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Resumo 

O estágio curricular corresponde à etapa final do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, onde o estudante tem oportunidade de contactar com a realidade profissional 

e aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Tendo este a duração de 6 meses, 

pode ser ou não dividido em 2 partes, Farmácia Hospitalar e Farmácia Comunitária. 

A Farmácia Hospitalar é um dos grandes ramos onde o farmacêutico poderá intervir, 

sendo a sua prática centralizada no utente. O farmacêutico hospitalar desempenha um papel 

ativo na pesquisa contínua do melhor tratamento ao menor custo, de modo a conseguir obter 

os medicamentos de que os doentes necessitam. Além disso, é também responsável pela 

seleção, aquisição, aprovisionamento, armazenamento e distribuição de medicamentos e 

produtos farmacêuticos, produção de medicamentos, participação em comissões técnicas, 

colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos, entre outras funções.  

O presente relatório tem como objetivo descrever o funcionamento dos Serviços 

Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia, no qual tive a oportunidade de realizar o meu 

estágio que decorreu entre o dia 2 de Setembro e 31 de Outubro.  
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1. Grupo Trofa Saúde 

O Grupo Trofa Saúde integra uma ampla rede de unidades hospitalares localizados 

essencialmente na região norte do país. É já uma referência a nível nacional, servindo uma 

população superior a 4 milhões de habitantes. O seu principal objetivo é melhorar a forma de 

cuidar dos seus clientes através da prestação de cuidados de saúde personalizados que vão 

desde a prevenção, educação, proteção, tratamento da doença, reabilitação, entre outros.  

Atualmente fazem parte do GTS 14 unidades hospitalares - Hospital Privado da Alfena 

(HPAV), Hospital Privado da Amadora (HPA), Hospital Privado de Braga (HPB), Hospital 

Privado de Braga Centro (HPBC), Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital de Dia de 

Famalicão (HDF), Hospital Privado de Gaia (HPG), Hospital de Dia de Guimarães (HDG), 

Hospital de Dia de Loures (HDL), Hospital de Dia da Maia (HDM), Hospital de Dia de São João 

da Madeira (HDSJM), Hospital Privado Senhor do Bonfim (HPSB), Hospital Privado de Vila 

Real (HPVR) e Hospital Privado da Trofa (HPT), sendo este último a unidade pioneira do Trofa 

Saúde Hospital [1,2].  

 

1.1. Hospital Privado de Gaia 

O HPG situa-se no centro da cidade de Vila Nova de Gaia, tendo sido inaugurado no 

dia 12 de Janeiro de 2015. Foi concebido de forma a responder às necessidades de todos os 

doentes, com especial foco nos utentes de Gaia e concelhos adjacentes. 

Apresenta diversos serviços tais como análises clínicas, anatomia patológica, bloco 

operatório, bloco de partos, fisioterapia, exames complementares de diagnóstico, 

internamento, Unidade Integrada de Convalescença, Reabilitação e Manutenção (UICRM), 

urgência e consultas externas.  

Esta unidade hospitalar é atualmente liderada pelo Dr. Nuno Brito (Diretor Clínico) e Dr. 

Tiago Afonso (Administrador) [3].  

 

2. Organização e gestão dos serviços farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, assegura a 

terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação 

científica e de ensino.  

Os SFH do GTS estão distribuídos pelas diversas unidades de saúde do grupo e são da 

responsabilidade da Dra. Patrícia Moura. Por conveniência técnica e económica, são geridos 
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por um armazém centralizado designado de Farmácia Central (FC), com sede no HPSB. A 

FC tem como objetivo satisfazer os pedidos de cada um dos hospitais e rececionar as 

encomendas diretamente dos fornecedores. Este armazém possui um maior número de 

funcionários de forma a responder às necessidades do grupo, ou seja, assegurar a boa gestão 

de encomendas e respetiva distribuição das mesmas aos hospitais. 

Os SFH de cada unidade do GTS é composta exclusivamente por um farmacêutico 

responsável, que assume a direção técnica, com a exceção das unidades de saúde HDF, 

HDG, HDL, HDM e HDSJM. Os hospitais de dia não possuem nas suas infraestruturas 

internamentos logo não necessitam de ter SFH próprios. Como tal, os SFH são assegurados 

pelo HPT, HPB, HPA HPBN e HPG, respetivamente. 

A Direção Técnica dos SFH do HPG é assegurada pela Dra. Nádia Varela, que é 

responsável por garantir a distribuição clássica de medicamentos e produtos farmacêuticos 

aos serviços clínicos, a preparação e respetiva distribuição da medicação unidose e a restante 

gestão dos medicamentos e produtos farmacêuticos do HPG e do HDSJM. De forma a garantir 

o bom funcionamento dos serviços farmacêuticos, foi criado um plano operacional contendo 

as tarefas a serem realizadas de manhã e de tarde para cada dia da semana, o qual é 

cumprido.   

O plano operacional dos SFH do HPG já se encontrava definido e incluía todas as 

tarefas realizadas de manhã e à tarde em cada dia da semana, assim como as tarefas 

realizadas diariamente. Durante o meu estágio, sentiu-se a necessidade de alterar este plano, 

pois o número de doentes internados e no UICRM veio a diminuir, e como tal não havia 

necessidade de repor os internamentos 3x/semana. Posto isto, eu e a Dra. Nádia chegámos 

à conclusão que seria melhor repor os internamentos às segundas e quintas, a Urgência às 

segundas, quartas e sextas e o Bloco à sexta-feira de manhã (anexo I).  

 

2.1. Localização geográfica e horário de funcionamento  

Os SFH do HPG encontram-se localizados no piso 5 da torre azul e tem como horário 

de funcionamento de segunda a sexta-feira das 9:00h às 18:00h. Este horário é definido pela 

Comissão Executiva da unidade de saúde e encontra-se afixado num local adequado e visível 

para os utilizadores. Nas situações em que seja necessário adquirir medicação fora do horário 

de funcionamento da farmácia, o enfermeiro de serviço poderá dirigir-se à farmácia 

acompanhado por um funcionário da manutenção e deverá preencher o documento “Registo 

de Levantamento de Medicação” que se encontra afixado à beira da entrada da farmácia.  
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2.2. Organização e caracterização do espaço físico e funcional dos Serviços 

Farmacêuticos 

A Farmácia Hospitalar do HPG é um espaço amplo, bem organizado segundo a 

metodologia kaizen e com boa luminosidade. Os seus parâmetros de temperatura e humidade 

encontram-se monitorizados e continuamente registados com um sistema de alerta 

(temperatura inferior a 25º C, proteção da luz solar direta e humidade inferior a 60 %). 

Além disso, apresenta uma relação de proximidade com os sistemas de circulação 

vertical como elevadores, o que facilita o acesso interno e externo. Desta forma, os SFH do 

HPG cumprem os requisitos descritos no “Manual de Farmácia Hospitalar” referente à 

localização [4].  

