pessoas vão 

estar em contato com a natureza, isto porque a maioria das doenças é passada aos seres 

humanos pelos animais, como morcegos, carraças e mosquitos. De acordo com normas 

mundiais, as únicas vacinas de cariz obrigatório são contra a febre amarela, em bastantes países 

do mundo, e a vacinação meningocócica para peregrinos a meca [107, 108]. Além da vacinação 

para a febre amarela e vacinação meningocócica, são atualmente aconselhadas para viagens 

para determinadas zonas geográficas, a vacina para a difteria, tétano, poliomielite, hepatite B, 
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hepatite A, encefalite provocada por picada de carraça (TBE), encefalite japonesa, poliomielite, 

raiva, febre tifóide, cólera, sarampo e tuberculose [108-110]. Algumas destas vacinas são 

aconselhadas para toda a gente que viaje para a determinada zona geográfica e seja qual for o 

período de tempo que irá permanecer nessa zona, enquanto que algumas delas apenas são 

aconselhadas para uma zona geográfica específica e numa determinada época do ano e/ou se o 

viajante permanecer no local durante um longo período de tempo. Um exemplo é a vacina para 

a encefalite japonesa, doença viral transmitida por mosquitos, só aconselhada se a pessoa 

permanecer em zonas Asiáticas com arrozais entre os meses de junho e outubro, 

aproximadamente [109, 110]. Para além disso, algumas vacinas só são aconselhadas para certos 

grupos de pessoas que estarão mais em risco ao viajar para determinada zona onde o agente 

etiológico da doença esteja presente, como é o caso da vacina contra a cólera, que é 

aconselhada para quem viaja para países com más condições sanitárias e estiver sujeito a um 

maior contacto com pessoas com esta doença, como é o exemplo de alguns voluntários [110]. 

Isto acontece porque é muito raro contrair a doença, desde que se cumpram as recomendações 

de higiene e de alimentação, visto que a doença se transmite diretamente por fezes de doentes 

com esta patologia ou por ingestão oral, especialmente de água contaminada. As restantes 

vacinas, que são normalmente aconselhadas para viagens para certas zonas geográficas, estão 

representadas na tabela do Anexo 9 [108-112].  

2.2. Objetivos e Métodos 

O projeto realizado na FL teve como objetivo formar a equipa da farmácia quanto a aspetos 

relacionados com a vacinação, assim como, durante o atendimento, facilitar a resposta a 

perguntas realizadas pelos utentes e melhorar o aconselhamento quanto a este tema. Além 

disso, teve, também, o objetivo de informar os utentes quanto às vacinas e ao calendário do 

PNV, assim como sensibilizá-los para outras eventuais vacinas que podem ser obrigatórias ou 

aconselhadas quando se viaja para outra zona geográfica.  

A metodologia utilizada para atingir tais objetivos passou pela elaboração de três tabelas 

relativas à vacinação, com os títulos “Programa Nacional de Vacinação (PNV)” (Anexo 8), 

“Vacinação para uma viagem segura” (Anexo 9) e “Interações imunológicas na 

vacinação”(Anexo 7), sendo que esta última foi entregue apenas à equipa da FL, permanecendo 

numa capa junto aos balcões de atendimento, enquanto que as outras duas tabelas, além de 

ficarem arquivadas na capa, foram ainda distribuídas aos utentes. 10 exemplares de cada uma 

destas duas tabelas foram impressas durante o meu estágio e entregues aos utentes, sendo 
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ainda deixadas arquivadas em formato eletrónico para posteriores impressões. Aquando da 

entrega das tabelas que elaborei, fiz uma sucinta explicação de cerca de 15 minutos à equipa da 

FL, acerca do conteúdo das mesmas e do que pretendia quanto à sua utilidade, durante os 

atendimentos. Para além disso, após aproximadamente um mês, realizei um inquérito à equipa 

da FL, representado no Anexo 10, de forma a entender se os objetivos que defini teriam sido 

atingidos. 

2.3. Resultados 

Apesar de os utentes não terem sido sujeitos a qualquer tipo de questionário, o feedback 

foi positivo. Durante os atendimentos fui constatando que muitos dos utentes não tinham 

qualquer conhecimento sobre a consulta do viajante e que organizavam as viagens sem se 

informarem sobre a vacinação aconselhada nestes países. Nestes casos, tentei, usando as 

tabelas e alertando para a gravidade de algumas das doenças, aconselhar o utente a começar a 

ter estes cuidados, além de outras medidas profiláticas. Com as informações resumidas e 

esquematizadas em tabelas de fácil acesso, veio-se a verificar um aumento da agilidade no 

aconselhamento e também um aumento do número de casos em que se aborda o tema. Assim 

poupa-se tempo crucial na verificação de informação, aspeto que não se verificava 

anteriormente.  

Quanto ao questionário anónimo, foi realizado a 6 pessoas que trabalham na FL, sendo 2 

delas farmacêuticas, 3 técnicos e 1 TAF. Quanto à pergunta número 1 do questionário anónimo, 

realizado à equipa da FL, “É usual utentes pedirem esclarecimento sobre vacinas, fazendo 

questões relativas a quando podem e/ou devem ser vacinados, sobre a posologia desta 

vacinação, se a administração de duas ou mais vacinas pode ser realizada em conjunto ou se 

deve haver um determinado espaço de tempo entre uma administração e a outra?”, 67% da 

equipa da FL respondeu “Sim, muito frequente”, 33% respondeu “Sim, algumas vezes”, sendo 

que ninguém respondeu “Não, nunca abordaram o tema”. Relativamente à questão número 2, 

“Este é um tema no qual já sentiu alguma dificuldade em responder às questões impostas, tendo 

perdido tempo crucial do atendimento a procurar informação no folheto informativo ou no RCM 

(Resumo das Características do Medicamento), ou mesmo procurando informação não contida 

nestes, usando outro meio?”, 50% responderam “Sim, alguma dificuldade”, 33% responderam 

“Sim, muita dificuldade” e 17% responderam “Não, nenhuma dificuldade”. À questão número 3, 

“Considera que as tabelas referentes ao “Programa Nacional de Vacinação (PNV)”, “Vacinação 

para uma viagem segura” e “Interações imunológicas na vacinação” são/serão úteis e 
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agilizam/vão agilizar os atendimentos em que surgem tais questões?” 100% responderam “Sim, 

considero”.  

2.4. Discussão e Conclusão 

O feedback recebido por parte da equipa da FL, tanto oralmente, como através dos 

inquéritos, foi muito positivo, em grande parte porque um dos motivos que me levou a decidir 

o tema deste projeto foi exatamente aperceber-me de que havia alguma dificuldade por parte 

da equipa em responder a perguntas relacionadas com este tema, como se verifica pelas 

respostas à pergunta numero 2 do inquérito, em que 50% respondeu que tinha alguma 

dificuldade relativamente ao tema, 33% respondeu que tinha muita dificuldade e apenas 17% 

respondeu que não tinha dificuldade. A explicação passa por existir, na atualidade, uma grande 

diversidade de vacinas, sendo até difícil dominar mentalmente o calendário do PNV, assim como 

saber associar a cada vacina a sua classe, ou seja, se é uma vacina com antigénios vivos 

atenuados ou se é uma vacina com antigénios inativados, informação esta muitas vezes 

necessária para proceder à administração de mais do que uma vacina.  

Durante a realização das tabelas, senti alguma dificuldade em encontrar os casos exatos 

em que são aconselhadas determinadas vacinas, no entanto procedi na mesma à realização da 

tabela sobre “Vacinação para uma viagem segura”, porque o objetivo principal desta era alertar 

Figura 2 - Representação gráfica das respostas às questões do inquérito anónimo realizado à equipa da FL, 
sobre vacinação. 
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os utentes para a possibilidade de contrair estas doenças e não tanto o de afirmar exatamente 

que vacinas tomar em cada país para o qual se viaja, até porque a maior parte das vezes, 

depende se o utente pertence ou não a um grupo de risco. 

Concluo que os objetivos definidos para o projeto foram alcançados com sucesso e espero 

que o auxílio das tabelas continue a ser uma mais valia para os elementos da equipa da FL, e que 

sejam cada vez mais as pessoas a entender a importância da vacinação, tanto das vacinas 

pertencentes ao PNV, como as que estão fora deste plano e as que são aconselhadas em 

determinadas viagens. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Espaço físico exterior da FL. 
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A – Zona de espera para atendimento; 

B – Expositores de MNSRM e produtos farmacêuticos; 

C – Expositores com produtos de puericultura, produtos destinados a grávidas e produtos de 

higiene corporal; 

D – Balança (indica peso, altura e IMC); 

E – Expositores de cosméticos e dermocosméticos; 

F – Zona de atendimento;  

G – Gavetas com medicação ordenada alfabeticamente; 

H – Frigorifico com medicação de frio; 

I – Gabinete de atendimento personalizado; 

J – Armazém com medicamentos e produtos farmacêuticos; 

K – Instalações sanitárias;  

L – Laboratório para preparação de manipulados. 

 
Anexo 2 - Representação do espaço físico interior da Farmácia Lusa, composto por back office (zonas 

G,H,J,K e L) e por front office (zonas A,B,C,D,E,F e I). 
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Anexo 3 - Documento da Fórmula Magistral de álcool a 60º saturado com ácido bórico.  
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Anexo 4 - Panfleto sobre ITUs. 
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  Anexo 5 - Formação de ITUs aos colaboradores da FL. 
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Anexo 6 - Inquérito anónimo sobre ITUs realizado aos elementos da equipa da FL. 
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Anexo 7 - Tabela resumo sobre interações imunológicas entre os diversos tipos de vacinas. 
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Anexo 8 - Tabela resumo do PNV. 
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Anexo 9 - Tabela resumo de vacinas aconselhadas na consulta do viajante. 



