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Resumo 

 A unidade curricular de Estágio do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é o percurso final do Curso 

que, após cerca de quatro anos e meio de aprendizagem de conceitos teóricos e práticos, permite pôr em prática 

todos os conceitos assimilados, transpondo-os para o utente, com o intuito de lhes prestar o melhor 

acompanhamento ou atendimento possível. A meu ver, isto resume-se a ter como foco o bem-estar e a saúde de 

todos os utentes, transmitindo, com o coração, os conhecimentos da melhor forma possível, através do ato 

farmacêutico. 

O estágio teve a duração de quatro meses e decorreu na Farmácia de São João, o qual me permitiu adquirir 

muitas aprendizagens e expandir conhecimentos, assim como aumentar a minha confiança enquanto futura 

farmacêutica. No presente relatório é feita uma descrição do funcionamento da farmácia assim como das 

atividades desenvolvidas ao longo do estágio.  

O primeiro projeto realizado é referente à realização dos testes rápidos de rastreio da infeção pelo VIH na 

farmácia comunitária, cujo objetivo consistia na sua disponibilização aos utentes da Farmácia de São João, 

sendo um projeto potencialmente benéfico, quer para a farmácia quer para os seus utentes.  

O segundo projeto foi mais focado no atendimento, propriamente dito, aos utentes e direcionado à realização do 

melhor aconselhamento possível em parasitoses por artrópodes: a pediculose e a escabiose, que são ambas 

bastante frequentes nos utentes das farmácias em geral. 

Por outro lado, tendo em conta que a atividade do farmacêutico na farmácia não se restringe ao atendimento aos 

utentes, sendo todas as restantes áreas e funções igualmente importantes, foi útil a realização da reformulação da 

organização dos stocks, de forma também a dar o meu contributo a toda a equipa da Farmácia de São João, que 

tão carinhosamente me acolheu.  

Dado o momento mais frágil que a humanidade e todo o mundo atravessam no momento em que estas palavras 

são escritas, e de forma a dar continuidade à educação para a saúde dos utentes, no último mês do estágio foram 

preparados panfletos referentes ao novo coronavírus, contendo algumas informações sobre os sintomas e 

cuidados de prevenção a adotar. Esta atividade foi realizada numa fase em que ainda não havia casos 

confirmados em Portugal e em que a informação existente era parca e fragmentada.  

Considero o estágio curricular essencial ao desenvolvimento do farmacêutico, pois serve de ponte entre a 

realidade estudantil e a realidade do mercado de trabalho, contribuindo indubitavelmente para o seu crescimento 

científico, social e humano e dotando-o de ferramentas que lhe permitirão ser um melhor profissional no dia de 

amanhã.  
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PARTE I - Descrição das Atividades desenvolvidas na Farmácia de São João 

1. Introdução  

O Estágio Curricular ou Profissionalizante, que marca a etapa final do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, surge com a função de integrar o estagiário e futuro farmacêutico na sua atividade profissional e 

no mercado de trabalho, sendo indispensável para a obtenção do grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas. A 

atividade no âmbito da Farmácia Comunitária representa a face mais visível da profissão farmacêutica.  

A Farmácia Comunitária é considerada “uma das portas de entrada no Sistema de Saúde”, sendo o primeiro 

local ao qual os portugueses recorrem para questões de saúde, dada a sua acessibilidade às pessoas e o caráter de 

proximidade, confiança e disponibilidade que para estas representa. Todos estes aspetos são potencializados pela 

elevada dedicação, competência e diferenciação técnico-científica que caracterizam o farmacêutico, que é um 

profissional cuja existência em Portugal data de 1449, nesta altura denominados boticários. 
[1] [2] 

A atividade farmacêutica tem vindo e centrar-se cada vez mais no utente, envolvendo a prestação de serviços, 

apoio e cuidados de saúde à sua comunidade, motivo da sua designação como “Farmácia Comunitária”, a qual é 

considerada como um estabelecimento de saúde de interesse público, por assegurar a continuidade dos cuidados 

prestados aos utentes e doentes.
 [1] [2] 

Ao longo do presente relatório apresento uma descrição daquela que foi a minha (boa) experiência em 

Farmácia Comunitária, das atividades e dos projetos que desenvolvi ao longo dos quatro meses de estágio, 

assim como daquela que foi a minha perceção da importância do papel do farmacêutico neste estabelecimento 

de promoção da saúde. 

2. A Farmácia de São João 

1. Localização, enquadramento e horário de funcionamento 

A Farmácia de São João (FSJ), fundada no ano de 1810, está localizada no Largo de São João, no coração da 

vila mais antiga de Portugal, em pleno centro histórico de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo. A 

diretora técnica da FSJ é, desde 2009, a Drª Manuela Pimenta, que representa a sétima geração da sua família 

ligada à atividade farmacêutica. A FSJ tem o seu nome atual desde 1810, altura em que esta pertencia ao bisavô 

do bisavô da atual diretora técnica, que era boticário. No entanto, com a morte do seu tio trisavô, João Duarte, a 

farmácia foi adquirida por outro farmacêutico, o qual mudou o nome para “Farmácia Campos”. Mais tarde, em 

1953, o seu avô Amadeu Pimenta voltou a comprá-la, tendo esta voltado a adquirir o seu nome original 

“Farmácia de São João”, a qual tem atualmente uma mascote a dar as boas vindas a todos os seus doentes – a 

mascote São Joãozinho -, tendo ainda o lema de que “a FSJ escuta com o coração!” 
[3] 

Além disso, a FSJ utiliza 

a política de troca de elogios entre os profissionais da equipa, os quais são preenchidos em cartões, próprios para 

o efeito, com a imagem a cores da mascote da farmácia, conforme apresento no Anexo 1. Os elogios podem ser 

realizados por qualquer elemento da equipa e em qualquer momento, sempre que detete a realização de alguma 

ação benéfica para a farmácia ou para os seus utentes por outro colega da equipa. Esta política não só aumenta a 

motivação de toda a equipa, como melhora o próprio “espírito de equipa”, de entreajuda e a vontade de servir 

cada vez melhor os utentes. 
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O horário da FSJ está compreendido, nos meses de Inverno, entre as 8h30 e as 19h e, nos meses de Verão, entre 

as 9h e as 19h30, de Segunda a Sexta-feira. Aos Sábados tem um horário compreendido entre as 9h e as 13h. 

Adicionalmente, a FSJ está de serviço uma vez por semana, no qual faz um horário de 24 horas, de forma a dar 

seguimento ao sistema de rotatividade com as restantes farmácias de serviço do concelho. No horário noturno, 

os atendimentos são realizados através do postigo, localizado junto à entrada da farmácia.  

Quinzenalmente às segundas-feiras, têm lugar no areal e no restante centro histórico da vila, as feiras regionais, 

as quais são caraterizadas por uma grande afluência de pessoas dos vários pontos do concelho. Esses dias 

representam os dias mais movimentados na FSJ, já que as pessoas aproveitam o facto de terem viajado até à 

feira, para adquirirem também os medicamentos de que necessitam.  

O meu estágio na Farmácia de São João teve a duração de quatro meses, de Novembro a Fevereiro, 

coincidindo assim com o pico dos meses de Inverno. Ao longo do meu estágio cumpri um horário compreendido 

entre as 9h e as 18h, com um período de almoço das 13h às 14h, de segunda a sexta-feira. Na Tabela 1 estão 

representadas as atividades que realizei ao longo dos quatro meses de estágio na FSJ. 

Tabela 1. Cronograma das Atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

Atividades Meses do Estágio 

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 
Receção e 

conferência de 

encomendas 

    

Armazenamento e 

reposição de stocks 

    

Gestão de faturação e 

receituário 

    

Dispensa de 

Medicamentos  
 Acom- 

panhada 
 

Autónoma 

Serviços 

Farmacêuticos 
    

Projeto 1 
“Testes VIH” 

    

Projeto 2 
“Artrópodes” 

    

Formações  
 

    

Organização de 

stocks 
      

 

2. Organização do espaço físico  

ESPAÇO EXTERIOR 

A fachada exterior da FSJ, cuja estrutura data do século XIX, contém a palavra “FARMÁCIA” cujas letras, em 

inox, estão bem iluminadas, juntamente com dois símbolos da “cruz verde”, que estão igualmente iluminados 

nas noites de serviço da farmácia. O nome da farmácia, enaltecido pelo seu logótipo com a simpatia da mascote 

São Joãozinho, está bem representado nos vidros das portas de entrada da farmácia, estando também bem visível 

a placa com o nome da diretora técnica e o horário de funcionamento.  

A porta principal da farmácia, que está instalada ao nível da rua, é dotada de guarda-vento, cujo sensor permite a 

sua abertura após a aproximação das pessoas. Assim, o acesso de todos os utentes, nomeadamente crianças, 
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idosos ou portadores de deficiência, está garantido, já que não existe a presença de qualquer obstáculo na 

entrada da farmácia. 
[2]

 

Ainda da rua é possível visualizar a montra da FSJ, mesmo ao lado da porta principal da farmácia. Ao longo das 

várias alturas do ano, são colocados na montra diferentes produtos, cartazes informativos ou elementos 

decorativos que a tornem mais atrativa e agradável ao espaço exterior da farmácia. Por vezes, são aqui usadas 

algumas estratégias de marketing, utilizadas nas Farmácias Comunitárias, aplicadas nomeadamente a produtos 

cosméticos da Martiderm®, perfumes da Douropharma® ou de preservativos da Control®, para as quais 

contribui ao longo do meu estágio, como mostra o Anexo 2.  

ESPAÇO INTERIOR  

O espaço interior da farmácia é composto pela zona de armazenamento e de receção de encomendas, zona do 

laboratório, zona de sala de espera e área de atendimento ao público, gabinete de atendimento personalizado, 

uma sala com cacifos e onde a equipa pode lanchar, servindo também para descanso, e a zona das instalações 

sanitárias.  

1) Zona de armazenamento e de receção de encomendas (backoffice) 

Esta zona é onde são efetuadas as receções das encomendas dos diversos fornecedores, existindo para este efeito 

o equipamento necessário (computador dotado do sistema informático - Sifarma 2000®- leitor de código de 

barras e impressora de etiquetas) assim como uma área bem sinalizada destinada à colocação dos contentores de 

medicamentos pelos fornecedores.  

Na FSJ existe uma sequência de procedimentos que é respeitada ao longo da receção das encomendas, até ao 

armazenamento de cada produto no sítio correto, de modo a minimizar erros e a facilitar o trabalho de toda a 

equipa. Aqui, o armazenamento dos medicamentos e outros produtos de saúde comporta várias secções distintas. 

Os medicamentos de marca são armazenados num armário fechado de gavetas deslizantes, em primeiro de 

acordo com a forma farmacêutica - nomeadamente de comprimidos, cápsulas ou supositórios; colírios, geles ou 

pomadas oftálmicas; pomadas, cremes e geles-, e de seguida pela ordem alfabética do seu nome comercial e 

ainda pela ordem crescente de dosagem.  

O armazenamento dos Medicamentos Genéricos (MG) é realizado numa outra secção, dotada de prateleiras 

abertas, por ordem alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI) e ordem crescente da sua dosagem, 

à exceção dos MG que façam parte dos Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos, cujo armazenamento 

tem lugar no cofre fechado, à parte de todos os outros medicamentos, dando cumprimento à legislação em vigor. 

Nesta zona da farmácia existe ainda uma outra secção, com prateleiras em vidro abertas, nas quais são colocados 

os excedentes dos medicamentos de marca. Por outro lado, metade destas prateleiras de vidro que se 

encontravam quase vazias, foram utilizadas para realizar uma atividade que me foi proposta pela Diretora 

Técnica da Farmácia, conforme apresento no Anexo 3.  

Nesta atividade coloquei várias alternativas de OTC (Over The Counter, vulgarmente designados por 

“Medicamentos de venda livre) - MNSRM e de MNSRM de venda Exclusiva em Farmácia (MNSRM-EF) - 

disponíveis no stock da FSJ, de acordo com as diversas patologias para as quais os utentes solicitam mais 
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frequentemente a Indicação Farmacêutica, nomeadamente para situações de: desidratação ocular; infeções 

fúngicas; infeções parasitárias intestinais; alergias; congestão ou corrimento nasal; sinusite; queimaduras 

solares; contraceção de emergência; diarreia; náuseas e vómitos; cólicas; azia; febre; dores; tosse. Esta 

disposição dos Medicamentos OTC por patologia ou problema de saúde apresentou muitos benefícios, 

nomeadamente por facilitar a escolha do medicamento no momento do aconselhamento – para mim foi útil por 

me permitir visualizar de uma forma rápida e geral as várias opções terapêuticas -, mas também pela vertente 

comercial da farmácia, uma vez que serve de lembrete nos casos de marcas de medicamentos com muito stock 

na farmácia, que interessam eleger, obedecendo sempre, por outro lado, aos aspetos éticos e mantendo a 

escolha dos medicamentos com igual evidência científica para os tratamentos.  

Além desta atividade, ao longo do estágio realizei também uma reformulação geral da organização dos stocks 

presentes na zona de backoffice, onde coloquei os produtos dispostos nas prateleiras separados de acordo com 

a sua função ou uso (por exemplo, todos os produtos capilares isolados e separados dos produtos de higiene 

íntima, etc.). Adicionalmente, coloquei as respetivas identificações dos produtos por prateleira, tendo realizado 

para isso etiquetas com o tipo de produtos e os logótipos das respetivas marcas, tendo-os encapado de seguida, 

para que estes estejam em bom estado durante um período mais longo. Apresento o resultado final desta 

atividade no Anexo 4.  

2) Zona do laboratório 

Esta é a zona onde estão armazenados os diferentes materiais de laboratório, nomeadamente provetas, balança 

analítica, almofarizes e pilões de porcelana e de vidro, pedra de espatulação e espátulas, pipetas graduadas e 

volumétricas, assim como a água purificada para a reconstituição das formas líquidas orais, como por exemplo 

suspensões orais de antibióticos, uma vez que é nesta zona que se procede à sua preparação no momento do 

atendimento e da sua dispensa aos utentes.  

3) Zona de sala de espera e área de atendimento ao público 

Na área de atendimento ao público existem três balcões de atendimento, existindo uma adequada separação 

física entre eles, o que garante a privacidade dos doentes ao longo do atendimento. Esta separação física é 

realizada também através de expositores de produtos com maior rotatividade na farmácia, que desta forma ficam 

mais acessíveis ou visíveis pelos utentes da farmácia. Atrás do balcão existem várias prateleiras nas quais estão 

expostos MNSRM, nomeadamente antigripais, produtos de uso bucal, analgésicos, alguns suplementos 

alimentares, produtos para alimentação especial, entre outros, que são mais solicitados pelas pessoas.  

Perto da entrada da farmácia existe um aparelho de medição da altura e massa corporal à disposição dos utentes; 

numa outra zona mais resguardada encontra-se o aparelho de medição da pressão arterial. Nesta zona da 

farmácia encontram-se igualmente expostos os Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal, divididos por 

marcas, produtos de puericultura e obstetrícia, a ainda alguns dispositivos médicos tais como termómetros. 

Neste local da farmácia estão disponibilizadas cadeiras para que os doentes se possam sentar e ainda uma 

mesinha com cadeirinhas, contendo brinquedos para as crianças.   

4) Gabinete de atendimento personalizado 
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Este corresponde ao local onde são realizados os testes rápidos de determinação dos parâmetros bioquímicos, 

tais como do colesterol total e glicémia capilar, a administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação, tratamento de feridas, entre outros serviços referidos mais adiante. Por outro lado, as 

situações que exijam uma maior privacidade com o doente, são também encaminhadas para este local (a título 

de exemplo, destaco tirar as medidas dos doentes que pretendem adquirir meias ou joelheiras elásticas).  

3. Recursos humanos 

De acordo com a legislação em vigor, as farmácias devem dispor de pelo menos dois farmacêuticos: um diretor 

técnico e um farmacêutico adjunto. A equipa da FSJ é constituída por oito profissionais, dos quais quatro deles 

constituem o quadro farmacêutico, o qual é coadjuvado por dois técnicos de farmácia, conforme o estipulado no 

Decreto-Lei nº307/2007 de 31 de Agosto (Artigos 23º e 24º).
 [4]

 

 Adicionalmente, no atendimento ao público todos os profissionais da FSJ estão devidamente identificados 

através do uso de um cartão contendo o nome e o título profissional, conforme o disposto no Artigo 32º do 

referido Decreto-Lei. Desta forma, o quadro farmacêutico constitui a maioria dos trabalhadores da farmácia, 

conforme representado na Tabela 2. 
[4]

 

Tabela 2. Recursos Humanos da FSJ. 

Direção Técnica Drª Manuela Pimenta 

Farmacêutica Adjunta Drª Joana Braga 

Farmacêutica Drª Francisca Abigail 

Farmacêutica Drª Rafaela Borges 

Técnico de Farmácia  Olivério Gomes 

Técnico de Farmácia João Cerqueira 

Auxiliar de Limpeza Celeste Cruz 

Gestor da Farmácia Engenheiro José Antas de Barros    

 

4. Perfil dos utentes 

No Concelho de Ponte de Lima existem nove farmácias que servem os seus cerca de 43 mil habitantes. Sendo 

Ponte de Lima uma das etapas do caminho central português da Santiago, serve ainda os peregrinos de Santiago 

de Compostela, que se tornaram, cada vez mais, utentes habituais da FSJ ao longo de praticamente todo o ano. 

As principais solicitações de aconselhamento destes utentes devem-se a feridas ou bolhas nos pés, queimaduras 

solares ou devido a dores musculares ou cãibras.  

Os utentes da FSJ são, em grande parte, pessoas mais idosas, na sua grande maioria polimedicadas e com 

patologias crónicas, as quais requerem um atendimento mais cuidadoso e sendo por isso alvo de uma maior 

preocupação por parte do farmacêutico no que toca, por exemplo, à sua adesão ao tratamento, possíveis 

interações medicamentosas ou duplicações da medicação. A maioria dos doentes deste grupo está fidelizada à 

FSJ há já muitos anos, o que torna possível o seu seguimento farmacoterapêutico e facilita o processo de 

reconciliação terapêutica em diversas circunstâncias, nomeadamente quando ocorrem alterações na prescrição (a 
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possibilidade de consultar, na ficha do doente, o seu histórico da medicação constitui uma ferramenta muito útil 

neste processo). Por outro lado, esta fidelização tem também a vantagem de permitir a deteção de PRM ou RNM 

de uma forma mais fácil, precoce e eficaz, contribuindo assim para assegurar o uso responsável do medicamento 

e a promoção da saúde dos seus doentes.  

No entanto, os utentes da FSJ representam ainda um grupo muito heterogéneo de pessoas, dado receber também 

diariamente pessoas de quase todas as faixas etárias, classes socioeconómicas e com diferentes níveis de 

literacia – por exemplo, são vários os médicos que são clientes habituais da FSJ há vários anos, a contrastar com 

os seus vários utentes cuja literacia em saúde é mais baixa-. Deste modo, é importante adaptar o discurso aos 

diferentes tipos de utentes da FSJ, nunca deixando, no entanto, de colocar o utente como o pilar central da 

atuação farmacêutica na farmácia comunitária. 

Ao longo do estágio consegui estabelecer uma boa relação com os utentes da FSJ, principalmente com os 

utentes mais habituais, com quem pude ter um contacto mais próximo, até porque alguns deles veem na 

farmácia e nos seus farmacêuticos uma forma de socializar e até de fugir à solidão. Com alguns clientes criei 

laços de afeto, nomeadamente com uma utente que me apelidava de “minha pequenina” nas suas visitas à 

farmácia, que guardo com muito carinho; houve ainda um casal de utentes que sugeriu que os “patrões deviam 

me contratar”, para poder continuar a atendê-los após o término do período de estágio.    

5. Sistema Informático 

O Sifarma 2000® é uma ferramenta de gestão e de atendimento desenvolvida pela Glintt, utilizada por perto de 

2500 farmácias em Portugal – cerca de 90% das farmácias- e é o sistema informático atualmente utilizado pela 

FSJ. 
[5] 

Neste sistema informático, a cada colaborador é atribuído um nome/ número de utilizador e a respetiva 

palavra-passe, o que permite registar e consultar as atividades de cada colaborador ao longo do dia. 

O Sifarma 2000® pode ser visto como uma ferramenta muito útil na atividade profissional do farmacêutico, 

uma vez que este permite: o controlo dos stocks e dos seus prazos de validade; efetuar encomendas de 

medicamentos e produtos de saúde a vários fornecedores; realizar a receção das encomendas; realizar 

devoluções de produtos assim como as suas regularizações; entre outras.  

No decorrer dos atendimentos ao público, este sistema é igualmente muito útil, uma vez que permite consultar o 

stock dos produtos solicitados pelos utentes de uma forma rápida, além de permitir obter informações científicas 

sobre os medicamentos (por exemplo, a sua indicação, posologia, precauções, contra-indicações, interações). 

Por outro lado, permite aceder a informações sobre os utentes, na respetiva ficha de cliente – mediante o seu 

consentimento informado, respeitando a política de privacidade e de proteção de dados-, nomeadamente ao seu 

histórico terapêutico.  

Atendendo à responsabilidade do farmacêutico enquanto promotor do uso responsável do medicamente, este 

sistema informático pode contribuir para a redução da possibilidade de erros, principalmente no caso de 

dispensa de medicamentos através da receita médica, uma vez que obriga à confirmação de todos os produtos 

dispensados, mediante o picking dos seus códigos bidimensionais, o qual me deixou também mais confiante e 

segura de não ter cometido erros na seleção dos medicamentos nos atendimentos que realizei. Por outro lado, 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia de São João   

 

7 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | Flávia Carvalho Correia 

 

de uma forma geral achei este sistema informático acessível e intuitivo, sendo uma boa ferramenta de trabalho 

na atividade farmacêutica.  

6. Fontes de informação 

De acordo com a legislação em vigor, “o farmacêutico deve dispor de fontes de informação sobre medicamentos 

disponíveis e acessíveis durante todo o horário de abertura da farmácia”, mediante acesso físico ou eletrónico, 

nomeadamente com recurso a informações em formato digital ou através do acesso à internet. 
[6] 

Na FSJ, além 

das informações científicas do Sifarma 2000®, o farmacêutico tem acesso à Farmacopeia Portuguesa, 

Prontuário Terapêutico, Resumo das Caraterística do Medicamento (RCM), formulários relevantes para a 

atividade, Legislação Farmacêutica e Documentação Oficial da regulação da atividade, tal como previsto na 

“Norma geral sobre as infraestruturas e equipamentos” de 2015 da OF. 
[6]

 Caso seja necessário, o farmacêutico 

pode também consultar outras fontes de informação, tal como o Centro de Informação do Medicamento da OF 

(CIM), o Centro de Informação do Medicamento da ANF (CEDIME) ou ainda o Centro de Informação 

Antivenenos (CIAV), entre outras.  

Ao realizar o atendimento ao público consultei sempre, salvo algumas exceções, a fonte de informações 

científicas do Sifarma®, que é, na minha opinião, a fonte mais rápida de informação, durante o atendimento ao 

público; geralmente consultava a posologia e as precauções de utilização referentes a todos os medicamentos 

durante o ato da sua dispensa, de forma a assegurar que transmitia todas as informações importantes aos 

utentes.  

3. Gestão e Administração da Farmácia de São João 

1. Controlo e gestão de stocks 

Apesar de a farmácia comunitária ser vista como “uma das portas de entrada no Sistema de Saúde” que assenta 

na prestação de cuidados de saúde de elevada diferenciação técnico-científica, apresenta também uma 

importante vertente comercial, na qual o farmacêutico deve assumir o papel da gestão e administração da 

farmácia mantendo, contudo, os mesmos princípios éticos e deontológicos inerentes à atividade farmacêutica. 
[2] 

Deste modo, tal como em qualquer atividade comercial, a gestão tem um caráter fundamental na sobrevivência e 

bom funcionamento da farmácia, sendo importante a adoção de estratégias que possam elevar a sua 

rentabilidade.  

O controlo e gestão de stocks permite garantir a disponibilidade dos medicamentos na farmácia, evitando ruturas 

de medicamentos necessários aos doentes. Por outro lado, permite evitar o excesso de medicamentos no stock 

ou a acumulação dos produtos com prazo de validade a terminar, evitando assim custos ou gastos desnecessários 

para a farmácia. Esta gestão é realizada com o auxílio do sistema informático, Sifarma 2000®, que fornece, para 

cada produto, dados como o seu histórico de movimentos e de saídas mensais assim como o stock mínimo e o 

stock máximo - os quais podem ser alterados consoante a rotatividade do produto-. É através do stock mínimo e 

máximo que o sistema informático faz a proposta de encomenda automática dos produtos.  

Por outro lado, devem ser considerados outros aspetos na gestão dos produtos, nomeadamente a sua 

sazonalidade, as bonificações ou descontos dos armazenistas ou dos laboratórios, ou ainda aspetos como a 
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disponibilidade financeira da farmácia para a realização das encomendas. A atual realidade do grande número 

de falhas dos medicamentos, por estes se encontrarem esgotados, é também um aspeto importante nesta gestão, 

dada a importância da capacidade de colmatar as necessidades dos doentes, a qual se espelha na sua satisfação 

pelos cuidados prestados pela farmácia.   

Ao nível da gestão dos stocks pude realizar, por exemplo, a correção de erros do stock de alguns produtos, 

mediante o seu registo numa folha destinada ao preenchimento destas situações de stock informático errado. 

Adicionalmente, ao longo do estágio, acompanhei a gestão da farmácia, onde pude constatar, por exemplo, que 

há produtos essenciais ao funcionamento da farmácia, que exigem maiores quantidades no stock.  

2. Realização de encomendas e aprovisionamento 

Na FSJ as encomendas dos medicamentos e produtos de saúde são realizadas aos fornecedores ou armazenistas 

por grosso através de quatro formas distintas: 1) pela realização das encomendas diárias; 2) pela realização de 

encomendas instantâneas; 3) por chamada telefónica; e 4) através do projeto Via Verde do medicamento.  

As encomendas diárias são realizadas mediante proposta automática gerada pelo sistema informático, com base 

nos stocks mínimos e máximos dos produtos. As propostas são analisadas, havendo a possibilidade de 

acrescentar e de remover linhas de produtos consoante as necessidades reais da farmácia, e enviadas aos 

fornecedores que apresentem a melhor relação de preços. Na FSJ estas são realizadas duas vezes por dia, no 

final da manhã e no final do dia, sendo os fornecedores mais habituais a Cooprofar e o A. Sousa, realizando-se 

também encomendas, de forma mais pontual, à Empifarma e à Alliance Healthcare.  

As encomendas instantâneas são realizadas no ato do atendimento no sistema informático, na ficha do produto 

de cada medicamento, perante pedidos específicos dos doentes ou nos casos em que o stock do produto na 

farmácia tenha terminado. No caso das encomendas por Via Verde, a sua realização implica a existência de uma 

receita médica válida, estando a sua utilização limitada apenas a alguns produtos, cuja distribuição implica a 

notificação prévia ao INFARMED, de forma a facilitar o processo.  

Adicionalmente, na FSJ são realizadas mensalmente encomendas, dos produtos com uma maior rotatividade, 

diretamente aos laboratórios, através dos delegados de informação médica. Estas, que são realizadas geralmente 

com um grande volume, apresentam como vantagens a oferta de bonificações, assim como de outras condições 

com uma maior rentabilidade para a farmácia, o que permite usufruir de maiores margens de lucro dos 

medicamentos. No entanto, apresentam a desvantagem de terem um prazo médio de entrega mais alargado. 

Tive a oportunidade de realizar, à exceção das encomendas aos laboratórios pelos delegados de informação 

médica, todo o tipo de encomendas ao longo do estágio. Ainda assim, as encomendas instantâneas e por 

telefone foram as que realizei com maior frequência.  

3. Receção e conferência de encomendas 

 Após a entrega das encomendas pelos fornecedores, em contentores adequados – banheiras ou caixotes selados 

em cartão-, é realizada a sua receção no sistema informático. Para isso, deve-se confirmar que os contentores 

estão identificados com um número interno e o nome da farmácia, e que se fazem acompanhar da fatura e /ou 
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guia de remessa. No caso de a encomenda conter medicamentos cuja conservação exija refrigeração, estes 

devem ser colocados no frigorífico o mais cedo possível.  

A receção das encomendas propriamente dita inicia-se com a seleção da encomenda que se pretende rececionar, 

a introdução do número e valor da fatura, sendo realizada de seguida a leitura ótica dos códigos de barras ou 

picking de cada produto individualmente. Alternativamente, pode-se inserir o respetivo Código Nacional do 

Produto (CNP) ou, caso exista, deverá inserir-se preferencialmente o código bidimensional datamatrix, uma vez 

que este permite prevenir as falsificações de medicamentos.  

Aquando do picking dos produtos, deve também ser verificado o seu prazo de validade e o seu PVP, 

confrontando o PVP impresso na embalagem com o que vem na fatura. Finda a introdução de todos os produtos, 

devem ser realizadas as correções necessárias ao PVF e, no caso dos medicamentos de venda livre, é calculado o 

PVP – tendo por base o valor do IVA, o PVF e a margem de lucro para a farmácia-, de forma a serem 

posteriormente colocadas as respetivas etiquetas. De acordo com o Decreto-Leinº97/2015, o PVP dos 

medicamentos é composto pelo Preço de venda ao Armazenista (PVA), margem de comercialização do 

retalhista, taxa sobre a comercialização dos medicamentos e pelo imposto sobre o valor acrescentado (IVA). 
[7] 

Ao contrário dos MSRM, nos MNSRM ou “produtos Nett”, não é obrigatória a inscrição do PVP na respetiva 

embalagem ou acondicionamento secundário. 