Este espaço é constituído por diversas áreas: área de receção de encomendas, área de 

satisfação de pedidos, área de gabinete, zona de reembalamento e etiquetagem, lavatório, 

armazém, área de apoio à distribuição (clássica e unitária), área de saída de encomendas e 

área de stock avançado. A área de satisfação de pedidos está subdividida de acordo com os 

serviços clínicos: Internamento 9, Internamento 10, Internamento 11, Medicina Dentária, 

Urgência, Fisioterapia, Consulta Externa 7, Consulta Externa 5, Esterilização, Endoscopia, 

Bloco Operatório e Imagiologia. Além disso, existe uma área específica dedicada à satisfação 

de pedidos para os serviços do HDSJM.  

O armazém possui medicamentos de diversas formas farmacêuticas tais como 

comprimidos, cápsulas, saquetas, ampolas, enemas, soluções orais, colírios, pomadas e 

cremes. Contém ainda grandes volumes, como soros e água destilada, produtos 

farmacêuticos inflamáveis, produtos de nutrição, medicina dentária, imagiologia, desinfeção, 

material de penso e hemostáticos locais, hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos.  

O armazenamento do stock existente encontra-se devidamente organizado segundo a 

sua forma farmacêutica. Os medicamentos e produtos farmacêuticos são armazenados por 

ordem alfabética em compartimentos diferenciados e devidamente identificados pela 

substância ativa, dosagem e prazo de validade. Os estupefacientes e psicotrópicos, bem 

como as benzodiazepinas encontram-se armazenados no cofre e todos os produtos 

termolábeis, tais como insulinas e vacinas, encontram-se armazenados no frigorífico, a 

temperaturas devidamente controladas e situadas entre os 2-8°C.  

Como não é possível armazenar todos os medicamentos ou produtos farmacêuticos no 

respetivo lugar, uma grande parte destes, encontra-se num local específico designado de 

stock avançado. Além disso, existe uma zona para o armazenamento dos medicamentos 

extra-formulário e dos medicamentos fracionados.  

De modo a encontrar os produtos e medicamentos disponíveis na farmácia, encontra-

se afixado na porta uma lista com a respetiva localização dos mesmos.  
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2.3. Gestão de Recursos Humanos 

Os recursos humanos são a base para o bom funcionamento dos SFH, nomeadamente 

na prestação de serviços, devendo ser dotados de uma equipa adequada, em termos de 

quantidade e qualidade, de modo a promover a organização da Farmácia Hospitalar e a 

melhoria do seu desempenho.  

Relativamente ao GTS, cada unidade hospitalar apresenta um farmacêutico que 

assume a direção técnica sob supervisão da Dra. Patrícia Moura, Farmacêutica Hospitalar 

Coordenadora que desempenha funções na FC. Além disso, os SFH possuem assistentes 

operacionais e assistentes técnicos que colaboram para o bom funcionamento dos serviços 

prestados.  

Como referido anteriormente, a Diretora Técnica dos SFH do HPG e do HDSJM é a Dra. 

Nádia Varela, sendo que atualmente não possui assistente técnico.  

 

2.4. Sistema Informático 

Todas as unidades hospitalares do GTS utilizam o sistema informático CPC-HS 

(Companhia Portuguesa de Computadores – Healthcare Solutions), desenvolvido pela Global 

Intelligent Technologies (Glintt). Este sistema permite acompanhar o doente desde o momento 

da sua admissão e prescrição médica, ao registo de medicamentos e atos realizados no 

hospital. Além disso, é possível a aquisição e gestão de stocks de medicamentos e produtos 

farmacêuticos dos vários serviços clínicos com posterior atualização automática, realização 

de pedidos semanais, validação de prescrições, satisfação de pedidos, transferências ou 

empréstimos de produtos e gerar mapas da dose unitária. 

O sistema informático é uma ferramenta essencial para a boa gestão dos SFH, uma vez 

que proporciona uma comunicação e distribuição eficientes no âmbito interno dos SFH e na 

coordenação com os restantes serviços hospitalares. 

Além disso, na FC, existem mais dois sistemas informáticos – o PHC® Software e o 

Intranet. O PHC® Software é utilizado para emissão de guias de transporte e para a receção 

informática de encomendas na FC. O Intranet é utilizado para validação do stock e satisfação 

de pedidos dos SFH do GTS. 

 

2.5. Sistema de Gestão de Qualidade 

A qualidade em saúde é definida pelo conjunto de propriedades de um serviço de saúde 

que conferem a aptidão para satisfazer as necessidades implícitas e explícitas dos doentes.  
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O sistema de gestão de qualidade corresponde a procedimentos padronizados e 

devidamente documentados, que permitem assegurar as condições de segurança da equipa 

de trabalho, instalações, medicamentos, instrumentos e aparelhos utilizados [4]. O sistema 

implementado no GTS segue os procedimentos descritos no “Manual de Procedimentos dos 

Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde”, que são revistos e atualizados 

periodicamente. Além disso, o HPG é sujeito regularmente a auditorias internas e externas, 

que permitem detetar possíveis não conformidades e intervir de forma corretiva. 

Os SFH, assim como os restantes SC do GTS, estão certificados segundo a Norma ISO 

9001:2008 da Associação Portuguesa de Certificação (APCER), que permite garantir a 

qualidade dos serviços de saúde prestados. 

 

3. Gestão de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos 

Médicos 

A gestão de medicamentos é uma das funções dos SFH, que consiste num conjunto de 

procedimentos, que visam garantir a utilização e dispensa adequada de medicamentos nas 

condições ideais para os doentes. Esta gestão é realizada informaticamente, com atualização 

automática de stocks.  

Ainda assim, é efetuado, pelo menos uma vez por ano, o controlo do stock dos 

medicamentos existentes nos SFH e nos restantes SC. Alguns medicamentos, como os 

Medicamentos de Uso Condicionado, são sujeitos a contagens mais frequentes.  

A gestão de medicamentos tem várias fases - seleção, aquisição e armazenamento, 

distribuição e administração do medicamento ao doente [4].  

 

3.1. Seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

A seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é baseado 

no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e nas necessidades 

terapêuticas dos doentes do hospital. Os medicamentos incluídos neste formulário são 

selecionados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, tendo em conta as necessidades 

terapêuticas dos doentes, na melhoria da sua qualidade de vida e em critérios fármaco-

económicos. A aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é 

da responsabilidade do farmacêutico hospitalar. 

Nas unidades hospitalares do GTS, o formulário hospitalar do grupo baseia-se no 

FHNM, assim como nas necessidades terapêuticas dos doentes, sendo a seleção da 

responsabilidade da Coordenadora dos serviços farmacêuticos e do Diretor Clínico. 
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No formulário hospitalar do GTS constam todos os medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos que deverão fazer parte do stock da farmácia. No 

entanto, nem todos os medicamentos que se encontram na farmácia pertencem ao formulário 

do grupo e por isso são designados por Medicamentos Extra-Formulário. Este é constituído 

por medicamentos para os quais existe justificação da prescrição do medicamento ao doente 

e que são previamente aceites pela responsável da farmácia do HPG.  

 
 

3.2. Sistemas e critérios de aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos 

e dispositivos médicos 

No GTS, a aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

é da responsabilidade da Coordenadora dos SFH em articulação com o FH de cada unidade 

hospitalar do grupo, que avalia os stocks e consumos de cada hospital e gere a aquisição de 

forma a satisfazer todas as necessidades dos SFH.  