Farmácia Comunitária 2018/2019  
 

                   Relatório de Estágio Profissionalizante        
 

75 

 

Anexo 10 - Inquérito anónimo sobre vacinação realizado aos elementos da equipa da FL. 



2018 - 2019
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RESUMO 

 
No âmbito do estágio profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

tivemos a oportunidade de estagiar nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar Universitário do 

Porto, durante os meses de Setembro e Outubro. 

Os Serviços Farmacêuticos deste hospital são constituídos pelos seguintes setores: Armazém de 

Produtos Farmacêuticos, Farmacotecnia (Estéreis, Não Estéreis (inclusive Nutrição Parentérica) e 

Unidade de Farmácia Oncológica), Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, Unidade de 

Farmácia de Ambulatório e Unidade de Ensaios Clínicos. 

O nosso estágio foi dividido por semanas, sendo cada uma delas dedicada a um setor diferente. 

No nosso relatório é abordado o funcionamento e objetivo geral de cada um deles, bem como são 

descritas as atividades nas quais pudemos participar. 

Consideramos que este estágio teve um impacto bastante positivo na nossa formação, uma vez 

que nos permitiu perceber qual o papel do Farmacêutico em contexto hospitalar, adquirindo uma visão 

mais alargada da profissão farmacêutica. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante os meses de Setembro e Outubro, realizamos estágio profissionalizante nos Serviços 

Farmacêuticos (SF) do Hospital Santo António - Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP). 

 

1.1. Hospital Santo António - Centro Hospitalar Universitário do Porto 

Em 2007 criou-se o Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. (CHP), por fusão do Hospital Geral de Santo 

António (HGSA), Entidade Pública Empresarial (E.P.E.), com o Hospital Central Especializado de 

Crianças Maria Pia (HMP) e a Maternidade Júlio Dinis (MJD) [1]. Mais tarde, em 2011, integrou-se o 

Hospital Joaquim Urbano e, em 2013, o Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães [2,3]. 

O Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) conjuga a especialidade pediátrica e a área da mulher do 

HSGA, HMP e MJD. O estatuto de Hospital Universitário foi adquirido em 2017, passando a designar- 

se de Centro Hospitalar Universitário do Porto [4]. 

 

1.2. Serviços Farmacêuticos 

Os SF servem de suporte a toda a atividade clínica desenvolvida no CHUP, assumindo como sua 

principal responsabilidade a gestão do Circuito do Medicamento (CdM) e outros produtos de saúde. 

Contribui de forma sustentada para o uso racional do medicamento e para a prestação de cuidados de 

saúde, com o foco na obtenção de melhores resultados terapêuticos e com a máxima segurança para 

os doentes. 

Os SF localizam-se no piso 0 do edifício neoclássico do CHUP, à exceção da Unidade de Farmácia 

Oncológica (UFO) que se encontra no edifício Dr. Luís de Carvalho junto do Hospital de Dia. A equipa 

dos SF do CHUP é constituída por Farmacêuticos, Técnicos Superior de Diagnóstico e Terapêutica 

(TSDT), Assistentes Operacionais (AOP) e Assistentes Técnicos (AT). A direção está ao cargo da Drª. 

Patrocínia Rocha. 

Vários setores estão integrados nos SF, cada um possui um Farmacêutico responsável, contudo 

toda a equipa tem formação nos diferentes setores, permitindo rotatividade entre eles. Alguns 

Farmacêuticos estão envolvidos em determinadas comissões hospitalares, como a Comissão de Ética 

para a Saúde (CES), a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e a Comissão de Controlo de 

Infeções. 

Desde 2005, o Hospital Santo António - CHUP está creditado pelo Caspe Healthcare Knowledge 

Systems (CHKS) (Anexo 1) e ainda possui nove serviços, incluindo os SF, com certificação 

International Organization for Standardization (ISO) pela norma ISSO 9001. 

 

1.3. Organização do estágio 

O nosso estágio profissionalizante no CHUP realizou-se durante os meses de Setembro e Outubro 

de 2019, alterando de setor a cada semana (Anexo 2). Em cada setor participamos em diversas 

atividades, sob supervisão. No primeiro dia foi-nos feita uma apresentação geral sobre o papel e 

funcionamento dos SF do CHUP pela Diretora de Serviço, a Drª. Patrocínia Rocha. Durante a primeira 

semana, foi-nos apresentado cada setor pelos respetivos responsáveis ou representantes: 

 Farmacotecnia (não estéril) - Drª. Alexandra Magalhães; 
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 Farmacotecnia (estéril e nutrição parentérica (NP)) - Drª. Bárbara Santos e Drª. Anabela Caldeira; 

 Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) - Drª. Paulina Aguiar; 

 UFO - Drª. Cristina Soares; 

 Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) - Drª. Piedade Vicente; 

 Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) - Drª. Ana Teresa Oliveira; 

 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) - Drª. Marlene Almeida. 

 
2. ARMAZÉM DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

No APF encontram-se armazenados os medicamentos e produtos farmacêuticos (PF) do CHUP, 

tendo como objetivo assegurar a aquisição e disponibilização dos mesmos, em quantidade e qualidade 

corretas, dentro das condições de validade e custo. 

Neste setor, os medicamentos e PF passam por várias etapas: requisição, receção do produto, 

armazenamento e distribuição para os SF. 

De forma a gerir o stock dos medicamentos e PF eficazmente, utiliza-se o método de reposição de 

stocks por kanban (Anexo 3). O kanban corresponde a um cartão que possui as seguintes 

informações: ponto de encomenda, quantidade a encomendar, código de barras, designação (DCI, 

forma farmacêutica, dose e quantidade), localização no armazém e observações adicionais [5]. 

Quando é atingido o ponto de encomenda (quantidade mínima em stock), o kanban é retirado e 

colocado no local de recolha. 

A encomenda inicia-se pelo agrupamento dos kanbans dos respetivos locais de recolha. Cada 

medicamento e PF é introduzido numa Lista Comum (LC), pelo Farmacêutico destacado para o setor, 

partilhada com o Serviço de Aprovisionamento (SA) que realiza a encomenda aos laboratórios [6]. Os 

kanbans dos medicamentos e PF presentes na LC são colocados por ordem alfabética na receção. 

Aquando da chegada da encomenda à receção (Anexo 4), o TSDT agrupa o kanban ao respetivo 

medicamento ou PF e verifica se estes correspondem ao pedido na quantidade e forma farmacêutica 

corretas. Além disso é necessário anotar o lote e o prazo de validade (PV) na guia de remessa/fatura 

(GR). Posteriormente, a GR é enviada para o SA, onde ocorre a faturação e atualização do stock 

informático no programa de Gestão Hospitalar do Armazém Farmacêutico (GHAF) [6]. 

Por último, procede-se ao armazenamento dos medicamentos e PF com o kanban respetivo na 

organização correta. Os medicamentos e PF estão divididos em várias áreas no APF (Anexo 5). Em 

corredores por ordem alfabética de acordo com a Denominação Comum Internacional (DCI), forma 

farmacêutica e dose, encontram-se divididos os produtos de ordem geral, ambulatório, nutrição, 

pensos, antídotos e diversos, nomeadamente colírios e manipulados não termolábeis. Medicamentos 

de grandes volumes e grandes quantidades que não sejam soluções injetáveis de grande volume e 

nutrição estão localizados na zona de grandes volumes. Outros medicamentos necessitam de um 

armazenamento a temperaturas entre os 2 e 8°C na câmara frigorífica. Numa sala fechada com acesso 

restrito ao Farmacêutico armazenam-se os estupefacientes e psicotrópicos. 

De salientar que, os medicamentos e PF pertencentes a outro armazém, como CMIN, UFA, UFO 

e Produção, necessitam de transferência informática imediata e aguardam transporte nas devidas rotas 

de distribuição (Anexo 6) [6]. 
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Certos serviços clínicos, como o bloco operatório e os cuidados intensivos, possuem um armazém 

farmacêutico avançado com medicamentos específicos designado de Pyxis® MedStation® 3500 

System (Anexo 7). Neste sistema, é possível elaborar uma listagem dos medicamentos retirados, 

sendo que os Farmacêuticos fazem a dispensa de estupefacientes e psicotrópicos, enquanto que os 

TSDTs são responsáveis pela reposição dos restantes medicamentos ou PF. 

 

2.1. Atividades Desenvolvidas 

Neste setor, fomos acompanhando diversas atividades, quer da responsabilidade do Farmacêutico 

ou quer atividades da responsabilidade do TSDT. 

Uma das atividades frequentemente realizadas é a elaboração da LC de acordo com a gestão do 

stock através de kanbans. Além disso, presenciamos ao processo de dispensa de hemoderivados 

derivados do plasma humano (HDPHs), sendo necessário o anexo de requisição previamente 

preenchido por um Médico (Anexo 8) e o Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL) 

emitido pelo INFARMED. O Farmacêutico é responsável pela disponibilização do HDPH com o 

preenchimento do impresso, bem como do débito ao doente. Em relação aos estupefacientes e 

psicotrópicos devem ser acompanhados pelo Anexo VII, para realizar encomenda, ou Anexo X, para 

reposição de stock de outros serviços clínicos, também da responsabilidade do Farmacêutico (Anexo 

9). Existem outros medicamentos que, para serem encomendados, necessitam de uma Autorização 

de Utilização Excecional (AUE), de caráter transitório e com PV associado, emitida pelo INFARMED 

para cada hospital (Anexo 10). Esta autorização deve ser pedida quando o medicamento não tem 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ou quando tem AIM mas não há avaliação prévia nem 

acordo económico entre o INFARMED e o Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Acompanhamos ainda vários processos de solicitação e cedência de empréstimos de 

medicamentos e PF a outras unidades hospitalares. Num empréstimo concedido procede-se à saída 

do medicamento ou PF acompanhado por impresso do GHAF “Empréstimo Concedido” [7]. O 

empréstimo obtido corresponde à receção de um medicamento ou PF emprestado (Anexo 11) [8] e, 

quando é necessário pedir um medicamento ou PF, faz-se um pedido de empréstimo no GHAF 

“Empréstimo Obtido”. Por fim, organizamos a dispensa de epoetinas, por utente, para o serviço de 

hemodiálise, que ocorre semanalmente. 