No final, o valor da fatura deve corresponder ao valor calculado pelo sistema informático, assim como o número 

total de produtos rececionados. Neste processo, os produtos que não tiverem sido enviados, são transferidos para 

outro fornecedor, sendo pedidos novamente na encomenda. Para concluir a receção, deve rubricar-se e datar-se a 

fatura, que será arquivada no respetivo dossiê de cada fornecedor, por um período de dez anos.  

Na receção de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos, deve adicionalmente estar presente uma 

Requisição de Substâncias em duplicado, sendo o original armazenado por um período de três anos, e o 

duplicado devolvido ao fornecedor.  

Ao longo do estágio realizei a receção e conferência de encomendas inúmeras vezes, principalmente no período 

inicial do estágio, tendo sido esta a primeira atividade que desenvolvi na FSJ. Esta permitiu-me contactar com 

os diversos nomes comerciais dos medicamentos e de outros produtos, além de me ter ajudado a saber onde era 

o local de armazenamento de cada medicamento.   

4. Controlo dos prazos de validade e Gestão de Devoluções 

O controlo dos prazos de validade dos medicamentos e produtos de saúde é realizado pelo menos em dois 

momentos: aquando da sua receção e mensalmente – na FSJ é retirada uma lista mensal respeitante aos produtos 

cujo prazo de validado termine dentro de três meses-. Os prazos de validade dos produtos constantes desta lista 

são verificados manualmente, realizando-se a sua correção no sistema informático ou, nos casos em que a 

validade esteja a terminar, os produtos são retirados do seu local de armazenamento e colocados num local 

próprio para produtos com aproximação do prazo de validade, à parte dos restantes medicamentos da farmácia.  

São alguns os motivos possíveis que levam à realização da devolução de produtos, nomeadamente o término do 

prazo de validade ou a sua aproximação; a receção do produto que se encontre danificado; o envio pelos 
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fornecedores de um produto não encomendado ou de produto errado; quando o utente-cliente desiste do produto 

solicitado; o engano na encomenda do produto; ou ainda a recolha de produtos do mercado através de uma 

circular emitida pelo INFARMED ou pelo respetivo detentor de AIM do produto.  

Para a realização destas devoluções deve ser emitida, com o auxílio do sistema informático, uma nota de 

devolução, impressa em triplicado. Esta deve conter a identificação da farmácia e do fornecedor pretendido, o 

número da fatura/ guia de remessa, a identificação do produto pelo nome e CNP, a quantidade que se pretende 

devolver, o seu preço de custo e o motivo da devolução. O original e o duplicado da Nota de Devolução são 

enviados ao fornecedor juntamente com o produto, ficando o triplicado arquivado na farmácia, até à realização 

da respetiva regularização da devolução.  

Após o envio da Nota de Devolução, o fornecedor pode aceitar a devolução do produto – enviando uma nota de 

crédito para a farmácia ou realizando a reposição do produto-, ou pode, por outro lado, não aceitar a devolução. 

Nesta última alternativa, a FSJ introduz os produtos não aceites nas “quebras” da farmácia, o que permite a 

recuperação do valor do IVA no final do ano.  

O controlo dos prazos de validade foi também uma atividade que realizei ao longo de todo o estágio, sendo uma 

atividade muito importante, não só por permitir assegurar que os prazos de validade se encontram 

corretamente assinalados no sistema informático, correspondendo aos prazos de validade reais, como permite 

que seja realizada uma melhor gestão na sua vertente comercial. Sendo assim, ao serem detetados produtos 

cujo prazo de validade terminasse nos próximos meses, esses produtos eram sinalizados, de forma a serem 

retirados do stock da farmácia mais cedo. A Gestão das Devoluções também foi uma importante atividade que 

realizei ao longo do estágio.  

5. Gestão de receituário e faturação 

 A gestão do receituário e da faturação é realizada no final de cada mês. Neste sentido, para que a farmácia seja 

reembolsada com o valor das comparticipações dos medicamentos, esta deve proceder ao envio de toda a 

documentação para o Centro de Conferência de Faturas da Administração Central do Sistema de Saúde (agora 

designado por Centro de Controlo e Monitorização do SNS) - no caso dos organismos de comparticipação serem 

do Estado, tais como o organismo do SNS ordinário (O) ou o dos Pensionistas (R)-, ou para os Serviços de 

Faturação e Entidades da ANF  , no caso das comparticipações por organismos complementares privados.  

Para se proceder ao envio, por correio, de toda a documentação, as receitas devem ser, em primeiro, organizadas 

de acordo com os respetivos organismos de comparticipação, e depois organizadas por lote – sendo cada lote 

completo composto por 30 receitas-, e por ordem do número da receita. Através do Sistema informático, 

procede-se de seguida à impressão do “Verbete de Identificação do Lote” - o qual é assinado, carimbado e 

anexado ao respetivo lote-, à impressão da “Relação de Resumo de Lotes” assim como da fatura mensal do total 

de comparticipação nos medicamentos – os quais são também carimbados, assinados e anexados aos verbetes. 

No caso de surgir alguma irregularidade nas receitas médicas, estas são devolvidas à farmácia, que as pode 

retificar e reenviar no mês seguinte.  

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos de saúde 
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 A palavra “dispensa” deriva da palavra em latim “dispensatióne”, que significa o “ato ou o efeito de dispensar 

ou prestar um serviço”.
[8]

 A dispensa de medicamentos é o ato profissional no qual o farmacêutico, após a sua 

avaliação, disponibiliza a medicação ao doente ou ao seu cuidador mediante uma prescrição médica, indicação 

farmacêutica ou automedicação pelos utentes, assegurando ainda a transmissão de todas as informações, orais 

ou escritas, necessárias ao uso correto da medicação de forma personalizada a cada doente. Na dispensa clínica 

da medicação o farmacêutico avalia o processo de uso da medicação de forma sistemática, para poder identificar 

e resolver eventuais problemas relacionados com os medicamentos (PRM), de forma a prevenir os Resultados 

Negativos associados à Medicação (RNM). 
[2] [8]

 

1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) são medicamentos cuja dispensa apenas pode ser 

realizada nas farmácias comunitárias mediante a apresentação da respetiva receita médica, e que correspondam a 

uma das seguintes condições: quando podem constituir, direta ou indiretamente, um risco para a saúde do 

doente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

quando são utilizados com frequência, em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; quando contêm substâncias ou preparações à base dessas substâncias, para as quais seja importante o 

esclarecimento da atividade ou reações adversas; ou quando se destinam à administração por via parentérica. 
[9]

 

2. A Receita Médica 

A implementação da Lei nº11/2012 de 8 de Março, assim como da Portaria nº137-A/2012 de 11 de Maio, veio 

determinar um novo paradigma na prescrição dos medicamentos, que passou a ser realizada por DCI, por via 

eletrónica e sustentada por normas de orientação clínica. A prescrição por DCI, para efeitos de comparticipação, 

deve incluir o nome do medicamento pela sua DCI, a forma farmacêutica, dosagem, apresentação da embalagem 

e a posologia. No entanto, esta nova abordagem permite ainda que se realizem exceções - devidamente 

justificadas- da prescrição por via manual, assim como da prescrição de um medicamento específico para 

determinado doente. 
[12] 

 

Deste modo, a prescrição de medicamentos comparticipados pode ser realizada pela denominação comercial – 

pela marca do medicamento ou nome do titular de AIM- nos casos em que não exista medicamento genérico 

comparticipado da substância ativa do medicamento, ou para a qual apenas exista o original de marca, ou ainda 

perante uma das seguintes justificações técnicas do médico que impeça a substituição do medicamento prescrito: 

a) prescrição de medicamento com margem terapêutica estreita (conforme informação fornecida pelo 

INFARMED); b) perante suspeita fundamentada de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a 

mesma substância ativa mas de outra marca (previamente reportado ao INFARMED); c) prescrição de um 

medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias. 

Estas situações devem ser assinaladas na receita médica pelo médico prescritor, com as menções “reação 

adversa prévia” ou “continuidade e tratamento superior a 28 dias”. 
[11]

 

Por sua vez, a prescrição de medicamentos pode ser realizada, excecionalmente, por via manual nas situações de 

falência do sistema informático; inadaptação fundamentada do prescritor (previamente confirmada e validada 

anualmente pela respetiva ordem); prescrição ao domicílio; e em outras situações, até um máximo de 40 receitas 
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médicas por mês, devendo o médico prescritor assinalar a situação no local próprio para o efeito na receita 

médica. 
[11] 

Para efeitos de comparticipação aceitam-se três tipos de receitas médicas: a receita médica manual, a receita 

eletrónica em papel ou receita materializada e a receita eletrónica sem papel ou receita desmaterializada. 

A receita manual deve conter, além da exceção legal assinalada, outros elementos – de forma a poder ser aceite 

e dispensada pelo farmacêutico-, nomeadamente: o número de receita visível; a vinheta e assinatura do médico 

prescritor; a data da prescrição - após a qual as receitas manuais têm sempre uma validade de 30 dias-; o nome e 

número de utente; a entidade financeira responsável e número de beneficiário. Quando aplicável, deve também 

conter a referência ao regime especial de comparticipação dos medicamentos; outros dados relativos ao médico, 

como a especialidade, vinheta do local de prescrição e contacto telefónico. Estas receitas devem conter a 

identificação dos medicamentos (com o nome da substância ativa, dosagem e tamanho da embalagem), a 

posologia, assim como o número cardinal e por extenso do número de embalagens, podendo ser prescritas no 

máximo quatro embalagens, com um máximo de duas embalagens de cada medicamento, à exceção dos 

medicamentos de dose unitária, cuja quantidade máxima permitida por cada receita são quatro embalagens. 

Adicionalmente, neste tipo de receitas o farmacêutico deve selecionar, através do separador “Planos” do sistema 

informático, os organismos de comparticipação, sendo também necessário tirar uma fotocópia da receita e do 

cartão da entidade ou seguradora dos doentes que possuam algum subsistema de saúde. O farmacêutico deve 

ainda verificar que a receita médica não contém rasuras, caligrafias ou cores de canetas diferentes ou a lápis, 

tendo em conta que estes são fatores para a não comparticipação das mesmas. A dispensa destas prescrições 

médicas termina com a impressão, no verso da receita médica, dos medicamentos com comparticipação cedidos, 

com a atribuição do número e lote da receita, devendo ser assinado pelo doente e pelo farmacêutico, carimbado 

e datado. 
[10-13]

 

A Receita eletrónica materializada resulta da impressão da prescrição eletrónica, devendo esta conter o 

número da receita, o código de acesso e o código de direito de opção - os dois últimos estão presentes apenas na 

“Guia de tratamento para o doente” -. Os elementos que devem estar presentes na receita eletrónica em papel 

são similares aos descritos para a receita manual. Contudo, a sua validade pode ser de 30 dias no caso de ser 

uma receita não renovável, ou, nos casos de tratamentos de longa duração, podem ser renováveis com uma 

validade de seis meses. Estas últimas podem ter até três vias, devendo estar inscrita na receita a menção “1ª via”, 

“2ªvia” ou “3ªvia”.
 [12]

 

A Receita eletrónica desmaterializada é acessível através de meios eletrónicos, sendo possível a impressão da 

“Guia de tratamento” no caso dos doentes cujo acesso aos meios eletrónicos não seja possível, como é o caso de 

algumas pessoas mais idosas. Para o acesso à receita é introduzido o número da receita e o código de acesso, e 

caso o doente opte por um medicamento mais caro o código de direito de opção, podendo obter-se estes códigos 

mediante envio por SMS, por email ou pelo “Guia de tratamento” impresso. Este tipo de receita médica 

apresenta várias vantagens, tais como permitir a redução de custos, o combate à fraude, a otimização dos 

recursos disponíveis e a obtenção de enormes ganhos ambientais. No entanto, em caso de falência do sistema 

informático ou da internet, a sua dispensa não é possível. Neste tipo de prescrição, cada linha da receita médica 

corresponde a um único medicamento até ao máximo de duas embalagens, nos tratamentos de curta e média 

duração, com validade de 60 dias, ou máximo de seis embalagens nos tratamentos de longa duração, 
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apresentando uma validade de 6 meses. Cada linha de medicamentos contém a designação da DCI, forma 

farmacêutica, dosagem, tamanho da embalagem, quantidade, posologia, preço dos medicamentos e validade da 

prescrição. 
[10-13]

 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar todos os tipos de receitas médicas, tendo constatado 

que as mais frequentemente realizadas foram as receitas desmaterializadas, através da leitura dos códigos pelo 

telemóvel dos utentes. Em alguns casos de utentes que faziam mais confusão a este método através dos 

telemóveis, e que até me confidencializavam que, desta forma, nunca sabiam que medicamentos tinham nas 

receitas, no final do atendimento fornecia-lhes a impressão da “lista dos medicamentos por dispensar”, em 

formato de talão. Eles agradeciam-me e deram-me várias vezes o feedback de que esse pequeno talão lhes dava 

uma boa ajuda na sua gestão dos medicamentos das receitas.  

3. Organismos de Comparticipação 

A comparticipação no preço dos MSRM pelo SNS comporta um regime geral e um regime especial de 

comparticipação, que se aplicam consoante a classificação farmacoterapêutica e em função dos beneficiários, 

patologias ou grupos especiais de utentes. Por outro lado, o Estado também pode comparticipar os 

medicamentos prescritos aos beneficiários de outros subsistemas de saúde. 
[12] [14-16]

 

No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do PVP dos medicamentos, estabelecida 

para diferentes classificações farmacoterapêuticas dos medicamentos, de acordo com quatro escalões, nos quais 

os medicamentos destinados a patologias mais incapacitantes ou crónicas adquirem classificações que permitem 

comparticipações mais elevadas: escalão A- 90%; escalão B – 69%; escalão C – 37% e escalão D – 15%. Esta 

comparticipação do estado pode ser acrescida de 5% no escalão A e 15% nos restantes para os pensionistas do 

regime especial de comparticipação, podendo ainda ser de 95% para todos os escalões, no caso de 

medicamentos com PVP menor ou igual ao 5º preço mais baixo do respetivo grupo homogéneo. O regime 

especial de comparticipação também se pode aplicar a determinadas patologias e grupos especiais de utentes, 

nomeadamente na Acromegalia, doença de Alzheimer, Artrite, Diabetes, Doença Inflamatória Intestinal, entre 

outras. 
[12] [14-16]

 

São inúmeros os regimes de comparticipação extra por subsistemas de saúde privados, dos quais destaco os 

Serviços de Assistência Médico-Sociais (SAMS), a EDP SAVIDA e a Medis CTT, com os quais mais contactei 

ao longo do estágio. Existem ainda casos particulares de medicamentos cuja comparticipação, na presença de 

receita médica, é realizada pelo próprio laboratório, tal como é o caso do medicamento Betmiga®.  

4. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes são das substâncias mais controladas no mundo, tendo em 

conta que estão associados a atos ilícitos, à prática de crimes e ao consumo de drogas, estando o seu uso 

ilegítimo associado à contrafação e venda ilegal de medicamentos. O uso destes medicamentos apresenta o risco 

de causar habituação e dependência física e psicológica. No entanto, quando utilizados de acordo com 

recomendações clínicas, são medicamentos muito úteis e que apresentam inúmeras aplicações, sendo utilizados 

no tratamento de diversas doenças. 
[17]
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Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes atuam diretamente no Sistema Nervoso Central, no qual 

podem causar efeitos depressores ou estimulantes, sendo utilizados como analgésicos, antitússicos, em 

oncologia ou em psiquiatria, estando a sua utilização sujeita a uma legislação especial. 
[17] [18] 

 

A sua prescrição mediante Receita Eletrónica Materializada ou por Receita Manual deve ser realizada 

isoladamente - não sendo prescritos juntamente com nenhum outro medicamento- em receita do tipo “RE- 

prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo”. Já na Receita Eletrónica Desmaterializada, 

deve ser prescrita em linha de prescrição do tipo “LE - linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes 

sujeitos a controlo”. 
[12] 

 

Aquando da sua dispensa é necessário que o farmacêutico preencha uma série de dados no sistema informático, 

relativos à identificação do médico prescritor, do doente e do seu adquirente. No final da dispensa são emitidos 

dois “documentos de psicotrópicos”, que devem ser arquivados na farmácia, pela ordem da sua dispensa, 

durante 3 anos. Adicionalmente deve ser enviada a listagem dos registos de saída dos psicotrópicos ao 

INFARMED, até ao dia 8 do mês seguinte, assim como a digitalização das receitas médicas manuais destes 

medicamentos, e anualmente deve ser enviado o seu balanço. 
[12]

 
[17-19] 

Na FSJ o armazenamento dos 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes pertencentes às tabelas I e II do Decreto-lei 15/93 de 22 de 

Janeiro é realizado num cofre fechado, separados dos restantes medicamentos.  

Ao longo do estágio realizei por diversas vezes a dispensa destes medicamentos, utilizados sobretudo para 

controlo da dor, e ainda no tratamento do Défice de Atenção e Hiperatividade. 

5. Medicamentos Manipulados 

Um Medicamento Manipulado (MM) é classificado como Fórmula Magistral quando é preparado segundo uma 

receita médica com a indicação do doente a quem se destina, ou como Preparado Oficinal quando a sua 

preparação segue as indicações compendiais de uma Farmacopeia ou Formulário, sendo preparado e dispensado 

sob a responsabilidade de um farmacêutico. 
[20] [21]

 

De acordo com a portaria nº769/2004 de 1 de Julho, o PVP dos MM nas farmácias é calculado com base no 

valor dos honorários, preço das matérias-primas e dos materiais de embalagem. A comparticipação dos MM 

pelo SNS - que é sempre de 30% do PVP – aplica-se aos MM constantes da lista publicada em anexo no 

Despacho º18694/2010 de 16 de Dezembro. No entanto, para efeitos de comparticipação a prescrição deve ser 

realizada isoladamente e tem de contar a sigla “f.s.a” (faça segundo a arte), em receita do tipo “MM- prescrição 

de medicamento manipulado” no caso das receitas materializadas ou manuais, ou em linha da receita do tipo 

“LMM - linha de prescrição de medicamento manipulado" para a receita desmaterializada. 
[20] [21] 

 

Uma vez que na FSJ não são preparados medicamentos manipulados, quando surge um utente com solicitação 

de algum medicamento manipulado, estes são encomendados à Farmácia Barreiros, no Porto, sendo-lhes 

enviado o pedido com a respetiva prescrição médica, por email. Por sua vez, a Farmácia Barreiros envia o MM 

através de um dos fornecedores diários da FSJ, enviando juntamente a ficha de preparação.  

6. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
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 Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), vulgarmente designados por “medicamentos de 

venda livre”, são medicamentos que não preenchem nenhuma das condições dos MSRM, e que se destinam ao 

tratamento de problemas de saúde menores e sem gravidade. 
[22]

 

Estes medicamentos não carecem de receita médica, podendo ser dispensados em situações de indicação 

farmacêutica ou de automedicação pelo doente, dado não apresentarem um risco para a saúde. Contudo, é 

importante promover sempre um uso responsável do medicamento, principalmente nos casos de automedicação, 

através da intervenção do farmacêutico no sentido de orientar o doente no seu uso correto. Assim, devem ser 

recolhidas todas as informações necessárias, nomeadamente sobre o início dos sintomas, questionando sobre os 

sintomas todos que apresente, medicação habitual ou a presença de outras patologias, que medidas 

farmacológicas ou não farmacológicas já utilizou, entre outras questões importantes e essenciais a um adequado 

aconselhamento aos doentes, que permitem também detetar as situações que necessitam de referenciação ao 

médico. Por outro lado, tanto nas situações de indicação farmacêutica como nas de automedicação, o 

farmacêutico deve fornecer ao doente todas as informações necessárias, nomeadamente a posologia, as 

precauções a ter no uso dos medicamentos, a duração do tratamento, as interações ou o modo de tomar.  

Ao longo do meu estágio foram várias as vezes em que me foram solicitados MNSRM. Nessas situações tentei 

sempre colocar todas as questões necessárias para entender se o medicamento se adequava às queixas dos 

doentes. Nos casos em que o medicamento solicitado não era o mais adequado, foquei a minha intervenção no 

direcionamento para as opções farmacológicas e não farmacológicas que mais se adequavam aos sintomas e 

demais caraterísticas dos doentes. Os problemas de saúde que mais surgiram foram as constipações, congestão 

nasal e pingo, tosse, diarreia, obstipação, dores musculares e dores de cabeça.  

7. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Os produtos cosméticos abrangem um amplo conjunto de produtos de diferentes categorias, entre as quais os 

produtos de higiene corporal – tais como sabonetes, geles de banho, champôs, desodorizantes ou pastas 

dentífricas - e os produtos de beleza – tintas capilares, produtos de maquilhagem ou vernizes. Os produtos que 

se destinarem a ser ingeridos, inalados, injetados ou implantados não são classificados como cosméticos. 
[23]

 

Assim, um produto cosmético é definido como qualquer substância ou mistura que se destina a ser posta em 

contacto com as partes externas do corpo – nomeadamente a epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e 

órgãos genitais externos -, ou os dentes e mucosas bucais, com o objetivo de os limpar, perfumar, modificar o 

aspeto, proteger, manter em bom estado ou corrigir os odores corporais. 
[23]

 

 A FSJ dispõe de uma grande variedade de produtos cosméticos de vários laboratórios, organizados por 

marcas, dos quais destaco os produtos da Martiderm® - uma marca muito acarinhada pela FSJ, sendo a mais 

trabalhada-, Nuxe®, Caudalie®, Uriage®, Vichy®, Avène®, La Roche-Posay®, Neutrogena® e Bioderma®. 

Nesta área do aconselhamento de produtos cosméticos, deparei-me com algumas dificuldades, devido à grande 

variedade de produtos disponíveis aliada à pouca experiência que tinha. Durante o estágio tive a oportunidade 

de participar numa formação disponibilizada pela Nuxe®, podendo constatar que este tipo de formações fazem 

mesmo a diferença, sendo um aliado para o conhecimento dos vários produtos existentes para as diferentes 

situações. 
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8. Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

Os Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) ajudam a zelar pela saúde e bem-estar dos animais, assumindo 

também um papel importante na saúde pública através da prevenção da transmissão de doenças dos animais para 

o Ser Humano. 
[24] 

Um medicamento veterinário é definido como uma substância ou composição destinada ao 

uso em animais, com propriedades curativas ou preventivas de doenças ou dos seus sintomas, que possa 

fornecer um diagnóstico médico ou restaurar, corrigir ou modificar as suas funções. 
[25] 

 

 A maioria dos produtos solicitados para uso veterinário ao longo do estágio foram os anticoncecionais e os 

desparasitantes internos e externos, destinados especialmente a cães e gatos, sobretudo sob a forma de 

coleiras, pipetas e comprimidos. Estes MUV estão disponíveis com várias marcas, nomeadamente o Amflee® e 

o Frontline® como desparasitantes, e o Pilusoft ® como anticoncecional. Na seleção de cada medicamento 

veterinário não sujeito a receita médico-veterinária (MVNSRMV) é importante ter sempre em conta o peso do 

animal, de forma a escolher a dose, a frequência de administração e a duração do tratamento mais adequadas. 

9. Suplementos Alimentares e Produtos Dietéticos para Alimentação Especial 

 Os suplementos alimentares são géneros alimentícios com algumas especificidades que constituem fontes 

concentradas de nutrientes ou outras substâncias com efeitos nutricionais e fisiológicos, que se destinam a 

complementar e/ou suplementar o regime alimentar. Existem três grandes grupos de suplementos alimentares: as 

vitaminas e minerais, tais como a Vitamina A, vitamina D e cálcio; as plantas e extratos botânicos, como Aloe 

vera ou Ginkgo biloba; e outras substâncias, como as fibras e probióticos (Lactobacillus acidophilus ou outras 

leveduras), ácidos gordos essenciais (ácido docosahexanóico / DHA e ácido eicosapentanóico / EPA), e os 

aminoácidos e enzimas (coenzima Q10). Estes produtos devem apresentar um efeito benéfico resultante da sua 

utilização; no entanto, os suplementos alimentares não são medicamentos, nem devem ser utilizados como 

substitutos a uma dieta variada e equilibrada, sendo produtos que estão sujeitos à ocorrência de interações e de 

reações adversas. 
[26]

 

Por outro lado, existem os suplementos alimentares categorizados como produtos-fronteira, que contêm 

produtos definidos simultaneamente como medicamentos e como suplementos alimentares, tal como é o caso da 

glucosamina/condroitina, da melatonina, Valeriana officinalis ou Ginkgo biloba, os quais podem ser 

comercializados obedecendo a requisitos da legislação alimentar ou da legislação de medicamentos. Os 

suplementos alimentares são da competência da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) - a sua 

autoridade reguladora – e apenas podem ser comercializados sob a forma pré-embalada e doseada (cápsulas, 

comprimidos, pastilhas, saquetas, ampolas líquidas, frascos de conta-gotas entre outras). 
[26]

 

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial “são aqueles que, devido à sua composição 

especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente,” 

adequando-se às necessidades nutricionais específicas de determinados grupos de doentes, surgindo de forma a 

colmatar as necessidades especiais dos lactentes ou crianças de pouca idade em bom estado de saúde, idosos, 

doentes oncológicos, entre outros com carências nutricionais. 
[27] 

O Gabinete de Planeamento e Políticas é o 

organismo responsável pelas medidas políticas relativas à qualidade e segurança destes géneros alimentícios. 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia de São João   

 

17 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | Flávia Carvalho Correia 

 

Os suplementos alimentares são muito solicitados, tal como pude constatar ao longo do estágio, quer para 

reforço do sistema imunitário, para a fadiga física e mental, para controlo do colesterol, entre outras situações. 

Destes, destaco suplementos como o Sargenor 5®, Centrum®, Bioactivo Selénio e Zinco®, entre outros. Por 

outro, também os produtos para alimentação especial, dos quais destaco Fresubin® (da Fresenius Kabi), que 

são muito recomendados ou procurados pelos utentes da FSJ, principalmente para administração a doentes 

idosos e/ou com doenças oncológicas, diabetes, entre outras. 

10. Produtos de Fitoterapia 

A Fitoterapia, Herbologia, Medicina Botânica, Medicina Vegetal, Medicina Herbática ou Medicina pelas 

Plantas corresponde ao tratamento com recurso aos vegetais em geral (ervas, árvores, arbustos, líquens, musgos, 

fungos, algas) ou "Plantas Medicinais”, através do uso da planta inteira ou das suas partes: raiz, flor, folhas, 

frutos ou sementes, cascas, sucos, seiva ou resinas, madeira, entre outras. 
[28]

 Os medicamentos à base de plantas 

correspondem a medicamentos que possuam exclusivamente como substâncias ativas, uma ou mais: substâncias 

derivadas de plantas; preparações à base de plantas; ou substâncias derivadas de plantas em associação com uma 

ou mais preparações à base de plantas, tratando-se de MNSRM. 
[29]

 

 Foram vários os produtos de fitoterapia com os quais contactei, havendo uma grande aceitação e procura 

destes produtos por parte dos utentes, talvez devido ao lema antigo, mas nem sempre verdadeiro, de que “o que 

é natural é bom”. Neste sentido, o farmacêutico deve promover igualmente o uso responsável deste tipo de 

medicamentos por se tratar de produtos que, tal como os restantes medicamentos, apesar de apresentarem 

benefícios quando bem empregues, não são inócuos. São várias as interações conhecidas entre os 

medicamentos convencionais e os produtos naturais, dos quais destaco o caso do Hipericão, também conhecido 

como “Erva de São João”, que interfere com os contraceptivos orais, ou o caso do Gengibre, que quando 

administrado concomitantemente com anticoagulantes pode aumentar o risco de hemorragia.  

Entre os produtos de fitoterapia que pude dispensar na FSJ, destaco o Kaloba® 20mg em comprimidos (extrato 

de raízes de Pelargonium sinoides DC), para o alívio da constipação comum; Valdispertstress® (200mg de 

extrato de Valeriana officinalis e 68mg de extrato deHumulus lúpulo) para o alívio dos sintomas ligeiros do 

stress; xarope Bronchodual® (extrato líquido de alteia e extrato de Thymus vulgaris) para acalmar e suavizar 

na tosse seca, promovendo a expetoração na tosse associada à constipação; Rotercysti® (extrato seco de 

Arcostaphylos da uva ursina) para o tratamento dos sintomas de infeções urinárias ligeiras; Pursennide® 

(extrato de sene), um laxante osmótico, para o alívio sintomático da obstipação, por exemplo na gravidez; 

Bekunis Chá 0® (folículo e folíolo de sene) para o tratamento da obstipação; xarope Herbihelix Expetorante ® 

(Extrato etanólico seco de folhas de Hedera helix L.) para a tosse produtiva. Também os produtos dos 

Laboratórios Tilman são produtos fitoterapêuticos, que apresentaram muita procura ao longo dos meus 

atendimentos na FSJ, nomeadamente o Stressfytol®, com extrato seco de Passiflora incarnata, que recomendei 

- como alternativa a Benzodiazepinas, dado não criar dependência - para o alívio da ansiedade e stress, assim 

como para facilitar o sono.   

11. Produtos de Puericultura e Obstetrícia 
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A puericultura é a área da saúde dedicada ao acompanhamento e cuidados no desenvolvimento das crianças, 

sendo os produtos de puericultura definidos como aqueles que são destinados a facilitar o sono, o relaxamento, a 

higiene, a alimentação e a sucção das crianças.
 [30]  

Na FSJ estes produtos encontram-se expostos aos utentes na zona de atendimento, numa zona dedicada às mães 

e aos seus bebés, e incluem uma grande variedade de produtos, tais como chupetas, pratos, biberões, fraldas, 

tetinas, toalhetes, cintas, extratores de leite materno ou outros produtos para auxílio da amamentação, de 

marcas tais como a Mustela®, Chicco®, Medela® e Happy®. Destes, os produtos que mais tive a oportunidade 

de dispensar no estágio foram as fraldas para os bebés.   