A gestão de stocks é uma tarefa fundamental de forma a evitar possíveis ruturas de 

stock ou a existência de produtos com pouca rotação. No HPG, os stocks ideais estão 

definidos de modo a satisfazer as necessidades do hospital durante um período de 14 dias. 

Os pedidos dos produtos são efetuados quinzenalmente à quinta-feira ao final do dia, pelo 

farmacêutico responsável de cada unidade no sistema informático. Este pedido é gerado 

automaticamente de acordo com os consumos semanais e o stock informático de cada 

produto, podendo ser alterado pelo farmacêutico em caso de necessidade. O pedido é 

enviado à FC, onde são recolhidos todos os pedidos dos diversos hospitais e enviados para 

o departamento de compras, que é responsável por efetuar o pedido aos laboratórios por 

email, num período máximo de 24 horas.  

Em caso de necessidade de um medicamento, produto farmacêutico ou dispositivo 

médico que não se encontre em stock no armazém dos SFH e que por sua vez seja 

comercializado numa farmácia comunitária, é possível recorrer à Farmácia Portela situada em 

Vila Nova de Gaia para realizar o pedido e adquirir o produto. Se o produto for exclusivamente 

de uso hospitalar, poderá ser efetuado um pedido de empréstimo a uma das unidades do 

grupo ou até a um hospital público. 

 

3.3. Receção e conferência de encomendas 

Após realização do pedido quinzenal, os medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos são rececionados no Serviço de Aprovisionamento da FC. No ato da 

receção da encomenda, a fatura e/ou guia de transporte deve ser assinada por um funcionário 

devidamente habilitado para esse efeito. Todos os produtos são verificados em termos 
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qualitativos, quantitativos, de integridade e prazo de validade. Posteriormente, é efetuada a 

introdução dos produtos rececionados e respetivas quantidades no programa PHC®, a 

encomenda é confirmada e registada no programa Intranet para que os produtos 

rececionados entrem em stock no CPC®.  

Após conclusão desta etapa, os produtos são distribuídos e rececionados pelos SFH de 

cada unidade hospitalar na área designada “Receção de Encomendas”. É necessário 

proceder à verificação da encomenda, com o auxílio da guia de transporte e/ou fatura, que se 

realiza na zona de “Conferência de Encomendas”. Tal como efetuado na FC, os produtos 

devem ser conferidos qualitativamente e quantitativamente, segundo a integridade e prazos 

de validade. No momento da receção da encomenda, deve ser dada prioridade aos produtos 

de frio, hemoderivados e estupefacientes. No final é feito o registo de entrada da encomenda 

no sistema informático e a guia de transporte é armazenada em arquivo próprio.  

As encomendas de grandes volumes, como os soros, são entregues diretamente à 

unidade hospitalar que efetuou pedido, sem que seja necessário passar pela FC. Nestas 

situações, o FH deve conferir a documentação que acompanha a encomenda, assinar a nota 

de entrega e devolver o triplicado ao transportador. A cópia da fatura deve ser enviada por 

email para a FC e o original é enviado por um transportador do departamento de logística do 

GTS assim que possível. 

 

3.4. Reembalagem e Etiquetagem  

A reembalagem e etiquetagem de medicamentos unidose deve ser efetuada de modo a 

garantir a segurança e qualidade do medicamento. É necessário a existência de 

equipamentos de reembalagem de medicamentos que asseguram condições de segurança e 

permitam a identificação correta do medicamento reembalado.  

A realização desta etapa ocorre quando os medicamentos de administração oral, como 

comprimidos e cápsulas, não cumprem as regras necessárias de segurança e boas práticas 

exigidas para que sejam distribuídos em dose unitária, ou seja, quando não apresentam a 

identificação da substância ativa, prazo de validade e lote por unidade, medicamentos 

fracionados ou medicamentos não embalados por unidade. 

No processo de reembalagem, é efetuado o corte individual dos blisters, e posterior 

embalamento através de uma máquina de embalamento automático stracar. A desblisteração 

não deve ser efetuada para não diminuir o PV para 6 meses. De seguida, procede-se à 

etiquetagem de cada unidade, sendo que a etiqueta deve conter o código de barras com o 

código interno de cada medicamento, a designação DCI (princípio ativo, dosagem e forma 

farmacêutica), lote e PV. 
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No GTS, o reembalamento é realizado na FC, que posteriormente reencaminha os 

medicamentos para os SFH de cada hospital. No HPG, este processo é executado em caso 

de fracionamento de medicamentos ou medicamentos não embalados por unidade. O 

fracionamento é realizado quando se pretende obter doses inferiores às comercializadas de 

um determinado medicamento, sem alterar as suas propriedades físico-químicas e 

biofarmacêuticas. Deve ser feita a etiquetagem dos medicamentos fracionados, em que são 

impressos etiquetas com a DCI, quantidade reembalada correspondente a cada unidade (por 

exemplo “1/2”, “1/4” ou “3/4”), o lote (igual ao da embalagem inicial) e o PV. Quanto ao PV, 

este deve ser correspondente a um período de 6 meses após o dia de reembalagem, exceto 

nos medicamentos em que o PV termina antes dos 6 meses. Deve ser sempre impressa uma 

etiqueta em excesso de forma a efetuar o registo em documento apropriado - “Folha de registo 

de reembalagem de medicamentos”. O preenchimento deste documento deve incluir a DCI, 

dose inicial, lote e PV atribuídos pelo fabricante, fabricante, dosagem reembalada, número de 

unidades reembaladas, lote e PV atribuídos pelos SFH, rótulo, data do reembalamento, 

assinatura do farmacêutico e local destinado à colagem da etiqueta impressa.   

 

3.5. Armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 

O armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

deve ser executado de forma a garantir as condições necessárias de espaço, luz, 

temperatura, humidade e segurança dos mesmos. Deste modo, é importante assegurar que 

hajam condições ambientais adequadas através de sistemas que monitorizem e registem 

estes parâmetros com sistema de alerta, tais como, temperatura inferior a 25º C, proteção da 

luz solar direta e humidade inferior a 60 %. 

Como referido anteriormente, os SFH do HPG contêm diversas áreas destinadas ao 

armazenamento de medicamentos, PF e DM. Os produtos que não requerem condições 

especiais de armazenamentos são acondicionados em prateleiras ou armários devidamente 

rotulados, segundo a sua forma farmacêutica, por ordem alfabética da substância ativa e por 

ordem crescente da dose. [4] Este procedimento é efetuado de acordo com o princípio First 

Expired, First Out (FEFO), que significa que os lotes dos produtos com menor PV devem ser 

acondicionados à frente para permitirem um acesso mais fácil, evitando a acumulação de 

stock de produtos com PV a expirar [5].  

Em alguns casos, certos medicamentos são igualmente armazenados no “Stock 

avançado”, quando não existe espaço suficiente para todos no local de arrumação a que se 

destinam normalmente. No entanto, existem medicamentos ou PF que requerem condições 

específicas de armazenamento, como é o caso dos medicamentos estupefacientes e 
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psicotrópicos, medicamentos termolábeis, medicamentos fotossensíveis, medicamentos 

inflamáveis e gases medicinais. 