 

3. FARMACOTECNIA 

O objetivo deste setor é preparar e disponibilizar os produtos solicitados pelos clientes, nas 

características e prazos acordados, assegurando o cumprimento da regulamentação e das Boas 

Práticas de Fabrico (BPF) [9]. 

A farmacotecnia é constituída por várias unidades: a preparação de estéreis (incluindo a NP), 

preparação de não estéreis e a UFO. A sua relevância deve-se à capacidade de garantir a produção 

de produtos personalizados conforme cada doente, ou seja, assegura que o doente tem acesso ao 

fármaco certo, na dose correta e na forma farmacêutica mais adequada, bem como a capacidade de 

colmatar as falhas da Indústria Farmacêutica em relação a determinados medicamentos, 

nomeadamente a nível pediátrico que varia consoante o peso, idade e condição clínica. 
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Neste setor, tanto nas preparações estéreis como nas não estéreis, recorre-se ao processo de 

fracionamento. Este processo permite obter frações da dose de um medicamento, mantendo as 

propriedades físico-químicas e bio-farmacêuticas da formulação e, portanto, gera maior rentabilidade 

uma vez que os custos associados ao tratamento são menores [10]. 

As Ordens de Preparação (OPs) são documentos elaborados para a produção dos diferentes 

medicamentos manipulados (MMs), quer estéreis como não estéreis. Este documento contém 

informação correspondente à formulação do MM a ser preparado, as matérias-primas necessárias e a 

forma de preparar a mesma, mais precisamente, contém as características técnicas da preparação 

(substância ativa, forma farmacêutica, dosagem), nº de lote, quantidade, composição, procedimento e 

ensaios de verificação [11,12]. Estes ensaios são realizados após a preparação do produto estar 

concluída. As assinaturas do operador (TSDT que a executou) e do supervisor (Farmacêutico que 

valida antes de se fornecer o MM ao doente) devem constar na OP. 

 

3.1. Produção de Medicamentos Não Estéreis 

A produção de MMs não estéreis tem como objetivo preparar medicamentos que não são 

comercializados ou que necessitem de sofrer alterações (alteração da dose ou forma farmacêutica), 

sem precisarem de grande rigor assético, para os diferentes serviços clínicos. 

A área de produção de MM não estéreis é composta por bancada de trabalho, hotte, 3 armários 

para substâncias ativas e matérias-primas, embalagens primárias, material de manipulação e zona de 

embalamento (Anexo 12). 

O pedido deste tipo de medicamentos pode ser feito através do GHAF, de um kanban ou por um 

impresso próprio, e deve ser validado pelo Farmacêutico. O Farmacêutico retira as OPs e os respetivos 

rótulos (Anexo 13). O TSDT, com o fardamento adequado (bata, luvas e máscara), procede à produção 

conforme o descrito na OP, registando lotes, PV, origem e quantidades pesadas de cada substância 

ativa/matéria-prima e realiza os ensaios de controlo da qualidade (ensaios de uniformidade de massa, 

pH e aspeto), posteriormente validado pelo Farmacêutico [13,14]. No final da execução, os MMs, já na 

embalagem primária, devem ser rotulados e acondicionados em manga transparente selada 

(embalagem secundária) (Anexo 14) [15]. O produto final é encaminhado para o SF ou serviço clínico 

requisitante. 

A definição dos lotes de produção de cada MM é da responsabilidade do Farmacêutico, de acordo 

com metodologia seguinte [16]: 

 Inicial da forma farmacêutica; 

 Inicial da designação da substância ativa; 

 Concentração; 

 N.º da sessão de produção (atribuída automaticamente pelo sistema informático); 

 Iniciais do operador; 

 Iniciais do supervisor. 

Para assegurar a rastreabilidade, é necessário guardar o registo das quantidades utilizadas de 

cada lote de cada matéria-prima juntamente com o seu Certificado de Análise. 



Farmácia Hospitalar | 2018/2019 

Relatório de Estágio Profissionalizante 5 

 

 

3.1.1. Atividades Desenvolvidas 

Nesta unidade tivemos a oportunidade de visualizar e/ou auxiliar na preparação dos seguintes 

MMs: 

 Suspensão Oral de Ondasentron 1mg/ml Fr. 80ml, Suspensão Oral de Captopril 1mg/ml Fr. 100ml, 

Solução Oral de Sacarose 24% Fr. 30ml, Suspensão Oral de Vigabatrina 50mg/ml Fr. 100ml, 

Suspensão Oral de Sildenafil 2,5mg/ml Fr. 80ml, Metilcelulose com parabenos 1% (veículo), 

Suspensão Oral de Espironalactona 2mg/ml Fr.100 mL, Suspensão Oral Hidroclorotiazida 2% Fr. 

100ml, Suspensão Oral de Fenobarbital 10mg/ml Fr. 50ml; 

 Solução Aquosa de Ácido Acético 3% e 5%, Solução Aquosa de Ácido Tricloroacético 50%, 

Solução Aquosa de Iodo 5% (Solução de Lugol), Solução Oral de Furosemida 2,5mg/ml, Solução 

oral de Hidrato de Cloral 10% Fr. 50ml e 100ml; 

 Papéis Medicamentosos de Zonisamida 8mg 

 Substituto de Saliva 

 Gel Cetamina 0,5% + Amitriptilina 2%; 

 Creme vaginal de Flucitosina 17% + Anfotericina 3% 100g; 

 Vaselina Líquida. 

 
3.2. Produção de Medicamentos Estéreis 

A área de produção de MMs estéreis é composta por três zonas, que apresentam um grau de 

esterilidade crescente: a sala negra (área exterior à antecâmara), sala cinza (onde se procede à 

lavagem assética das mãos e do fardamento do equipamento de proteção individual (EPI)) e a sala 

branca (onde se preparam os MMs estéreis). Para não haver contaminação com partículas externas, 

a sala branca encontra-se com pressão positiva e possui uma câmara de biossegurança biológica de 

classe II B2. A produção é assegurada por 2 Farmacêuticos e 1 TSDT. 

O controlo microbiológico deve ser assegurado pela avaliação das mãos dos operadores e das 

superfícies da sala branca e da câmara de biossegurança biológica classe II B2, através da técnica de 

colheita de zaragatoa, que posteriormente é enviado para análise numa entidade externa (SAGLAB). 

No caso da preparação NP, o controlo microbiológico do produto acabado é analisado através de uma 

análise à primeira bolsa de cada sessão de trabalho e à última bolsa do dia, retirando uma alíquota 

cerca de 2mL para um meio de cultura e, posteriormente, enviado para o serviço de microbiologia do 

CHUP [17]. O Farmacêutico ou o TSDT efetuam o pedido para a realização da análise ao serviço de 

microbiologia do CHUP. 

 

3.2.1. Produção de Medicamentos Estéreis Propriamente Ditos 

Para suprimir as necessidades dos doentes, é necessário que haja produção de alguns 

medicamentos estéreis, como oftálmicos e intravenosos, uma vez que alguns destes não se encontram 

comercializados no mercado. 

Tal como nos medicamentos não estéreis, as requisições para a produção, podem ser feitas por 

kanban ou pelo GHAF. De seguida, é necessário o Farmacêutico proceder à validação do pedido, à 

emissão da OP e dos respetivos rótulos (Anexo 15). A definição do lote procede-se da mesma forma 
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do que nas preparações não estéreis [18]. Após a preparação, os produtos devem ser devidamente 

embalados, identificados e sinalizados (exigências de conservação em frigorífico entre 2 e 8 ºC), em 

condições estéreis (Anexo 16). De salientar, que para o transporte das preparações estéreis para 

administração intravítrea, é necessário uma guia de transporte [9]. 

 

3.2.2. Nutrição Parentérica 

A NP deve proporcionar uma combinação adequada de nutrientes, de modo a evitar ou compensar 

alterações metabólicas derivadas da situação clínica. Consiste na administração simultânea ou 

exclusiva por via intravenosa de macro (proteínas, hidratos de carbono e lípidos) e micronutrientes 

(oligoelementos, sais e vitaminas), podendo ser administrada por via periférica ou central [19]. 

As prescrições de NP são feitas através de um sistema partilhado com o Médico, sendo validadas 

pelo Farmacêutico, após a verificação de todos os dados relativos ao doente, ao Médico prescritor e à 

composição da bolsa de NP [9]. Este é ainda responsável por emitir, através do sistema partilhado, as 

OPs e os respetivos rótulos [20] (Anexo 17). A definição dos lotes de produção de cada NP é da 

responsabilidade do Farmacêutico, de acordo com metodologia seguinte [21]: 

 Tipo de Preparação; 

 N.º Processo Clínico; 

 Data de Execução; 

 Tipo de Solução. 

A preparação de NP compreende duas etapas: a preparação da solução I (hidrossolúvel) com 

macronutrientes (glucose de várias concentrações e poliaminoácidos, através de um sistema 

automático de enchimento (Anexo 18)) e micronutrientes (oligoelementos e vitaminas, através de 

enchimento manual) em bolsa; e a preparação da solução II (emulsão lipídica) com lípidos e vitaminas 

lipossolúveis em seringa até 50mL ou em bolsa se o volume for superior [22]. De seguida, submete-se 

o produto acabado a ensaios de verificação de cor, aspeto (partículas em suspensão, precipitados e 

ausência de ar) e controlo gravimétrico das bolsas [23,24]. Este último parâmetro consiste na pesagem 

da solução, que deve situar-se dentro dos limites estabelecidos (± 5%). Por último, a bolsa NP deve 

ser identificada com rótulo interno, embalada com alumínio para proteção da luz e rotulada 

externamente, em condições estéreis (Anexo 19) [24]. 