12. Dispositivos Médicos 

De acordo com o Decreto-Lei nº145/2009, de 17 de Junho, os dispositivos médicos são definidos como qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo, utilizado isoladamente ou em combinação, 

para fins de diagnóstico, terapêuticos, ou controlo da conceção entre outros, cujo principal efeito pretendido no 

corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. Os dispositivos 

médicos podem ser organizados em diferentes classes de acordo com o risco inerente à sua utilização, 

designadamente de classe I, Classe IIa, IIb e classe III. 
[31] 

 Ao longo do meu estágio na FSJ foram vários os dispositivos médicos de diferentes classes que dispensei aos 

utentes, os quais fazem parte do stock habitual da farmácia, nomeadamente: de classe I, sacos para ostomia; 

fraldas e pensos para incontinência; meias de compressão e joelheiras elásticas, tendo para isso retirado as 

medidas aos utentes, de forma a selecionar o melhor e mais adequado tamanho para cada utente; pulsos 

elásticos; canadianas; seringas sem agulha; de Classe IIa, compressas de gaze esterilizadas; termómetros (com 

pilha); lancetas; luvas cirúrgicas; de classe IIb, canetas de insulina; preservativos; e ainda Dispositivos 

Médicos para Diagnóstico in vitro, como os testes de gravidez.  

13. Medicamentos Homeopáticos 

Um medicamento homeopático é um medicamento obtido a partir de substâncias “stocks” ou matérias-primas 

homeopáticas, por um processo descrito na farmacopeia europeia ou numa farmacopeia oficial num Estado-

Membro, podendo conter vários princípios ativos, baseando-se em três pilares básicos, designadamente a 

globalidade, similitude e altas diluições. 
[9]

 A homeopatia é uma abordagem baseada na doutrina "Similia 

Similibus Curantum", que significa “coisas semelhantes curam-se com coisas semelhantes”, na qual as doenças 

são tratadas com medicamentos que produziriam sintomas semelhantes aos da doença numa pessoa saudável; 

assim, os medicamentos são utilizados com o objetivo de estimular o corpo a lutar contra a doença. 
[32]

 

 Alguns exemplos de medicamentos homeopáticos presentes no stock da FSJ são o xarope Stodal
®
, utilizado 

para o tratamento da tosse, o Oscillococcinum®, utilizado para o alívio dos sintomas de gripe e constipação, o 

Traumeel®, para o alívio das dores articulares e inflamação, entre outros.  

5. Serviços Farmacêuticos da Farmácia de São João 
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A farmácia comunitária assume-se cada vez mais como um espaço de promoção da saúde e do bem-estar dos 

utentes – pela prestação de serviços farmacêuticos -, e não apenas como um local de dispensa de medicamentos. 

A preocupação com a qualidade dos serviços farmacêuticos prestados nas farmácias levou à sua legislação.  

A Portaria 1429/2007 de 2 de Novembro, permitiu a prestação de vários serviços farmacêuticos, 

designadamente: apoio domiciliário; administração de primeiros socorros, de medicamentos e de vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação; utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica; 

programas de cuidados farmacêuticos; campanhas de informação; e colaboração em programas de educação 

para a saúde. A evolução da atividade das farmácias comunitárias ao longo da última década levou à revisão da 

Portaria anterior permitindo, adicionalmente, a realização pelas farmácias de: Consultas de nutrição; Programas 

de adesão à terapêutica, de reconciliação da terapêutica e de preparação individualizada de medicamentos; 

Programas de educação sobre a utilização de dispositivos médicos; Realização de testes rápidos para o rastreio 

de infeções por VIH, VHC e VHB (testes ‘point of care’); Serviços simples de enfermagem (tratamento de 

feridas e cuidados a doentes ostomizados); Cuidados na prevenção e tratamento do pé diabético. 
[33]

 

A FSJ dispõe da prestação de vários serviços farmacêuticos, nomeadamente de determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, a preparação individualizada da medicação, a administração de medicamentos 

injetáveis não incluídos no Programa Nacional de Vacinação, a análise de águas – mediante o envio para 

laboratório externo de amostras de água para análise química e microbiológica -, o tratamento de feridas, sendo 

também seu objetivo a disponibilização dos testes rápidos de rastreio do VIH.  

1. Determinação da Pressão Arterial 

 De acordo com a Fundação Portuguesa de Cardiologia, existem cerca de dois milhões de hipertensos em 

Portugal, dos quais apenas metade tem conhecimento desta condição, 25% estão medicados, estando a 

Hipertensão Arterial (HTA) controlada em apenas 11% destes. A HTA não controlada corresponde a um dos 

principais fatores de risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares.  

Ao longo do estágio acompanhei os utentes na determinação da Pressão Arterial (PA) desde cedo, tendo 

acompanhado a PA de vários dos utentes da FSJ. Apercebi-me de que muitas vezes, os valores da PA muito 

elevados obtidos em alguns utentes eram desvalorizados, tendo em conta que estes “se sentiam bem”, não 

havendo “qualquer problema com os valores obtidos”, de acordo com alguns utentes.  

Nestas situações, argumentei que a HTA não manifesta sintomas, daí a necessidade e a importância de 

controlar os níveis da Pressão Arterial com regularidade, dado tratar-se de um fator de risco para o 

desenvolvimento de Doenças Cardiovasculares, tais como a insuficiência cardíaca, angina de peito ou 

arritmias, entre outras. Este controlo adquire uma maior importância nas pessoas com obesidade, nos 

diabéticos e fumadores, assim como nas pessoas com história familiar de doença cardiovascular.  

Após as medições avaliei os valores obtidos, procedendo ao seu registo no boletim disponibilizado pela FSJ aos 

seus utentes. Algumas das recomendações que dei aos utentes foram a prática regular de atividades físicas, 

evitando, no entanto, esforços excessivos, e a realização de alguns cuidados na dieta, nomeadamente a redução 

do consumo de sal e de bebidas alcoólicas.  
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2. Determinação da Altura e Massa Corporal 

Este serviço está disponível aos utentes da FSJ, uma zona facilmente acessível pelos utentes, fornecendo os 

valores da altura, massa corporal e Índice de Massa Corporal (IMC) - que é calculado pela razão entre o peso 

(kg) e o quadrado da altura, em metros-, assim como os seus valores de referência. Também a obesidade é um 

fator de risco para doenças cardiovasculares e outras doenças, sendo importante o seu controlo. Os principais 

fatores de risco que levam á obesidade são o sedentarismo e a prática de uma alimentação desequilibrada. Além 

das doenças cardiovasculares, a má alimentação é responsável pela obesidade, diabetes e doenças oncológicas.  

Ao longo do meu estágio a presença deste serviço revelou-se importante. Geralmente os utentes realizavam esta 

determinação por iniciativa própria, para controlo do peso. No entanto, houve um atendimento, com uma 

utente com quem contactei imensas vezes ao longo do estágio, e com quem criei uma empatia especial, que me 

confidenciou sentir-se mais fraca e sem apetite, a quem recomendei fazer esta determinação de forma a 

perceber se esta havia perdido peso ultimamente, para fazer um melhor controlo da saúde da utente.  

3. Determinação de parâmetros bioquímicos: Glicémia e colesterol total 

A forma mais comum de Diabetes é a de tipo 2, estimando-se que existam cerca de 500.000 casos em Portugal, 

com uma tendência crescente, associada ao aumento do número de pessoas com excesso de peso e obesidade. O 

excesso de glucose no sangue leva à deterioração dos vasos sanguíneos, sendo as doenças cardiovasculares mais 

comuns em pessoas diabéticas. Por esta razão, e tendo em conta todas as complicações associadas à diabetes, se 

torna tão importante o controlo regular da glicémia. Os valores da glicémia capilar devem ser inferiores a 

110mg/mL em jejum, e inferiores a 140mg/mL na determinação pós-prandial. Também a dislipidemia é um 

importante fator de risco de aterosclerose e de risco cardiovascular, pelo que o seu controlo é importante, 

podendo prevenir estas patologias, potencialmente fatais. O seu valor deve ser inferior a 190mg/mL de sangue 

capilar.  

Na FSJ são determinados os níveis de glicémia capilar e de colesterol total, através do uso de um glicosímetro 

e tiras de teste e de um medidor do colesterol, respetivamente. Ambas as determinações devem ser realizadas 

preferencialmente em jejum, de pelo menos 12 horas no caso da determinação do colesterol. Obedecendo à 

legislação em vigor, na FSJ está afixada a lista dos serviços prestados com o respetivo preço de cada serviço. 

[33]
 Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de realizar e acompanhar ambas as determinações, assim 

como de realizar as recomendações necessárias, fornecendo aos utentes um atendimento personalizado.  

4. Análise de águas 

 A FSJ também disponibiliza este serviço aos seus utentes, sendo um serviço bastante solicitado pelas pessoas 

do concelho de Ponte de Lima que pretendam avaliar se a sua água de consumo, proveniente por exemplo de 

nascentes ou poços, se encontram com as caraterísticas adequadas para o seu consumo. As pessoas são 

informadas na FSJ sobre os procedimentos que devem adotar para a realização da análise, sendo-lhes fornecida 

uma garrafa destinada à colheita e transporte da água, que devem entregar de seguida na farmácia. A farmácia, 

cumprindo os requisitos de conservação, solicita a recolha da água, no mesmo dia, pelo laboratório, que 

procederá ao envio dos resultados aos utentes.  
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5. Preparação Individualizada da Medicação 

Um dos objetivos prioritários dos farmacêuticos é assegurar o uso correto e seguro dos medicamentos, assim 

como a promoção da adesão à terapêutica dado que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

um em cada dois doentes com terapêuticas crónicas não toma a medicação de forma correta. Existem várias 

causas para a falta de adesão à terapêutica, quer sejam ou não intencionais. A falta de adesão não intencional, 

nomeadamente por esquecimento ou falta de compreensão sobre o seu uso correto, pode ser minimizada 

mediante a realização da Preparação Individualizada da Medicação (PIM), eficaz também na prevenção das 

duplicações da terapêutica ou da confusão entre os medicamentos.  

A PIM consiste num serviço no qual o farmacêutico organiza a medicação do doente - formas farmacêuticas 

sólidas para uso oral - de acordo com a posologia prescrita, através da utilização de caixas dispensadoras ou 

dispositivos de múltiplos compartimentos, selados de forma estanque na farmácia. Este serviço tem como 

objetivo auxiliar o utente numa melhor gestão da sua medicação e da sua correta administração, promover o uso 

responsável do medicamento e uma melhor adesão à terapêutica, no qual o farmacêutico se compromete a 

prestar as informações relativas ao uso dos medicamentos, quer de forma oral, escrita ou sob a forma de 

pictogramas. 
[34] 

 

Na FSJ é disponibilizado este serviço aos utentes, havendo dias específicos para a sua realização aos doentes 

que já o utilizam e que a vêm levantar à hora marcada previamente. De acordo com as recomendações 

existentes, a PIM é realizada seguindo o Procedimento Normalizado da farmácia, na zona de 

acondicionamento da PIM, garantindo as melhores condições de higiene e segurança para a sua preparação. A 

PIM é realizada por dois farmacêuticos, um dos quais é responsável pela dupla verificação de toda a 

medicação constante do dispositivo – os sistemas utilizados na FSJ são descartáveis-. No final são verificadas 

todas as informações das etiquetas relativas à medicação incluída (no verso) e não incluída (na frente) no 

dispositivo, e relativas ao doente para o qual se destina, ao período para a qual deve ser utilizada (entre 1 a 2 

semanas, geralmente) e às horas da toma da medicação. A documentação relativa à PIM deve ficar guardada 

na farmácia durante, pelo menos, um ano.   

6. Recolha de Medicamentos: Valormed® 

A Valormed®, uma sociedade sem fins lucrativos que resultou da colaboração entre a indústria farmacêutica, 

distribuidores e farmácias comunitárias, foi criada em 1999 tendo como missão a gestão dos resíduos de 

embalagens vazias e de medicamentos fora de uso, face à sua consciencialização do medicamento enquanto 

resíduo. 
[35]

 A sociedade Valormed® é constituída assim pelos agentes da cadeia do medicamento, representados 

pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA), Associação Nacional das Farmácias 

(ANF) e Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacêuticos (GROQUIFAR), estando legislada 

pelo Despacho nº9188/2019 de 25 de Setembro, alcançando assim todo o território nacional, onde abrange os 

resíduos de embalagens de medicamentos de uso humano e de uso veterinário, tanto das Farmácias 

Comunitárias como dos Locais de Venda de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica. 
[35]

 

As embalagens de medicamentos são colocadas em contentores de recolha próprios cedidos pela Valormed®, 

que após ficarem cheios são selados e recolhidos pelos distribuidores, sendo posteriormente transportados para 
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um Centro de Triagem, por um operador de gestão de resíduos, onde serão separados, classificados e tratados. 

Assim, o papel, cartão, plástico e vidro são reciclados, sendo os restantes resíduos incinerados. 
[36]

 

Cada vez mais as pessoas aderem ao Valormed®, como resultado da sua maior sensibilização - devida em 

parte às várias campanhas de sensibilização realizadas-, necessidade e sentido de responsabilidade na 

preservação do ambiente assim como na proteção da saúde pública. No entanto, ao longo do estágio reforcei a 

necessidade e a obrigação da colocação dos medicamentos na Valormed® no diálogo com alguns utentes, após 

a sua observação de que não tinham conhecimento da sua importância, referindo ainda que colocavam as 

embalagens no lixo comum, mas que iriam passar a vir trazê-las à farmácia.  

6. Formação Complementar 

De acordo com a Ordem dos Farmacêuticos, faz parte da responsabilidade profissional dos farmacêuticos 

assegurar que os doentes, através do uso de medicamentos, retiram o maior benefício terapêutico nos seus 

tratamentos. Para este efeito, é imprescindível o acompanhamento e atualização permanentes dos 

desenvolvimentos práticos e científicos relacionados ao uso dos medicamentos, e a sua constante formação e 

desenvolvimento profissional. Desta forma, as frequentes ações de formação disponibilizadas pelos diferentes 

laboratórios de medicamentos e de produtos de saúde ou ainda por outras entidades, são muito importantes, 

apresentando um caráter fundamental no desenvolvimento profissional no âmbito da atividade farmacêutica 

comunitária.  

Ao longo do estágio frequentei algumas destas ações de formação, nas quis pude aprofundar vários 

conhecimentos, relembrar conceitos e aprender imenso sobre produtos disponíveis nas farmácias, conforme 

elencado na tabela 3.  

Tabela 3. Formações frequentadas durante o período de estágio na FSJ. 

Laboratório Produtos abordados/ Tema apresentado 

Zanbon® Fluimucil ® / “Intervenção farmacêutica na tosse”  

Gedeon Richter® “Infeções Vulvovaginais” 

Fresenius kabi® Fresubin ® (vários produtos da gama) 

Pharma Nord® Bioativo ®/ “Inflamação: o inimigo silencioso” 

Tilman® Stressfytol ®; Antimetil ®; Digestil ®; Systelle ®; 

Calmiderm ®; Prozalips ® 

GlaxoSmithKline - GSK® Panadol Gripus®; Vibrocil®; Vibrocil Actilong®; 

Vibrocil Actilong Protect®; Vibrocil Actilong 

Mentol®; Voltaren Plast®; Voltaren Emulgel®;  

Voltaren Emulgelex® 

Nuxe ® Formação sobre a gama dos produtos Nuxe®;  

“Mini-facial" com os produtos da gama Nuxe® 

Bayer® Aspirina MicroActive® 

Mifarma® Gel hidratante vaginal Ainara ®  
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PARTE II - Apresentação dos temas desenvolvidos ao longo do estágio 

Projeto 1. Realização de testes de rastreio de VIH em Farmácia Comunitária 

1. Contextualização 

Estima-se que em Portugal existam perto de 40.000 pessoas a viver com VIH, o que corresponde a uma 

prevalência de 0,39%, sendo que 7,8% das infeções não se encontravam ainda diagnosticadas (com base em 

dados obtidos pelo Instituto Doutor Ricardo Jorge até ao final do ano de 2017). Apesar da taxa de mortalidade 

observada em Portugal ser muito superior à da União Europeia, estima-se que a percentagem de infeções por 

VIH não diagnosticadas na Europa seja de 15% (face à de 7,8% verificada em Portugal). 
[37] [38]

 

Tendo em conta todos estes dados e tendo em vista travar a epidemia do VIH, o Programa Conjunto das Nações 

Unidas sobre o VIH e a SIDA (ONUSIDA) e os seus parceiros propuseram que os objetivos 90-90-90 fossem 

alcançados até ao ano de 2020. Estes objetivos consistem no diagnóstico de 90% das pessoas que vivem com 

VIH; no tratamento antirretroviral em 90% das pessoas diagnosticas com VIH; e que seja alcançada a carga viral 

indetetável em 90% das pessoas em tratamento. 
[38]

 O diagnóstico precoce da infeção por VIH tem sido uma 

prioridade no âmbito do Programa de Saúde Prioritário para a Infeção VIH, SIDA e Tuberculose, tendo em 

conta que a taxa de diagnóstico tardio, desde 2000, é das mais elevadas da União Europeia. 
[38]  

De forma a colocar Portugal como sendo um país sem infeção epidémica de VIH até ao ano de 2030, através de 

medidas como o aumento da realização de testes de rastreio e consequentemente da identificação precoce da 

infeção e do seu tratamento – quebrando assim o ciclo de transmissões do VIH -, foi aprovado o Despacho 

nº2522/2018. Segundo dados de um projeto-piloto de disponibilização de testes rápidos de rastreio de infeção 

por VIH em farmácia comunitária realizado em Espanha, cerca de 10% dos novos diagnósticos foram realizados 

a partir das farmácias comunitárias. 

O Despacho 2522/2018, de 12 de Março, veio assim permitir a realização dos testes de rastreio de VIH nas 

farmácias comunitárias e nos laboratórios de patologia clínica e de análises clínicas, que devido ao caráter de 

proximidade e de detenção da confiança das pessoas por estes serviços de saúde, se mostram relevantes e 

fundamentais para o sucesso da resposta à Infeção pelo VIH. 
[38] 

2. Introdução 

Em 1981, o CDC viu-se obrigado a reconhecer a SIDA como uma nova doença, doença esta que já causou a 

morte a mais de 39 milhões de pessoas globalmente. 
[39] 

Em Portugal, entre 1984 e 2018, foram registadas perto 

de 15.000 mortes associadas a infeção pelo VIH, das quais perto de 10.800 se encontravam no estádio de SIDA, 

de acordo com o relatório conjunto da DGS e do INSA de 2019. Durante o referido período, os homens e os 

utilizadores de drogas injetadas, atendendo respetivamente ao sexo e modo de transmissão, são os que 

representam o maior número de mortes. Até ao ano 2000, mais de 60% das pessoas infetadas pelo VIH morriam 

logo no primeiro ano após o diagnóstico, cenário que tem vindo a decrescer devido aos diagnósticos, e 

consequentemente à disponibilização da terapêutica antirretroviral, realizados de forma mais precoce. 
[37]

 

A disponibilização às pessoas de meios informativos e preventivos assume também uma grande importância no 

combate à infeção pelo VIH. Neste âmbito, em 2018 foram distribuídos cerca de 5 milhões de preservativos 
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femininos e masculinos e mais de 1 milhão de embalagens de gel lubrificante. 
[37] 

Também o Programa Troca 

de Seringas: “Diz Não a Uma Seringa em Segunda Mão” já distribuiu cerca de 60 milhões de seringas desde 

1993 – ano da sua implementação-, tendo sido distribuídas cerca de 1 milhão e 300 mil seringas no ano de 2018.
 

Outra das medidas preventivas implementadas, a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), que passou a estar disponível 

em Portugal desde Fevereiro de 2018 através do Programa de Acesso Precoce (PAP), chegou a mais de mil 

pessoas que se encontravam em risco de infeção pelo VIH. 
[37] 

3. Vírus da Imunodeficiência Humana  

O Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH/ HIV) é um vírus que pertence à família Retrovíridae, Subfamília 

Orthoretrovirinae e ao género Lentivírus e é um vírus que se dissemina através de fluidos corporais e que ataca 

as células T CD4 do sistema imunológico, podendo torná-lo incapaz de combater doenças e infeções, motivo ao 

qual este vírus deve a sua designação. 
[40] [41] 

As infeções por Lentivírus geralmente evoluem para doença crónica, apresentando um longo período de latência 

e uma replicação viral persistente com envolvimento do Sistema Nervoso Central. O genoma dos Retrovírus é 

composto por duas cópias idênticas de moléculas de RNA de cadeia simples, sendo caraterizado pela presença 

dos genes estruturais gag, pol e env. 
[40]

 

O HIV é classificado em dois tipos: o HIV-1 e o HIV-2, que apesar de terem a mesma estrutura básica, diferem 

na organização do seu genoma, além de apresentarem uma combinação complexa de outros genes reguladores. 

Ambos os vírus, HIV-1 e HIV-2, podem potencialmente evoluir para SIDA. No entanto, na infeção pelo HIV-2, 

a doença do Sistema Nervoso Central pode ser mais frequente, é menos virulento e o curso da infeção até 

progressão para SIDA é mais lento. 
[40] 

O HIV-2 é endémico na África Ocidental, tendo-se espalhado para a 

Europa, especialmente Portugal, e para a Índia. 
[40]

 

A variabilidade do vírus é a sua arma mais poderosa; isto porque esta permite que o vírus supere a imunidade do 

hospedeiro assim como as intervenções terapêuticas medicamentosas e profiláticas. Esta variabilidade resulta de 

erros na replicação pela enzima transcriptase reversa, de uma replicação muito rápida do vírus e dos processos 

de recombinação entre dois ou mais vírus HIV diferentes dentro do mesmo indivíduo infetado. 
[40]

 

A patogénese da infeção pelo HIV e a sua progressão para SIDA dependem das propriedades do vírus infetante 

e da resposta imune do hospedeiro ao vírus. É o balanço entre ambos que determina os diferentes resultados à 

infeção, o desenvolvimento de SIDA e a sobrevivência a longo prazo. 
[40] 

A SIDA é o último e mais severo 

estádio da infeção pelo VIH, que é diagnosticada quando a contagem das células T CD4+ é inferior a 200 

células por microlitro de sangue, associada a alguma infeção oportunista, caraterística das pessoas com o 

sistema imunitário enfraquecido (exemplo: pneumonia pneumocística). 
[42] 

3.1. Via de transmissão 

A transmissão do vírus está condicionada à exposição direta da pele lesada ou da mucosa com sangue ou 

secreções infetadas, uma vez que o HIV não tem capacidade para sobreviver fora da corrente sanguínea ou do 

tecido linfático, sendo facilmente inativado através de detergentes ou desinfetantes. 
[40] 
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A transmissão do HIV pode ocorrer através do sangue, sémen, fluído pré-seminal, fluídos retais, fluído vaginal e 

através do leite materno. As principais vias de transmissão do HIV são através de relações sexuais desprotegidas 

(sexo anal, vaginal ou oral), aumentando ainda o risco de transmissão pela prática de relações sexuais com 

múltiplos parceiros; a partilha de agulhas, seringas ou outros objetos cortantes ou perfurantes infetados; pela 

transmissão vertical durante o parto ou através da amamentação. 
[43]  

3.2. Sintomas 

Nas primeiras semanas após a infeção pelo HIV, que corresponde ao período no qual, geralmente, a 

contagiosidade é mais elevada, as pessoas podem manter-se assintomáticas ou apresentar sintomas semelhantes 

aos de uma gripe comum, tais como febre, dor de cabeça, erupções cutâneas ou dor de garganta.
 [44]

 

À medida que o vírus enfraquece o sistema imunológico, podem desenvolver-se outros sintomas, tais como 

perda de peso, diarreia, tosse ou inchaço dos nódulos linfáticos. 
[44]

 

Com o passar dos anos e na ausência de tratamento com terapêuticas antirretrovirais adequadas, a infeção pelo 

HIV pode desencadear o aparecimento de outras doenças mais graves, como por exemplo tuberculose, 

meningite criptocócica, cancros como linfomas ou o sarcoma de Kaposi, que são algumas das doenças 

definidoras de SIDA. 
[44] 

3.3. Diagnóstico  

A infeção pelo VIH pode ser diagnosticada através da realização de testes rápidos de diagnóstico, os quais têm a 

vantagem de fornecer os resultados no mesmo dia, o que facilita o diagnóstico precoce assim como a sua ligação 

ao tratamento e aos cuidados de saúde adequados. Por outro lado, já é possível também a realização de 

autotestes do VIH, nos quais as pessoas podem realizar os testes a si próprias, quebrando assim eventuais 

barreiras à não realização dos testes – sejam elas por vergonha ou por receio de estigmas sociais-. 
[44] 

No 

entanto, nenhum dos testes isolados pode fornecer um diagnóstico completo da infeção pelo VIH, sendo sempre 

necessário um segundo teste de confirmação de um resultado reativo, por um profissional de saúde qualificado 

numa instituição da rede de referenciação dos rastreios por testes rápidos. Após um resultado positivo no teste 

do VIH, deve ser realizado um segundo teste antes de ser iniciado o tratamento, de forma a descartar possíveis 

erros no diagnóstico. 
[44] 

A identificação da infeção pelo VIH pode realizar-se pela deteção de anticorpos específicos para o VIH, no soro 

ou no plasma, ou pela demonstração da presença do vírus através da deteção do seu ácido nucleico (RNA-HIV) 

por PCR, ou do antigénio p24. É também possível realizar através do crescimento do vírus em culturas 

celulares, não sendo, no entanto, muito utilizado este método para o diagnóstico. 
[45] 

 

Os testes de diagnóstico do VIH mais utilizados são os de deteção dos anticorpos produzidos pelo organismo, 

como resposta do sistema imunitário, para eliminar o vírus. Na maioria dos casos, esta produção de anticorpos 

demora cerca de 28 dias após a infeção - o que varia de pessoa para pessoa-, sendo este intervalo designado por 

“período de janela”. Assim, o “período de janela” corresponde ao intervalo de tempo após a infeção no qual o 

organismo pode transmitir o vírus a outras pessoas, mas sem que tenha ainda ocorrido a produção dos anticorpos 

contra o vírus ou outras alterações que permitam detetar a sua presença no organismo. 
[44] 
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Os testes de imunoensaio enzimático para HIV-1/HIV-2 (EIA ou ELISA) disponíveis no mercado são 

extremamente sensíveis, conseguindo detetar uma seroconversão entre duas a três semanas após a infeção. Por 

outro lado, o teste do antigénio p24 permite a deteção do vírus ainda antes da produção dos anticorpos ser 

detetável, o que é útil nos casos que se encontram no período de janela. Torna-se assim importante obter 

também informações tais como a história clínica do doente e comportamentos de risco recentes, de forma a 

avaliar quais os testes de diagnóstico mais adequados, de forma a obter resultados fidedignos. Os testes rápidos 

de rastreio de 4ª geração, que resultam da combinação de ambos os ensaios num só teste, podem fornecer 

resultados precisos entre 18 a 45 dias após a infeção, apresentando-se assim como uma ferramenta vantajosa no 

diagnóstico da infeção pelo VIH.
 [45] [41] 

Os testes de diagnóstico do HIV mais comuns utilizam sangue capilar como amostra. O teste ELISA deteta os 

anticorpos para o VIH, após um período de janela entre 23 a 90 dias, através da amostra de sangue, podendo 

também ser utilizada uma amostra de fluído oral (não saliva), por se considerar que apresenta a mesma 

sensibilidade com ambas as amostras. 
[42] [41]

 

Perante um teste reativo por ELISA, deve ser realizado um teste de confirmação, nomeadamente através do teste 

de Western Blot, de forma a obter um diagnóstico positivo. A combinação destes dois testes fornece um 

resultado com cerca de 99,9% de precisão. O teste de Western Blot, que é utilizado normalmente para a 

confirmação de um diagnóstico de VIH positivo, baseia-se na deteção de proteínas (anticorpos anti-VIH), 

através da separação das proteínas do sangue. 
[42] 

O teste da Reação de Polimerização em Cadeia (PCR) deteta o material genético do VIH (RNA-VIH), tendo 

capacidade de detetar uma infeção antes do desenvolvimento de anticorpos, podendo ser realizado com precisão 

entre 10 a 33 dias após a exposição ao VIH. Apesar deste teste ser mais preciso, é realizado com menor 

frequência, por se tratar de um teste mais caro. 
[42] [41] 

O PCR é, no entanto, particularmente útil, nos casos de 

filhos de mães seropositivas, uma vez que estes podem preservar os anticorpos maternos até aos 15 meses de 

idade, não sendo possível diagnosticar a infeção pela deteção dos anticorpos para o VIH. [45] 

3.4. Terapêutica farmacológica 

O tratamento da infeção pelo VIH deve assentar em três princípios fundamentais: a universalidade, a equidade e 

a qualidade. A universalidade traduz-se na disponibilização da terapêutica antirretroviral a todas as pessoas 

portadoras da infeção por VIH; a equidade representa a uniformidade do tratamento em todo o país, o que 

significa que condições clínicas semelhantes são tratadas com o mesmo regime terapêutico; a qualidade consiste 

na indicação mais adequada com base na evidência científica disponível. 
[46]

 