 

3.5.1. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos bem como as benzodiazepinas 

requerem um controlo específico, devido à dependência e habituação que podem causar. Por 

este motivo, são armazenados em cofre com fechadura de segurança e acesso restrito. O 

acondicionamento é realizado em prateleiras devidamente identificadas e organizadas por 

ordem alfabética [4]. O stock avançado destes medicamentos está igualmente armazenado 

no cofre, nas prateleiras inferiores. O Sugamadex, apesar de não pertencer a esta classe de 

medicamentos, é armazenado no cofre devido ao seu elevado custo de requisição. 

 

3.5.2. Medicamentos termolábeis 

Os medicamentos termolábeis, como as insulinas e as vacinas, devem ser conservados 

a uma temperatura entre 2 e 8ºC num frigorífico acoplado a um sistema de controlo da 

temperatura, que regista diariamente o seu valor de forma a permitir a sua análise e controlo. 

Caso a temperatura do frigorífico aumente significativamente, o sistema dispara um alarme 

automático e o serviço de manutenção do HPG é imediatamente notificado. 

Além da temperatura do frigorífico, existem outros parâmetros como a temperatura e 

humidade da farmácia que são monitorizados de forma constante pela manutenção. O registo 

destes parâmetros são enviados semanalmente aos SFH, sob a forma de gráficos sendo que, 

na presença de picos estes deverão ser justificados pelo farmacêutico responsável. Estes 

gráficos são devidamente assinados e arquivados numa capa própria.  

 

3.5.3. Medicamentos fotossensíveis 

Os medicamentos fotossensíveis, tais como a amiodarona, dopamina e ciprofloxacina, 

são armazenados ao abrigo da luz, podendo permanecer em embalagens adequadas ou 

envolvidas em folha de papel de alumínio. Neste último caso, é necessário colocar 

exteriormente uma etiqueta que inclui a DCI, forma farmacêutica, lote e PV do medicamento. 
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3.5.4. Medicamentos inflamáveis  

Os medicamentos inflamáveis, devido à sua natureza, são armazenados em local 

individualizado de modo a resguardar o contacto com outros medicamentos e PF. Encontram-

se num armário fechado em bacias de retenção devidamente identificadas de forma a prevenir 

derrames. 

 

3.5.5. Gases Medicinais 

Os gases medicinais, por questões de segurança, são armazenados numa área 

individualizada que se localiza num piso diferente dos SFH. 

 

3.6. Carros de Emergência 

Os carros de emergência contêm medicação e material necessário em situações de 

emergência e estão disponíveis nos vários serviços do HPG. Estes carros estão selados e, 

sempre que um produto é retirado, deve ser reposto antes que o carro volte a ser selado. Na 

Urgência encontra-se, ainda disponível um saco de emergência, cuja constituição tem como 

objetivo satisfazer as necessidades inerentes a um possível transporte de emergência. 

 

3.7. Controlo dos prazos de validade 

O prazo de validade é um parâmetro importante de garantia de qualidade e viabilidade 

de um fármaco, sendo por isso necessário um controlo rigoroso que é da responsabilidade 

dos SFH. O controlo do PV é realizado de forma trimestral, em que se efetua a verificação e 

registo do PV do stock da farmácia. 

 Perante a presença de medicamentos e produtos com validade inferior a 3 meses estes 

são identificados com a etiqueta “Atenção Prazo de Validade a Terminar”. No caso de 

existirem nos SC medicamentos com PV inferior a 3 meses, estes contactam os SFH para os 

substituir, caso tenham disponíveis os mesmos medicamentos com validade superior. No 

entanto, se não existirem são mantidos nos SC, mas identificados com a etiqueta “Atenção 

Prazo de Validade a Terminar”. Além disso, se no mesmo compartimento existirem outras 

unidades com validade superior deve separar-se os que têm validade a expirar num saco de 

plástico e colocar a etiqueta “Atenção utilizar primeiro”. Estas etiquetas têm cor branca e 

são sublinhadas com marcador fluorescente, de modo a alertar para o PV. Quando a validade 

dos medicamentos termina antes de serem utilizados, estes são rejeitados no contentor 

“Resíduos Hospitalares”. 
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Para evitar esta situação, deve dispensar-se, sempre que possível, os medicamentos 

com PV a terminar na DIDDU, uma vez que serão administrados imediatamente ao doente. 

Alternativamente, pode transferir-se estes medicamentos para um serviço cuja probabilidade 

de utilização seja superior. 

Durante o meu estágio verifiquei os prazos de validade dos medicamentos, de forma a 

separar os que já tinha expirado e identificar os que possuíam validade a terminar. Assim 

sendo, durante a dispensa dos medicamentos por DIDDU, tive o cuidado de enviar sempre os 

medicamentos com prazo de validade menor.      

 

4. Sistemas de distribuição de medicamentos 

A distribuição dos medicamentos é uma função desempenhada pelos SFH que tem 

como objetivos conseguir uma melhor gestão dos gastos com medicamentos, maior 

segurança dos doentes contribuindo para a diminuição de erros associados à dispensa e 

administração, garantir a disponibilidade do medicamento onde e quando é necessário, 

contribuindo para a adesão à terapêutica e garantir o cumprimento dos procedimentos legais 

que envolvem o medicamento. No HPG são executados quatro tipos de distribuição - 

distribuição clássica, DIDDU, distribuição em regime ambulatório e os circuitos especiais de 

aquisição de medicamentos. 

 

4.1. Distribuição Clássica 

O sistema de distribuição clássica ou tradicional consiste na reposição de stocks por 

níveis, ou seja, de cada serviço clínico do hospital, no qual existe um armário onde são 

guardados os medicamentos indispensáveis ao funcionamento do serviço, de acordo com as 

necessidades do mesmo. É definido um stock ideal pelo enfermeiro responsável e o 

farmacêutico com base nas necessidades, sendo que a reposição desse stock é realizada 

pelos SFH. 

No HPG, o FH dirige-se diretamente aos internamentos e à urgência de forma a verificar 

o stock existente e repor o que está em falta. Para os restantes SC, é gerado automaticamente 

um pedido semanal pelos Enfermeiros Responsáveis através do sistema informático e o FH 

valida e separa o pedido. Os pedidos são gerados separadamente para medicamentos, soros 

e embalagens vazias. Relativamente ao stock do UICRM, este é verificado uma vez por 

semana.  

 Tal como já foi referido, durante o meu estágio, a reposição de stock dos internamentos 

era realizada às segundas, quartas e sextas. No entanto, devido ao número reduzido de 
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utentes existentes nestes serviços, eu e a Dra. Nádia concluímos que seria suficiente fazer 

esta reposição duas vezes na semana, ou seja, às segundas e quintas.  

O sistema informático permite consultar a existência de pedidos por parte dos serviços, 

para que os SFH os satisfaçam caso haja stock dos produtos necessitados. À medida que os 

pedidos são satisfeitos, é impresso um documento referente a cada um dos pedidos que inclui 

a DCI do medicamento ou nome do PF, quantidade pedida, quantidade existente em stock na 

farmácia e um espaço para preenchimento manual da quantidade dispensada. Após a 

separação física dos produtos requisitados, é efetuado a satisfação do pedido 

informaticamente, onde ocorre transferência direta do stock da farmácia para o stock do 

serviço, é impresso a guia de entrega que fica junto do pedido na área “satisfação de pedidos” 

a aguardar que uma auxiliar o venha levantar.  