 

3.2.3. Atividades Desenvolvidas 

Nesta unidade tivemos a oportunidade de visualizar e/ou auxiliar no/a: 

 Fracionamento de intravítreos, como Ranibizumab inj. 0,5mg/0,05mL e Aflibercept inj. 2mg/0,05mL; 

 Fracionamento de Cefuroxima inj. 5mg/0,5mL, Hidroxicobalamina inj. 2mg/0,4mL; 

 Preparação de colírios, como Ceftazidima 5%/10mL, Gentamicia 1,4%/7mL (solução fortificada) e 

Vancomicina 5%/10mL; 

 Preparação de medicamentos para ensaios clínicos; 

 Preparação de bolsas de NP para ambulatório e neonatologia; 

 Todo o processo necessário à manutenção da esterilidade da sala branca. 
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3.3. Produção de Citotóxicos 

A UFO encontra-se no Hospital de Dia Polivalente (HDP) do CHUP. O termo hospital de dia é 

usado para se tratar de admissões em regime ambulatório por um período não superior a 12h, ou seja, 

quando os doentes não necessitam de internamento durante a noite. Tem como objetivo principal 

reduzir os custos associados ao internamento e a possibilidade de adquirir infeções nosocomiais. No 

CHUP, o Hospital de Dia é classificado de polivalente por, além da unidade oncológica, integrar outras 

unidades. Na UFO ocorre a produção de medicamentos citotóxicos (CTXs) e entrega de medicação 

pré e/ou pós tratamento, com acesso restrito a Farmacêuticos, TSDTs, Enfermeiros e AOPs. Encontra- 

se segregado dos SF devido ao elevado risco ambiental e ocupacional dos CTXs e por razões 

logísticas e de proximidade ao Hospital de Dia. 

A reposição de produtos na UFO é feita por kanban: através de transferência informática do 

armazém dos SF, responsável por realizar a maioria das encomendas dos vários setores; ou, se se 

tratar de produtos específicos da UFO (como os CTXs), o pedido é feito diretamente na LC e o SA 

realiza a encomenda aos respetivos laboratórios. Aquando da chegada dos produtos, acompanhados 

por documento de transferência, o Farmacêutico emite através do GHAF os rótulos de identificação 

(n.º lote, PV e QRcode - Anexo 20) e junta o respectivo kanban ao produto. O AOP confere as 

quantidades recebidas com o documento de transferência e, se estiver conforme, avança com a 

colagem dos rótulos e posterior arrumação [25]. O armazém da UFO está organizado da seguinte 

forma: 2 frigoríficos para medicamentos termolábeis e passíveis de manipulação e 1 frigorífico para 

medicamentos termolábeis prontos a utilizar; 1 armário para medicamentos passíveis de manipulação 

de maior utilização (incluindo soros de NaCl 0,9%, soluções de glucose 5% e bombas de perfusão), 1 

armário com soros e 3 armários para medicamentos passíveis de manipulação, por ordem alfabética, 

dose e forma farmacêutica (Anexo 21). 

No dia anterior, são impressas, pelo Farmacêutico, listas onde constam os nomes dos doentes que 

no dia seguinte irão realizar tratamento. Habitualmente, as prescrições de CTXs realizam-se em 

formato eletrónico, sendo obtidas pelo sistema GHAF. No entanto, existem algumas exceções, como 

quando o protocolo clínico de uma determinada doença não está definido nem introduzido no sistema 

ou quando existe falha informática, em que são prescritas manualmente. 

Aquando da chegada dos doentes ao Hospital de Dia, estes devem dirigir-se ao serviço 

administrativo para confirmar a sua presença. Posteriormente, são destacados para camas e cadeirões 

conforme via de administração, estado do doente, duração e exigência do tratamento. A Enfermeira 

procede à colheita de sangue para análise e, se os resultados estiverem de acordo com os parâmetros 

pré-estabelecidos, dá “luz verde” por via informática ao Farmacêutico para iniciar a produção do CTX. 

O Farmacêutico verifica o tratamento, o ciclo e a dose de cada doente (prescrição manual ou no CdM), 

procede à verificação dos volumes para reconstituição e/ou diluição, debita ao doente a medicação, 

realiza o picking dos medicamentos a utilizar, emite a OP e os rótulos e cede todo o material necessário 

à produção do CTX pelo transfer. Cada tabuleiro é individualizado por doente e por preparação, dando 

prioridade ao primeiro CTX de cada ciclo de cada doente [26]. 

Relativamente à zona de manipulação da UFO, esta encontra-se dividida em três áreas distintas - 

a zona negra, a zona cinza e a zona branca. A zona negra é exterior à zona de preparação e 
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corresponde ao local onde se encontra o Farmacêutico e os CTXs, bem como os restantes 

medicamentos e PF armazenados. A zona cinza corresponde ao local onde se encontra armazenado 

o material utilizado na produção de CTX, o EPI e a lavagem assética das mãos. Na zona branca 

encontra-se uma câmara de biossegurança classe II B2 com fluxo vertical, na qual é realizada a 

manipulação de CTX (Anexo 22). Esta zona encontra-se sob pressão negativa, evitando a saída de 

partículas perigosas. O TSDT supervisor confirma o material que está no tabuleiro conforme descrito 

na OP (dupla verificação), seleciona e descontamina com álcool a 70º o material para a câmara de 

biossegurança classe II B2 com fluxo vertical, confere o fármaco e volume medido e verifica condições 

de estabilidade da preparação. Após manipulação do CTX pelo TSDT manipulador, devidamente 

embalado e rotulado pelo TSDT supervisor, este é colocado no transfer e recolhido pelo Farmacêutico 

para validar a sua libertação (dupla verificação) (Anexo 23). O produto acabado CTX é colocado no 

local correspondente ao qual se destina (cadeirões/cateteres ou camas). O AOP procede à distribuição 

dos CTXs para os respetivos doentes [26]. 

No caso de ocorrer devolução do CTX, este deve ser acompanhado por o “Registo de Devoluções 

de CTX”, preenchida pelo Enfermeiro que vai devolver o produto. O Farmacêutico decide se o CTX 

pode ser redirecionado para outro doente ou descartado de forma segura, conforme a estabilidade 

físico-química e microbiológica, condições de armazenamento das preparações e viabilidade de 

reaproveitamento da dose [27]. 

Na dispensa de HDPHs (imunoglobulinas inespecíficas e albumina), o Médico, previamente à 

marcação do tratamento, preenche a “Requisição para Dispensa de Hemoderivados”. Anteriormente à 

marcação, o Farmacêutico verifica se o doente está autorizado pela CFT ou se está de acordo com a 

Deliberação para realizar o tratamento e procede à dispensa. 

 

3.3.1. Atividades Desenvolvidas 

Nesta unidade, tivemos a oportunidade de auxiliar na dispensa de imunoglobulinas inespecíficas e 

albumina, visualizar a validação farmacêutica pré e pós produção de CTX e observar a produção de 

CTXs na sala branca. 

 

4. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Na distribuição de medicamentos e PF verifica-se um estreito contacto entre os SF e os serviços 

clínicos. Neste setor pretende-se assegurar o cumprimento da prescrição médica, efetuando o controlo 

da terapêutica (via de administração, erros na dose, PV expirado, interação medicamentosa, etc.), a 

procura igualmente racionalizada da sua distribuição e custos associados e a correta administração 

[28]. 

Da distribuição nos SF do CHUP são parte integrante a distribuição clássica, a distribuição 

individual diária de dose unitária (DIDDU), distribuição em regime de ambulatório e os circuitos 

especiais, como é o caso dos estupefacientes, HDPHs e material de penso. 
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4.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica é responsável pela distribuição de medicamentos e PF, nas quantidades, 

qualidade e prazos exigidos garantindo a preservação dos produtos, especialmente, durante o 

acondicionamento e transporte [29]. 

As solicitações por parte dos serviços são rececionadas em formato impresso, kanban ou através 

de requisição no GHAF (Anexo 24). Todos os débitos/transferências são realizados de imediato no 

GHAF, sendo que o impresso acompanha a entrega da medicação ou PF [29]. 

A reposição de stocks, previamente definida entre os serviços clínicos e os SF, é realizada em 

circuitos/sistemas diferentes, tais como: 

 Hospital Logistics System (HLS): via manual que assenta na eliminação do desperdício nos 

processos operacionais e logísticos através da adaptação de técnicas industriais de lean logistics 

à realidade hospitalar. 

É um método de reposição de material clínico e farmacêutico dos serviços através da 

implementação de armazéns geridos pelo sistema de 2 caixas com kanban. Cada caixa com kanban 

é uma ordem de reposição do artigo a que diz respeito e que será satisfeita no ciclo seguinte, trocando 

as caixas vazias por caixas cheias [30,31]; 

 Via informática (GHAF): como é o caso da reposição do Pyxis® Medstation® [30]; 

 Stocks nivelados: reposição executada no local após contagem das unidades consumidas, 

cumprindo quantitativos previamente definidos entre o SF e o serviço clínico em questão, como é 

o caso do Serviço de Urgência [30]; 

 Por kanban: este cartão é retirado quando se atinge o quantitativo de reposição de stock e nele 

indica a necessidade de reposição do mesmo produto. Aplicando-se, por exemplo, na gestão de 

stocks do armazém [30]. 

A distribuição de soluções injetáveis de grande volume possui uma diferente rota, assim como os 

antisséticos e desinfetantes e os produtos de contraste radiológico, sendo estes pedidos por requisição 

própria ou GHAF [32-34]. 

 

4.2. Distribuição Individual Diária de Dose Unitária 

Na DIDDU é conduzida a validação da prescrição (Anexo 25), seguida da preparação e dispensa 

de medicação prescrita eletronicamente, no GHAF. É diariamente enviada e centrada em cada doente. 