O início da terapêutica antirretroviral combinada (TARc) tem como objetivos reduzir a morbilidade e a 

mortalidade associadas à infeção pelo VIH, através da preservação do estado de saúde, da função imunitária e da 

qualidade de vida dos doentes. A TARc é essencial para a supressão da replicação do vírus, permitindo assim 

prevenir a sua transmissão. De acordo com as Recomendações Portuguesas para o tratamento da infeção por 

VIH-1 e VIH-2, a TARc está recomendada a doentes com infeção crónica por VIH-1 que apresentem uma 

contagem de linfócitos T CD4 inferior ou igual a 500 células por microlitro (T CD4≤500 cél./µL). 
[46] 
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Existem atualmente várias classes de fármacos para o tratamento da infeção pelo VIH, nomeadamente os 

Análogos de nucleósidos Inibidores da Transcriptase Reversa (INTR), da qual fazem parte o Abacavir, 

Lamivudina, Estavudina, Didanosina, Tenofovir e Zidovudina; os Não Análogos dos Nucleósidos Inibidores da 

Transcriptase Reversa (INNTR), tais como a Nevirapina, que foi o primeiro não análogo a ser aprovado, 

Efavirenz e Delavirdina. Estes fármacos apenas são ativos no tratamento do VIH-1, não sendo eficazes no 

tratamento do VIH-2; os Inibidores da Protease, tais como o Ritonavir, Saquinavir, Indinavir, Nelfinavir e 

Amprenavir; os Inibidores da Integrase: Raltegravir, Dolutegravir, Elvitegravir; e mais recentemente os 

Inibidores da Entrada: Inibidores da Fusão (Enfuvirtide), Inibidores da ligação gp120-CD4 (Ibalizumab), 

Antagonistas dos Co-recetores (maraviroc); e os inibidores da Maturação (Bevirimat).
 [46]

 

Em 97-98% das pessoas que vivem com HIV, a terapêutica antirretroviral resulta na supressão do vírus, em 

taxas reduzidas de comorbilidades e na prevenção de infeções oportunistas. O tratamento bem-sucedido elimina 

ou suprime o vírus no organismo, impedindo assim a sua transmissão, o que é denominado por “tratamento 

como prevenção” ou TasP (Treatment as Prevention), de acordo com a Orientação de Saúde Pública da 

ECDC.
[47] 

Uma das medidas preventivas da infeção pelo VIH passa pela Profilaxia Pré-Exposição (PrEP). A PrEP é uma 

abordagem que envolve a administração diária de dois fármacos antirretrovirais a pessoas, negativas para o VIH, 

que apresentem um alto risco de contrair a infeção. Existem dois medicamentos aprovados e comercializados 

em Portugal para PrEP com os nomes comerciais Truvada® e Descovy®. O medicamento Truvada® contém 

200mg de Emtricitabina e 245mg de Tenofovir, disponível em frascos de 30 comprimidos revestidos. O 

Descovy® contém 200mg de Emtricitabina e uma dose menor de tenofovir (existem duas formulações a ser 

comercializadas, uma com 10mg e outra com 25mg). Vários estudos têm demonstrado que a PrEP é muito 

eficaz na prevenção do VIH, mas apenas quando tomadas adequadamente e de forma consistente, podendo 

reduzir o risco de transmissão em mais de 90%. 
[37] 

Além de se revelar muito eficaz na prevenção da infeção pelo VIH, a PrEP tem demonstrado outros benefícios, 

tais como o facto de ser uma boa oportunidade de envolver as pessoas com alto risco de infeção nos cuidados de 

saúde, aos quais não chegariam habitualmente.
[48]

 Esta facilita a realização de testes regulares de HIV e de 

outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), assim como de outros exames médicos, facilitando, 

consequentemente: a deteção precoce de condições de saúde (HIV e DST) e de outras vulnerabilidades (por 

exemplo, a suscetibilidade ao vírus da hepatite B); a disponibilização de tratamento e de demais medidas de 

prevenção - contribuindo consequentemente para a diminuição da transmissão do HIV e de outras DST-. 
[48]

 

Por outro lado, a PrEP parece ter um efeito direto na incidência das DST, na medida em que a toma diária de 

emtricitabina e tenofovir reduz a aquisição do Vírus Herpes Simples do tipo 2 (HSV-2) e da Hepatite B, assim 

como a ocorrência de úlceras nas pessoas que já se encontram infetadas pelo HSV-2. 
[48] 

4. Testes rápidos de rastreio de VIH em Farmácia Comunitária 

O Despacho nº2522/2018, de 12 de Março, veio permitir a realização de testes rápidos (testes “point-of-care") 

de rastreio de infeções pelos vírus da Hepatite B, C e do VIH nas farmácias comunitárias e nos laboratórios de 

patologia clínica e de análises clínicas. Os testes “point-of-care” são testes que podem ser realizados no local de 

atendimento, junto dos doentes, por qualquer profissional de saúde ou pelo próprio doente. Dando seguimento 
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ao referido despacho, o INFARMED, juntamente com a DGS e a Administração Central do Sistema de Saúde, 

IP (ACSS), elaboraram um “normativo técnico e organizacional” com alguns dos procedimentos que devem ser 

seguidos para um maior rigor na prestação deste serviço às pessoas. 
[38] 

Assim, de acordo com a Circular Normativa Conjunta da DGS, ACSS, INFARMED, INSA e dos SPMS, os 

testes rápidos de rastreio devem ser realizados num espaço próprio com isolamento visual e sonoro, de forma a 

assegurar a confidencialidade e privacidade do doente. Nas farmácias comunitárias, este espaço deverá ser o 

gabinete de atendimento personalizado da farmácia. O teste deve ser realizado por profissionais da equipa 

técnica da farmácia, após a realização das ações de formação, reconhecidas pela Ordem dos Farmacêuticos, com 

aproveitamento. Os farmacêuticos detentores do título de Especialista em Análises Clínicas já estão qualificados 

para a realização destes testes de rastreio, não sendo necessária a realização das referidas ações de formação. 
[49] 

A referida norma estipula ainda que o manuseamento dos resíduos associados à realização dos testes deve ser 

assegurado por entidades competentes, de acordo com a legislação em vigor. As farmácias que realizam estes 

testes, devem integrar este serviço no sistema de gestão de qualidade da farmácia, devendo seguir os requisitos 

da versão mais recente na Norma NP EN ISO 22870 “Testes de diagnóstico rápido (Point-of-care testing POCT) 

Requisitos para a qualidade e competência”, salvaguardando todos os registos no período mínimo de 5 anos. 
[49]

 

A farmácia deve ainda participar em programas de avaliação externa da qualidade, nomeadamente o Programa 

Nacional de Avaliação Externa da Qualidade do Instituto Dr. Ricardo Jorge, devendo os registos ser preservados 

durante pelo menos 5 anos. Da mesma forma, apenas podem ser utilizados os dispositivos e as amostras 

biológicas para os quais exista sistema de avaliação externa da qualidade. 
[49] 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há 5 conceitos-chave que devem ser respeitados e adotados na 

realização de todos os testes de rastreio do VIH: o consentimento, a confidencialidade, o aconselhamento, 

resultados fidedignos e a ligação (connection) à prevenção, cuidados e ao tratamento. Assim, os testes devem ser 

realizados mediante o consentimento informado das pessoas, devendo estas ser informadas sobre todo o 

processo da realização dos testes, nunca devendo ser de caráter obrigatório; o serviço da realização dos testes 

deve ser sempre confidencial, quer em relação ao conteúdo ou informações trocadas entre a pessoa e o 

profissional de saúde, quer em relação ao resultado dos testes; todas as pessoas que realizem o teste devem obter 

acesso a informação adequada e a aconselhamento de qualidade, antes e após a realização do teste; devem ser 

fornecidos resultados corretos do teste, assim como serem seguidas as medidas de garantia da qualidade dos 

mesmos; a referenciação aos serviços de prevenção, tratamento, assistência e apoio é um passo essencial dos 

testes de rastreio do VIH. 
[50]

 

O teste rápido de rastreio do VIH deve ser disponibilizado a todas as pessoas que o pretendam realizar de forma 

voluntária, anónima - sendo atribuído um número ao utente ao qual será associado o teste- e confidencial, e 

acompanhado de informação relativa ao aconselhamento pré-teste e pós-teste. O aconselhamento pré-teste pode 

conter informações tais como a avaliação do risco individual de infeção, informação sobre o teste, o período de 

janela, o significado dos resultados, as vias de transmissão e formas de prevenção da infeção por VIH. Por outro 

lado, o aconselhamento pós-teste deve conter informação sobre o significado dos resultados, ser reforçada a 

informação sobre as formas de prevenção, a necessidade de repetição do teste caso se encontre em janela 
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imunológica, a periodicidade para a repetição do teste, e ainda informações relativas ao processo de 

referenciação hospitalar. 
[49]  

Neste processo, o teste realizado é também numerado, sendo o resultado fornecido ao doente com as 

informações da data da realização do teste, indicação da necessidade de repetição do teste, caso seja necessário, 

a identificação da farmácia e o respetivo número de telefone, a assinatura e o nº da cédula ou carteira 

profissional do profissional que realizou o teste e validou o resultado. 
[49]

 

O processo de referenciação hospitalar dos casos reativos tem como referência as Redes Nacionais Hospitalares 

de Referenciação, devendo a listagem atualizada das consultas, locais e horários estar disponível na farmácia. 

Assim, perante um caso reativo, a farmácia deve fornecer esta listagem ao utente, assim como o requerimento de 

“Pedido de primeira consulta de especialidade hospitalar para hospitais do SNS” (disponível no site da ACSS) 

devidamente preenchido com os dados da farmácia, assinatura e nº da cédula/carteira profissional do 

profissional que realizou o teste, assim como do carimbo da farmácia. O preenchimento dos restantes dados do 

utente será realizado pelo próprio utente, estando assim em condições para proceder à sua inscrição para 

primeira consulta hospitalar. Para isto, deve ser promovido o contacto com o Centro de Contacto do SNS 24 

(808 24 24 24) pelo utente ou pela farmácia. Mediante a opção do utente, será realizado de seguida o registo da 

inscrição na Consulta a Tempo e Horas pelo Centro de Contacto do SNS, de forma a dar, no período máximo de 

7 dias, continuidade ao processo de referenciação. 
[51] 

Para que sejam realizados estes testes rápidos de rastreio na farmácia, esta deverá comunicar ao INFARMED, IP 

e à ACSS, IP através dos meios eletrónicos antes de proceder à sua realização. O Centro de Contacto do SNS 

fornece várias informações, nomeadamente sobre as unidades hospitalares para primeira consulta, cuja lista está 

sujeita a atualizações, sobre as farmácias que realizam estes testes de rastreio de VIH, assim como outras 

informações como as medidas preventivas, aconselhamento pré e pós-teste, período de janela, vias de 

transmissão, entre outras informações. 
[13]

 

5. Intervenção Farmacêutica 

5.1 Enquadramento 

O mundo está a atravessar, neste momento, uma preocupante pandemia provocada por um coronavírus recente, 

designado SARS-coV-2. No entanto, também o vírus VIH representa uma importante pandemia, a qual já matou 

mais de 39 milhões de pessoas no mundo, conforme já referi.  

Desde 2018, tornou-se possível, em Portugal, a realização de testes rápidos de rastreio das infeções pelo VIH, 

HBV e HCV nas farmácias comunitárias, o que constitui um importante passo no combate ao VIH e na quebra 

dos ciclos de transmissão do vírus, através da colaboração do farmacêutico. 

O farmacêutico, enquanto profissional de saúde de primeira linha na comunidade e detentor de uma elevada 

formação científica, adquire assim uma importante função, dado o seu caráter de proximidade e confiança das 

pessoas. Tendo em conta esta nova competência do farmacêutico comunitário, foi-me sugerida a realização 

deste projeto pela equipa da FSJ, tendo dois objetivos principais: inteirar a equipa sobre o tema, reunindo e 

transmitindo-lhe as informações dos aspetos mais relevantes inerentes à sua realização na farmácia comunitária; 

implementar este serviço na farmácia e disponibilizá-lo aos seus doentes.  
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5.2 Métodos e conclusão reflexiva 

De forma a dar início a este projeto, comecei por fazer uma pesquisa sobre a legislação relativa aos testes 

rápidos de rastreio do VIH, para perceber que medidas teriam que ser tomadas na FSJ para poder implementar 

este serviço de acordo com as normas recomendadas pelas autoridades de saúde. Neste sentido, recolhi todas as 

informações e reuni os respetivos documentos num dossiê.  

Este dossiê continha o Despacho nº2522/2018; a Circular Normativa Conjunta DGS/ ACSS/ INFARMED/ 

INSA/ SPMS de 30 de Abril de 2018 assim como a de 24 de Agosto de 2018; o “Manual de Operacionalização” 

da Realização dos testes rápidos de 29 de Agosto de 2018; a “Lista Indicativa dos Testes Rápidos (Testes Point-

of-Care) comercializados e notificados pelos distribuidores ao INFARMED; IP,” de 1 de Outubro de 2019; o 

“Questionário” a fornecer ao doente; a “Lista da Rede de Referenciação”, a qual será periodicamente atualizada; 

e ainda o “Modelo de Formação e Qualificação Farmacêutica em testes rápidos” da Ordem dos Farmacêuticos. 

De forma a facilitar a integração de toda a equipa neste projeto, compilei a informação contida nestes 

documentos numa apresentação PowerPoint®, para toda a equipa da FSJ. Assim, desenvolvi a apresentação de 

forma a relembrar conceitos teóricos do vírus, expor aspetos legislativos, e também aspetos técnicos da 

execução dos testes na farmácia (Anexo 6). 

Adicionalmente, realizei panfletos para fornecer às pessoas, de forma a facilitar o seu acesso a informações 

relativas aos testes, com o aconselhamento que deve ser facultado antes da realização do teste ou 

aconselhamento pré-teste (vias de transmissão do vírus, formas de prevenção), assim como as informações de 

aconselhamento que deve ser facultado após a realização do teste ou pós-teste, já que uma das formas de 

diminuir a transmissão do VIH é o aumento de conhecimentos e informações sobre este às pessoas (Anexo 7). 

Por outro lado, de modo a promover a sensibilização sobre este tema e a divulgação deste serviço às pessoas, 

realizei um pequeno cartaz para afixar – após a implementação deste serviço- junto à entrada da farmácia, com 

frases de sensibilização para o VIH e de incentivo para a realização do respetivo teste de rastreio (Anexo 8).  

De seguida, contactei diversos distribuidores de testes rápidos, constantes na lista publicada pelo INFARMED 

(“Lista Indicativa dos Testes Rápidos (Testes Point-of-Care) comercializados e notificados pelos distribuidores 

ao INFARMED; IP,” de 1 de Outubro de 2019), para saber qual dos testes apresentam a melhor relação de 

custo-benefício, para proceder à sua encomenda. Nesta etapa do projeto deparei-me com algumas dificuldades e 

barreiras ao desenvolvimento do mesmo. Dos oito distribuidores com os quais entrei em contacto – mediante 

chamada telefónica - apenas obtive resposta de um dos distribuidores, o qual me enviou por email, conforme 

solicitado, as informações sobre os kits e do preço dos testes. No entanto, após conversa com a diretora técnica 

da FSJ, chegou-se à conclusão de que a relação de custo-benefício dos testes que nos foi apresentada não era a 

expectável nem a melhor, pelo que não se procedeu à encomenda dos mesmos.  

Devido à falta de resposta dos restantes distribuidores, à necessidade da realização da ação de formação 

reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos pelos profissionais da equipa da FSJ, aliada à atual situação de 

pandemia que decorre, a implementação deste serviço na FSJ foi adiada. Apesar das dificuldades que senti na 

implementação do serviço -que resultaram na impossibilidade de alcançar um dos seus objetivos- considero que 

a realização deste projeto foi, sem dúvida, enriquecedor para o meu crescimento pessoal e profissional. Além 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia de São João   

 

31 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | Flávia Carvalho Correia 

 

disto, considero a implementação deste serviço na farmácia como uma mais-valia, tanto para as pessoas como 

para a farmácia.  

Projeto 2. Infeções Humanas por Artrópodes: Escabiose e Pediculose 

A escabiose e a pediculose são infestações parasitárias comuns da pele e do couro cabeludo, que geralmente se 

manifestam com um prurido intenso associado. Um aconselhamento adequado sobre o uso correto das diferentes 

terapias farmacológicas, assim como as medidas não farmacológicas a adotar, são fundamentais para o sucesso 

terapêutico face a estas parasitoses, constituindo o farmacêutico um importante pilar neste processo. 

1. Escabiose 
1. Introdução 

A escabiose ou sarcoptose, vulgarmente designada por sarna humana, é uma insfestação cutânea parasitária 

causada pelo ácaro Sacoptes scabiei var. hominis, cujo sintoma mais caraterístico é o prurido intenso 

generalizado, com agravamento noturno. 
[52-55] 

Esta dermatose é comum em todo o mundo, sendo frequente 

sobretudo na população pediátrica, estimando-se que afete cerca de 300 milhões de pessoas por ano em todo o 

mundo. 
[52-54] [56] [57] 

Esta ectoparasitose é endémica nos países subdesenvolvidos, nos quais está associada a taxas de sobreinfecção 

bacteriana elevadas. 
[52-54] 

Nos países desenvolvidos ocorre na forma de surtos epidémicos, que surgem 

ciclicamente a cada 15 a 30 anos, particularmente em instituições tais como infantários, instituições de cuidados 

prolongados, lares ou prisões. 
[52-54]  

Apesar de afetar todas as pessoas independentemente do género, idade, raça ou classe social, apresenta um 

maior risco para as crianças, idosos, doentes imunocomprometidos ou com atrasos no desenvolvimento. 
[52] [54] 

Os principais fatores de risco que favorecem o aparecimento da escabiose são a pobreza, falta de higiene, 

malnutrição, aglomerados populacionais e condições habitacionais precárias. 
[52] [53] [57] 

Nos países com clima temperado, a escabiose é mais frequente no inverno, possivelmente devido a uma maior 

aglomeração e proximidade física entre as pessoas, aliada a uma maior sobrevivência destes parasitas a 

temperaturas mais baixas. 
[52-54] 

2. Agente etiológico 

O ácaro da sarna humana, Sarcoptes scabiei var. Hominis, é um parasita humano obrigatório -sendo altamente 

sensível à desidratação fora deste - pertencente à classe dos artrópodes Arachnida, sub-classe Acari e família 

Sarcoptidae. 
[52] [56] [57] 

Contudo, este consegue sobreviver durante 24 a 36 horas fora do hospedeiro, em 

condições típicas, podendo sobreviver durante um período maior se o ambiente for frio e com uma humidade 

relativa elevada. 
[52] 

O ácaro Sarcoptes scabiei passa, ao longo do seu ciclo de vida, por 4 estágios distintos: ovo, larva, ninfa e 

adulto, sendo a fêmea adulta a responsável pela infestação. 
[52] [56] 

As fêmeas, através da secreção de enzimas 

proteolíticas, escavam galerias na pele nas quais depositam entre 2 a 3 ovos por dia. As larvas eclodem dos ovos 

em 3 a 4 dias e migram para a superfície da pele, cavando novas tocas no estrato córneo intacto, denominadas 
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bolsas de muda, onde amadurecem até ácaro adulto. O estádio larval dura cerca de 3 a 4 dias, e o processo que 

ocorre entre  estagio de ovo até ao estágio adulto demora cerca de 10 a 14 dias. 
[52] [53] [56]  

As fêmeas são maiores que os machos, medindo menos de 0,5mm de comprimento. O acasalamento entre 

ambos ocorre após o macho ativo penetrar na bolsa de muda da fêmea adulta. Este ocorre apenas uma vez, 

deixando a fêmea fértil para o resto da sua vida (de cerca de 1 a 2 meses). As fêmeas fecundadas deixam as suas 

bolsas de muda, migram pela superfície da pele até encontrar um local adequado para uma toca permanente – na 

caraterística forma de serpentina- onde coloca os seus ovos dando continuidade ao seu ciclo de vida. 
[52] [53] [56] 

O período de incubação deste parasita é entre 2 a 6 semanas, geralmente. No entanto, no caso de se tratar de 

uma reinfestação, este período de tempo pode ser reduzido para cerca de 1 a 3 dias. 
[53] 

Cerca de 10% dos seus 

ovos acabam por originar ácaros adultos, se as condições forem as mais favoráveis. 
[56]

 O número de ácaros 

presentes numa escabiose vulgar em adultos é de 10 a 15, o que contrasta com os milhares a milhões de ácaros 

presentes numa escabiose norueguesa ou crostosa. 
[52] [53]

 

3. Sintomas e caraterísticas Clínicas 

O sintoma principal da escabiose é o prurido intenso, com predomínio noturno, que pode afetar vários membros 

de uma família ou comunidade fechada/ instituição. Inicialmente a sintomatologia da escabiose carateriza-se por 

um prurido localizado, que se torna, em poucos dias, num prurido generalizado. 
[55] 

O prurido é resultante de 

uma reação imune de hipersensibilidade aos ácaros ou aos seus produtos, nomeadamente, a saliva, ovos e as 

fezes. 
[53] 

O agravamento noturno do prurido pode estar relacionado com o facto do aumento da temperatura 

facilitar a mobilidade do parasita na superfície cutânea. 
[54]

  

As erupções cutâneas são também um sintoma típico causado por este parasita, frequentemente encontradas nas 

mãos - sobretudo nas pregas interdigitais-; nas dobras dos pulsos, cotovelos ou joelhos; no pénis e escroto; no 

peito e nas omoplatas. 
[56]

   

A cabeça e o pescoço não são, geralmente, afetadas nos adultos. No entanto o mesmo não acontece nas crianças, 

onde o desenvolvimento desta dermatose é generalizado, atingindo o couro cabeludo, a face, o tronco, prega 

pós-auricular e as extremidades, incluindo as palmas das mãos e plantas dos pés. Adicionalmente, as galerias 

são mais facilmente identificáveis nas mãos e nos pés. 
[54] 

Por outro lado, as crianças podem permanecer 

assintomáticas mesmo apresentando uma infestação extensa, ou apresentar sintomas inespecíficos (exemplo: 

falta de apetite, irritabilidade insónias ou reduzido aumento ponderal). 
[53] 

 

Outra das lesões típicas da escabiose são pequenas pápulas eritematosas, que por vezes se encontram escoriadas 

e com crostas hemorrágicas à superfície, assim como a presença de galerias. 
[52] [53] 

As galerias, ou sulcos 

acarinos, aparecem como pequenas linhas serpentinas elevadas, acinzentadas ou cor de pele, e podem ter 1cm ou 

mais de comprimento.
 [56] 

Estes sulcos acarinos podem também surgir como lesões lineares finas, acastanhadas 

ou avermelhadas, de 2 a 15mm de comprimento, que podem estar camufladas pela escoriação, eczematização ou 

por uma infeção secundária. 
[53] [54]  

Os sintomas podem demorar até cerca de 2 meses a surgir, no caso de uma primeira infeção pelos parasitas da 

escabiose. Contudo, as pessoas podem transmitir esta dermatose a outras pessoas durante este período antes do 
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início dos sintomas. 
[56] 

Por outro lado, numa reinfestação a pessoa já teve um contacto anterior com o parasita, 

tendo já ocorrido uma sensibilização prévia do sistema imunitário do hospedeiro aos ácaros da sarna. Deste 

modo, os sintomas irão ocorrer numa fase mais inicial, cerca de 1 a 4 dias após o contacto com os parasitas. 
[56]

 

Uma forma mais grave de sarna, mais comum entre as pessoas imunocomprometidas (nomeadamente pessoas 

infetadas pelo VIH, com leucemia ou transplantados), idosos ou institucionalizados, em pessoas com 

malnutrição ou entre a população pediátrica -particularmente com trissomia 21-, é denominada sarna crostosa ou 

norueguesa. 
[53] [56]

 É caracterizada por vesículas e formação de crostas espessas sobre a pele, acompanhadas de 

ácaros abundantes, mas com leve prurido. 
[56]

 Esta é uma variante mais agressiva da escabiose, causada por um 

número extremamente elevado de ácaros, caraterizada por uma hiperproliferação de ácaros não suprimida pelo 

sistema imunológico do indivíduo, na qual está presente uma hiperqueratose com escamas e crostas espessas, 

que predomina nos cotovelos, joelhos, mãos, pés e couro cabeludo. 
[52]

 
[53]  

Existem ainda as variantes da escabiose nodular e da sarna bolhosa. A escabiose nodular resulta de uma reação 

de hipersensibilidade exagerada e carateriza-se pelo aparecimento de nódulos duros, de cor vermelha ou 

acastanhada, causando prurido. 
[53] 

Esta variante clínica surge normalmente na zona genital, virilhas, nádegas e 

axilas, podendo surgir em qualquer zona da pele nas crianças. 
[52] 

Por outro lado, a sarna bolhosa é caraterizada 

pelo aparecimento de bolhas tensas que causam igualmente um prurido intenso e exantema maculopapular. 
[53] 

Esta tem uma apresentação clínica incomum em que as lesões são morfologicamente idênticas ao penfigóide 

bolhoso autoimune. 
[58] 

 

4. Transmissão 

A escabiose é altamente contagiosa, e a sua transmissão ocorre principalmente pela transferência das fêmeas 

fecundadas por contato cutâneo direto de pessoa-a-pessoa, e por contacto sexual.
[52] [56]

 Ocasionalmente, pode 

ocorrer através de fómites (por exemplo, roupas da cama ou vestuário), sendo mais provável de ocorrer no caso 

da sarna crostosa, devido à elevada carga de parasitas. 
[52] [56]

 A quantidade de parasitas presentes no hospedeiro 

é diretamente proporcional à probabilidade de transmissão. 
[54] 

Outras subespécies de parasitas da sarna podem causar infestações noutros mamíferos, nomeadamente o 

Sarcoptes scabiei var canis que causa infestação em cães. 
[55]

  No entanto, apesar destas subespécies encontradas 

noutros animais poderem causar uma infestação autolimitada em humanos, com um prurido temporário devido à 

dermatite, estes não se multiplicam no hospedeiro humano, pelo que a transmissão da escabiose dos animais 

para o homem é pouco provável. 
[52] [54] [56] 

5. Complicações  

As complicações resultantes da infestação pela sarna geralmente são resultantes de infeções bacterianas 

secundárias. [56] O ato de coçar caraterístico da sarna pode levar ao aparecimento de arranhões na pele, que 

podem resultar em feridas ou em eczematização. O uso de produtos tópicos irritativos também pode resultar em 

eczematização. 
[53]

 Por sua vez, as feridas podem sofrer infeções bacterianas, por bactérias presentes na pele, tais 

como Staphylococcus aureus ou Estreptococos beta-hemolíticos. As pápulas eritematosas caraterísticas da 

escabiose podem evoluir para vesículas e bolhas ou para outras lesões secundárias, como escoriações e crostas. 
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[52]
 Em casos mais graves, a infeção bacteriana da pele pode levar a uma inflamação dos rins, denominada 

glomerulonefrite pós-estreptocócica, e a febre reumática. 
[52] [59] 

 

Todavia, o risco de infeções bacterianas secundárias e de sepsis é ainda mais elevado na sarna crostosa. 
[53] 

A 

escabiose tem como principais complicações as infeções bacterianas secundárias como o impetigo, 

principalmente nos países subdesenvolvidos, o qual pode evoluir para septicemia, glomerulonefrite aguda e 

doença cardíaca reumática. 
[53]   

Por outro lado, a escabiose pode levar ao desenvolvimento de outras complicações inespecíficas, tal como a 

estigmatização social, depressão, insónias, diminuição da concentração, custos económicos significativos 

decorrentes do tratamento e de consultas médicas frequentes aliado ao absentismo laboral. 
[53]

 

6. Diagnóstico 

 Contrariamente ao diagnóstico da sarna crostosa, o diagnóstico precoce de infeções parasitárias da sarna vulgar 

é muito difícil de realizar, tendo em conta o reduzido número de parasitas (inferior a 15), e à ausência de 

sintomas clínicos durante as primeiras semanas do seu período de incubação. 
[60]

 

Adicionalmente, o diagnóstico precoce da escabiose também se torna mais complicado devido à grande 

semelhança que existe entre os sintomas clínicos da sarna com os de outras patologias cutâneas, nomeadamente 

a Dermatite Atópica, Eczema, Psoríase ou picadas de insetos, assim como os sintomas de outras condições de 

pele causadas por agentes irritantes (sabões, detergentes, fragrâncias, látex ou outros produtos químicos). 
[60] 

Os 

principais diagnósticos diferenciais da escabiose vulgar são a Dermatite Atópica, a Urticária Papular, a 

Acropustolose Infantil, a Dermatite Herpetiforme e o Líquen Plano. 
[54]

 

O diagnóstico da escabiose é fundamentalmente clínico, podendo haver suspeita de diagnóstico perante história 

de prurido com predomínio noturno, quando afeta outros membros da família com uma semelhante aparência e 

distribuição típica. 
[53] [57] [60] 

Sempre que possível, o diagnóstico definitivo deve basear-se na identificação 

microscópica dos parasitas, ovos ou das suas fezes, com hidróxido de potássio a 10% e lactofenol, obtidos 

através de um raspado cutâneo. 
[57]  

Outra forma de confirmação do diagnóstico passa pelo recurso à dermatoscopia, que é uma técnica não-invasiva, 

pouco dispendiosa, com boa aceitabilidade pelos doentes e acessível aos dermatologistas para o diagnóstico da 

escabiose, através da visualização do sinal de “asa-delta”. 
[53]

 

7. Tratamento 

Os produtos utilizados para eliminar os parasitas da escabiose são designados escabicidas. 
[59] 