Em determinados casos podem surgir pedidos urgentes, sendo o produto ou 

medicamento disponibilizado pelo FH caso possua em stock na farmácia. Se o produto não 

existir em stock, o farmacêutico deverá consultar informaticamente os stocks das restantes 

unidades hospitalares do grupo de forma a pedir um empréstimo a quem possuir maior 

quantidade do produto solicitado. Se ainda assim não for possível adquirir o produto em 

questão devido à sua inexistência nas unidades, o FH pode solicitá-lo à Farmácia Portela. 

Contudo, se o medicamento for exclusivamente de uso hospitalar, o pedido pode ser solicitado 

a um hospital público. 

 

4.1.1. Empréstimos e devoluções a outras instituições 

No seguimento do que foi referido anteriormente, pode haver a necessidade de realizar 

um pedido de empréstimo de medicamentos ou PF a outras unidades hospitalares do grupo, 

caso uma das unidades não possua o produto em stock. Estes empréstimos requerem a 

entrega de um exemplar do mesmo medicamento ao hospital que o cedeu, na mesma 

quantidade e no período definido pelos FH das unidades hospitalares envolvidas.  

Sempre que seja efetuado um empréstimo, é impresso uma guia de transporte e um 

documento, em duplicado, correspondente ao empréstimo, que são enviados juntamente com 

o medicamento para o hospital requerente. Assim que for concedido stock ao hospital que 

efetuou o pedido, o farmacêutico deve proceder à devolução do empréstimo, em que imprime 

um documento referente a essa devolução e uma guia de transporte, em duplicado, para 

acompanhar o medicamento. No final deste processo, todos estes documentos deverão ser 

arquivados em ambos os hospitais envolvidos no empréstimo.  
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4.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

A distribuição de medicamentos em sistema de dose unitária corresponde à 

disponibilização de medicamentos em dose individualizada e em dose unitária para ser 

administrada de uma só vez e a determinada hora a um doente [6]. Tem como principais 

objetivos aumentar a segurança no circuito do medicamento, conhecer melhor o perfil 

farmacoterapêutico dos doentes, reduzir os riscos de interação medicamentosa e racionalizar 

melhor a terapêutica.  

No HPG este procedimento é efetuado para os doentes dos internamentos do piso 9 e 

10, para a unidade de cuidados intermédios (UCI) e para a UICRM 9 e 10, para um período 

que vai desde as 20h01 de um dia até às 20h01 do dia seguinte. O Médico é responsável por 

efetuar a prescrição médica por via eletrónica no sistema informático CPC®, ficando 

disponível para validação pelos SFH. O farmacêutico tem como função interpretar e validar a 

prescrição de forma a elaborar o perfil farmacoterapêutico do doente. Este processo é 

fundamental na deteção de possíveis erros de prescrição, tais como posologia inadequada, 

interações farmacológicas, duplicação da terapêutica ou existência de algum medicamento 

extra-formulário. Caso a prescrição apresente alguma inconformidade, o FH deve contactar o 

médico prescritor, de forma a proceder às alterações necessárias. A validação das 

prescrições médicas pelos SFH é realizada diariamente de manhã mas também ao longo do 

dia na eventualidade de existirem alterações à prescrição ou novas entradas no sistema. Após 

a validação de todas as prescrições, são gerados informaticamente os mapas de distribuição 

em dose unitária, organizados por serviço e por ordem numérica das camas. Os mapas são 

impressos juntamente com as etiquetas de identificação das gavetas que contêm o nome e 

GTS do doente, cama e serviço onde se encontra internado. As gavetas das cassetes de 

DIDDU são organizadas por ordem crescente do número de cama e são identificadas pelas 

etiquetas. Toda a medicação separada e preparada é colocada na respetiva gaveta do doente 

para distribuição. A preparação da dose unitária é feita por cama permitindo ao FH garantir 

um maior controlo sobre a terapêutica medicamentosa de cada doente.  

Os doentes que se encontram internados na UICRM fazem maioritariamente medicação 

crónica e possuem poucas alterações da terapêutica, por este motivo e de forma a gerir 

melhor o tempo, a preparação da dose unitária é realizada à terça e à quinta-feira. Posto isto, 

à terça-feira são preparadas as doses unitárias para quarta-quinta, quinta-sexta e sexta-

sábado, enquanto à quinta-feira são preparadas para sábado-domingo, domingo-segunda e 

segunda-terça. Nos restantes dias, antes das cassetes de DIDDU serem levadas para as 

respetivas UICRM, estas são revistas pelo farmacêutico. Todos os dias são gerados 

informaticamente mapas com possíveis alterações nas prescrições e caso estas existem, é 

necessário proceder à correção das gavetas em questão.      
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Quanto aos internamentos 9, 10 e UCI, a preparação da medicação é efetuada 

diariamente, visto que se tratam de utentes mais transitórios, como por exemplo, utentes 

cirúrgicos. Tal como acontece com a dose unitária das UICRM, após a validação das 

prescrições, são gerados no sistema informático os mapas de distribuição e preparam-se as 

gavetas. Estas são alteradas pelo farmacêutico caso hajam alterações da prescrição do 

doente e posteriormente entregues no respetivo internamento.  

Os SFH são responsáveis por garantir a medicação para o fim-de-semana, visto que 

neste período se encontra encerrado. A medicação deve ser entregue na sexta para os dias 

sexta-sábado, sábado-domingo e domingo-segunda. Por vezes, existem medicamentos ou 

PF cujo tamanho não é compatível com os das gavetas. Neste caso, devem ser dispensados 

num saco de plástico devidamente identificado com o nome do utente, GTS, número da cama 

e respetivo serviço. Além disso, certos medicamentos e PF não são dispensados na DIDDU, 

como soros, medicamentos utilizados em SOS, insulinas, hemoderivados, medicamentos de 

frio e injetáveis de grande volume, sendo dispensados a partir do stock do serviço onde o 

doente se encontra internado.  

Após entrega das malas unidose nos respetivos serviços, o enfermeiro de serviço 

procede à conferência das gavetas com base na folha cardex e no perfil farmacoterapêutico 

de cada doente.  

 

4.3. Distribuição em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório, pelos SFH, resulta 

da necessidade de haver um maior controlo e vigilância em determinadas terapêuticas, 

assegurar a adesão dos doentes à terapêutica e também pelo facto de a comparticipação ser 

unicamente a 100% quando dispensados pelos SFH. Este tipo de distribuição é destinado a 

doentes com patologias crónicas como hepatite C, SIDA, cancro, insuficiência renal e tem 

como principal objetivo possibilitar ao doente que realize a terapêutica em casa e sem custos 

na aquisição dos medicamentos. 