O principal objetivo é garantir que a medicação esteja disponível no serviço clínico onde o doente 

se encontra, à hora prevista, tal como indica na prescrição médica. Garante, igualmente, um aumento 

na segurança, na dispensa e toma dos medicamentos, uma vez que é controlada através de 

farmacovigilância constante realizada pelo Farmacêutico, conduzindo à diminuição de interações 

medicamentosas por evitar o fornecimento de doses inadequadas e orientando a farmacoterapia 

baseada na situação clínica de cada doente. A DIDDU revela uma grande importância numa melhor 

gestão de custos, isto porque racionaliza o medicamento, e sendo responsável pela gestão da 

medicação diária, facilita o trabalho dos Enfermeiros, permitindo que estes tenham como prioridade o 

doente [35]. 
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No CHUP, a distribuição dos medicamentos a todos os doentes em regime de internamento, é 

garantida pela DIDDU por um período de 24h de segunda a sexta e ao fim de semana é assegurada 

por um período de 48h. 

O sistema Vigie é uma plataforma online que garante todas as necessidades de monitorização e 

controlo, ao recolher de forma automática dados/parâmetros, como temperatura, humidade e pressão, 

dos sensores e gerar alertas e relatórios sobre o desempenho das instalações e equipamentos. Na 

sala da DIDDU, onde o Farmacêutico realiza a validação, existe ainda um dispositivo telefónico (Anexo 

26), no qual recebe alertas, emitindo sinal sonoro, sempre que existe uma alteração de pressão e/ou 

temperatura, dos setores da responsabilidade dos SF do CHUP. Os parâmetros têm estabelecido um 

intervalo restrito, como é o caso das câmaras, no que diz respeito essencialmente à pressão, e o caso 

dos frigoríficos no que diz respeito às temperaturas. 

 
4.2.1. Validação da Prescrição Médica 

A validação das prescrições médicas é da responsabilidade do Farmacêutico, e só após esta 

validação, é preparada e dispensada a medicação. São avaliadas tanto as prescrições novas, como 

alterações a prescrições já existentes. 

Na prescrição é fundamental que esteja contida a data e hora na qual foi submetida, o serviço 

clínico em que foi realizada, a identificação do doente, a medicação prescrita por DCI, acompanhada 

da posologia, via de administração e forma farmacêutica. Existe ainda um espaço destinado à 

introdução de informação adicional relativa ao doente como é o caso da idade, peso, índice de massa 

corporal (IMC), alterações da função renal e/ou hepática, entre outras, para que o Farmacêutico 

durante a validação se encontre mais integrado na situação clínica deste (Anexo 27). 

Durante a validação, a prioridade são as prescrições urgentes, realçadas a vermelho no sistema 

informático [36]. O Farmacêutico dá simultaneamente resposta às solicitações do “Portal Interno” 

(portal informático que conduz a um intercâmbio efetivo de informação entre enfermarias e os SF). 

O Farmacêutico pode intervir quando surge alguma prescrição na qual considere que existe alguma 

falta de clareza ou incoerência, ou em que seja necessária uma mudança na via de administração, 

forma farmacêutica ou do próprio medicamento, por diversos motivos, sejam eles, a rutura de stock, 

inexistência do medicamento prescrito no centro hospitalar, terapêutica repetida, entre outras causas. 

A sugestão do Farmacêutico para que o Médico altere a prescrição, pode ser realizada por duas vias: 

caso considere urgente a resolução do problema ou de difícil explicação por escrito, deve contactar o 

Médico por telefonema, porém sempre a acompanhar de uma descrição por escrito da situação no 

campo “Observações Farmacêuticas”, na qual o Médico tem acesso [35]. Em certas situações, o 

Médico poderá tomar a iniciativa de ligar ao Farmacêutico na DIDDU para esclarecimentos. 

A validação deve ter sempre em consideração as políticas de utilização de medicamentos 

estabelecidas pelo Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM), assim como as 

deliberações da CFT, específicas no CHUP, de forma a promover a segurança e eficácia da terapêutica 

farmacológica [35]. Em casos especiais, haverá a necessidade de pedir autorização à CFT e 

eventualmente à CES, por exemplo, em terapias off-label. Cada hospital difere nas suas exigências, e 
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podem surgir doentes com necessidades específicas, não sendo possível regerem-se unicamente pelo 

FHNM. 

Após completar a validação, e tendo em consideração os horários pré-estabelecidos, são emitidas 

listas de preparação da medicação para que os TSDT procedam à preparação dos carros (Anexo 28). 

Os carros estão designados para vários serviços clínicos de internamento e contêm gavetas com a 

medicação individualizada para 24 horas de cada cama/doente. Depois de preparados e antes de 

serem transportados pelos AOPs para os respetivos serviços clínicos, serão emitidas novas listas de 

preparação com alterações às prescrições que possam ter ocorrido no decorrer da preparação do 

carro. Caso os carros tenham sido enviados, o Farmacêutico, se porventura receber prescrições para 

o próprio dia, procede à impressão de etiquetas com a identificação da medicação, do doente e do 

serviço. Posteriormente, a medicação é preparada pelo TSDT, embalada em envelopes apropriados, 

fechados, de forma a ser transportada, atempadamente, por mensageiros para os serviços da qual foi 

prescrita, em horários de recolha pré-definidos [36]. 

 

4.3. Circuito Especial 

De acordo com a legislação, determinados medicamentos e PF necessitam de circuito próprio com 

impressos próprios. Tal se deve à necessidade de garantir um maior controlo e uso racional de 

medicamentos com determinadas caraterísticas, bem como da eventualidade de uma possível 

elaboração da requisição por um Enfermeiro, como é o caso do material de penso. 

 

4.3.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

A dispensa/preparação de estupefacientes e psicotrópicos é da inteira responsabilidade do 

Farmacêutico, sendo apenas estes passíveis do acesso à sala destinada aos 

estupefacientes/psicotrópicos nos SF do CHUP [35]. 

A prescrição destes fármacos deve ser realizada em impresso próprio, Anexo X, carecendo em 

todo o caso do preenchimento e assinatura pelo Médico requisitante. Em caso de tal não se verificar, 

deverá ser devolvida ao serviço em questão [35]. Após receção do Anexo X, é realizado o débito 

através do GHAF no respetivo centro de custos do serviço requisitante, do qual o impresso 

acompanhará o aviamento. De seguida, a preparação da medicação na sala de 

estupefaciente/psicotrópicos é efetuada pelo Farmacêutico, distribuída em envelopes/caixas 

devidamente identificados por serviço clínico, selados (Anexo 29), garantindo a sua inviolabilidade até 

à receção da mesma, e posteriormente encaminhadas pelo AOP. No caso do Anexo X se apresentar 

identificado como urgente este será imediatamente preparado e transportado pelo AOP do serviço 

requisitante [35,36]. 

 

4.3.2. Hemoderivados Derivados do Plasma Humano 

Estes medicamentos são produzidos pelo fracionamento do plasma humano. A prescrição médica 

de medicamentos HDPHs é realizada em impresso próprio (Modelo nº1804 - válido por 24 horas), 

assegurando a rastreabilidade dos lotes administrados a cada doente. O impresso deve vir 

acompanhado de etiquetas identificativas do doente para o qual a medicação se remete [35]. 
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Para que a medicação seja dispensada todos os campos do impresso devem ser 

convenientemente preenchidos, tanto pelo requisitante como pelo Farmacêutico. A sua dispensa é da 

inteira competência do Farmacêutico. Por questões de segurança e rastreabilidade, uma das vias do 

impresso terá de ser armazenada nos SF durante 50 anos, permitindo, caso ocorra alguma 

complicação associada a um dado HDPH, a identificação dos doentes. A outra via do impresso é 

direcionada para o serviço requisitante e arquivado no processo clínico do doente. 

 

4.3.3. Material de Penso 

O Farmacêutico é responsável pela validação e débito, enquanto que o TSDT é responsável pela 

dispensa deste tipo de material. A requisição de material de penso deverá ser efetuada em impresso 

próprio (Anexo 30), válido por 8 dias, normalmente pelo Enfermeiro. 

Na requisição deve constar a identificação do doente e caracterização da ferida/úlcera na qual o 

penso será aplicado. Desta forma, o requisitante terá de responder a uma série de questões de modo 

a justificar a sua escolha relativamente ao material pretendido. 

 

4.4. Atividades Desenvolvidas 

Durante a nossa passagem pela DIDDU, pudemos observar e acompanhar o raciocínio necessário 

à monitorização e validação de prescrições médicas, bem como, acompanhar o alerta ao Médico sobre 

doses e/ou formas farmacêuticas não adequadas para o doente em questão. Da mesma forma, 

presenciamos a validação de diversos impressos, tais como, o Anexo X referente a 

estupefacientes/psicotrópicos, o Modelo nº1804, de HDPHs e a Requisição de material de penso. 

Em termos práticos, tivemos a oportunidade de proceder ao débito dos 

estupefacientes/psicotrópicos no centro de custo, assim como de preparar a medicação requisitada, 

em caixas identificadas com o respetivo serviço, sendo todo processo verificado pelo Farmacêutico. 

No decorrer da semana, além de contactarmos com estes fármacos, constatamos quais os 

estupefacientes mais dispensados. 

Inclusive, testemunhamos a alertas de aumento de temperatura através do dispositivo telefónico, 

pelo que procedemos à verificação das temperaturas no Vigie, o qual permitiu confirmar que todas as 

temperaturas e pressões se encontravam dentro dos parâmetros estabelecidos, tratando-se de falsos 

alertas devido à falha de eletricidade e às portas do frigorífico estarem abertas por muito tempo. 

 

4.5. Distribuição em Regime de Ambulatório 

Na distribuição em regime de ambulatório pretende-se “assegurar a distribuição de 

medicamentos, e outros produtos de saúde, aos utentes da consulta externa e dos hospitais de dia, 

nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, assegurando a preservação das caraterísticas dos 

mesmos” [36]. 

A Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) é constituída por uma sala de espera e uma sala 

de atendimento composta por quatro balcões. Os medicamentos estão organizados em 

gavetas/armários e quando necessário no frio, entre os 2 e 8ºC, por patologia (Síndrome do Intestino 

Curto, Hepatite B, Insuficiência Renal Crónica, Quimioterapia, entre outras) e por ordem alfabética 
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(Anexo 31). Excecionalmente, a medicação antirretrovírica/antivírica e a dieta para Nutrição Entérica 

encontra-se armazenada à parte dos restantes medicamentos (Anexo 32). 

A manutenção de stock é garantida com a ajuda de kanbans. Atingido o ponto de encomenda, os 

kanbans são retirados e enviados para o APF, indicando neles a quantidade a ser encomendada. 

Para além da medicação, a farmácia dispõe de dietas para Nutrição Entérica, tendo de ser 

previamente encomendada e posteriormente preparada para um utente em específico (Anexo 33). 

A UFA encontra-se em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, sendo que a 

disponibilização de senhas encerra pelas 16:30h. Assim que o utente se dirige à UFA, pela primeira 

vez, será informado das regras de funcionamento da farmácia, sendo disponibilizado um folheto 

informativo com todas as informações necessárias ao utente (Anexo 34). Além disso, será também 

entregue um termo de responsabilidade na qual o utente deverá preencher e assinar, 

responsabilizando-se pela boa utilização, correto transporte e armazenamento do medicamento, 

conforme o indicado pelo Farmacêutico. Nesse mesmo documento, é possível nomear outras pessoas 

para o representarem no levantamento da sua prescrição médica (Anexo 35). 

O utente ou respetivo representante deve vir acompanhado da prescrição médica (Anexo 36), na 

qual através do GHAF, o Farmacêutico procede à validação, explicação da terapêutica, dispensa e, 

eventualmente, condições de transporte e armazenamento. Porém, a dispensa de medicamentos exige 

minuciosidade por ter em consideração a data da próxima consulta, a patologia e a respetiva 

medicação. A Circular Normativa N.º 01/CD/2012 recomenda a dispensa de medicamentos de farmácia 

hospitalar para períodos não superiores a 30 dias de tratamento, mas concede ao Conselho de 

Administração o direito de autorizar exceções à regra, de forma a melhorar a qualidade de vida e de 

adesão à terapêutica, reduzindo deslocações e o absentismo escolar ou laboral [37]. Esses pedidos 

de exceção deverão ser requisitados ao Conselho de Administração, por escrito, descrevendo a razão 

pela qual pretende que seja dispensada medicação para mais tempo. Caso seja aceite, dever-se-á 

informar ao utente a viabilidade, segurança e custos da dispensa para o período proposto. Na 

terapêutica antirretrovírica é permitida a dispensa por um período de 90 dias, de acordo com a lei 

vigente, sendo admitidos períodos superiores, tendo em consideração local de residência e 

diagnóstico/situação clínica da mesma forma pelo CA do CHUP. Nos doentes transplantados renais 

ou hepáticos, o fornecimento é de 2 meses. Caso não seja fornecida medicação até à próxima consulta, 

é entregue juntamente com a guia de tratamento, um documento com a medicação pendente, para o 

utente levantar quando estiver perto de terminar (Anexo 37). 

Durante a dispensa, o Farmacêutico deverá introduzir informaticamente o lote de certos 

medicamentos, como é o caso dos injetáveis, antineoplásicos, antirretrovíricos e antivíricos, 

medicamentos para patologias como Hipertensão Pulmonar, Esclerose Múltipla, Esclerose Lateral 

Amiotrófica, Fibrose Quística, Paramiloidose e medicamentos muito caros. 

A dispensa de medicamentos contendo talidomida é realizada exclusivamente após justificação e 

consentimento informado do utente, através da apresentação do “Formulário de Autorização de 

Prescrição do Programa de Prevenção da Gravidez - Thalidomide Celgene®” (Anexo 38), garantindo 

que o Médico informou o utente acerca dos efeitos adversos e responsabilidades associadas à sua 

toma, quer em mulheres ou homens, no uso “em combinação com melfalano e prednisona, para 
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tratamento de primeira linha de doentes com ≥ 65 anos de idade com mieloma múltiplo não tratado ou 

não elegíveis para tratamento com altas doses de quimioterapia” [38]. O Farmacêutico no decorrer da 

dispensa deverá completar o seu preenchimento e arquivar. 

A venda de medicamentos na UFA pode, segundo o Decreto-Lei nº206/2000, ser realizada 

quando há rutura de stock de um determinado medicamento em farmácias comunitárias [39]. Quando 

tal ocorre, o utente deve apresentar pelo menos três carimbos de farmácias distintas que confirmem a 

rutura em causa. 

 

4.5.1. Atividades Desenvolvidas 

Ao longo da passagem pela UFA, tivemos a oportunidade de assistir ao atendimento e dispensa 

de medicação e produtos de nutrição, assim como realizá-lo sob supervisão de um Farmacêutico. 

Efetuámos o reembalamento individual de seringas de epoetina, uma vez que se encontram embaladas 

em caixas de 4 ou 6 unidades, havendo dessa forma a possibilidade de racionalizar custos e 

desperdícios, fornecendo a quantidade exata ao utente para o tratamento (Anexo 39). Procedemos 

também, à organização das gavetas/armários e verificação de stock. Além do mais, preparamos a 

medicação a ser enviada para o serviço de gastroenterologia (Anexo 40). 

 

5. ENSAIOS CLÍNICOS 

Ensaio Clínico (EC) é definido por “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a 

descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um 

ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação 

de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia.” [40]. 

Alguns termos importantes referentes a este setor encontram-se no Anexo 41. 

Nos SF do CHUP, a UEC tem, de acordo com as Boas Práticas Clínicas (BPC), as condições 

adequadas à realização do ensaio. A UEC é constituída por duas salas contíguas, uma sala de 

armazenamento de medicamentos experimentais (MEs) e um gabinete de trabalho. Na sala de 

armazenamento, de acesso restrito, existe um forte controlo e monitorização da temperatura e 

humidade, armários de acesso restrito, onde é armazenada a medicação de ensaio, outros onde é 

armazenada a medicação devolvida pelos doentes e/ou não utilizada, assim como um frigorífico, em 

caso do ME necessitar de se manter entre 2 e 8°C (Anexo 42). O gabinete de trabalho é o local onde 

se realizam visitas/reuniões e é composto por armários, igualmente restritos, onde é arquivada toda a 

documentação dos ensaios a decorrer, bem como dos ensaios terminados (Anexo 43). 

Ao longo de cada EC existem diversas fases. O questionário de exequibilidade/viabilidade 

(feasibility), onde será avaliado se a instituição apresenta os critérios requeridos, para poder participar 

no EC em questão. Na visita de qualificação são avaliados os recursos humanos e de equipamentos 

para a implementação e condução do ensaio de acordo com o protocolo. A visita de início consiste na 

preparação do centro para a realização do estudo e é conduzida por um ou mais monitores em 

representação do promotor, sendo dada uma formação a toda a equipa que irá acompanhar o ensaio. 

Nos SF, os Farmacêuticos delegados tomam conhecimento de procedimentos relativos à receção, 
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dispensa, armazenamento, registo e devolução do ME, procedendo, posteriormente, à submissão às 

autoridades regulamentares (Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) e INFARMED). 

Nas visitas de monitorização, o monitor em representação do promotor, assegura que o ensaio está a 

decorrer conforme o estipulado, procedendo à revisão de documentos, controlo de qualidade, 

verificação de documentos fonte e contabilidade do ME. Na visita de encerramento procede-se à 

retificação (se necessário) e ao arquivo do documento do ensaio, assegurando que a contabilidade do 

ME, bem como os procedimentos necessários para a devolução da medicação, estão completos. 

 

5.1. Circuito do Medicamento Experimental 

A receção do ME é efetuada no APF dos SF e depois encaminhada para a UEC onde é verificado 

o estado de conservação e confirmada se a informação vinda na “GR” corresponde ao ME recebido, 

tal como a identificação do promotor em questão, o nome do ensaio, o número de unidades recebidas, 

prazo de validade e número de lote. Os MEs vêm, normalmente, acompanhados de um Data Logger 

(em formato USB), permitindo o registo de temperatura durante o transporte, sendo que na receção 

devem ser verificados os limites mínimos e máximos de temperatura atingidos. Em caso de se verificar 

um desvio da temperatura, o promotor deve ser informado, e enquanto se aguarda pela resposta, o 

ME é mantido em quarentena. Depois das verificações efetuadas, o ME é armazenado. O 

Farmacêutico, ao rececionar, deverá preencher os registos requeridos pelo promotor. 

O investigador prescreve o ME em impresso próprio (Anexo 44), de acordo com o protocolo do 

EC. O medicamento pode ser dispensado de duas formas: diretamente ao participante do EC ou por 

intermédio do coordenador do mesmo. Sempre que solicitada, ou em caso de início de tratamento, 

deve ser disponibilizada toda a informação do ME, de forma oral e/ou escrita, sobre a posologia e 

cuidados a ter com a mesma. 

Pode ser necessária a preparação do ME, na produção de estéreis e não estéreis ou na UFO, 

antes da sua administração. Neste caso, o Farmacêutico deve elaborar a OP e proceder à sua 

produção. Nos SF, é recebida toda a medicação não utilizada, assim como embalagens vazias, 

devolvidas pelos participantes. O Farmacêutico assegura o cálculo da compliance e verificação da 

adesão à terapêutica. Após a conclusão do EC, toda a documentação permanece arquivada durante 

pelo menos 15 anos, de acordo com as instruções do promotor [41]. 

 

5.2. Atividades Desenvolvidas 

Neste setor tivemos a oportunidade de contactar com o circuito do ME, assistindo a visitas de 

qualificação, de início e de monitorização. Nessas mesmas visitas, realizadas por monitores de 

diferentes ECs, foi possível observar e preencher os procedimentos inerentes à sua realização. 