A escolha do 

escabicida mais adequado para o tratamento tem por base diversos fatores tais como a eficácia do fármaco, a sua 

toxicidade, o custo, a disponibilidade do medicamento no mercado ou ainda outros aspetos afetos a cada doente, 

tais como a tolerabilidade, a idade do doente, a gravidade da infestação e a presença de eczema ou de 

escoriação. 
[53] [54]  

Tendo em conta todos estes aspetos, por sua vez, o sucesso do tratamento elegido está dependente de um correto 

diagnóstico da dermatose em causa, da adesão do doente ao tratamento, sendo importante nesta etapa que todos 
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os contactos próximos do doente realizem o tratamento em simultâneo, mesmo que estes não manifestem 

sintomas. O tratamento tópico em adultos deve ser aplicado em toda a superfície cutânea, à exceção da cabeça e 

pescoço. 
[53] 

 

Também deve ser realizada a desinfeção dos fómites, como o vestuário, lençóis, fronhas e cobertores, utilizados 

nas últimas 72 horas após a primeira aplicação do tratamento, através de uma lavagem a temperaturas entre 50 a 

60ºC. No caso do vestuário ou calçado que não possa ser lavado, deverá ser colocado num saco de plástico por, 

pelo menos, 72 horas. 
[53] [54]  

É importante informar os doentes da possibilidade da persistência do prurido até 2 a 4 semanas após o 

tratamento bem-sucedido - o qual é denominado por “prurido pós-escabiótico” e que pode ocorrer mesmo após a 

eliminação de todos os parasitas - de forma a prevenir a repetição do tratamento escabicida pelo doente. Pode 

ser aconselhável o uso de anti-histamínicos orais para o alívio do prurido (preferencialmente não sedativos 

durante o dia ou sedativos à noite). 
[53] 

O tratamento das complicações da escabiose também deve ser realizado, 

através do uso de corticoides tópicos ou crotamiton para o tratamento dos nódulos escabióticos, hidratantes e 

emolientes ou de antibióticos no caso de desenvolvimento de infeções bacterianas secundárias. 
[53] [54] [67]

 

 
Os principais tratamentos tópicos da escabiose incluem o creme de permetrina a 5%, a loção de crotamiton a 

10%, a pomada de enxofre (5% a 10%), a loção de lindano a 1% e a solução cutânea de benzoato de benzilo. O 

único tratamento oral disponível é a ivermectina (200µg/Kg). 
[52-54] [59] 

 

A permetrina é um inseticida piretróide sintético e uma neurotoxina, com capacidade para matar os ácaros da 

sarna e os seus ovos. A permetrina a 5% é considerada a primeira escolha no tratamento da escabiose, de acordo 

com o Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
[59] [61] [62] [64]

 A atividade acaricida e ovicida da 

permetrina resulta da sua atividade sobre a membrana neuronal ao interromper a corrente do canal de sódio que 

regula a polarização da membrana, através do bloqueio da entrada dos iões de sódio na membrana celular 

neuronal. Isto resulta na repolarização tardia com consequente paralisia do sistema nervoso do parasita. 
[61] [62] 

O 

seu modo de aplicação recomendado é de 2 aplicações, espaçadas por uma semana, durante 8 a 14 horas sendo 

de seguida enxaguada, estando o seu uso recomendado para o tratamento da escabiose em lactentes a partir dos 

2 meses de idade. 
[52] [53] [59] 

O seu uso na gravidez e na amamentação é considerado seguro, embora alguns 

autores recomendem uma utilização menos prologada. 
[52] [53] 

A permetrina é um fármaco seguro e eficaz no 

tratamento da escabiose, sendo também empregue no tratamento da pediculose. É um fármaco bem tolerado e 

pouco absorvido pela pele: numa dose tópica aplicada, apenas cerca de 2% é absorvida sistemicamente, sendo o 

composto rapidamente metabolizado pela hidrólise do éster em metabolitos inativos, que serão excretados na 

urina. Podem surgir efeitos adversos tais como um ardor leve, eritema e prurido. 
[53]

 Por outro lado, a permetrina 

persiste no cabelo por pelo menos 10 dias. 
[52] [53] [61] [64] 

Em Portugal apenas é comercializado o creme de 

permetrina a 1% (Nix
® 

da Perrigo Portugal), já que a espuma cutânea de permetrina a 1% (Quitoso® da 

Angellini) se encontra “temporariamente indisponível”; no entanto, apresentam uma baixa eficácia contra a 

escabiose, estando a sua utilização mais limitada ao tratamento da pediculose. 
[63] [65] 

A permetrina a 5% não é 

comercializada em Portugal, contudo, é possível adquiri-la sob a forma de medicamento manipulado nas 

farmácias comunitárias. 
[53] 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia de São João   

 

36 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | Flávia Carvalho Correia 

 

O Benzoato de benzilo é um inseticida com indicações para o tratamento da escabiose que apresenta uma 

elevada eficácia e menor custo que a permetrina, sendo uma das mais antigas preparações para o tratamento da 

escabiose. No entanto, não é considerado de primeira escolha - à exceção dos países com baixos recursos ou 

onde a permetrina não esteja disponível - devido às suas propriedades irritantes, apresentando como principais 

efeitos adversos o ardor e a irritação cutânea. 
[53] [62]

 O mecanismo de ação pelo qual o benzoato de benzilo 

exerce o seu efeito é desconhecido, no entanto sabe-se que mata o parasita através de neurotoxicidade. 
[62] 

Em 

Portugal é comercializado como solução cutânea de 277mg/mL de benzoato de benzilo com o nome comercial 

Acarilbial® (Bial Consumer Health, SA), devendo ser usado com precaução na gravidez e amamentação; em 

crianças com menos de 30 meses de idade está contra-indicado, devido à escassez de dados de segurança. 
[53] [59] 

A sua aplicação deve ser realizada, após um banho quente durante cerca de 10 minutos seguido de uma 

adequada secagem, utilizando algodão embebido do medicamento e deixando secar de seguida. Repete-se a 

aplicação e deixa-se secar novamente antes de se vestir, deixando a aplicação durante 24 a 48 horas. Após este 

tempo é recomendada a toma de um banho seguido de uma adequada secagem da pele. Há autores que 

recomendam a aplicação em dois dias consecutivos, repetindo-se a aplicação entre 7 a 10 dias. 
[66]

 

A Ivermectina é um fármaco antiparasitário de largo espectro utilizado no tratamento da escabiose – assim 

como da pediculose capilar – resistentes aos tratamentos de primeira linha. 
[53] [62]

 A ivermectina mostrou-se 

eficaz e segura no tratamento da escabiose, segundo alguns estudos; no entanto o seu uso no tratamento da 

escabiose não obteve ainda aprovação pela Food and Drug Administration (FDA). 
[59] [62] 

O tratamento oral da 

escabiose com esta substância apresenta vantagens, nomeadamente o facto de ser mais cómodo para o doente, a 

maior facilidade da aplicação, melhor adesão ao tratamento e a não ocorrência de dermatite associada ao 

tratamento. 
[52] 

No entanto o seu uso não é recomendado na gravidez, amamentação ou em crianças com peso 

inferior a 15Kg. 
[53] 

O modo de administração recomendado é a toma única de 200µg/Kg, que deve ser repetida 

uma a duas semanas depois, de forma a eliminar os parasitas que se encontravam no estágio de ovo e que 

possam ter resistido ao tratamento, tendo em conta a baixa atividade ovicida da ivermetina. 
[52] 

Esta deve ser 

tomada juntamente com alimentos, de forma a aumentar a sua biodisponibilidade. 
[59] 

A ivermectina apenas é 

comercializada em Portugal na forma tópica, na forma de creme, com o nome comercial Soolantra
® 

(Laboratorios Galderma S.A.); no entanto a ivermectina oral pode ser obtida na forma de medicamento 

manipulado. 
[53]

 

O crotamiton é um agente escabicida e antipruriginoso, que já esteve disponível em Portugal como creme ou 

loção para uso tópico com o nome comercial Eurax® (GSk). 
[53] [59] [62] 

O Crotamiton está aprovado nos EUA 

pela FDA para o tratamento da sarna em adultos, sendo considerado seguro; no entanto o seu uso em crianças 

não está aprovado. 
[59] 

Apesar de ser menos eficaz como escabicida do que as outras opções terapêuticas, a sua 

atividade antipruriginosa apresenta uma vantagem terapêutica, motivo pelo qual o seu emprego pode ser útil 

também no caso de queimaras solares.
 [53] [62]  

A pomada de enxofre (5% a 10%) não é comercializada em Portugal, sendo obtida sob a forma de medicamento 

manipulado de enxofre precipitado em vaselina. Este é das preparações para tratamento da escabiose mais 

antigas, sendo também bastante seguro. Desta forma é o medicamento de primeira escolha para as crianças - 

particularmente recém-nascidas -, na gravidez e na amamentação. A sua aplicação deve ser feita mantendo 

durante 24 horas na pele, sendo lavado de seguida e reaplicado durante 3 dias consecutivos. Apesar de ser uma 
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opção terapêutica eficaz e com um baixo custo, tem algumas desvantagens, uma vez que o enxofre mancha as 

roupas e tem mau odor. Por outro lado, a baixa comodidade na aplicação, que é desagradável, pode resultar 

numa baixa adesão ao tratamento. 
[52] [53]

 

O tratamento da sarna crostosa deve incluir a medicação tópica associada ao escabicida oral, assim como a 

aplicação de queratolíticos. Dependendo da gravidade da infestação, a ivermectina (200µg/Kg/dose) deve ser 

tomada em três doses, cinco doses ou em 7 doses, associada à aplicação diária de permetrina a 5% ou de 

benzoato de benzilo durante 7 dias, e de seguida duas vezes por semana, até alcançar a cura. 
[53] [59]

 

1.  

2. Pediculose 
1. Introdução 

A pediculose é uma infestação causada por piolhos e corresponde à doença parasitária mais disseminada em 

todo o mundo, independentemente do nível socioeconómico do país, sendo um problema global de saúde 

pública. 
[68] [69] 

Trata-se de um ectoparasita obrigatório humano. 
[70] [71] [74] 

As três principais espécies de piolhos 

que infetam o homem são o Pediculus humanus capitis, o Pthirius pubis e o Pediculus humanus humanus que 

causam, respetivamente, a pediculose capilar, a pitiriose e a pediculose corporal. 
[69] [70] [72] [73] 

Destes três, o 

piolho corporal é a espécie envolvida nas epidemias transmitidas por piolhos de tifo, febre das trincheiras e 

febre recorrente. 
[70] [73] 

 

A Pediculose é endémica em todo o mundo, e segundo a Organização Mundial da Saúde, vários biliões de 

pessoas em todo o mundo estão suscetíveis ao risco da infestação por pediculose, tendo sido observada a maior 

taxa de incidência de pediculose nos países em desenvolvimento da América Central, Ásia e África. No entanto, 

o aumento desta infestação, principalmente da pediculose capilar, também foi observado em países com um 

nível socioeconómico maior, nomeadamente no Reino Unido, Noruega e EUA, entre outros.
 [68] [69] 

As 

parasitoses por piolhos ainda afetam centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, correspondendo 

anualmente a cerca de 6 a 12 milhões de crianças, nos Estados Unidos. 
[73]

 

2. Agente etiológico 

A pediculose humana é causada geralmente por piolhos do filo Arthropoda, classe Insecta, ordem Phthiraptera, 

subordem Anoplura e família Pediculidae ou Pthiridae. 
[70]  

O ciclo de vida do piolho capilar passa por três estágios: ovo, ninfa e piolho adulto. Os ovos –as lêndeas- são 

colocados pela fêmea adulta e cimentados na base da haste capilar, próxima do couro cabeludo. As lêndeas são 

pequenas (cerca de 0,8 mm de comprimento) e têm uma tonalidade amarela a branca. As ninfas eclodem dos 

ovos em cerca de uma semana (entre 6 a 9 dias), e amadurecem em três mudas até se tornarem adultas. Este 

processo que decorre desde a sua eclosão do ovo até ao estágio adulto demora cerca de 7 dias. 

As fêmeas adultas são maiores que os machos e podem colocar até 8 ovos por dia. Podem viver na cabeça do 

hospedeiro cerca de 30 dias, onde se deslocam a uma velocidade de 23 cm/min, tendo necessidade de se 

alimentar várias vezes por dias – a cada 4 a 6 horas-. 
[69] [70] [74] 

Fora do couro cabeludo apenas conseguem 

sobreviver durante 15 a 20 horas, período após o qual acaba por morrer por desidratação. Ao contrário do piolho 
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capilar, o piolho do corpo reside nos fómites, onde deposita os seus ovos; apenas migram para o corpo do 

hospedeiro para de alimentar. 
[74] 

 

3. Caraterísticas clínicas 

Apesar de a pediculose poder ser assintomática nas primeiras duas semanas após a parasitose, geralmente 

manifesta-se com prurido, o qual se pensa que resulta de uma reação à saliva do piolho que é libertada aquando 

da sua alimentação. 
[69] 

Outra das suas manifestações são escoriações, linfoadenopatia cervical e conjuntivite. 
[70] 

Podem também surgir outras complicações a nível psicológico, em consequência do prurido e do desconforto 

provocados pelo parasita, nomeadamente falta de concentração e perturbações do sono. Por outro lado, esta 

parasitose pode levar ao desenvolvimento de sobreinfeção bacteriana por bactérias presentes no couro cabeludo, 

tais como Staphylococus aureus ou Streptococus pyogenes.
[69]  

As lêndeas localizam-se sobretudo nas zonas occipital e retro-auricular do couro cabeludo, sendo visualizadas 

mais facilmente do que os piolhos. O diagnóstico da pediculose é realizado pela visualização de um ou mais 

piolhos vivos, podendo para isso ser utilizado um pente de dentes finos de modo a auxiliar no diagnóstico. 
[69]  

Fazem parte do diagnóstico diferencial da pediculose algumas dermatoses, nomeadamente a dermatite 

seborreica e a psoríase do couro cabeludo (onde os ovos podem ser confundidos com as escamas). No caso da 

pediculose das pestanas, o diagnóstico diferencial inclui “outras causas oftalmológicas de olho vermelho e 

causas de eczema peri-orbitário, atópico ou de contacto.” 
[71] 

4. Transmissão 

A transmissão da pediculose capilar resulta essencialmente do contacto próximo de “cabeça-a-cabeça” com uma 

pessoa com a parasitose; ao contrário do que possa ser a crença comum, os piolhos não saltam nem voam de 

uma cabeça para outra, uma vez que na sua estrutura não estão presentes asas. 
[69] [70] 

A sua transmissão ocorre 

principalmente no estágio de terceira ninfa e no estágio adulto. 
[70] 

Outra forma de transmissão, menos frequente, 

mas possível é através de fómites. 
[74] 

 

Apesar desta parasitose afetar todas as pessoas, independentemente da idade, estrato social ou género, os seus 

alvos preferenciais são, no caso da pediculose capilar, as crianças, principalmente do sexo feminino, na faixa 

etária entre os 2 e os 12 anos de idade, na qual a sua prevalência pode atingir os 25%. 
[69] [70] 

As pessoas negras 

apresentam uma menor prevalência desta parasitose, devido à conformação oval das suas hastes pilosas, nas 

quais os piolhos não se conseguem fixar tão facilmente. 
[69] 

Por outro lado, no caso da pediculose corporal, são 

afetados principalmente os sem-abrigo ou as pessoas deslocadas da sua residência. 
[70] 

Nos adultos, a presença 

de piolhos pubianos deve levar a uma avaliação de infeções sexualmente transmissíveis. 
[77] 

5. Tratamento 

O tratamento da pediculose deve ser realizado nas pessoas com a parasitose ativa; o tratamento profilático não é 

recomendado por vários autores devido ao risco de ocorrência de resistências - as quais têm sido, ao longo dos 

anos, um problema crescente no tratamento da pediculose, por levar à falência da terapêutica. 
[69] [72]  
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Por outro lado, devido ao estigma social vinculado à pobreza e falta de higiene, antes de consultar o médico, 

algumas pessoas costumam tentar tratar a parasitose com remédios caseiros (por exemplo, formulações à base 

de enxofre, petróleo, carvão, óleos essenciais, azeite, maionese, entre outros), que são usados em concentrações 

elevadas, havendo possibilidade de intoxicações e uma exposição a sérios riscos, que podem levar a possíveis 

complicações. 
[69] [76]  

Ao iniciar o tratamento da pediculose, deve-se verificar todos os membros da família, assim como os restantes 

contactos próximos, tendo em conta a possibilidade de estarem infetados, de modo a prevenir reinfestações. 

Dado que alguns pediculicidas têm uma fraca atividade ovicida, nesses produtos é recomendada a realização de 

uma segunda aplicação do tratamento, de forma a eliminar os piolhos que se encontravam no estágio de lêndea 

aquando da primeira aplicação. 
[69] [72]  

Além dos tratamentos farmacológicos, podem ser associadas medidas não farmacológicas de forma a aumentar 

o sucesso terapêutico, nomeadamente a lavagem e secagem dos fómites, usando ciclos de água e de ar quentes – 

uma vez que a exposição por 5 minutos a temperaturas superiores a 53,5ºC é capaz de matar os piolhos e 

lêndeas-. Os fómites que não possam ser lavados devem ser fechados por duas semanas num saco de plástico ou 

lavados a seco. Adicionalmente, não devem ser partilhados chapéus ou outros produtos de higiene íntima com 

pessoas que estejam infetadas pela parasitose. 
[72] [78]  

A luta contra a pediculose é uma preocupação já muito antiga, para a qual já foram utilizados uma grande 

variedade de métodos. Os métodos históricos mais antigos para a eliminação dos piolhos passavam pela sua 

remoção manual ou com recurso a pentes, e ainda pelo corte capilar de todo o cabelo. Antes do aparecimento 

dos pentes para piolhos, utilizava-se somente as mãos, de forma a esmagar os piolhos contra o couro cabeludo. 

No entanto, este método é desaconselhado devido ao risco de poder levar à penetração de bactérias no couro 

cabeludo. Por outro lado, a remoção das lêndeas é aconselhável, sobretudo após a aplicação do tratamento. 

Desde o aparecimento dos pentes, estes têm sido uma estratégia no tratamento da pediculose, como adjuvantes 

ao tratamento com pediculicidas, havendo atualmente vários tipos de pentes disponíveis. Outro método é a 

utilização do calor para inviabilizar os piolhos e lêndeas, já que a temperaturas de 52ºC durante 30 minutos os 

piolhos e as lêndeas são destruídos. Adicionalmente, desde a Segunda Guerra Mundial, têm sido utilizados 

vários inseticidas no tratamento da pediculose, nomeadamente compostos organoclorados (DDT e lindano), 

organofosforados (malatião), carbamatos (carbaril), piretrinas e piretróides (permetrina, fenotrina e bioaletrina). 

Apesar da sua eficácia, alguns destes compostos deixaram já de ser utilizados no tratamento desta e de outras 

parasitoses devido à sua toxicidade. 
[73] 

 

Dada a emergência das resistências associadas aos produtos químicos utilizados no tratamento da pediculose, os 

métodos físicos mais recentes, nomeadamente por desequilíbrio osmótico, por remoção manual, por exsicação e 

por eletrocussão, têm revelado eficácia e utilidade no tratamento da pediculose. 
[69] [75]  

O método de eliminação da parasitose por desequilíbrio osmótico tem por base a utilização de produtos 

oclusivos (com complexos oleosos e compostos siliconados) que obstroem os espiráculos dos piolhos – 

contrariamente ao que se pensava da qual a morte dos piolhos resultava da sua asfixia-. Atualmente sabe-se que 

o seu mecanismo de ação se justifica pela incapacidade do piolho em excretar água pelos seus espiráculos, a 

qual resulta em morte por rutura intestinal. 
[69] [75] 

O uso de agentes não inseticidas como o dimeticone e o 
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miristato de isopropilo têm-se revelado promissores no tratamento da pediculose. 
[77] 

A loção de dimeticone a 

4% - silicone linear de cadeia longa numa base volátil de silicone- é aplicada durante 8 horas no cabelo seco, 

sendo repetida a aplicação após cerca de uma semana. 
[69] [75] 

Esta resultou na eliminação da parasitose em 69% 

de participantes de um estudo no Reino Unido, podendo ainda ser mais seguro e eficaz comparativamente à 

permetrina. Outra das vantagens da utilização do dimeticone é a baixa probabilidade da ocorrência de 

resistências a este tratamento. Por outro lado, o miristato de isopropilo, em solução a 50%, resulta na dissecação 

do exosqueleto ceroso do piolho, com a sua consequente desidratação e morte.
 [75]

  

O método da exsicação baseia-se no uso de ar quente durante 30 minutos, tendo uma eficácia de perto de 100% 

na eliminação dos ovos e de 80% na eliminação dos piolhos, sendo um método seguro e eficaz no tratamento da 

pediculose. No entanto, trata-se de um método caro e cujo manuseamento do aparelho requer um treino especial 

para o seu uso, não sendo por isso muito utilizado. 
[69] [75] 

O método da remoção mecânica é realizado com o auxílio de pentes de dentes finos, que removem as lêndeas e 

os piolhos. Contudo, o seu uso isolado no tratamento da pediculose não é um método eficaz, mas o seu uso 

como adjuvante do tratamento com outros pediculicidas revela ter eficácia, sendo adicionalmente útil em 

crianças menores de 6 meses de idade, nas quais não podem ser utilizados a maioria dos pediculicidas. 
[69] 

A eliminação por eletrocussão baseia-se na emissão, através de um pente eletrónico, de uma pequena descarga 

elétrica quando este deteta a presença de um piolho, suficiente para provocar a sua morte. Este método pode ser 

utilizado em crianças a partir dos 3 anos de idade. Contudo, trata-se de um método que carece ainda de estudos 

de eficácia e segurança. 
[69] 

No que concerne aos métodos químicos tópicos, a permetrina a 1% (em loção ou champô) representa o 

tratamento farmacológico de primeira linha no tratamento da pediculose capilar, sendo a única substância deste 

grupo aprovada pelo Infarmed. 
[77] [79] 

Esta deve ser aplicada por todo o couro cabeludo, com o cabelo seco, 

deixando-se atuar por 10 minutos e enxaguando-se de seguida. Recomenda-se uma segunda aplicação após uma 

semana, de forma a eliminar os piolhos que possam ter eclodido das lêndeas durante este período. 
[79]  

O malatião a 0,5% em loção é um composto organofosforado inibidor da colinesterase, e trata-se de um 

produto altamente inflamável. 
[75] 

Tem uma elevada atividade ovicida, no entanto é recomendada uma segunda 

aplicação do produto após cerca de 7 a 9 dias. Devido à sua atividade inibidora da colinesterase apresenta risco 

de depressão respiratória se ocorrer a sua ingestão acidental. O seu mecanismo de ação assenta na paralisia 

respiratória dos piolhos, provocando a sua morte. 
[69] [75]  

O Lindano a 1% é um composto organoclorado que possui toxicidade para o sistema nervoso central e que 

pode causar depressão da medula óssea, tratando-se de um inibidor competitivo do GABA que aumenta a 

atividade colinérgica do piolho, matando-o. 
[69] [75]  

Dos métodos químicos sistémicos fazem parte a Ivermectina e o Cotrimoxazol. A Ivermectina 

(200µg/Kg/dose po) é um anti-helmíntico cujo mecanismo de ação ocorre pelo aumento do influxo de sódio na 

membrana neuronal do piolho, resultando na sua morte. No entanto, em Portugal o seu uso como pediculicida 

não está aprovado. 
[69]  
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O cotrimoxazol (trimetoprim+sulfametoxazol) é um antibiótico que, ao eliminar as bactérias do intestino dos 

piolhos, leva à depleção da vitamina B12, resultando na sua morte. Representa uma boa opção terapêutica na 

pediculose e ainda na pitiriose das pestanas, uma vez que nesta o uso de métodos tópicos representa uma opção 

inviável. 
[69] [75] 

São vários os produtos destinados ao tratamento da Pediculose constantes no stock da FSJ, nomeadamente o 

Nix®, Stop Piolhos® ou o champô Tiox®. O Anexo 9 mostra estes produtos devidamente dispostos numa 

prateleira destinada ao armazenamento dos produtos utilizados no tratamento da pediculose e identificada com 

etiqueta.  

3. Intervenção Farmacêutica  
1. Enquadramento 

Ao longo do meu estágio na FSJ foram várias as pessoas que, no decorrer do meu atendimento ao balcão, 

surgiram com uma prescrição de medicação para tratamento da escabiose, sobre o qual apresentavam muitas 

dúvidas, quer sobre o modo de aplicação do medicamento, sobre a contagiosidade da dermatose, ou ainda sobre 

questões inerentes ao parasita que provoca a escabiose e a epidemiologia da mesma. Por outro lado, o número 

de pessoas que me solicitaram aconselhamento para o tratamento de pediculose foi também considerável. Tendo 

em conta as várias opções terapêuticas disponíveis na FSJ que poderia eleger para o tratamento, assim como as 

dúvidas que tive nesta escolha do melhor produto a aconselhar, optei por desenvolver este projeto ao longo do 

estágio com o objetivo de dar o melhor aconselhamento possível aos doentes.  

Aquando do atendimento do primeiro doente que apresentava a prescrição de benzoato de benzilo para o 

tratamento da escabiose que me colocou várias das suas dúvidas, tentei inicialmente responder às suas questões 

recorrendo às fontes rápidas de informação disponíveis, mediante consulta da informação científica constante da 

“ficha de produto” do medicamento Acarilbial®. No entanto, senti que esta fonte de informação era insuficiente 

para me permitir responder a todas as dúvidas do doente, tal como a epidemiologia desta dermatose, o que me 

deu ainda mais interesse em aprofundar os meus conhecimentos sobre esta dermatose. 

2. Métodos 

O primeiro trabalho que elaborei foi um quadro-síntese relativo a cada um dos medicamentos disponíveis na FSJ 

para o tratamento da pediculose, onde constavam as informações do seu mecanismo de ação, modo de emprego, 

precauções de utilização ou outras observações e a necessidade de reaplicação do tratamento (Anexo 10). Estes 

foram afixados na zona do backoffice, perto do local de armazenamento dos medicamentos destinados ao 

tratamento da pediculose, os quais foram muito úteis por me auxiliarem na eleição do melhor tratamento para 

cada utente em específico.  

Relativamente à escabiose, realizei um cartaz com as recomendações sobre o seu tratamento, que foi afixado na 

zona de atendimento (Anexo 11). A realização deste cartaz deveu-se ao facto de ter constatado, ao longo dos 

atendimentos, que alguns doentes com escabiose não possuíam conhecimento das medidas não farmacológicas 

corretas a adotar ou de outros aspetos relativos ao tratamento. Achei que este cartaz captou facilmente a atenção 

das pessoas que aguardavam a sua vez de serem atendidas, as quais aproveitavam para o ler.  
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3. Conclusão reflexiva 

A realização deste projeto facultou-me uma maior segurança no aconselhamento relativo a estas duas 

dermatoses: pediculose e escabiose. Permitiu-me ainda adquirir ferramentas úteis, tanto teóricas como práticas, 

da mesma forma que contribuiu também para o meu desenvolvimento, tanto profissional como pessoal. O 

principal objetivo inerente à realização deste projeto foi cumprido, uma vez que aprofundei e relembrei vários 

conhecimentos relativos a ambas as dermatoses, o que me habilitou à realização de um melhor aconselhamento 

farmacêutico aos utentes -que é uma das maiores responsabilidades da atividade dos farmacêuticos 

comunitários-. Desta forma, capacitou-me à partilha de melhores informações e recomendações aos utentes.  

Conclusão final 
 

Ao longo desta última grande etapa do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, pude experienciar e 

contactar, através do estágio curricular, com uma das áreas da atividade farmacêutica que presta cuidados de 

saúde e que está em contacto direto com a população, revelando-se muito importante na vida das pessoas, 

sobretudo, mais idosas.  

A atividade em farmácia comunitária é uma profissão na qual o ato de servir plenamente as pessoas não se 

restringe à simples dispensa dos medicamentos e produtos de saúde ou pela prestação dos diferentes serviços 

farmacêuticos. Trata-se, acima de tudo, de ser capaz de prestar serviços de saúde com rigor, ao mesmo tempo 

que é dada uma atenção singular a cada doente: o mais importante, por vezes, resume-se ao ato de dedicar tempo 

e escutar.  

 Desta forma, o farmacêutico não se resume ao papel do profissional de saúde especialista do medicamento, 

assumindo diversas funções, quer de gestão, educação para a saúde ou outras que lhe competem. Este 

profissional de saúde adquire também um papel de comunicador, caraterística fundamental para um bom 

farmacêutico, que pode e deve ser trabalhada através de formações de comunicação, pela experiência e pela 

entreajuda.  

O estágio representou um momento de aprendizagem, onde me foi proporcionada a oportunidade de evoluir a 

nível técnico e científico – uma vez que me permitiu adquirir muitos conhecimentos sobre os medicamentos 

atualmente existentes no mercado e compreender o funcionamento de uma farmácia comunitária-; a nível 

pessoal e humano – pois permitiu-me vivenciar o verdadeiro espírito de equipa e de entreajuda, os quais são 

essenciais numa boa equipa profissional em farmácia comunitária-; e a nível comunicativo – tendo em conta que 

contactei com um público muito heterogéneo e que exigiu uma constante adaptação às suas diferentes 

necessidades-.  