O Despacho n.º 13382/2012, de 4 de outubro, publicado na 2ª série do Diário da 

República a 12 de outubro de 2012, permitiu melhorar e uniformizar os procedimentos de 

monitorização dos medicamentos dispensados em ambulatório hospitalar [7]. A Circular 

Normativa nº 01/CD/2012 de 30 de novembro de 2012, publicada pelo INFARMED 

(Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde, I.P.), refere os procedimentos 

para a cedência de medicamentos no ambulatório hospitalar [8].  

Posto isto, a prescrição médica de medicamentos dispensados em regime de 

ambulatório deve ser realizada informaticamente, disponibilizando informações sobre o 
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doente, o seu diagnóstico e os medicamentos dispensados. Os medicamentos dispensados, 

bem como as suas quantidades e a data de dispensa são registados no SI pelo FH, através 

do número GTS ou nome do doente. O doente ou representante do mesmo é contactado para 

dirigir-se ao hospital de modo a proceder ao levantamento da medicação. Aquando da sua 

chegada, o FH é informado, efetua o registo da medicação dispensada na ficha do doente 

para a poder debitar e dirige-se à receção para a entrega. A medicação é fornecida ao doente 

em quantidade suficiente para um determinado período de tempo estipulado pelo médico 

prescritor, que corresponde normalmente a um mês. O médico deve requerer aos SFH uma 

autorização de dispensa de medicamentos em regime de ambulatório, caso se verifique 

alguma alteração na terapêutica do doente ou este inicie a toma de um novo medicamento. 

Durante o meu estágio tive a possibilidade de assistir à distribuição de medicamentos a 

uma doente em regime de ambulatório, sendo que neste caso específico, a medicação -

Tenofovir 245mg - foi fornecida para um período de 6 meses, visto que a doente era 

estrangeira e iria regressar ao seu país nativo.   

 

5. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

Existem certos medicamentos, que devido às suas características, são sujeitos a 

circuitos de distribuição e legislação especiais, estando por isso submetidos a um controlo 

mais rigoroso por parte dos SFH. Os medicamentos incluídos neste grupo de controlo restrito 

são os psicotrópicos e estupefacientes, Medicamentos de Autorização de Utilização Especial 

(AUE), os hemoderivados, os imunossupressores, os citotóxicos e os gases medicinais. 

 

5.1. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes exigem um tipo de distribuição 

especial, dadas as suas propriedades ansiolíticas, sedativas e hipnóticas, uma vez que 

provocam depressão das funções do SNC. Os estupefacientes utilizados em meio hospitalar 

são utilizados como analgésicos para aliviar dores mais intensas, que podem causar 

tolerância e dependência, e serem alvo de uso indevido e abusivo.  

No HPG, a encomenda destes medicamentos é realizada mensalmente durante a 

primeira semana de cada mês, tendo em conta os stocks ideias previamente definidos pelo 

FH. O pedido de encomenda é feito informaticamente, tal como acontece com os outros 

medicamentos e PF, no entanto é necessário o preenchimento do Anexo VII em duplicado, 

que acompanha a nota de encomenda. Este anexo consiste numa requisição que justifica o 

transporte destes medicamentos em que constam o número sequencial da requisição, número 

da nota de encomenda, laboratório ao qual se efetua a requisição, número do código, DCI da 
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substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e quantidade pedida. No final, a requisição 

deve ser assinada pelo farmacêutico responsável e adiciona o número de inscrição na Ordem 

dos Farmacêuticos, data e carimbo do GTS no modelo original e duplicado. Após entrega ao 

laboratório, este coloca a quantidade fornecida, assinatura, número de inscrição na Ordem 

dos Farmacêuticos, data e carimbo da entidade fornecedora em ambas as vias. No ato de 

receção, o farmacêutico dos SHF do HPG confirma se as quantidades recebidas estão em 

conformidade com as descritas no anexo VII. A entidade fornecedora arquiva o duplicado e 

envia o original para a entidade requisitante, que procede ao seu arquivo numa capa distinta. 

Estes documentos devem ficar arquivados em ambas as entidades por um período de 5 anos. 

No que diz respeito à dispensa e administração destes medicamentos, é necessário 

uma prescrição médica assim como o preenchimento de um segundo anexo, o anexo X. Assim 

sendo, no ato de administração de um MEP ao doente, o enfermeiro deve efetuar o registo 

neste anexo, onde constam a identificação do serviço, número do processo, identificação do 

medicamento utilizado, nome do doente, quantidade administrada e a rubrica de quem 

administrou. Cada requisição deverá corresponder a uma substância ativa e quando completa 

deve ser conferida e assinada pelo diretor do serviço para ser entregue ao FH de modo a 

proceder à reposição do stock. O farmacêutico é responsável por verificar se o anexo se 

encontra devidamente preenchido e, caso esteja conforme, procede à validação da 

quantidade administrada, numera sequencialmente a requisição e assina no local apropriado. 

O anexo é constituído por um original e um duplicado, sendo o original arquivado pelos SFH 

e o duplicado arquivado pelo serviço clínico em questão. Além disto, o FH faz o registo de 

todas as entradas e saídas destes fármacos, em ficheiro excel, onde constam a data de 

entrada/saída e a rubrica do farmacêutico, de modo a facilitar o controlo por parte do 

INFARMED.  

 

5.2. Medicamentos de Autorização de Utilização Especial (AUE) 

Todos os medicamentos de uso humano comercializados em Portugal requerem 

obrigatoriamente uma Autorização de Introdução no Mercado (AIM) concedida pelo 

INFARMED, após avaliação da sua segurança, qualidade e eficácia. Na eventualidade de ser 

necessário a utilização de um medicamento que não apresenta AIM, o hospital deve proceder 

ao pedido AUE ao INFARMED. Este pedido deverá ser realizado anualmente, durante o mês 

de Setembro, sendo efetuado um pedido único por cada medicamento necessário e é da 

responsabilidade do farmacêutico encarregue pelos SFH. Este documento deverá ser 

arquivado durante um período mínimo de 5 anos, sendo facultado sempre que solicitado pelo 

INFARMED. A validade da AUE coincide com a duração do tratamento para o qual foi 

solicitada, com o limite máximo de um ano. 
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5.3. Hemoderivados 

Os medicamentos derivados do plasma humano formam um grupo particular e 

diferenciado que exige um controlo rigoroso pelo facto de apresentarem elevado risco de 

contaminação. São compostos por proteínas plasmáticas de interesse terapêutico que não se 

podem sintetizar por métodos convencionais, pelo que são obtidos de plasma de dadores 

humanos sãos, através de um processo tecnológico adequado de fracionamento e 

purificação. Fazem parte deste grupo terapêutico a albumina, imunoglobulinas e fatores da 

coagulação.  

Os medicamentos hemoderivados, devido à sua variabilidade enquanto produtos de 

origem biológica, deverão dispor, para cada lote, de um Certificado Oficial Europeu de 

Libertação de Lote (COELL), emitido pelo INFARMED, reconhecido em qualquer país da 

Comunidade Europeia (CE). No caso dos medicamentos que possuam um COELL emitido 

por outro país, o INFARMED deverá emitir um Certificado de Autorização de Utilização de 

Lote (CAUL) [9].  