Auxiliamos na dispensa e armazenamento de ME e procedemos ao registo nos diferentes 

processos, sendo sempre supervisionadas pelo Farmacêutico responsável. 

Para melhor compreendermos a elaboração e organização dos ECs, tivemos a oportunidade de 

ler e interpretar diversos Pharmacy Files de ensaios a decorrer no CHUP. 

Por fim, realizamos uma formação, ICH GOOD CLINICAL PRACTICE E6 (R2), sendo-nos atribuída 

uma certificação em Boas Práticas Clínicas, pelo Global Health Training Centre. 
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6. TRABALHO DE PESQUISA 

6.1. Contextualização 

O trabalho de pesquisa desenvolvido, durante o estágio profissionalizante, surgiu no âmbito da 

introdução de um novo medicamento anti-emético (Akynzeo ®: 300 mg Netupitant + 0,5 mg 

Palonossetrom), em protocolos oncológicos, no arsenal terapêutico do CHUP. O trabalho consiste na 

comparação de medicamentos anti-eméticos, utilizados na prática clínIca do CHUP, quanto à classe e 

indicação terapêutica, às associações medicamentosas, à posologia e aos custos de um ciclo de 

quimioterapia. A análise é baseada em resultados de estudos de referência publicados com doentes 

submetidos a diferentes tratamentos com um tipo de emese estabelecida. Nestes estudos foi 

determinado o valor terapêutico acrescentado (VTA) do novo medicamento. O principal objetivo do 

trabalho de pesquisa é avaliar, consoante a informação disponível, se a introdução do Akynzeo ® é 

uma mais valia para os doentes e para o CHUP. 

 

6.2. Enquadramento Teórico 

As náuseas e vómitos (emese) induzidos pela quimioterapia são um importante efeito secundário 

da terapêutica oncológica, que compromete a adesão à terapêutica e a qualidade de vida do doente 

[40]. Estes efeitos secundários são divididos em: 

 Emese aguda: Ocorre nas primeiras 24 horas após administração da quimioterapia [41]; 

 Emese tardia: Surge após 24 horas e dura até vários dias (1 a 5 dias) após a administração da 

quimioterapia [41]; 

 Emese antecipatória: Ocorre antes do tratamento quimioterápico devido à fraca resposta dos anti- 

eméticos ou à profilaxia anti-emética inadequada no ciclo anterior [41,42]; 

 Emese breakthrought: Ocorre apesar de profilaxia anti-emética adequada, sendo necessário 

tratamento de resgate [41,43]; 

 Emese refratária: Ocorre apesar de profilaxia anti-emética e tratamento de resgate otimizado [44]. 

A quimioterapia é classificada consoante o potencial emético pós-tratamento, que varia 

consideravelmente em associações entre fármacos [41,43]: 

 Alto: medicamentos quimioterápicos provocam emese em >90% dos doentes; 

 Moderado: medicamentos quimioterápicos provocam emese em 30 - 90% dos doentes; 

 Baixo: medicamentos quimioterápicos provocam emese em 10 - 30% dos doentes; 

 Mínimo: medicamentos quimioterápicos provocam emese em <10% dos doentes (casos raros). 

Na ausência de terapia anti-emética, 90% dos doentes em quimioterapia altamente emetogénica 

e 30 - 90% dos doentes em quimioterapia moderadamente emetogénica sofrem com náuseas e 

vómitos induzidos pelo tratamento [45]. Atualmente, para reduzir os casos de emese induzida, a 

eficácia máxima é obtida por um tratamento anti-emético continuado antes, durante e após a sessão 

de quimioterapia [43]. As principais classes de fármacos utilizadas na anti-emese em contexto 

oncológico são: Antagonistas seletivos de recetores 5-HT3 de primeira e última geração; Antagonistas 

de recetores NK1; e Corticoesteróides. 
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6.3. Desenvolvimento 

O trabalho de pesquisa foi iniciado pela recolha de informação relevante da medicação anti-emética 

existente no stock do CHUP e do novo medicamento, Akynzeo ®. Desta informação consta: nome de 

medicamento, dosagem, classe terapêutica, posologia, tempo de semivida, preço unitário, preço por 

tratamento, indicação terapêutica e observações adicionais. O preço por tratamento tem em conta o 

potencial emético da quimioterapia e associações medicamentosas mais relevantes estipuladas nos 

protocolos clínicos. Toda a informação está reunida no Anexo 45. 

Para avaliação da eficácia e segurança em quimioterapias altamente e moderadamente 

emetogénicas foram desenvolvidos estudos de referência de Akynzeo ® em associação com 

dexametasona e palonossetrom em associação com dexametasona. O estudo de quimioterapia 

altamente emetogénica comparou “a eficácia e a segurança de doses únicas de netupitant oral em 

associação com palonossetrom oral com a administração de uma dose única oral de palonossetrom 

em doentes oncológicos a receberem um regime quimioterapêutico que incluía cisplatina (dose 

mediana = 75 mg/m2)” (Anexo 46 - a). O estudo de quimioterapia moderadamente emetogénica 

comparou “a eficácia e a segurança de uma dose única oral de Akynzeo com uma dose única oral de 

0,5 mg de palonossetrom em doentes oncológicos para os quais tinha sido planeado receber o primeiro 

ciclo de um regime com uma antraciclina e ciclofosfamida para o tratamento de um tumor maligno 

sólido” (Anexo 46 - b). De assinalar que as diretrizes recentes atualizaram o regime de antraciclina- 

ciclofosfamida para altamente emetogénico. Em ambos se verificou que o Akynzeo ® com 

dexametasona previne as náuseas e vómitos agudos e tardios (Anexo 47) [51]. 

Em 2019, o INFARMED publicou o “Relatório Público de Avaliação Prévia do Medicamento em 

Meio Hospitalar” acerca do Akynzeo ®, evidenciando ser um medicamento sujeito a receita médica 

(Anexo 48) [52]. Desta avaliação, conclui-se que a associação de palonossetrom e netupitant “tem 

evidência de VTA em relação aos antagonistas seletivos dos recetores 5-HT3”, neste caso o 

ondansetrom isolado [52]. O VTA de um medicamento corresponde à maior eficácia, segurança e/ou 

conveniência em comparação à melhor terapêutica existente ou ao tratamento de uma indicação clínica 

para a qual não existe opção terapêutica válida [53]. Além disso, procederam a uma análise de custo- 

efetividade comparando o Akynzeo ® juntamente com dexametasona, com ondansetrom e 

dexametasona. Conclui que os “valores custo-efetividade incrementais associados à introdução do 

medicamento Akynzeo ® no arsenal terapêutico, assim como os resultados do impacto orçamental” 

são considerados aceitáveis, tendo em conta as caraterísticas do medicamento e da doença em causa 

[52]. 
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7. CONCLUSÃO 

Durante os dois meses de estágio profissionalizante nos serviços farmacêuticos do Centro 

Hospitalar Universitário do Porto, constatamos a realidade do Farmacêutico hospitalar e as suas 

funções inerentes, nos diversos setores, percecionando toda a dinâmica e organização. Tivemos 

oportunidade de intervir em algumas tarefas, proporcionando-nos uma melhor compreensão do papel 

do Farmacêutico, da sua responsabilidade numa instituição como o Centro Hospitalar e Universitário 

do Porto e da contribuição na vida de um doente. 

Observamos de perto o circuito do medicamento, tudo o que nele implica e, sobretudo, a 

intercomunicação de uma equipa multidisciplinar, passível de realizar qualquer tarefa, seja ela 

referente à receção, produção, intervenção ou dispensa. 

Finalizamos este estágio com um balanço muito positivo, por contribuir para consolidar muitos dos 

conhecimentos obtidos ao longo do nosso percurso académico assim como a aquisição de novos. 

Todo o conhecimento e prática adquiridos neste percurso demonstram uma forte ferramenta na nossa 

formação enquanto profissionais de saúde. 
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1 - Certificado CHKS do CHUP. 
 
 

Anexo 2 - Cronograma de estágio profissionalizante. APRES: Apresentação dos setores dos SF. 
 

Anexo 3 - Exemplo de kanban. 
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Anexo 4 - Receção do APF. 
 
 

Anexo 5 - Organização do APF: (a) Ordem geral, (b) Ambulatório, (c) Nutrição, (d) Pensos, (e) 

Antídotos e Diversos, (f) Grandes volumes, (g) Câmara frigorífica e (h) Sala restrita de 

estupefacientes e psicotrópico. 

 

Anexo 6 - Exemplos de rotas de transporte de medicamentos e PFs para os respetivos serviços 

clínicos. 



Farmácia Hospitalar | 2018/2019 

Relatório de Estágio Profissionalizante 25 

 

 

 

 

Anexo 7 - Armazém farmacêutico avançado com medicamentos urgentes designado de Pyxis® 
MedStation® 3500 System. 

 

Anexo 8 - Anexo de requisição para a dispensa de HDPHs. 
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Anexo 9 - Exemplo de Anexo X. 
 

Anexo 10 - Exemplo de AUE. 
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Anexo 11 - Exemplos de (a) empréstimo concedido e (b) obtido. 
 

Anexo 12 - Organização da sala de não estéreis: (a) e (b) Bancada de trabalho, (c) hotte, (d) armário 
com substâncias ativas, (e) armário com embalagens primárias, (f) armário com material de 

manipulação e (g) zona de embalamento. 
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Anexo 13 - Exemplo de OP e respetivo rótulo de preparação não estéril. 
 

Anexo 14 - Exemplo de produto acabado não estéril. 
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Anexo 15 - Exemplo de OP de preparação estéril. 



Farmácia Hospitalar | 2018/2019 

Relatório de Estágio Profissionalizante 30 

 

 

 

 

Anexo 16 - Exemplo de produto acabado estéril. 
 

Anexo 17 - Exemplo de OP de NP. 
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Anexo 18 - Enchimento automático de uma bolsa NP. 
 