Considero, assim, o estágio uma etapa fulcral do desenvolvimento de qualquer farmacêutico, que permite a 

utilização prática de todas as ferramentas e conhecimentos teóricos que nos foram incutidos ao longo de todo o 

curso.  
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Anexos 

Anexo 1. Cartões dos elogios trocados pela equipa da FSJ. 
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Anexo 2. Montra da FSJ realizada por mim no decorrer do estágio, referente ao “Dia dos Namorados”, 

no qual os Perfumes da DouroPharma® mereceram um especial destaque. 
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Anexo 3. “Medicamentos OTC no tratamento de patologias de menor gravidade”. 
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Anexo 4. Reformulação da organização dos stocks no “backoffice”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Produtos da zona de armazenamento do backoffice, nomeadamente produtos de rosto, produtos 

solares, produtos de higiene íntima, produtos capilares, entre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Produtos da zona de armazenamento do backoffice: amostras de produtos cosméticos e de higiene 

corporal de várias marcas, gavetas de armazenamento de seringas, palmilhas e produtos de barbear com as 

respetivas etiquetas identificativas. 
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Anexo 5. Panfletos distribuídos pelos utentes da FSJ durante o mês de Fevereiro, relativos à infeção pelo 

novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que provoca a COVID-19. 
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Anexo 6. Apresentação realizada para a equipa da FSJ, sobre a “Realização de testes rápidos de 

rastreio de infecções por VIH em Farmácia Comunitária”.  
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Anexo 7. Panfletos com aconselhamentos pré/ pós-teste HIV de rastreio em farmácia comunitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia de São João   

 

65 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | Flávia Carvalho Correia 

 

Anexo 8. Cartaz de sensibilização para a infeção pelo VIH. 
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Anexo 9. Medicamentos disponíveis na FSJ para o tratamento da pediculose, com a respetiva etiqueta 

de identificação da parasitose. 
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Anexo 10. Quadros-síntese com informações relativas a cada um dos medicamentos disponíveis na FSJ 

para o tratamento da pediculose. 
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Anexo 11. Poster informativo com recomendações para o tratamento da escabiose. 
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Resumo 

O Estágio Curricular Profissionalizante constitui a etapa final dos 5 anos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, representando a área da Farmácia Hospitalar uma das opções de escolha para a realização do 

estágio. Além do estágio em Farmácia Comunitária, tive assim a oportunidade de acompanhar as atividades 

realizadas nos serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga, E.P.E. ao longo de dois meses.  

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares representam uma estrutura de indubitável importância nos cuidados de 

saúde prestados em qualquer meio hospitalar, tendo em conta que se trata do serviço responsável por assegurar a 

terapêutica medicamentosa aos doentes, a sua segurança, eficácia e qualidade, integrando as equipas dos 

cuidados de saúde.  

São inúmeras as responsabilidades e funções dos Serviços Farmacêuticos hospitalares, nomeadamente a gestão 

dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos, a produção de medicamentos estéreis e de não-estéreis, o 

seu aprovisionamento, a distribuição dos medicamentos e produtos de saúde, designadamente mediante 

distribuição clássica, em ambulatório ou por distribuição individual diária em dose unitária e entre outras, a 

farmacocinética, a farmacovigilância ou a participação em Ensaios Clínicos, entre outras, as quais pude 

presenciar ao longo do estágio.  

Ao longo do presente relatório faço uma descrição das áreas ou atividades que acompanhei no decorrer do 

estágio - para a qual me baseei grandemente no Manual dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga - que 

representa o modo de funcionamento geral dos serviços farmacêuticos hospitalares, assim como apresento as 

atividades que desenvolvi.  
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1. Contextualização do estágio no Hospital de Braga 

O Hospital de Braga (HB) abriu portas em 2011 e está localizado em Sete Fontes, na freguesia de São Vítor. O 

estágio nos serviços farmacêuticos (SF) do HB, sobre o qual versa o presente relatório, coincidiu com a sua 

passagem de Parceria Público-Privada, com a José de Mello Saúde, para Entidade Pública Empresarial (E.P.E.), 

dando lugar, desde 1 de Setembro de 2019, ao novo Hospital de Braga E.P.E, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

75/2019, de 30 de Maio. 
[1] [2]

 O HB conta com mais de 2800 colaboradores e presta cuidados de saúde a cerca 

de 1.2 milhões de pessoas dos distritos de Braga e Viana do Castelo.
 [1] 

O horário das diferentes áreas dos SF 

varia, estando compreendido entre as 8h e as 20h, de segunda a sexta-feira, e aos Sábados entre as 9h e as 18h; 

adicionalmente, no horário do regime de Prevenção, o farmacêutico pode ser chamado num período fora do 

horário dos SF. O estágio teve a duração de 9 semanas, nas quais realizei um horário compreendido entre as 9h e 

as 17h, de segunda a sexta-feira, durante o qual estive presente nas diferentes áreas dos SF, de acordo com o 

proposto pela minha orientadora de estágio, conforme apresento na tabela. (Anexo 1 - cronograma das 

atividades realizadas no HB) 

2. Comissões Técnicas E Grupos De Trabalho 

2.1. Comissão de Ética para a Saúde 

A Comissão de Ética para a Saúde (doravante designada por CES) do HB é uma comissão polivalente e 

multidisciplinar constituída por oito profissionais, nomeadamente quatro médicos/as, um/a jurista, dois 

enfermeiros/as e um/a farmacêutico/a, que desempenha um papel essencial no esclarecimento das questões 

relacionadas com o medicamento. Todos os membros devem “exercer com zelo e diligência o seu mandato”, 

mantendo o sigilo sobre os aspetos abordados na CES. Devem ainda participar nas reuniões realizadas 

quinzenalmente no HB, assim como manter um papel ativo e atualizado sobre os temas relacionados com a 

Ética e a Bioética. 
[3]

 A CES, de natureza consultiva, é dotada de independência técnica e científica e presta 

apoio nas tomadas de decisão da Comissão Executiva. 
[3]

  

De acordo com o Decreto-Lei nº 80/2018, a CES tem como competência “zelar pelo respeito dos princípios 

éticos”, de modo a salvaguardar o “princípio da dignidade e integridade da pessoa humana”, nomeadamente nas 

situações que suscitam questões de natureza ética, como por exemplo aquelas em que há recusa de receber 

determinado tratamento por questões religiosas, em cuidados de fim de vida, em estudos clínicos ou em usos off-

label de medicamentos, entre outros. 
[3]

 Cabe-lhe, assim, a função de emissão de pareceres, relatórios, 

recomendações e outros documentos relativos a questões éticas relacionadas com o HB.  

Adicionalmente, de acordo com o Artigo 36º da Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril, que aprova a Lei de 

Investigação Clínica, compete à Comissão de Ética diversas funções, nomeadamente avaliar os aspetos 

metodológicos, éticos e legais dos estudos clínicos, monitorizar a sua execução, principalmente em relação aos 

aspetos éticos e à segurança e integridade dos participantes; deliberar sobre a alteração, suspensão ou revogação 

do parecer concedido para a sua realização; prestar as informações e esclarecimentos sobre os pedidos que lhe 

forem apresentados; assegurar o acompanhamento do estudo clínico desde o seu início até ao seu término; 

assegurar a disponibilização atempada e completa da informação relativa aos estudos clínicos da sua 

responsabilidade através do Registo Nacional de Estudos Clínicos (RNEC), entre outras funções. 
[4]

 

2.2. Comissão de Farmácia e Terapêutica 
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A Comissão de Farmácia e Terapêutica (doravante designada por CFT) do HB é um órgão consultivo e 

multidisciplinar, constituído por três médicos e três farmacêuticos, que pode ser presidida pelo Diretor Clínico 

ou um médico especialista por este nomeado. Todos os seus membros têm o dever de sigilo em relação aos 

assuntos de que tomem conhecimento ao longo dos seus mandatos, que têm a duração de três anos. A CFT atua 

como órgão assessor da Comissão Executiva (CE), sendo dotada de independência e autonomia funcional, 

atuando de acordo com o estipulado no Despacho nº2325/2017, de 17 Março. Assim, cabe à CFT zelar pelo 

cumprimento de políticas de utilização segura, eficaz e eficiente dos medicamentos no HB, conseguido pela 

monitorização da prescrição e utilização dos fármacos e pela garantia da equidade no acesso à terapêutica a 

todos os utentes. 
[5]

 

A CFT tem inúmeras responsabilidades e competências, das quais se destacam: atuar como órgão de ligação 

entre os Serviços Clínicos (SC) e a Direção de Farmácia do HB; fazer a seleção da lista de medicamentos do 

Formulário Nacional do Medicamento (FNM) que serão disponibilizados no HB, podendo fazer adendas de 

inclusão e de exclusão; realizar recomendações e linhas de orientação terapêutica, assim como divulgar 

informações sobre o uso de medicamentos; avaliar protocolos terapêuticos; emitir pareceres; pronunciar-se 

relativamente à utilização de novos medicamentos do HB; articular-se com a CES do HB para a utilização de 

medicamentos em usos off-label; articular-se com o Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) e ainda com a Comissão Nacional de 

Farmácia e Terapêutica (CNFT).
 [5]

 

2.3. Gestão de Risco 

A Gestão de Risco está integrada na Direção da Qualidade e comporta duas áreas distintas: a área de Risco 

Clínico - na qual se incluem incidentes relacionados com Reações Adversas do Medicamento (RAM) - e a área 

de Risco Geral ou Não Clínico – nas quais interessa resguardar a segurança da doente face, por exemplo, a 

roubos. 
[6]

 

No HB existe uma gestora local do risco que articula com os restantes elementos do SC. O HB apresenta a 

política da promoção de declaração de eventos adversos, incidentes, acidentes e sentinelas, não só para aumentar 

a cultura de segurança, como também para fomentar a aprendizagem pelo erro. A aplicação de gestão de risco 

Health Event and Risc Management (HER+) é a plataforma utilizada para o registo dos incidentes ocorridos no 

HB de forma a promover a melhoria contínua nos cuidados de saúde, tratando-se de um sistema anónimo e não 

punitivo. Após o registo do incidente ou evento na HER+, estes são sujeitos a uma análise, finda a qual a gestora 

local de risco cria e preenche um grupo de análise de forma a serem criadas medidas preventivas e corretivas. 

A Gestão de Risco assenta na Comissão da Qualidade e Segurança do Hospital de Braga e preconiza o 

estipulado no Despacho nº3635/2013 da DGS. 
[7] [8]

 No HB foi implementada pela Gestão de Risco a Estratégia 

Nacional para a Qualidade na Saúde 2015/2020, aprovada pelo Despacho nº5613/2015 de 27 de Maio, que tem 

como principal missão “potenciar e reconhecer a qualidade e a segurança da prestação de cuidados de saúde, 

para garantir os direitos do cidadão na sua relação com o sistema de saúde”, já que a segurança do doente é 

essencial para promover a sua confiança no sistema de saúde. 
[9] [10]

  

2.4. Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos 

Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) 
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O GCL-PPCIRA surge com a missão da promoção da segurança e qualidade dos cuidados prestados aos 

doentes, assim como da segurança das visitas e dos profissionais de saúde. O GCL-PPCIRA tem como objetivos 

principais a prevenção, deteção e controlo das infeções assim como a promoção do uso correto dos 

antimicrobianos e a diminuição das resistências, tendo em conta que Portugal é um dos países com maior taxa 

de infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS) da União Europeia (EU) e atendendo à preocupante taxa 

de resistência aos antibióticos. 
[11]

 

O GCL-PPCIRA do HB, de acordo com o Despacho nº15423/2013, apresenta natureza multidisciplinar, numa 

equipa constituída por oito elementos, da qual fazem parte: um coordenador (enfermeiro), um Enfermeiro, um 

Médico de Patologia Clínica, um Médico de Medicina Interna, um Técnico Superior (engenheiro biomédico), 

um Farmacêutico, um Gestor hoteleiro e um Médico Infeciologista, os quais são nomeados pela CE do HB. Por 

sua vez, o GCL-PPCIRA conta com a colaboração de um grupo de apoio, constituído por dois núcleos de 

elementos: um núcleo consultivo e um grupo dinamizador de controlo de infeção. 
[11] 

 

3. Gestão Dos Serviços Farmacêuticos 

De acordo com o Manual de Farmácia Hospitalar da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(Infarmed, IP.), a gestão de medicamentos consiste no “conjunto de procedimentos realizados pelos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares, que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições aos 

doentes do hospital”, devendo ser realizada informaticamente e com uma atualização automática de stocks.
[12]

 A 

gestão dos serviços farmacêuticos compreende várias fases, as quais se iniciam com a seleção e a aquisição dos 

medicamentos, que serão posteriormente armazenados e distribuídos, terminando com a sua administração aos 

doentes.  

De acordo com o Despacho nº7841-B/2013, a seleção dos medicamentos para uso hospitalar deve ter por base o 

FNM, elaborado pela CNFT. 
[13] [14] 

No entanto, quando demonstrada necessidade terapêutica pelos doentes do 

hospital, de medicamentos não incluídos no FNM, e atendendo a critérios fármaco-económicos assim como à 

melhoria da qualidade de vida dos doentes, é possível realizar a sua inclusão em adenda, desde que esta seja 

aprovada pela CFT do HB.
 [13]

 Assim, a CFT do HB tem autonomia para realizar a inclusão e exclusão dos 

medicamentos nas adendas elaboradas ao FNM, conforme as necessidades do HB. Deste modo, é da 

responsabilidade do farmacêutico hospitalar garantir aos doentes os medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos de qualidade e com os menores custos. Por outro lado, existem os Medicamentos Extra-

Formulário, produtos que não constam do FNM nem das adendas do HB, os quais carecem de uma autorização 

prévia da CFT, em impressos próprios, apenas podendo ser fornecidos após a autorização por parte da CFT. O 

circuito destes medicamentos é diferente no caso de a sua utilização ser em regime de internamento ou de 

ambulatório.  

A aquisição dos medicamentos é da responsabilidade do farmacêutico hospitalar responsável pela gestão. No 

entanto, no caso da aquisição de hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos, citotóxicos e medicamentos de 

ambulatório, os farmacêuticos responsáveis (FR) por cada área são os responsáveis pela sua aquisição. 

Atualmente, no HB a aquisição dos produtos é efetuada com base no catálogo dos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, o qual garante que os produtos encomendados são os que apresentam a melhor relação 

custo/benefício para o HB. O processo de aquisição diária do HB envolve a deteção das necessidades de 
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compra, através dos métodos Kanban® e Manufacturing Resource Planning (MRP), seguindo-se a elaboração, 

validação e envio das notas de encomenda aos fornecedores.  

O Método Kanban® é utilizado para a gestão dos medicamentos citotóxicos, estupefacientes e psicotrópicos, 

hemoderivados e derivados do plasma humano e dos medicamentos de dispensa em regime de ambulatório. O 

sistema Kanban é um método físico de controlo de stocks e respetivas encomendas, em formato de cartão com 

as informações do nome por Denominação Comum Internacional (DCI) e código interno do produto, ponto de 

encomenda, stock máximo e o número de embalagens correspondente a cada um, o qual permite realizar uma 

gestão mais eficaz e rentável. O cartão é colocado com os medicamentos, de modo a sinalizar a quantidade 

referente ao ponto de encomenda (PE), o qual indica que deverá ser realizada uma nova encomenda do produto. 

A quantidade a encomendar corresponde à diferença entre o stock máximo e a quantidade existente. Quando é 

atingido o kanban aquando do picking, este é recolhido e colocado numa caixa com a identificação “Produtos a 

encomendar”, sendo realizada a sua encomenda pelo farmacêutico/a responsável e enviada a nota de encomenda 

pelo Assistente Técnico (AT).  

O Método MRP é utilizado para a gestão dos produtos Stockáveis, ou seja, dos produtos que têm um consumo 

regular, e que por isso devem existir no stock dos SF. Este método faz o cálculo informático do PE – calculado 

através do consumo médio, stock de segurança, tamanho da embalagem, tempo médio de entrega do laboratório 

e quantidade mínima a encomendar, definida por cada fornecedor-, do stock mínimo e do stock máximo de cada 

produto. Através da aplicação informática, o farmacêutico responsável pela gestão emite uma listagem do mapa 

de indicadores de gestão de stocks de todos os produtos que estão abaixo do PE, que corresponde à deteção das 

necessidades de compra, e procede ao ajuste das quantidades necessárias de forma a que seja posteriormente 

enviada pelo AT a nota de encomenda, realizada na aplicação Glint®, a cada fornecedor.  

Ao longo do meu estágio no HB, foi-me dada a tarefa de realizar um trabalho de otimização dos stocks dos 

medicamentos disponíveis, relativamente ao espaço máximo disponível. Com a passagem de Parceria Público-

Privada a Entidade Pública Empresarial, houve a necessidade de realizar um ajuste ao PE assim como ao stock 

máximo dos medicamentos, garantindo a existência dos medicamentos necessários aos doentes de forma 

atempada e na quantidade necessária. (Anexo 2 – Trabalho de otimização dos stocks realizado no HB) 

A receção dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é realizada por um Assistente 

Operacional (AO) e um AT, sob a supervisão do FR, e o seu armazenamento realizado pelo AO. Todos estes 

produtos são entregues nos SF juntamente com a guia de remessa, guia de transporte e fatura, sendo sujeitos a 

verificação qualitativa e quantitativa previamente ao seu armazenamento. Os medicamentos são armazenados 

em estantes ou paletes, dependendo do volume que ocupam, por ordem alfabética de DCI, nos respetivos locais, 

devidamente identificados com etiquetas contendo o nome por DCI, dosagem e código interno do produto. Deve 

ainda obedecer-se ao princípio First Expired First Out (FEFO), devendo colocar-se os produtos com menor 

validade à frente, de modo a serem utilizados em primeiro lugar. Adicionalmente, todos os produtos de risco 

acrescido, nomeadamente os denominados medicamentos LASA, que são medicamentos com nome ortográfico, 

fonética ou aspeto semelhantes apresentam uma sinalética específica, de modo a reduzir os erros associados à 

medicação.  

O controlo dos stocks é essencial para evitar ruturas de stocks, e assim garantir todos os produtos necessários à 

terapêutica dos doentes de forma atempada. Periodicamente, realiza-se um inventário aos produtos do armazém 
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dos SF e das Farmácias Satélite, no qual deve constar uma contagem física e a respetiva confrontação com as 

existências informáticas. Diariamente, de forma a evitar e detetar precocemente as ruturas de produtos, o FR 

analisa os produtos com pouco stock. Quando não é possível resolver uma situação de rutura, o FR emite um 

comunicado de rutura de produto aos profissionais dos SF e SC e analisa eventuais alternativas terapêuticas. 

4. Medicamentos Sujeitos A Legislação Restritiva 

4.1. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

A utilização de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes deve obedecer rigorosamente às normas pelas 

quais está regulado o seu consumo. Para este efeito, no HB existe um FR pelo circuito destes medicamentos, 

assim como pela garantia do cumprimento da legislação aplicável, nomeadamente o Decreto-lei nº15/93, de 22 

de Janeiro (25ª versão, alterada pela Lei nº8/2019, de 1 de Fevereiro); Decreto Regulamentar nº 28/2009, de 12 

de Outubro (altera o Decreto regulamentar nº61/94 de 12 de Outubro); e Portaria nº981/98, de 8 de Junho. 
[15] 

[16] [17]
 

Os Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes existentes no HB pertencem às tabelas I-A (Alfentanil, 

Fentanil, metadona, morfina, petidina, remifentanil, sufentanil), I-B (Cocaína) e II-C (Buprenorfina) do 

Decreto-Lei n.º15/93, de 22 de Janeiro, segundo o qual a sua aquisição deve ser efetuada mediante o envio pelo 

AT da nota de encomenda juntamente com um anexo VII, devidamente preenchidos, assinados pelo FR e 

carimbados pelos SF.
[15] 

O original do Anexo VII é arquivado nos SF, e o duplicado fica arquivado no 

laboratório fornecedor do medicamento.  

É necessário um circuito especial para a aquisição, armazenamento e distribuição. Aquando da receção dos 

Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes, o AO confere os produtos e coloca-os na sua sala de 

armazenamento juntamente com o original do Anexo VII e uma cópia da guia de remessa ou da fatura. Após o 

FR conferir os produtos, coloca-os numa sala individualizada - dotada de um sistema de abertura por leitura 

magnética com cartão, o qual limita a entrada apenas a profissionais autorizados - composta por 3 cofres de 

arrumação dos produtos, devidamente identificados e colocados por ordem alfabética de DCI. No HB a gestão 

destes medicamentos é realizada com recurso ao Sistema de cartão Kanban®, pelo que quando é atingido o PE, 

o FR solicita ao AT que efetue a nota de encomenda do produto.  

Nos SC os Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes são armazenados num cofre com fechadura de 

segurança, localizado na Farmácia Satélite, ao cuidado do enfermeiro responsável. O controlo de stocks é 

realizado pelo FR, através de auditorias periódicas aos SC. Cada SC tem um stock, previamente definido entre a 

Direção de Serviço e a Direção dos SF. No caso de medicamentos incluídos no stock do SC, o enfermeiro 

administra o medicamento ao doente, mediante prescrição médica, e efetua o registo do consumo 

informaticamente e no anexo X, no qual não pode ocorrer rasura, a menos que devidamente justificada mediante 

rubrica de quem rasurou. Cada impresso do Anexo X apenas pode conter os registos de consumo de um 

fármaco, na mesma dosagem. A equipa de enfermagem deve preenchê-lo com as informações do nome do 

serviço requisitante, identificação do medicamento (com a DCI, dosagem, forma farmacêutica e código interno), 

identificação dos doentes a quem foi administrado o fármaco, quantidade prescrita, nome e número 

mecanográfico do responsável pela administração, a data de administração e a quantidade total de fármaco 

administrado. No final, este deve ser assinado pelo médico Diretor de Serviço ou legal substituto no campo 

respetivo, sendo posteriormente enviado aos SF, onde o FR verifica a conformidade dos registos e o 
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cumprimento de todos os requisitos, de forma a serem repostas as quantidades consumidas, após serem 

transportadas pelo AO até ao SC. Caso haja necessidade de medicamentos não incluídos no stock do SC, o 

Enfermeiro Responsável pode solicitar aos SF a constituição de um stock temporário, preenchendo o Anexo X 

com a indicação de se tratar de constituição do stock temporário e do doente com prescrição desse 

medicamento.  

Toda a documentação relativa ao circuito dos Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos - Anexo X, Anexo 

VII, cópias de faturas e de guias de remessa - devem ser arquivadas pelo FR por um período de três anos, de 

acordo com a legislação em vigor.  

A inutilização e destruição destes medicamentos encontra-se igualmente regulamentada. Deste modo, a 

inutilização destes medicamentos por quebra é efetuada na presença de uma testemunha e registada no Anexo X, 

que deve ser datado e assinado pelo profissional, assim como pela respetiva testemunha, que procedeu à 

inutilização. No caso de inutilização com prazo de validade expirado, os SF comunicam a data e local de 

inutilização ao INFARMED, ficando a aguardar informação sobre a necessidade da presença de um 

representante legal desta Instituição. Na data e local indicados, o FR, na presença de uma testemunha, efetua a 

inutilização dos medicamentos, e elabora o respetivo auto de destruição de Medicamentos Psicotrópicos e 

Estupefacientes, que envia ao INFARMED.  

O HB dispõe de um stock de Metadona (10mg e 40mg) armazenado no cofre dos Medicamentos Psicotrópicos e 

Estupefacientes dos SF, que é fornecido gratuitamente através do Centro de Respostas Integradas (CRI) da 

Administração Regional de Saúde (ARS). A distribuição de metadona aos doentes internados no HB segue um 

procedimento específico: o doente é admitido no HB, sendo informados os SF de que o doente se encontra 

inserido num programa de distribuição de metadona. O FR pelos Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

informa o CRI sobre o internamento do doente. O SC efetua a prescrição eletrónica e a requisição do 

medicamento no Anexo X, de forma a que seja fornecido pelos SF, sendo todos os consumos de metadona 

registados no Anexo X. Periodicamente são enviados ao CRI os registos dos movimentos de Metadona no HB. 

4.2. Medicamentos Derivados do Sangue ou do Plasma  

Os medicamentos hemoderivados são medicamentos à base de componentes do sangue, nomeadamente a 

albumina, concentrados de fatores de coagulação e imunoglobulinas de origem humana. 
[18] 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), “estes medicamentos são constituídos por proteínas 

plasmáticas de interesse terapêutico, que não podem ser sintetizadas por métodos convencionais, pelo que são 

obtidos através de plasma de dadores humanos sãos, através de um processo tecnológico adequado de 

fracionamento e purificação”, dos quais se destaca a albumina humana, imunoglobulinas e fatores de 

coagulação. 
[19]

 

O circuito dos medicamentos Hemoderivados está sujeito a um controlo rigoroso, dando cumprimento à 

legislação, nomeadamente o Despacho conjunto nº1051/2000 de 14 de Setembro, 2
a
 série, e ainda o Despacho 

n.º28356/2008, de 13 de Outubro (que Revoga o Despacho n.º5/95, de 25 de Janeiro), atendendo às 

preocupações com a segurança dos produtos derivados do plasma humano, uma vez que se trata de 

medicamentos com um risco biológico associado. 
[20] [21] 

De acordo com a legislação em vigor, todos os 

procedimentos de requisição clínica, distribuição e administração aos doentes de medicamentos hemoderivados 
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devem estar devidamente registados. A requisição e prescrição clínica destes medicamentos é realizada em 

impresso próprio - modelo nº1804 – exclusivo do Instituto Nacional Casa da Moeda, em A4, constituído por 

duas vias: “Via Farmácia” e “Via Serviço”, sendo a primeira autocopiativa, com as instruções referentes ao seu 

preenchimento, circuito e arquivo, de forma a permitir o rastreamento dos mesmos, sendo arquivada nos SF; a 

“via serviço” é arquivada no processo clínico do doente. Os medicamentos são fornecidos aos SC sempre com a 

informação do doente a que se destina, nome do SC, quantidade e condições de conservação, após o FR realizar 

o respetivo registo de consumo informático.  

A gestão dos medicamentos hemoderivados do HB é realizada com recurso ao método do sistema Kanban®. 

Assim, uma vez atingido o PE do cartão Kanban®, o FR informa o AT por correio eletrónico, para que este 

envie a nota de encomenda do produto a encomendar ao respetivo fornecedor. Aquando da receção, o AO dá 

prioridade à conferência e arrumação dos medicamentos hemoderivados, os quais vêm acompanhados pelo 

respetivo Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), emitido pela Direção de Comprovação de 

Qualidade do INFARMED. Após a sua receção, estes são armazenados numa sala própria “Armazém de 

Hemoderivados”, à exceção dos medicamentos hemoderivados e fatores de coagulação com necessidade de 

conservação entre 2 a 8ºC, que são armazenados no “Armazém de Frio”. O FR realiza o controlo dos stocks, 

através de auditorias periódicas e respetiva confrontação com o stock informático.  

4.3. Medicamentos Sujeitos a Pedido de Autorização de Utilização Especial 

Existem três tipos de autorização de comercialização, nomeadamente a Autorização de Utilização Excecional 

(AUE) de medicamentos, a Autorização de Utilização de Lotes de Medicamentos em Rutura de fornecimento e 

sem alternativa terapêutica (AUE de lote) e a Autorização de Comercialização de Medicamentos sem 

Autorização ou Registo válidos em Portugal ou que não tenham sido objeto de um pedido de autorização ou 

registo válido (SAR). 
[22] 

Por revestirem um caráter excecional, os medicamentos sujeitos a pedido de AUE 

carecem de uma autorização prévia concedida pelo INFARMED e estão regulamentados por legislação 

específica, nomeadamente o Decreto-Lei nº176/2006 de 30 de Agosto (Artigo 92º) e a Deliberação nº1546/2015, 

de 6 de Agosto. 
[23]

 De acordo com a legislação em vigor, há duas situações nas quais as instituições de saúde 

podem requerer, por parte do INFARMED, uma AUE: medicamentos sem AIM em Portugal ou que não estejam 

a ser efetivamente comercializados; e os pedidos para um doente específico. A AUE pode ser concedida a 

instituições de saúde, a titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM), fabricante ou distribuidor por 

grosso, devidamente autorizado como representante legal do titular de AIM, para colocação no mercado de lotes 

de medicamento com rotulagem em língua diferente da aprovada em sede de AIM, estritamente necessários a 

colmatar eventuais ruturas de fornecimento de medicamentos sem alternativa terapêutica. 
[18] [23] 

No caso de medicamentos sem AIM em Portugal, ou que não estejam a ser efetivamente comercializados, 

podem ser requeridas AUE pelas instituições de saúde, com ou sem regime de internamento, os medicamentos 

que não existam em Portugal aprovados com idêntica composição qualitativa e quantitativa de substâncias ativas 

e forma farmacêutica. Esta AUE aplica-se a medicamentos que sejam considerados imprescindíveis à 

prevenção, diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias e comprovadamente sem alternativa 

terapêutica, apresentando estes medicamentos um benefício clínico bem reconhecido ou provas preliminares de 

benefício clínico.  
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A AUE concedida a instituições de saúde do Serviço Nacional de saúde (SNS) para doente específico deve ser 

obrigatoriamente instruída em modelo próprio, disponibilizado pelo INFARMED, com a identificação e 

contacto da instituição de saúde do SNS onde o medicamento vai ser utilizado; identificação do medicamento - 

incluindo substância ativa, nome do medicamento, dosagem, forma farmacêutica, apresentação e via de 

administração-; indicações terapêuticas propostas incluídas no Resumo das Caraterísticas do Medicamento 

(RCM); posologia; duração do tratamento; custo unitário por dose administrada; identificação do doente; 

fundamentação clínica, data e assinatura do Diretor Clínico e do Presidente da CFT; entre outras informações, 

podendo ainda o INFARMED solicitar outros elementos considerados necessários para a avaliação da AUE. 