No GTS, as atividades referentes à requisição, distribuição e administração de 

medicamentos hemoderivados devem ser registadas no Modelo n.º 1804, com a designação 

“Medicamentos Hemoderivados – Requisição/Distribuição/Administração”, composto por 

duas vias: “via farmácia” e “via serviço”. Este modelo é constituído por 3 quadros (A, B e C). 

A requisição é realizada pelo médico, que preenche os quadros A e B onde consta o serviço 

requisitante, nome, número mecanográfico, identificação do doente, o hemoderivado, 

diagnostico/justificação clínica, dose/frequência e duração do tratamento. O farmacêutico é 

responsável pelo preenchimento do quadro C, valida a prescrição e numera de forma 

sequencial o número do registo, bem como, identifica o hemoderivado dispensado, a 

quantidade, o respetivo lote, laboratório, identifica o número de certificado do INFARMED 

(CAUL) e assina. Após o preenchimento deste anexo, o hemoderivado é enviado ao serviço 

requisitante, juntamente com a guia de transferência e o enfermeiro deve assinar no local de 

receção. A “via farmácia” é arquivada no SFH, enquanto a “via serviço” é anexada à ficha do 

doente. 

 

5.4. Citotóxicos 

Os fármacos citotóxicos ou citostáticos, são utilizados no tratamento de neoplasias 

malignas como adjuvantes da cirurgia ou da radioterapia. Estes podem ainda ser utilizados 

quando a radioterapia ou cirurgia são ineficazes ou não são opções a considerar. Por norma 

são utilizados protocolos de associação de citotóxicos de modo a obter resultados mais 

eficazes, ou seja, obter uma maior destruição das células tumorais. Na terapia com estes 

fármacos, é essencial acompanhar o doente pois provocam efeitos adversos marcados que 

lhe devem ser explicados.  
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O circuito destes medicamentos envolve o FH, médicos e enfermeiros. Inicialmente é 

realizado o diagnóstico pelo médico, em que este decide qual o protocolo quimioterápico mais 

apropriado a seguir para o doente em questão. É necessário emitir informaticamente a 

prescrição médica para posteriormente ser validada pelo farmacêutico e proceder-se à 

preparação do fármaco em causa. A prescrição médica deve possuir a identificação do 

doente, nome do citotóxico por DCI, tirando algumas exceções; dose; via de administração; 

peso (kg); altura (cm); superfície corporal (m2); médico prescritor e data de prescrição. Tal 

como referido anteriormente, o farmacêutico valida a prescrição e é emitido o mapa de 

produção que contém o lote, rótulos, concentração, PV e o laboratório dos fármacos. 

No HPG, os SFH não apresentam um local com condições apropriadas para a 

preparação de medicamentos citotóxicos. Posto isto, quando são necessários, o FH contacta 

a FC para proceder à sua preparação, em câmara de fluxo laminar numa sala com pressão 

de ar negativa. No final, os fármacos são rotulados com o lote, PV e o nome do doente a que 

se destinam, para serem enviados pelo serviço de transportes do GTS para o HPG. Além dos 

citotóxicos, é enviada a guia de transporte e o mapa de produção emitido. No ato da receção, 

o FH deve assegurar a integridade dos fármacos, verificar se corresponde ao doente em 

questão e entregar ao enfermeiro responsável pela sua administração. 

 

5.5. Sugamadex 

O Sugamadex é um medicamento indicado para reversão do bloqueio muscular induzido 

por fármacos anestésicos como o rocurónio e vecurónio, em adultos. Apesar de inicialmente 

não estar incluído nos medicamentos que exigem um controlo específico por parte dos SFH 

do GTS, este fármaco tem vindo a ser muito utilizado pelos anestesistas do grupo e devido 

ao elevado custo de aquisição, foi definido que possuísse um controlo rigoroso. Deste modo, 

aquando a utilização deste medicamento, é obrigatório o preenchimento de um documento de 

justificação de utilização - “Requisição de Utilização de Sugamadex”, com o objetivo de 

prevenir o uso desnecessário e diminuir os custos implicados na sua aquisição. Neste 

documento deve estar registado a informação do doente, identificação do serviço, quantidade 

de ampolas necessárias e o motivo para o doente precisar do fármaco. No fim, o médico deve 

assinar, datar e enviar o anexo para os SFH. 

 

5.6. Gases Medicinais 

Os gases medicinais são definidos, segundo o “Manual Hospitalar Boas Práticas de 

Gestão de Gases Medicinais”, como “gases ou mistura de gases, liquefeitos ou não, 

destinados a entrar em contacto direto com o organismo humano e que desenvolvem uma 
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atividade em conformidade com a de um medicamento, designadamente pelos seus usos em 

terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, 

tecidos ou células destinadas a transplantes, sempre que em contacto com estes” [10].  

No HPG, os gases medicinais encontram-se armazenados fora dos SFH, numa sala 

específica no piso 4 da torre azul, de forma a garantir as condições de segurança necessárias. 

Os gases disponíveis no HPG são o oxigénio medicinal, dióxido de carbono e protóxido de 

azoto e encontram-se divididos por três rampas, com cinco garrafas cada – rampa direita, 

rampa esquerda e rampa de emergência. O manuseamento e controlo dos gases medicinais 

é efetuado pelos técnicos de manutenção, no entanto os SFH são responsáveis pelo registo 

relativo a lotes, PV e garrafas novas, incluindo garrafas em utilização e garrafas de reserva. 

Sempre que uma rampa se esgota e é colocada outra em funcionamento, os técnicos de 

manutenção deverão informar os SFH por email, como forma de assegurar a qualidade e 

segurança destes gases. 

 

5.7. Medicamentos Extra-formulário 

Como referido anteriormente, os medicamentos disponíveis no HPG estão descritos no 

Formulário Hospitalar do GTS, sendo utilizados para a prescrição, produção e distribuição de 

medicamentos em ambiente hospitalar. No entanto, podem surgir situações em que seja 

necessário um medicamento para o tratamento de uma determinada patologia que não esteja 

incluído no formulário do grupo, sendo por isso designados de medicamentos extra-formulário. 

Nestes casos, o médico prescritor deverá solicitar a utilização de um medicamento extra-

formulário, devidamente justificada, através do preenchimento do anexo “Justificação de 

Receituário de Medicamentos”. Posteriormente, o FH é responsável por avaliar este 

documento, assiná-lo, decidir se o autoriza ou não e, caso seja autorizado, proceder à 

dispensa do medicamento, recorrendo normalmente à Farmácia Portela para o adquirir. 

 

 

6. Medicamentos Look-Alike, Sound-Alike  

Os medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA) são medicamentos com nome 

ortográfico, fonético e/ou aspeto semelhante, mas que possuem indicações terapêuticas 

diferentes, podendo ser confundidos entre si, originando troca de medicamentos [11]. Assim, 

de forma a evitar esta situação, o HPG elaborou um documento com a lista dos medicamentos 

LASA, que se encontra afixada nos SC, sendo do conhecimento de todos os profissionais de 

saúde. Nesta lista constam alguns medicamentos como o Meocil®, Clorocil® e Terricil®, o 

Lentocilin S1200®, Lentocilin S2400® e o Lentocilin 6.6.3® e o Tropicil®, Atropocil® e Elipa®. 
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7. Farmacotecnia 

A farmacotecnia corresponde ao setor dos SFH onde é realizada a preparação e 

controlo de formulações de medicamentos necessários ao hospital e, requer critérios 

rigorosos de qualidade e segurança. Este procedimento resolve diversos problemas 

associados aos medicamentos industrializados, tais como a presença de doses inapropriadas, 

compostos não tolerados pelo doente, associação de substâncias ativas inexistentes no 

mercado e forma farmacêutica inadequada. 