Anexo 19 - Exemplo de produto acabado NP. 
 

Anexo 20 - Exemplo de rótulo de produtos na UFO. 
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Anexo 21 - Organização da UFO: (a) Frigoríficos, (b) armário de medicação mais utilizada e (c) 

armários. 
 

Anexo 22 - Sala branca da UFO. 
 

Anexo 23 - Exemplo de (a) rótulo/OP e (b) produto acabado CTX. 
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Anexo 24 - Conjunto de prescrições, por serviço clínico e doente, no sistema informático GHAF. 

 

Anexo 25 - Exemplo de Prescrição no GHAF. 
 

Anexo 26 - Dispositivo telefónico de emissão de alertas de temperatura e humidade de setores dos 

SF. 
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Anexo 27 - Informação adicional à prescrição. 

 
 

Anexo 28 - Carro de transporte de medicação da DID. 
 

Anexo 29 - Caixa e envelope selados para envio de estupefacientes/psicotrópicos. 
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Anexo 30 - Impresso para requisição de material de penso. 

 

Anexo 31 - Organização da medicação da UFA. 
 

Anexo 32 - Organização de antirretrovíricos e encomendas de Nutrição. 
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Anexo 33 - Prescrição de Produtos de Nutrição. 
 
 

Anexo 34 - Folheto informativo UFA. 

 

Anexo 35 - Impresso termo de responsabilidade. 
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Anexo 36 - Prescrição médica. 
 

Anexo 37 - Documento de Medicação Pendente. 
 

Anexo 38 - Formulário de autorização de prescrição do “Programa de prevenção de gravidez, 
Thalidomide Celgene”. 
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Anexo 39 - Separação individual de seringas de epoetina. 

 

Anexo 40 - Prescrição para o Serviço de Gastroenterologia. 
 

 
Centro de EC 

Entidade que realiza o EC, dotada de meios materiais e humanos 

adequados, independentemente da sua inserção em estabelecimentos de 

saúde, público ou privado, laboratório, ou outro. 

 
CEIC 

O organismo independente constituído por profissionais de saúde e outros, 

incumbido de assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem- 

estar dos participantes nos EC e de garantir os mesmos junto da sociedade; 

Farmacêutico 

Responsável 

Profissional dotado da necessária competência técnica e científica, 

licenciado em Ciências Farmacêuticas, que é responsável por todo o circuito 

do ME no centro de ensaio; 

 
 

 
Investigador 

Uma pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para o exercício 

da atividade de investigação, devido às habilitações científicas e à 

habilitação legal para a prestação de cuidados que a mesma exija, que se 

responsabiliza pela realização do EC no centro de estudo e, sendo caso 

disso, pela equipa de investigação que executa o estudo nesse centro, 

podendo, neste caso, ser designado investigador principal; 

Participante 
Pessoa que participa no EC, quer como recetor do ME, quer para efeitos de 

controlo; 

Promotor 
A pessoa, singular ou coletiva, o instituto ou o organismo responsável pela 

conceção, realização, gestão ou financiamento de um EC; 
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Protocolo 

O documento que descreve a justificação, os objetos, a conceção, a 

metodologia, a monitorização, os aspetos estatísticos, a organização e a 

condução de um estudo, assim como o arquivo dos respetivos registos, 

incluindo as versões sucessivas e as alterações daquele documento; 

 
 

 
ME 

A FF de uma substância ativa ou placebo, testada ou utilizada como 

referência num EC, incluindo os medicamentos cuja introdução no mercado 

tenha sido autorizada, mas sejam utilizados ou preparados, quanto à FF ou 

acondicionamento, de modo diverso da forma autorizada, ou sejam 

utilizados para uma indicação não autorizada ou destinados a obter mais 

informações sobre a forma autorizada; 

 

 
Monitor 

O profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, 

designado pelo promotor para acompanhar o EC e para o manter 

permanentemente informado, relatando a sua evolução e verificando as 

informações e dados coligidos. 

Anexo 41 -Termos utilizados na UEC [38,39]. 
 

Anexo 42 - Sala de armazenamento. 
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Anexo 43 - Gabinete de trabalho. 
 

 

Anexo 44 - Prescrição de Medicamentos de ECs. 
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Medicamento Classe terapêutica Posologia 
Tempo de 

semivida 
Preço 

Preço por 

tratamento 

Indicação 

terapêutica 
Observações 

Aprepitant cp. 125 mg 

Aprepitant cp. 80 mg 

Antagonista seletivo dos 

recetores da substância 

P/neurocinina 1 (NK1) 

humana 

Esquema posológico [48]
 9-13 horas 

26,72€ Alt. emet.: 84,717€ 

Mod. emet.: 83,487€ 

 
 

 

 
Prevenção da 

emese aguda e 

tardia. 

Regimes de 

quimioterapia alta 

ou moderadamente 

emetizante. 

- 
17,10€ 

Fosaprepitant iv 150 mg Esquema posológico [49]
 11 horas 54,01€ 

Alt. emet.: 78,627€ 

Mod. emet.: 76,577€ 
- 

Ondansetrom cp. 8 mg 
Antagonista dos recetores 

5-HT3 de 1ª Geração 

1 a 4 cp. 
3-4 horas 
[47] 

0,05€ - (+) eficaz na emese 

aguda e (–) eficazes na 

tardia[46]
 

Ondansetrom iv 8mg/4ml 8 a 32 mg/dia 0,20€ - 

Ondansetrom iv 4mg/2ml 8 a 32 mg/dia 0,17€ - 

 
Palonossetrom iv 

0,25mg/5mL 

 
Antagonista dos recetores 

5-HT3 de últ. Geração 

 
1 bólus IV- 30 min antes do 

início da quimio. [48,49]
 

 

40 horas 

 

21,90€ 

 

- 

Preferencial na emese 

alta e moderada. (+) 

eficaz na emese aguda 

e tardia[46]
 

Dexametasona cp. 4 mg  
Glucocorticoide 

Esquema posológico [48-50]
 

 

3,6 ± 0,9 

horas 

0,257€  
- 

 
- 

Dexametasona cp. 8 mg 
Esquemas posológicos [48-

 

50] 0,41€ 

 

 

 
AKYNZEO® 

Netupitant 300 mg + 

Palonossetrom 0,5 mg cp. 

Netupitant- Antagonista 

seletivo dos recetores da 

substância P/neurocinina 1 

(NK1) humana 

 

 

 
Dose única- 1 hora antes 

do início da quimio. 

Esquema posológico [50]
 

 

 
 

 
120 horas 

 

 
 

 
58,08€ 

 

 

 
Alt. emet.: 

81,877-83,397€ 

Mod. emet.: 81,467€ 

Prevenção da 

emese aguda e 

tardia. 

Regimes de 

quimioterapia alta 

(à base de 

cisplatina) ou 

moderadamente 

emetizante. 

 
Não necessita de ajuste 

posológico em doentes 

idosos, com 

compromisso renal 

ligeiro a grave ou 

hepático ligeiro a 

moderado 

 
Palonossetrom- 

Antagonista dos recetores 

5-HT3 de últ. Geração 

Olanzapina cp. 5 mg Antagonista dos recetores 

da serotonina 5-HT2A/2C, 

5-HT3, 5-HT6; e dopamina 

D1, D2, D3, D4, D5 

 

Esquema posológico [50]
 

 
32,3-36,7 

horas 

0,105€  

- 

Prevenção da 

emese aguda e 

tardia. 

Uso contraindicado com 

benzodiazepinas. 

Fonte: NCCN Olanzapina cp. 10 mg 0,38€ 
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 Esquema posológico do Aprepitant, assumindo que o Antagonista da 5-HT3 utilizado seria o Palonossetrom iv 0,25mg/5mL. 
 
 

 
 

 Esquema posológico do Fosaprepitant, assumindo que o Antagonista da 5-HT3 utilizado seria o Palonossetrom iv 0,25mg/5mL. 
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 Esquemas posológicos do Akynzeo ®, assumindo que o Antagonista da 5-HT3 seria o Palonossetrom iv 0,25mg/5mL. 

 
Regime terapêutico de quimioterapia altamente emetizante: 81,877€ 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 

AKYNZEO® 300+0,5mg oral - - - 

Antagonista da 5-HT3 0,25mg/5ml iv - - - 

Dexametasona 12 mg oral 8 mg oral 1 vez/dia 8 mg oral 1 vez/dia 8 mg oral 1 vez/dia 

 
Regime terapêutico de quimioterapia altamente emetizante: 82,297-83,397€ 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 

AKYNZEO® 300+0,5mg oral - - - 

Antagonista da 5-HT3 0,25mg/5ml iv - - - 

Olanzapina 5-10 mg oral 5-10 mg oral 5-10 mg oral 5-10 mg oral 

Dexametasona 12 mg oral 8 mg oral 1 vez/dia 8 mg oral 1 vez/dia 8 mg oral 1 vez/dia 

 
Regime terapêutico de quimioterapia moderadamente emetizante: 81,467€ 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

AKYNZEO® 300+0,5mg oral - - 

Antagonista da 5-HT3 0,25mg/5ml iv - - 

Dexametasona 12 mg oral 8 mg oral 1 vez/dia 8 mg oral 1 vez/dia 

 

Anexo 45 - Informação relevante de medicamentos anti-eméticos do CHUP e Azynzeo ®. 
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Anexo 46 - Estudos de referência com Akynzeo ®. (a) Quimioterapia altamente emetogénica e 
(b) Quimioterapia moderadamente emetogénica (Retirado de [51]). 

 
 
 

Anexo 47 - Resultados de estudos de referência com Akynzeo ®. (a) Quimioterapia altamente 
emetogénica e (b) Quimioterapia moderadamente emetogénica (Retirado de [51]). 

 
 
 

Anexo 48 - “Relatório Público de Avaliação Prévia do Medicamento em Meio Hospitalar” 

referente ao Akynzeo ® (Retirado de [52]) 
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