De acordo com a Deliberação n.º 1546/2015, as autorizações concedidas apresentam um “caráter temporário e 

meramente transitório”, pelo que devem ser alvo de alteração sempre que as condições para as quais foram 

autorizadas se alterarem. 
[23] [24] 

Os SF apresentam anualmente, em Setembro, um pedido único de AUE por 

medicamento, para vigorar no ano seguinte. No entanto, desde Dezembro de 2018 estes pedidos passaram a ser 

feitos para um período de três anos. Estes medicamentos apenas podem ser adquiridos após o INFARMED 

emitir a AUE, que é realizada em duplicado, destinando-se uma das vias a ficar arquivada nos SF e a outra a 

efeitos alfandegários, sendo enviada aos fornecedores, juntamente com a respetiva nota de encomenda. Toda a 

documentação relativa aos pedidos de AUE deve ser arquivada nos SF, onde deve permanecer, pelo menos, 

durante 5 anos.  

5. Preparação e Controlo de Medicamentos 

O circuito dos medicamentos inicia-se com a prescrição do médico. De seguida, essa prescrição será validada 

por um farmacêutico hospitalar da equipa de produção (constituída por 7 farmacêuticos: 2 na Unidade 

Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC), 2 na Unidade de Preparação de estéreis (UPE), 2 no 

Hospital de Dia Oncológico (HDO) e 1 farmacêutico responsável pela produção).  

Na lista de medicamentos preparados no HB incluem-se a reembalagem de medicamentos; as preparações 

estéreis, nomeadamente as formulações de nutrição parentérica, colírios, fármacos citostáticos; e as preparações 

não estéreis. 
[12] 

Das funções exercidas pelo farmacêutico hospitalar (FH), é de salientar a manipulação de medicamentos, pois 

exige dos profissionais uma constante atenção aos parâmetros de qualidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos, tendo sempre como prioridade o melhor tratamento para os doentes. Tendo em vista o 

cumprimento deste objetivo, estão estabelecidas condições específicas no que diz respeito a equipamentos, 

infraestruturas e recursos humanos.  

Na preparação de medicamentos manipulados, o farmacêutico hospitalar deve sempre seguir as Boas Práticas, 

que constam na Portaria nº594/2004 de 2 de Junho, assim como as normas que regulam a prescrição e 

preparação de medicamentos manipulados descritas no Decreto-lei nº95/2004 de 22 de Abril. 
[25] [26]

 

6. Preparações Não Estéreis 

A preparação de medicamentos manipulados não estéreis é uma atividade que se assume como essencial no HB, 

pois permite proporcionar medicação, atendendo às necessidades específicas de cada doente.  
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De acordo com o mencionado na “Norma específica sobre manipulação de medicamentos” da Ordem dos 

Farmacêuticos (OF), “a manipulação de medicamentos surge com a necessidade de adaptar a terapêutica 

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

satisfaça os requisitos face a: substância ativa ou combinação, dose adaptada à indicação terapêutica e 

caraterísticas metabólicas do doente, intolerância a um ou mais dos componentes da fórmula industrial, forma 

farmacêutica viável, ou adesão à terapêutica”. 
[27]

 Ainda de acordo com a referida norma da OF, a manipulação 

de medicamentos envolve os passos de preparação, mistura, combinação, modificação, reembalagem ou re-

rotulagem de substâncias ativas, medicamentos ou dispositivos de administração, mediante prescrição médica 

ou continuidade do tratamento de acordo com o estabelecido pelo médico, em concordância com o doente, ou 

ainda face a situações de indicação farmacêutica. 
[27]

 

Tratando-se de uma atividade fortemente regulamentada, esta preocupa-se sempre em assegurar a qualidade e 

segurança das preparações. As preparações galénicas são produzidas, sempre sob a responsabilidade do FH, por 

equipas constituídas por um FH e um Técnico de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), de modo a permitir a dupla 

verificação pelo farmacêutico, tanto durante a produção do medicamento manipulado, como no produto final.  

A preparação dos mencionados medicamentos é realizada num laboratório, que deve seguir as normas e 

legislação adequada, de forma a assegurar que são cumpridas as condições de higiene necessárias assim como a 

garantir a qualidade do produto final. O laboratório dispõe de áreas independentes para as operações de medição 

dos volumes, preparação, acondicionamento, rotulagem e controlo de qualidade, de acordo com uma disposição 

lógica das áreas. Além disto, o laboratório deve ser convenientemente ventilado e iluminado, assim como 

também deve ter as adequadas condições de temperatura e humidade, que são monitorizadas.  

Os medicamentos manipulados definem-se como “qualquer preparado oficinal ou fórmula magistral preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”.
[28]

 As Fórmulas Magistrais, referem-se aos 

medicamentos manipulados que são preparados mediante prescrição médica para um doente em específico. Os 

Preparados Oficinais referem-se aos medicamentos preparados segundo indicações compendiais (ex. 

Farmacopeia Portuguesa ou Formulário Galénico Português). No que às Fórmulas Magistrais diz respeito, cabe 

ao médico, assim como ao FH, a responsabilidade de assegurar a segurança do medicamento manipulado. Por 

sua vez, cabe ao FR pela preparação do medicamento manipulado garantir a qualidade e a segurança do mesmo, 

no que à dosagem da substância ativa diz respeito, bem como antecipar possíveis interações medicamentosas 

que possam colocar em causa a segurança do doente, ou por outro lado, inibir o efeito farmacológico desejado. 

Sempre que surjam dúvidas relativas à prescrição, formulação e interpretação de uma Fórmula Magistral, estas 

devem ser esclarecidas entre o médico prescritor e o FH. 
[28] 

Quando são solicitadas estas preparações por parte de um SC, o FR procede à sua validação e comunica a 

necessidade à equipa de Produção. No entanto, quando se trata de uma preparação a ser realizada pela primeira 

vez, é necessário consultar bibliografia autorizada e elaborada a respectiva ficha de preparação, a qual deverá 

ser arquivada na base de dados das fichas de preparação de medicamentos manipulados. As referidas fichas de 

preparação apresentam, além do procedimento de preparação, o controlo de qualidade de acordo com as 

especificações da Farmacopeia para a forma farmacêutica em causa e um exemplar do rótulo. Além disto, deve 

aqui ficar registada a composição quantitativa e qualitativa da preparação. Por sua vez, no rótulo deve constar o 

nome do medicamento, a dose, a identificação do doente ou do SC, número de lote interno (Ex: 

NEAAAAMMDD-letra-sequencial-do-alfabeto), data de preparação, validade, via de administração, condições 
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de conservação e por fim a indicação dos responsáveis pela preparação, verificação e libertação do lote, 

devidamente assinada. As fichas de preparação, assim como a respetiva cópia do rótulo, são arquivadas pelo FH 

em pasta própria, onde lá devem ficar no período mínimo de 3 anos.  

Ao longo do meu estágio no HB tive a oportunidade de observar a preparação da solução de ácido acético a 

3%, cápsulas de fortificante de Leite Materno (realizadas partindo da matéria-prima Aptamil FMS®) - as quais 

são posteriormente administradas, por via entérica, no leite dos neonatos -, papéis de esomeprazol a 2,5mg, 

também sendo produzidas outras preparações, tais como Álcool a 50%, Colutório para mucosite, entre outras. 

7. Preparações Estéreis 

No HB, a área destinada à produção de estéreis é composta por duas unidades distintas: a UCPC e a UPE, às 

quais o acesso é limitado a profissionais autorizados e realizado através de uma área de acesso comum. Nesta 

área comum, que antecede as salas de apoio de ambas as unidades, são higienizadas as mãos e colocado o 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado: luvas de vinilo, touca e protetores para sapatos. Segue-se 

uma desinfeção das mãos, realizada com um desinfetante (sterillium®) - uma solução antissética de base 

alcoólica- antes de ser dada a entrada nas respetivas salas de apoio.  

Ambas as unidades (UCPC e UPE) comportam uma sala de apoio, equipadas com um computador, uma 

impressora, um frigorífico, prateleiras de arrumação de medicamentos e matérias-primas, e ainda, no caso da 

UPE, uma máquina de selagem. Antes do acesso à sala limpa, é requerida a passagem por uma antecâmara para 

colocação do EPI: bata, luvas chemoprotect®, touca e máscara de proteção P2. Na antecâmara, ambas as portas 

estão programadas para que apenas uma delas possa estar aberta de cada vez, não sendo permitida a entrada na 

sala limpa sem que a porta anterior à antecâmara esteja fechada (em caso de emergência, é possível acionar um 

botão de pânico na sala de apoio, que abre as portas em simultâneo). Existe ainda um transfer, no qual é 

possível transferir materiais, matérias-primas e medicamentos entre a sala de apoio e a sala limpa. As salas 

limpas devem conter um filtro de ar devidamente convencionado de acordo com as especificações, assim como 

apresentar um adequado estado de limpeza. 
[29]

 A sala limpa é o local onde são produzidas as preparações 

estéreis, devendo apresentar um ambiente de classe A. Por este motivo, são necessárias condições bem 

controladas em termos de limpeza e esterilidade, as quais são garantidas através da utilização de uma Câmara de 

Fluxo Laminar Vertical (CFLV), de segurança biológica de classe II tipo B2, que confere exaustão total, 

equipada com filtros HEPA, assim como pela existência de diferenciais de pressão entre as salas limpas e as de 

apoio. Adicionalmente, de modo a prevenir qualquer contaminação da câmara de produção, todos os produtos 

enviados para a câmara limpa devem ser previamente desinfetados com álcool a 70º. 
[30]

 

A CFLV existente no HB protege não só as preparações como também protege o operador – o que é essencial 

principalmente no que diz respeito à preparação dos produtos citotóxicos –, devido ao seu fluxo de ar laminar 

vertical, descendente e unidirecional, que limpa continuamente o interior da câmara, evitando a entrada de 

partículas contaminantes, ao mesmo tempo que impede a contaminação do fármaco manipulado. O fluxo de 

entrada de ar tem uma velocidade média de 0,36 a 0,54 m/s. 
[31]

 

A limpeza da CFLV no HB é realizada diariamente, antes e após cada sessão de trabalho, e, adicionalmente, no 

início da preparação de preparações oftálmicas e de preparações para administração Intratecal, devendo cada 

sessão de limpeza ser registada num documento próprio. Adicionalmente, no caso de ocorrer algum derrame de 
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citotóxicos, deverá ser realizada uma limpeza imediatamente após o acidente. A limpeza deverá seguir 

procedimentos bem estipulados, e deve ser efetuada em movimentos de varredura, das áreas mais limpas para as 

áreas mais sujas. Para a análise e controlo microbiológico das preparações estéreis, são realizadas, diariamente, 

recolhas de amostras das superfícies da CFLV e do transfer, em placas de meio de cultura de agar-agar, e ainda 

das dedadas do operador em placas com meio de cultura de gelose de sangue.  

7.1. Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos 

A UCPC é o local onde é realizada a preparação de todos os medicamentos citotóxicos utilizados no HB. Dada a 

sua ação citotóxica, torna-se imperativo proteger ao máximo os profissionais de saúde envolvidos na produção e 

no manuseamento de citotóxicos dos riscos inerentes à manipulação destes fármacos. De forma a diminuir a 

exposição a estes fármacos por parte dos FH e dos TDT de cada equipa de trabalho, foi implementado um 

sistema de rotatividade entre os responsáveis pela área da produção, em que os profissionais mais experientes 

fornecem formação específica e contínua - com comprovação final de técnica assética através da realização de 

Media Fill e com Fluoresceína - sobre a área da produção aos seus colegas com menos experiência.  

A UCPC é constituída por uma sala de apoio, uma antecâmara e uma sala limpa, existindo ainda um tranfer 

entre as duas últimas, que permite a entrada de materiais e matérias-primas bem como a saída das preparações 

para a sala de apoio. Por seu turno, a sala limpa encontra-se constantemente sob pressão negativa, de forma a 

impedir que o ar potencialmente contaminado com citotóxicos circule para o exterior dessa divisão, evitando a 

contaminação das salas adjacentes. No HB a produção dos fármacos é realizada diariamente, de segunda a 

sexta-feira. No entanto, alguns deles são produzidos em dias específicos, de modo a rentabilizar o número de 

ampolas necessárias, dado o elevado custo que representam. 

Na sala de apoio, após a receção das confirmações do FH do HDO para a produção dos medicamentos, o 

farmacêutico emite os mapas de produção e os rótulos, cuja produção é organizada por fármaco, o que permite 

uma maior rentabilização das matérias-primas necessárias para a preparação, uma diminuição do risco de 

contaminação inerente e de erro, aumentando assim a segurança. 

De seguida, aquando da preparação dos tabuleiros, são nestes colocados todos os materiais e matérias-primas 

necessárias para a produção de cada preparação e registados os lotes nos mapas de produção, o que permitirá a 

rastreabilidade dos medicamentos (imprescindível, por exemplo, em caso de ocorrer uma reação adversa grave 

que necessite de averiguação). Durante e após a preparação dos fármacos, é sempre realizada uma dupla 

verificação, entre o FH e o TDT, no que diz respeito às medições dos volumes necessários assim como no final 

da preparação. Após serem preparados os medicamentos citotóxicos na sala limpa, estes são colocados na sala 

de apoio, através do transfer, onde será realizada a sua libertação de lote. Neste passo, que é da responsabilidade 

do farmacêutico, é verificado o acondicionamento, o rótulo -que deverá conter todas as indicações, 

nomeadamente da dose, doente ou via de administração-, as condições de conservação e sinalética adequada.  

De seguida, estes fármacos são acondicionados de acordo com as suas caraterísticas de estabilidade, 

principalmente no que diz respeito à necessidade de proteção da luz e do frio, sendo colocada a sinalética 

adequada. Se o fármaco for termossensível, será colocada uma etiqueta vermelha com a designação 

“frigorífico”, que indica a necessidade de conservação entre 2 a 8ºC, e se for sensível à luz é colocada uma 

proteção com folha de alumínio. É colocada ainda uma etiqueta roxa com a designação de “citotóxico”, caso se 

trate de um fármaco com esta ação, sendo por fim acondicionado em sacos chemoprotect®. Existem fármacos 
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que requerem especial atenção, tal como é o caso dos alcalóides da Vinca, cuja via de administração é 

exclusivamente a intravenosa, podendo ser fatal se for administrado por outra via. Por este motivo, estes 

medicamentos são sinalizados com uma etiqueta de alerta relativa à sua via de administração, de forma a 

prevenir erros. Por outro lado, os medicamentos de administração intratecal apresentam uma etiqueta de cor 

vermelha, e os de administração subcutânea apresentam cor verde. De seguida estes medicamentos são 

transportados, seguindo horários de rotas específicos e predefinidos, em malas de transporte adequados e com 

sinalética adequada pelo AO até ao HDO, onde serão posteriormente administrados pelas enfermeiras, numa 

sala específica para o efeito. Diariamente é feito o registo da exposição individual, num ficheiro em formato 

Excel, de forma a permitir o rastreamento do tempo da exposição a citotóxicos. 
[30]

 

7.2. Hospital de Dia Oncológico 

O HDO do HB, juntamente com o Hospital de Dia Médico (HDM), está localizado no Piso 1, numa área externa 

à área dos SF e de fácil acesso para os doentes. No HDO, cabe ao FH a responsabilidade e a importante função 

de, com base nos processos dos doentes, receber e validar as prescrições médicas. Caso se encontre conforme, o 

farmacêutico regista as confirmações do dia, num ficheiro Excel partilhado, para a consequente produção na 

câmara da UCPC. No processo de validação, o FH faz a análise de vários aspetos, nomeadamente da dose 

calculada pelo médico prescritor e os aspetos inerentes ao doente, tal como a existência de alguma insuficiência 

orgânica (por exemplo a Insuficiência Renal). A dose é calculada, dependendo do protocolo de tratamento 

selecionado pelo médico, pela multiplicação do fator de conversão, predefinido em cada protocolo, pelo Peso 

Corporal (PC) ou Superfície corporal (SC) do doente, ou ainda com recurso à fórmula de Calvert, no caso de 

uma prescrição de carboplatina. 

O FH analisa também se a concentração está de acordo com a que se encontra predefinida no RCM do 

medicamento, valida o número de ciclos realizados pelo doente e a via de administração. Caso detete alguma 

incongruência, o FH contacta o médico assistente ou o médico de urgência de modo a fazer as correções 

necessárias. De seguida, após a verificação dos pontos acima mencionados, procede à validação com a 

atribuição de um lote interno, que é feito através da utilização das letras “CITO”, seguidas do número do ano, 

mês e um número sequencial. Os fármacos validados são então introduzidos no ficheiro partilhado com a 

UCPC, que poderá, então, proceder à preparação dos mesmos. Os doentes têm de realizar exames hematológicos 

e bioquímicos antes da administração de cada sessão de quimioterapia, realizados no próprio dia ou no dia 

anterior, de forma saber se o doente pode realizar quimioterapia. Só após esta análise é que é feita a validação 

pelo FH. Os medicamentos serão então preparados e transportados, de acordo com o mencionado no tópico 

anterior, até ao HDO, onde o FH, juntamente com um/a enfermeiro/a, irá proceder à dupla conferência dos 

citotóxicos, prontos para serem administrados pelas enfermeiras na sala de administração da quimioterapia 

intravenosa (IV).  

Diariamente, cabe ao FH disponibilizar medicação prescrita aos doentes em tratamento na sala de administração 

de quimioterapia, nomeadamente fármacos antieméticos, tais como Ondasetrom 8mg e Metoclopramida 10mg, 

costicosteróides, tal como a dexametasona 5mg, entre outros fármacos citotóxicos orais que façam parte do 

esquema terapêutico. Além de todas estas funções, cabe ainda aos farmacêuticos do HDO fazer a dispensa de 

quimioterapia oral aos doentes. Esta é realizada em dias pré-estabelecidos (segunda-feira, quarta-feira e quinta-

feira), em quantidades suficientes até à sessão seguinte de quimioterapia IV. Aquando desta dispensa ou até 

novas análises, os doentes assinam um termo de responsabilidade, no qual se responsabilizam pelo devido uso e 
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correto armazenamento dos medicamentos. É ainda uma importante função do FH a prestação de informações 

aos doentes acerca da posologia dos medicamentos, modo e via de administração, possíveis efeitos adversos 

associados à toma dos medicamentos, assim como a importância do doente realizar a farmacoterapia dispensada, 

de forma correta, para garantir a adesão à terapêutica e o sucesso terapêutico e bem-estar dos doentes.  

7.3. Unidade de Preparação de Estéreis 

A Nutrição Parentérica (doravante designada por NP) é a administração, por via endovenosa, de macro e 

micronutrientes. De acordo com a Sociedade Portuguesa de Neonatologia (“Nutrição Parentérica Neonatal: 

Atualização da Recomendação da Sociedade Portuguesa de Neotatologia- 2018”, Pereira-da-Silva, Luís et al), 

a NP está indicada nas situações nas quais não é possível estabelecer, por um período prolongado, uma nutrição 

entérica. 
[32]

 A título de exemplo das situações mencionadas destacam-se as de prematuridade, Síndrome do 

Intestino Curto, Doença de Crohn, anomalias major do aparelho gastrointestinal, doenças que atinjam 

gravemente o tubo digestivo, entre outras.  

A UPE do HB é a unidade responsável pela produção de NP, para doentes dos serviços de Neonatologia e de 

Gastroenterologia Pediátrica, em regime de ambulatório ou internamento. Estas destinam-se, respetivamente, a 

bebés prematuros e a crianças com comprometimento intestinal. No HB, as preparações são realizadas usando 

bolsas binárias de NP, constituídas pela solução A e pela solução B. Uma das bolsas contém uma solução 

hidroeletrolítica, a qual comporta glicose, aminoácidos, eletrólitos, vitaminas e oligoelementos. A restante bolsa 

da mistura binária resulta de uma emulsão de lípidos e vitaminas lipossolúveis  

Existem no mercado, desde 2018, bolsas comerciais de NP neonatal com composições fixas e prontas a usar, tal 

como é o caso das bolsas Numeta® (Baxter). Estas apresentam como potenciais vantagens a maior estabilidade 

das soluções, uma melhoria no suprimento de macro e micronutrientes, independência dos tempos e recursos 

para as preparações, entre outras. Do outro lado da moeda, a prescrição individualizada de NP permite suprir 

necessidades específicas dos doentes. 

No que à estrutura física diz respeito, à semelhança do descrito para a UCPC, a UPE é constituída por uma sala 

de apoio, uma antecâmara e uma sala limpa, existindo ainda um transfer entre as duas últimas, que permite a 

entrada de materiais e matérias-primas, bem como a saída das preparações para a sala de apoio. Tendo em conta 

a natureza das preparações realizadas na UPE, as quais exigem a garantia de condições de assepsia, esta 

encontra-se sob pressão positiva, de modo a evitar o influxo de ar do exterior e consequentemente a 

contaminação da sala limpa e das preparações aí realizadas. Outro aspeto importante são os programas 

informáticos utilizados e que, por isso, merecem aqui uma nota de destaque. As aplicações informáticas 

utilizadas na UPE são as seguintes: B Simple®; Soluções Clínicas® e Aplicações Saúde® (Glintt). Quando o 

serviço de Neonatologia necessita de NP, o/a médico/a prescreve com recurso ao sistema informático B-

Simple®. A realização das prescrições com recurso a suporte informático melhora a eficiência e reduz erros da 

prescrição, poupando também os FH a muitos cálculos no processo de validação das mesmas. Deste modo, o FH 

poderá proceder, através do sistema informático Aplicações Saúde®, à validação das prescrições, que é o 

primeiro passo a ser realizado no circuito das bolsas de NP na UPE. 

O FH realiza a validação das prescrições de NP de acordo com as recomendações das guidelines atuais 

(European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition – ESPGHAN; Sociedade 

Portuguesa de Neonatologia e as normas da Sociedade Portuguesa de Pediatria). Neste processo é analisada a 
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composição, osmolaridade, estabilidade, e quantidades dos nutrientes prescritas pelo médico. Após realizada a 

validação, é atribuído o lote da preparação (de acordo com o esquema: E-AAAA-MM-DD-letra do alfabeto 

sequencial), são impressos os rótulos em duplicado e as fichas de preparação. 

Na câmara, a preparação das bolsas de NP é sempre sujeita a uma dupla verificação, pela equipa composta pela 

FH e TDT, tanto na medição dos volumes, como na verificação dos rótulos. Aquando da preparação, os 

constituintes são adicionados de acordo com uma ordem predefinida de aditivação, de modo a impedir a 

ocorrência de interações físico-químicas entre estes. Depois de preparadas as soluções na sala limpa, o FH 

presente na sala de apoio realiza a libertação de lote. Esta etapa inclui a verificação de vários aspetos, 

nomeadamente a identificação do doente, a composição qualitativa e quantitativa da preparação, a data de 

preparação e de administração, o prazo de utilização, a via de administração, o lote e o correto 

acondicionamento nas bolas de NP. 

No final da produção dos fármacos produzidos na UPE, todos os produtos preparados são acondicionados de 

acordo com as caraterísticas de estabilidade e esterilidade. Tal como descrito no manual de Boas Práticas dos 

Serviços Farmacêuticos do HB (MANUAL.SF.002.01), “existe um circuito específico de transporte, que é 

separado dos outros medicamentos, de modo a evitar acidentes ou armazenamento inadequado. Para o seu 

transporte, são usadas malas próprias, fechadas e com a sinalética adequada”, na qual os fármacos 

termossensíveis são armazenados no frio (2-8ºC) ou em malas separadas, equipadas com termoacumuladores, 

sinalizada com etiqueta vermelha, a qual contém a designação “frigorífico”. As mangas são seladas no aparelho 

de selagem, e os fármacos fotossensíveis são ainda protegidos da luz, com recurso a papel de alumínio, uma vez 

que “todas as soluções de NP devem ser protegidas da luz natural e artificial (...), durante o armazenamento e a 

administração, para reduzir a degradação de algumas vitaminas e a formação de peróxidos de hidrogénio e 

lipídicos” (Khashu 2009, Puntis_ESPGHAN 2018). 
[32]

 

É realizado o controlo microbiológico do conteúdo das bolsas, sendo recolhidos, de 3 bolsas selecionadas 

aleatoriamente, 8mL do conteúdo. Destes, 7mL são semeados em 3 meios de cultura contendo meio para 

crescimento de bactérias anaeróbicas, aeróbicas e de fungos. O restante (1 mL) é acondicionado nas seringas, 

que servirão, caso necessário, como contra-análise. Adicionalmente são também realizadas as dedadas em 

gelose de sangue e placas de contacto de Ágar das diferentes superfícies. Na UPE são ainda preparadas 

preparações oftálmicas como os colírios fortificados de Ceftazidima 50mg/mL, de Vancomicina 50mg/mL, de 

ciclosporina a 0,05%, de ciclosporina a 0,1%, de Voriconazol a 10mg/mL, Colírio de clorohexidina 0,02% e, 

por fim, o colírio EDTA 2%, mediante as prescrições médicas. No HB, a preparação dos colírios requer que as 

prescrições sejam realizadas na aplicação informática em regime de internamento. No caso de serem 

dispensados em regime de ambulatório, é necessário que seja concedida uma autorização, mediante um Pedido 

de Autorização de Dispensa em Regime de Ambulatório pelos Serviços Farmacêuticos. 

Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de observar a preparação de bolsas de NP, nomeadamente, para 

uma paciente de apenas 1 ano de idade, em regime de ambulatório, a qual sofria do Síndrome do Instestino 

Curto. A referida doente estava a receber um fármaco – o Teduglutido 1,25mg/0,5mL – com o objetivo de 

tornar a paciente independente da NP. O Teduglutido é um fármaco análogo do GLP-2 (Glucagon-like Peptide-

2,) que aumenta a absorção intestinal, que apresenta uma substituição N-terminal de glicina por alanina na 

posição 2, tornando-o resistente à degradação da dipeptidil peptidase-IV e prolongando assim a meia-vida de 

cerca de 7 minutos até cerca de 3 horas - o que permite a sua utilidade farmacológica-. Pensa-se que o 
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teduglutido atua pela ligação aos receptores intestinais de GLP-2 e potencie o efeito GLP-2 mediado por uma 

via de sinalização complexa. É administrado uma vez ao dia e possui aproximadamente 87% de 

biodisponibilidade quando injetado por via subcutânea.
 [33]

 Com o objectivo de conhecer melhor este fármaco 

utilizado no tratamento da Síndrome do Intestino Curto, realizei uma pequena apresentação, conforme mostra o 

Anexo 3. No entanto este trabalho não foi apresentado à equipa dos serviços farmacêuticos do HB. 

8. Distribuição De Medicamentos 

8.1. Distribuição de Medicamentos a Doentes em Regime de Ambulatório 

A Unidade de Ambulatório dos Serviços Farmacêuticos (doravante designada por UASF) do HB está localizada 

no piso 0, numa zona externa aos SF e de fácil acesso aos doentes. Esta é composta por uma sala de espera, uma 

sala de armazenamento de medicamentos e uma sala de atendimento. Esta última sala permite que cada 

atendimento seja personalizado e que toda a informação trocada entre o farmacêutico e o doente seja 

confidencial.  

A distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório resulta da necessidade de um controlo 

farmacoterapêutico mais apertado. Isto deve-se a aspetos farmacoeconómicos, farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos, por se tratarem de terapêuticas mais complexas e dispendiosas e às quais é imprescindível 

assegurar a adesão à terapêutica nos esquemas posológicos corretos. Neste sentido, o farmacêutico pode mais 

facilmente detetar e resolver eventuais reações adversas resultantes do uso do medicamento – Problemas 

Relacionados com o Medicamento (PRM) e Resultados Negativos do uso do Medicamento (RNM) -. Por outro 

lado, a dispensa de medicamentos na UASF tem as vantagens de permitir reduzir os custos e os riscos 

associados ao internamento hospitalar, assim como permite ao doente ter a comodidade de realizar os seus 

tratamentos no seu ambiente familiar. 

Em situações devidamente regulamentadas e legisladas, a UASF do HB assegura a dispensa de medicamentos 

com legislação aplicável ao regime de ambulatório em meio hospitalar, mas também de fármacos sem legislação 

aplicável, mas devidamente autorizados pelo Conselho de Administração do HB, sendo comparticipados a 100% 

pelo SNS. Adicionalmente, está regulamentada, pelo Decreto-Lei nº44/204, de 2 de Fevereiro de 1962 e pelo 

Decreto-Lei nº206/2000 de 1 de Setembro, a venda ao Público nos hospitais de medicamentos sem caráter de 

uso exclusivo a nível hospitalar.
 [34] [35]

 Sempre que seja iniciada ou alterada uma terapêutica, os medicamentos 

dispensados na UASF necessitam de uma autorização prévia de utilização da Direção de Produção, da CE e da 

CFT. Nos casos em que se trate de uma utilização Off-Label , ou seja, do uso do medicamento para uma 

indicação terapêutica não contemplada no respetivo RCM, acresce ainda a necessidade de uma autorização da 

CES.  

O primeiro levantamento da medicação é obrigatoriamente realizado pelo próprio doente, uma vez que o 

farmacêutico fornece, nesse momento, uma explicação verbal e escrita pormenorizada acerca da terapêutica, 

nomeadamente a posologia, modo de conservação dos medicamentos, possíveis reações adversas, entre outras 

informações relevantes. No entanto, caso não seja possível ao doente dirigir-se à UASF, este deve preencher um 

impresso no qual autoriza um cuidador seu a proceder ao levantamento da medicação. Além disto, é fornecido 

um cartão de identificação do doente para Dispensa de Medicamentos em Regime de Ambulatório, no qual 

consta o nome e número interno do doente, o horário de funcionamento e contacto telefónico da UASF, assim 
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como a data a partir da qual o doente, ou o respetivo cuidador por este elegido, poderá levantar a medicação do 

mês seguinte.  

Geralmente, no HB, a medicação é dispensada para um mês de tratamento. No entanto, em alguns casos 

específicos, em que não é possível ao doente o levantamento da medicação mensalmente, é possível fazer um 

pedido de autorização de dispensa de medicamentos, para um período superior a um mês de tratamento. 

Atualmente, as receitas médicas hospitalares têm uma validade de 6 meses, prevalecendo sempre a mais recente. 

No final da dispensa da medicação, o farmacêutico fornece ao doente, para que este o assine, um termo de 

responsabilidade, no qual se responsabiliza pelo correto uso da medicação, e um documento no qual está 

discriminada a medicação levantada, de modo a comprovar que o doente levantou a medicação.  

Existem algumas exceções aos procedimentos acima descritos, tal como na dispensa do fármaco Talidomida, de 

fármacos Biológicos e da Hormona de Crescimento.  

A Talidomida é um fármaco que, inicialmente, foi usado como antiemético em grávidas; no entanto, após a 

descoberta de se tratar de um medicamento teratogénico, deixou de ser usado para este efeito. Nos anos 60, a 

sua utilização causou o nascimento de milhares de crianças com focomelia, acontecimento este que ficou 

conhecido pelo “Desastre da Talidomida”. Na atualidade este fármaco é utilizado para algumas patologias, 

nomeadamente para o Mieloma Múltiplo. No entanto, pelo motivo supracitado, este fármaco merece um 

especial cuidado no seu uso. A prescrição médica apresenta uma validade, no caso das mulheres sem potencial 

para engravidar e dos homens, de 3 meses de tratamento, e no caso das mulheres com potencial para engravidar 

apresenta validade de 1 mês de tratamento. Adicionalmente, além da prescrição médica, a respetiva dispensa 

deste fármaco a mulheres apenas pode ser realizada mediante a apresentação de um teste de gravidez com 

resultado negativo. Todas as dispensas, sem exceção, requerem a apresentação do Formulário de Autorização de 

Prescrição e do Livro do doente. Quando o doente tem uma nova prescrição médica, deve sempre apresentar na 

UASF o Formulário de Autorização de Prescrição, o Livro do doente, a prescrição médica em papel, 

apresentado todos estes documentos a mesma data de prescrição. O levantamento do fármaco pode ocorrer até 7 

dias após a prescrição. Após a dispensa, o referido formulário é arquivado, por ordem alfabética, em pasta 

própria denominada “Talidomida”, e o seu duplicado é posteriormente enviado ao fornecedor Celgene® no final 

de cada mês.  

A dispensa de Hormona de Crescimento, como o fármaco Somatopina, além dos documentos necessários para 

dispensa na UASF, o/a farmacêutico/a deve proceder ao registo da dispensa da Hormona de Crescimento, no 

documento do respetivo doente, que está no arquivo próprio denominado “Hormona de Crescimento”. 

No caso dos fármacos biológicos, a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório a doentes externos, 

provenientes de consultas especializadas em consultórios privados, é regulamentada pela Portaria nº48/2016, de 

22 de Março.
[36]

 Esta portaria determina que os medicamentos destinados ao tratamento de doentes com artrite 

reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em 

placas, beneficiam de um regime excecional de comparticipação. No Anexo I da referida portaria estão 

discriminados os medicamentos que beneficiam deste regime excecional de comparticipação, os quais apenas 

podem ser prescritos em consultas especializadas no diagnóstico e tratamento das referidas patologias, devendo 

o médico prescritor mencionar expressamente o regime excecional e o número da consulta certificada. Por sua 

vez, a dispensa dos medicamentos abrigados pela portaria supracitada é efetuada exclusivamente nos SF dos 
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hospitais do SNS. Os doentes que se dirigem à UASF devem sempre fazer-se acompanhar pela prescrição 

médica externa e pelo relatório médico para levantar estes medicamentos. 

Outro aspeto importante da UASF do HB é a dispensa de medicamentos para o tratamento das Doenças Raras 

Lisossomais de Sobrecarga (DLS). As DLS são um grupo de doenças hereditárias do metabolismo que se 

manifestam com uma grande variedade de sintomas clínicos de gravidade variável. 
[38]

 Dos medicamentos 

dispensados no HB para o tratamento destas patologias fazem parte a Imiglucerase, Alglucosidase e 

Velaglucerase alfa. A nível nacional foram reconhecidos centros de referência para doenças raras, 

nomeadamente para Doenças Hereditárias do Metabolismo, sendo de salientar que, no HB, o hospital de 

referência é o “Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, E.P.E.”. 

8.2. Distribuição de Gases Medicinais 

O artigo 149º do Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de Agosto, refere-se aos gases medicinais como todos os gases 

que preencham a definição de medicamento ou dispositivo médico encontrando-se, assim, sujeitos ao processo 

regulamentar de AIM. 
[12] 

Os gases medicinais podem ser considerados medicamentos ou dispositivos médicos, 

na sua forma pura ou em mistura. Dos gases medicinais utilizados no HB como medicamentos fazem parte o 

oxigénio, protóxido de azoto, óxido nítrico e o ar medicinal, e como dispositivos médicos o hélio, dióxido de 

carbono, árgon, entre outros. 

De acordo com o Manual de Gases Medicinais da OF, os gases medicinais são considerados dispositivos 

médicos quando se trata de “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo destinado a ser 

usado no corpo humano, cujo principal efeito pretendido não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos”. Por outro lado, os gases medicinais são considerados medicamentos no caso de 

substâncias ou associação de substâncias que possuam propriedades curativas ou preventivas de doença ou dos 

seus sintomas em seres humanos, ou que possa estabelecer um diagnóstico médico, assim como restaurar ou 

modificar funções fisiológicas através de uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica. Podem 

apresentar-se como gases ou mistura de gases, liquefeitos ou não, podendo ser usados em terapias de inalação, 

anestesia, diagnóstico in vivo ou na conservação ou transporte de órgãos, tecidos ou células destinadas a 

transplantes. 
[39]

 

Os reservatórios dos gases medicinais do HB são os cilindros (ou garrafas) e os reservatórios criogénicos. Os 

primeiros dizem respeito a um reservatório pressurizado, transportável e com a capacidade máxima de 150 litros 

de água (200bar), devendo possuir rótulo com a informação que permita a sua correta identificação e 

caraterização do gás, bem como dos riscos inerentes, das medidas de prevenção e das instruções em caso de 

acidente. Os cilindros ou as garrafas podem ser de alumínio ou aço. As ogivas (topo dos cilindros) possuem 

cores específicas do tipo de gás acondicionado, enquanto a cor do corpo deverá ser branca. Já os segundos 

podem ser fixos (chamados tanques ou depósitos) ou móveis (designados por cisternas), termicamente isolados, 

e destinam-se a conter gases criogénicos ou liquefeitos a temperaturas muito baixas, dos quais os gases são 

removidos no estado gasoso ou líquido. No HB existem três reservatórios criogénicos, localizados no exterior 

dos SF, de acesso reservado e protegidos por uma rede metálica: dois tanques de oxigénio e um tanque de azoto.  

O circuito dos gases medicinais nos hospitais é da responsabilidade de um farmacêutico e inicia-se com a sua 

encomenda, gestão de stocks, receção e armazenamento até à sua distribuição. No HB a encomenda é efetuada 

ao fornecedor por correio eletrónico e em dias definidos. No caso dos cilindros, o AO realiza a contagem e a 
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verificação do estado das garrafas, em dias específicos e regista em impresso próprio que é depois entregue ao 

FR. Este último, após avaliar as quantidades a encomendar, envia o impresso ao AT, para que seja emitida a 

nota de encomenda. Por seu turno, a encomenda dos gases das garrafas das rampas é realizada após o serviço de 

Electromedicina informar os SF de que foi efetuada a troca das garrafas vazias. No caso dos reservatórios 

criogénicos, o AO controla diariamente os níveis dos tanques e das rampas e avalia a existência de algum alarme 

ativo em impresso próprio. O pedido de enchimento destes reservatórios é efetuado sempre que o nível destes 

gases atinja o valor de 50%.  

Nos casos particulares dos gases medicinais sem stock de cilindros nos SF do HB, a encomenda é realizada 

quando o serviço requisitante introduz o pedido aos SF informaticamente, a solicitar a requisição do mesmo. 

São exemplos destes gases o Hélio e a Mistura de CO 0,265% + He 19% +Oxigénio 19%. No caso da 

encomenda do azoto líquido, que existe no HB na consulta de Dermatologia (um recipiente Dewar de 25L) 

assim como no fornecedor de Gases Medicinais (um recipiente vazio), a enfermeira responsável da consulta de 

Dermatologia efetua, quando necessário, um pedido informático para enchimento de azoto líquido, que será 

posteriormente avaliado pelo FR, também responsável por solicitar ao AT que efetue a nota de encomenda. 

A receção e armazenamento de gases medicinais requer cuidados especiais, dada a sua especificidade e 

perigosidade. Os requisitos de armazenamento encontram-se descritos na Deliberação nº56/CD/2008 e na 

Norma ISO 7396-1:2007. “Os SF em colaboração com a Direção de Manutenção são responsáveis por 

estabelecer as zonas de armazenamento, por supervisionar o cumprimento das normas, de modo a garantir a 

segurança e por assegurar a formação e competências adequadas dos profissionais responsáveis pelo controlo 

dos cilindros e reservatórios” (Manual SF). A distribuição dos gases medicinais dos cilindros é realizada da 

mesma forma que os restantes medicamentos, ou seja, é elaborada uma requisição pontual ou por níveis, 

tratando-se de um consumo esporádico ou regular, respetivamente. A distribuição dos gases dos tanques até aos 

SC, é realizada através de um circuito fechado constituído por canalizações de cobre, reguladores de pressão e 

caudalímetros. O débito da quantidade descarregada é feito pelo FR, socorrendo-se de uma tabela na qual se 

atribuem diferentes valências aos SC de acordo com o consumo esperado. 
[39]

 

9. Reposição de Stocks por Níveis 

9.1. Distribuição Clássica 

Todos os SC têm um stock de medicamentos previamente definido entre os SF e os SC e tendo em conta as 

necessidades específicas de cada serviço. A Distribuição Clássica (DC), que é da responsabilidade de um 

farmacêutico, corresponde à dispensa de medicamentos a cada SC, mediante uma requisição efetuada 

informaticamente pelo enfermeiro responsável. O FR opera à validação dos pedidos e verifica a sua 

conformidade com o stock definido, assinalando o número de cada pedido no quadro de organização para 

preparação da DC, seguindo-se a respetiva preparação e entrega pelo AO.  

Na preparação dos pedidos, que é realizada no dia anterior ao dia da entrega, o AO faz o picking dos produtos, 

com o auxílio da Personal Digital Assistant (PDA), a qual realiza a leitura do código de barras de cada produto 

com o objetivo de minimizar eventuais erros. Finalizada a preparação dos pedidos, o AO assinala a respetiva 

preparação no quadro de DC. A reposição dos stocks é realizada em dias específicos para cada SC. Contudo, 

sempre que necessário, o enfermeiro pode realizar um pedido urgente aos SF, que é entregue no mesmo dia, nas 

rotas de distribuição previamente estabelecidas. 
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9.2. Armazéns Avançados  

Um Armazém Avançado (doravante designado por AA) trata-se do stock de produtos farmacêuticos que se 

encontra nas Farmácias Satélite dos SC, passível de sofrer movimentações e consultas através da aplicação 

informática dos SF, trata-se de uma mais-valia no processo de distribuição de medicamentos. Este sistema de 

reposição de stocks por níveis está implementado no HB em 14 Serviços Clínicos de internamento, 

nomeadamente nos serviços de Psiquiatria, Neurologia, Cirurgia Geral / Plástica, Unidade de Cuidados 

Intermédios Coronários (UCIC), Cardiologia, Pneumologia, Medicina Interna, Obstetrícia, Ginecologia, 

Pediatria, entre outros. O sistema de reposição dos stocks por AA é efetuado com base em níveis de 

medicamentos e produtos farmacêuticos previamente definidos, de acordo com os registos dos consumos de 

cada SC. 

Dos objetivos principais da existência dos AA no HB, destacam-se eliminar a contagem manual dos stocks 

aquando do pedido de reposição dos medicamentos, a redução de custos, gestão do circuito do medicamento 

mais eficaz e eficiente, libertar o enfermeiro para uma maior disponibilidade na prestação dos cuidados de saúde 

aos doentes, entre outros. 

9.3. Bloco Operatório 

O Bloco Operatório (BO) possui uma Farmácia Satélite, cujo stock é previamente aprovado pelo FR e pelo 

Enfermeiro chefe, constituída pela Farmácia Central, Recobro de Cirurgia Convencional, Recobro da Cirurgia 

de Ambulatório, Sala de Cesarianas de Urgência (Bloco de Partos) e Sala de Histeroscopias.  

Os SF têm a responsabilidade de realizar a contagem e reposição do stock do BO, sendo realizada 

periodicamente uma conferência de reposição dos medicamentos. Os medicamentos que estão armazenados no 

cofre do BO, assim como os necessários para as Histeroscopias, são repostos mediante pedido informático 

realizado pelo Enfermeiro Responsável. Adicionalmente, o BO possui no seu stock vários fármacos Extra-

Formulário, previamente aprovados pela CFT, dada a sua necessidade de caráter urgente durante uma cirurgia. 

De acordo com o Decreto-Lei nº75/2013 de 4 de Junho, aos doentes operados em Cirurgia de Ambulatório é 

dispensada medicação para o pós-operatório, para um período máximo de 7 dias, com o objetivo de garantir uma 

adequada analgesia dos doentes, para os quais foram criados Kits dos fármacos a dispensar.
 [40]

 Estes Kits 

contêm os fármacos com um folheto com a informação da posologia, via e modo de administração. No HB 

existem kits de 2 e de 3 dias de paracetamol 1g (Protocolo A), ibuprofeno 400mg (Protocolo B) e de tramadol 

50mg + ondansetrom 8mg (Protocolo C). 

9.4. Serviço de Urgência 

O Serviço de Urgência (SU) do HB é composto por uma farmácia satélite em cada uma das salas que deste 

fazem parte, cujo stock, previamente estabelecido entre o FR e o Enfermeiro Chefe, é estabelecido de acordo 

com a análise do histórico de consumos, stock de segurança e periodicidade de reposição.  

Diariamente, o farmacêutico valida as prescrições efetuadas na Unidade de Cuidados Intermédios Médicos 

(UCIM) do SU, com o objetivo de garantir o fornecimento de medicamentos que não fazem parte do seu stock. 

Dada a urgência da utilização de alguns medicamentos extra-formulário, o SU possui no seu stock uma grande 
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variedade destes medicamentos, que são justificados e aprovados previamente pela CFT, assim como a respetiva 

quantidade acordada entre os SF e a direção do SU. 

9.5. UCIP 

Na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) do HB existe um armazém avançado, onde o stock de 

medicamentos é armazenado e dispensado através de um armário automatizado – Pyxis®- cujo software permite 

otimizar a gestão do medicamento e incrementar a segurança no seu uso. A Pyxis® é contituída pela Estação do 

Sistema Pyxis® Medistation® 3500, localizada na UCIP, e pela respetiva consola, localizada nos SF. 

O stock existente na UCIP, bem como o nível máximo e mínimo para os medicamentos acondicionados na 

Pyxis®, são preliminarmente acordados entre o enfermeiro chefe, o FR e o diretor de serviço, de acordo com os 

tipos de prescrição, o histórico de consumos, o stock de segurança e a periodicidade de reposição. 

9.6. UCIN 

À semelhança de outros SC, a Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos (UCIN), é dotada de um armário 

com um stock de medicamentos antecipadamente estabelecido com os SF, cuja reposição é da responsabilidade 

de um farmacêutico. No entanto, este apresenta um método distinto de reposição, uma vez que utiliza o Método 

Kamban, no qual, de acordo com as necessidades de consumo, estão definidos os stocks máximo e mínimo.  

9.7. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (doravante designada por DIDDU) consiste na dispensa da 

medicação individualizada por doente, para um período de 24 horas. A área da preparação dos medicamentos 

para a DIDDU está localizada no piso -1, nos Serviços Farmacêuticos. Sujeita a um rigoroso controlo diário da 

temperatura e da humidade, esta área é composta por vários equipamentos, nomeadamente os equipamentos 

semiautomáticos Kardex®, que é um equipamento rotativo que efetua o armazenamento e dispensa 

medicamentos e FDS® (Fast Dispensing System), que efetua a reembalagem de formas farmacêuticas orais 

sólidas. 

O circuito do medicamento da DIDDU inicia-se com a prescrição do médico, que é posteriormente validada 

pelo FR e pelo SC, terminando com a devolução dos medicamentos não administrados. Após a validação, o FR 

emite os mapas farmacoterapêuticos, que são, de seguida, enviados informaticamente para os equipamentos 

semiautomáticos. Estes servirão de guia para a preparação da medicação para DIDDU pelos TDT, que deverá 

ser colocada em gavetas próprias devidamente identificadas com o nome do doente, o número do processo, o 

respetivo SC e o número da cama do doente, com as etiquetas identificativas previamente impressas pelo FR. 

Estas gavetas são depois colocadas em malas próprias de dose unitária, para o seu transporte ao SC respetivo, 

realizado por um AO. No final da preparação da medicação, é realizada uma verificação aleatória por parte do 

farmacêutico responsável, antes da sua distribuição aos SC. Alguns produtos, atendendo às suas especificidades, 

não são fornecidos por DIDDU, nomeadamente os Estupefacientes e Hemoderivados, que requerem um circuito 

especial de distribuição, alguns produtos multidose, injetáveis de grande volume, entre outros. 

A validação das prescrições é da exclusiva responsabilidade de um farmacêutico, sendo realizada 

informaticamente no HB. Para quase todos os SC, à exceção das consultas, trata-se de um importante passo no 

circuito dos medicamentos para DIDDU, no qual é realizada uma verificação dos dados clínicos, diagnóstico e 
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possíveis alergias do doente; é analisado cada medicamento prescrito, quanto à forma farmacêutica, dose, 

posologia, via de administração e duração do tratamento, de forma a detetar incompatibilidades e prevenir erros 

de medicamentos; o perfil farmacoterapêutico é também examinado quanto a alterações farmacocinéticas, 

interações medicamentosas, contraindicações e incompatibilidades dos medicamentos de cada doente. A 

medicação que, por algum motivo, não for utilizada pelo respetivo doente é devolvida aos SF, sendo verificada a 

sua integridade, prazo de validade, entre outros aspetos. Caso se encontre conforme as caraterísticas esperadas, 

poderá ser novamente armazenada para posterior utilização.  

9.8. Reembalagem de medicamentos 

A dispensa de medicamentos em dose unitária é um processo que necessita de reembalagem no caso de alguns 

medicamentos cujo acondicionamento original não contenha uma rotulagem adequada com a inscrição do lote, 

validade, nome da substância ativa ou a dosagem, ou no caso de necessidade de ajustes da dose dos 

medicamentos com necessidade de fracionamento. Contudo, a reembalagem de medicamentos exige rigor na 

manutenção da segurança e qualidade do medicamento, tendo como principais objetivos o fornecimento dos 

medicamentos de forma individualizada na dose prescrita; garantir a identificação necessária e adequada dos 

medicamentos reembalados, com o nome por DCI, dosagem, forma farmacêutica, lote e prazo de validade; 

proteger o medicamento das agressões ambientais; e assegurar a segurança do medicamento reembalado, de 

forma a ser utilizado de forma rápida e cómoda. 

No HB, a reembalagem dos medicamentos é realizada com recurso ao equipamento semiautomático FDS®, que 

é uma máquina de reembalagem de formas farmacêuticas orais sólidas. Este processo, que permite apoiar a 

DIDDU e a DC, é da responsabilidade de um TDT sob a supervisão de um farmacêutico, contando ainda com o 

apoio de um AO com formação apropriada.  

10. Intervenção Farmacêutica 

10.1. Farmacocinética 

A farmacocinética entende-se como o processo que o fármaco sofre no organismo, desde a sua absorção, 

distribuição, metabolização e excreção. De acordo com o Manual da Farmácia Hospitalar, a farmacocinética 

clínica assenta no facto de o efeito terapêutico depender da concentração do fármaco, com base na medição e na 

análise da evolução ao longo do tempo dos seus níveis séricos. 
[12]

 Estes permitem um controlo terapêutico 

individualizado, de forma a proporcionar a dose certa necessária de um determinado fármaco a cada doente, 

prevenindo a ocorrência de sobredosagem ou de subdosagem – perigo que adquire maior relevância 

principalmente no caso dos fármacos com índice terapêutico estreito, fármacos com potenciais efeitos adversos 

graves ou de fármacos que apresentem grande variabilidade no comportamento farmacocinético, e ainda em 

populações vulneráveis como a neonatologia-. Deste modo, a monitorização farmacocinética permite maximizar 

o benefício terapêutico e diminuir a toxicidade dos medicamentos. A monitorização farmacocinética pode ter 

especial importância em casos de suspeita de falta de adesão à terapêutica, falta de resposta aos fármacos, 

perante necessidade de garantir a sua segurança ou eficácia, na presença de suspeita ou risco de interações entre 

fármacos ou de fatores que afetam o comportamento farmacocinético.  

No HB está implementado o programa informático PK solutions pharmacokinetic software® e o programa 

Kinetidex®, de forma a auxiliar o seguimento farmacocinético, nomeadamente nos doentes a realizar tratamento 



 Relatório de Estágio Profissionalizante | Hospital de Braga, E.P.E.  

 

22 
Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | Flávia Carvalho Correia 

com os antibióticos vancomicina ou gentamicina. Com base nos valores da concentração sérica do fármaco e de 

outros dados clínicos, nomeadamente a creatinina, e tendo em consideração a história clínica do doente, o 

farmacêutico elabora um relatório farmacocinético e propõe o esquema posológico mais adequado para cada 

doente, com vista ao aumento do sucesso terapêutico. 
[41] 

11. Ensaios Clínicos  

Um Ensaio Clínico é 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, assim como a identificar efeitos indesejáveis e a analisar a sua absorção, a distribuição, o 

metabolismo e a eliminação, de modo a apurar a respetiva segurança ou eficácia do medicamento. 
[42]

 O 

processo através do qual um novo medicamento entra no mercado é um processo demorado, no qual o promotor 

inicia o seu estudo mediante a realização de ensaios pré-clínicos. Quando encontrados resultados positivos, 

seguem-se os ensaios clínicos, que são compostos por quatro fases distintas: ensaios de fase I, fase II, fase III e 

por fim ensaios de fase IV, nos quais o medicamento já obteve AIM e encontra-se no mercado. A área dos 

Ensaios Clínicos do HB está localizada no Piso 1, numa zona dotada de controlo da temperatura e humidade e 

de acesso restrito, tendo sido a área onde tive a oportunidade de acompanhar com mais detalhe ao longo do 

estágio. A equipa de investigação do centro de ensaio apresenta caráter multidisciplinar, sendo constituída por 

vários profissionais, nomeadamente o investigador principal e sub-investigadores, coordenadores de Ensaios 

Clínicos, equipa de enfermagem, equipa farmacêutica, TDT, entre outros. 

A realização de ensaios clínicos de medicamentos para uso humano é regulada a nível nacional pela Lei n.º 

21/2014, de 16 de abril (Lei de Investigação Clínica), alterada pela Lei n.º 73/2015 de 27 de julho. 
[4] 

Para que 

um Ensaio Clínico possa ser realizado, necessita de uma autorização prévia da Comissão de Ética para a 

Investigação Clínica (CEIC), da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), do INFARMED, do HB e 

ainda do Centro Clínico Académico (2CA-Braga), com a qual o HB tem uma parceria para a realização de 

ensaios clínicos. Adicionalmente, o promotor, responsável pelo Ensaio Clínico, deve fornecer e verificar que se 

encontram disponíveis todas as licenças ou autorizações específicas para o uso do medicamento experimental, 

de forma a dar início ao Ensaio Clínico.  

As boas práticas clínicas devem ser impreterivelmente respeitadas por todos os profissionais intervenientes e em 

todos os processos ligados ao ensaio clínico, nomeadamente na preparação de medicamentos experimentais 

manipulados, quando aplicável. Aqui, contrariamente ao procedimento habitual, a dupla verificação aquando da 

produção destes medicamentos é realizada por dois farmacêuticos. A primeira etapa para a realização de um 

ensaio clínico é a avaliação da exequibilidade do estudo (feasibility) em determinados centros de estudo, 

nomeadamente em relação ao cumprimento do protocolo e dos respetivos procedimentos específicos, de modo a 

selecionar os locais onde o promotor pretende realizar o ensaio clínico. De seguida o promotor realiza a visita de 

qualificação aos centros de estudo que selecionou, na qual é disponibilizado o protocolo relativo ao 

Medicamento Experimental, seguindo-se a visita de início. Nesta etapa, são atribuídas as funções de cada 

interveniente do estudo, é definido o circuito do medicamento experimental, sendo importante garantir que os 

SF dispõem no Dossier da Farmácia documentos como o Protocolo do Ensaio, a Brochura do Investigador, 

protocolo financeiro, registo de treino, entre outros. Periodicamente são realizadas visitas de monitorização por 

um monitor, de forma a verificar todos os procedimentos envolvidos na realização do Ensaio Clínico.  

http://dre.pt/application/dir/pdf1s/2014/04/07500/0245002465.pdf
http://dre.pt/application/dir/pdf1s/2014/04/07500/0245002465.pdf
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A identificação dos doentes elegíveis para um ensaio clínico pode ser realizada em consulta médica, cabendo ao 

médico identificar os candidatos. No entanto, este apenas pode fazer o screening, com a identificação dos 

critérios de inclusão e de exclusão, e a recolha do histórico clínico se o doente assinar um consentimento 

informado, com informação clarificadora dos obetivos do ensaio, riscos e benefícios inerentes. Após estes 

procedimentos, é realizada a randomização, através do Interactive Web Response System (IWRS), que aloca o 

doente a um braço do tratamento possível (braço do tratamento, do placebo ou ainda de um outro comparador) 

podendo ser realizada com ou sem ocultação. De seguida, o doente realiza visitas de seguimento periódicas para 

realizar consultas médicas e levantar medicação. A documentação do dossier relativa aos doentes e a todas as 

etapas do Ensaio Clínico devem ficar armazenadas por um período de 15 a 20 anos, de acordo com as 

indicações do promotor. 

A receção dos medicamentos de Ensaios Clínicos (MEC) é realizada por um farmacêutico. Este confirma os 

produtos, verifica os lotes e prazos de validade, a integridade das embalagens, regista a data e a hora da receção 

na guia de remessa, verifica a conformidade de todas as condições exigíveis e faz a sua confirmação no IWRS. 

Alguns MEC fazem-se acompanhar ao longo do seu transporte por um dispositivo de controlo de temperatura, 

com o objetivo de assegurar que foram respeitadas as condições de conservação do medicamento experimental. 

O armazenamento do medicamento experimental é realizado numa área dos SF de acesso restrito, de acordo 

com o descrito na brochura do investigador e no Protocolo de Ensaio, no qual o farmacêutico efetua o registo 

diário da temperatura da sala de armazenamento e dos frigoríficos, recorrendo ao sistema Vigie® para o 

controlo da temperatura dos medicamentos de conservação a 2 a 8ºC. A dispensa dos medicamentos de Ensaios 

Clínicos inicia-se com a receção do formulário de prescrição. O farmacêutico recorre ao sistema IWRS para 

selecionar o respetivo fármaco a administrar a cada doente, através de um número específico ou lote de 

medicamentos. A medicação não utilizada pelos participantes é recolhida pelo FR, o que permite verificar a 

adesão à terapêutica, sendo de seguida as embalagens armazenadas em local próprio. No HB os MEC são 

devolvidos ao promotor, que é o responsável pela sua destruição. 
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Anexos 

Anexo 12 - cronograma das atividades realizadas no HB 

Semana do estágio no HB Área dos SF  

2 a 6 de Setembro Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos 

9 a 13 de Setembro Hospital de Dia Oncológico 

16 a 20 de Setembro Unidade de Preparação de Estéreis (UPE) e 

Farmácia Galénica 

23 a 27 de Setembro  Unidade de Ambulatório dos Serviços 

Farmacêuticos 

30 de Setembro  a 4 de Outubro Distribuição Clássica 

7 a 11 de Outubro Ditribuição Clássica 

14 a 18 de Outubro Intervenção Farmacêutica 

21 a 25 de Outubro  Gestão e Ensaios Clínicos  

28 a 31 de Outubro  
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Anexo 213 – Trabalho de otimização dos stocks realizado no HB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. O quadro representa cada uma das estantes de medicamentos do armazém geral do HB, com as 

respetivas prateleiras. Neste trabalho de optimização dos stocks, proposto pela diretora dos SF do HB, realizei o 

cálculo do número máximo de embalagens de cada medicamento, possível de armazenar em cada um dos 

respectivos locais de armazenamento. Cada quadro apresenta esquematizado, de acordo com o local de 

armazenamento, os nomes dos medicamentos por DCI, código interno do HB e dosagem, assim como o número 

de unidades de cada medicamento correspondente ao número de embalagens determinadas.  
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Figura 2 (quadros A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L e M). Cada um dos quadros representados 

corresponde a uma estante do armazém geral de medicamentos do HB, com os respectivos medicamentos, 

estimativa do número de embalagens passíveis de serem armazenadas nos respectivos locais de armazenamento, 

assim como o cálculo correspondente ao número de unidades de cada medicamento.  
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Anexo 314 – Trabalho realizado: “Síndrome do Intestino Curto” 
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