No GTS, a produção de medicamentos manipulados é da responsabilidade da FC, 

sendo posteriormente distribuídos pelas diversas unidades hospitalares do grupo. Após a 

receção destes produtos nos SFH, estes são responsáveis por encaminhá-los para os 

respetivos SC requisitantes.  

 

7.1. Controlo de qualidade de manipulados 

Na produção de medicamentos manipulados, é fundamental cumprir normas 

orientadoras descritas em manuais de procedimentos de forma a garantir um “Sistema de 

Qualidade na Preparação de Formulações Farmacêuticas” que demonstre qualidade, 

segurança e eficácia na utilização destas preparações. Na FC encontram-se disponíveis 

arquivos com os procedimentos de preparação de manipulados, fichas de preparação e 

etiquetas, de modo a assegurar a uniformidade e qualidade em todas as etapas. A área 

destinada à preparação e controlo de manipulados é selecionada de acordo com o tipo de 

medicamento em causa. 

 

7.2. Manipulação de Preparações Intravenosas 

7.2.1. Manipulação de citotóxicos 

A preparação destes medicamentos segue um protocolo extremamente rigoroso e 

requer cuidados e precauções especiais não só de modo a garantir a qualidade da preparação 

mas também a segurança do responsável pela sua manipulação, visto que se tratam de 

produtos de elevada toxicidade. Como já foi referido anteriormente, a sua preparação é 

realizada em câmara de fluxo laminar vertical numa sala com pressão de ar negativa, de forma 

a assegurar a assepsia e estabilidade do medicamento, assim como a segurança do 

manipulador. O manipulador deverá estar equipado com vestuário protetor, luvas, touca, 

óculos de proteção e máscara devendo ser rejeitados após a preparação dos medicamentos. 

Após a preparação do medicamento, o farmacêutico é responsável por rotular o mesmo e 

garantir que o transporte é realizado de forma correta, ou seja, num saco próprio para 

transporte de produtos citotóxicos, para evitar derrames. Na eventualidade de ocorrer um 



  

21 
 

derrame durante o processo, é necessário proceder rapidamente à limpeza do mesmo 

recorrendo a um “kit de derramamento de citotóxicos” disponível. Na FC, a preparação de 

citotóxicos é realizada pela Dra. Patrícia Moura de acordo com a data de marcação dos ciclos 

oncológicos. 

 

7.3. Manipulação de preparações não estéreis 

O pedido de manipulados não estéreis é efetuado quinzenalmente pelas diferentes 

unidades hospitalares do GTS à FC, onde estes são preparados para posteriormente serem 

distribuídos às unidades requisitantes. Relativamente à FC, o Técnico Auxiliar é responsável 

por recolher todos os pedidos e proceder à preparação dos produtos na hotte. Durante a 

preparação dos manipulados, deve ser preenchida uma ficha de preparação do produto em 

questão, onde consta a descrição da forma farmacêutica, composição qualitativa e 

quantitativa, dosagem, número de unidades preparadas, técnica de preparação e informação 

acerca da rastreabilidade e qualidade do produto final, nomeadamente o número de lote 

atribuído, origem e identificação do operador e Diretor Técnico. Além disso, deve ser 

mencionado no registo a unidade hospitalar e o serviço a que se destina o manipulado e o 

PV. No final, devem ser emitidos rótulos para cada manipulado, onde se encontra a 

composição qualitativa e quantitativa, número do lote atribuído, PV, nome do responsável 

pelos SFH, data de preparação, instruções de utilização e condições de conservação. Após a 

sua utilização, os frascos de acondicionamento devem ser esterilizados e enviados 

novamente para a FC. 

 

7.4. Nutrição Parentérica 

A nutrição parentérica é um tipo de alimentação administrada através de um acesso 

central e/ou periférico que permite a perfusão dos fluídos na circulação de acordo com as 

necessidades dos utentes. Atualmente, as necessidades dos utentes do GTS não justificam 

a preparação de bolsas de nutrição parentérica. Apesar disto, encontram-se disponíveis em 

todas as unidades hospitalares do grupo bolsas parentéricas pré-fabricadas para o caso de 

surgir a necessidade da sua utilização. Estas bolsas são tricompartimentadas com soluções 

de glucose, aminoácidos e lípidos, de modo a aumentar não só a estabilidade como também 

o PV do produto. Além disso, é possível a adição de oligoelementos, eletrólitos e/ou vitaminas 

a estas bolsas, com base em prescrição médica. No momento da administração, o enfermeiro 

responsável deverá promover a mistura dos três compartimentos, através da exerção de 

pressão sobre a bolsa. 
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8. Farmacovigilância 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Farmacovigilância corresponde ao 

conjunto de atividades relacionados com a deteção, avaliação, compreensão e prevenção de 

efeitos indesejáveis dos medicamentos, visando melhorar a segurança dos mesmos. O 

Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em Portugal em 1992, com o objetivo de 

monitorizar a segurança dos medicamentos com AIM, avaliando possíveis reações adversas 

e consequentemente, implementar medidas de segurança. O INFARMED corresponde à 

entidade responsável pelo acompanhamento, coordenação e aplicação do SNF. Todos os 

profissionais de saúde, incluindo FH integram este sistema, tendo a obrigação de notificar 

qualquer reação adversa grave ou não esperada que ocorra com o uso do medicamento.  

 

Conclusão 

O estágio em Farmácia Hospitalar revelou ser uma mais valia a nível pessoal, pois foi 

possível perceber e vivenciar o papel desempenhado pelo farmacêutico nesta área de 

intervenção. O farmacêutico hospitalar é fundamental não só para garantir a qualidade, 

segurança e eficácia dos medicamentos, mas também para estar integrado numa equipa 

clínica multidisciplinar, na qual contribui para a validação de prescrições médicas, deteção de 

possíveis erros e problemas relacionados com essas prescrições e na resolução dos mesmos 

de modo a promover o sucesso terapêutico.  

Esta oportunidade de estagiar no HPG possibilitou-me adquirir conhecimentos técnicos 

e científicos relevantes para completar não só a minha formação académica como também a 

minha formação pessoal, no que diz respeito ao trabalho em equipa. 
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Anexos 
 

Anexo I - Plano operacional semanal dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado 

de Gaia. 

 

 

 

 

 

 

Diário 

Manhã 
- Verificar se houve levantamento de medicação 
na farmácia 
- Validar prescrições médicas 
- Confirmar e guardar encomenda 

Tarde 
- Validar prescrições médicas 
- Reverter medicação do dia anterior + 
Debitar unidose 

2ª feira 

Manhã 
- Debitar medicação unidose de sábado e 
domingo segundo altas clínicas 
- Fazer pedido manipulados (quinzenal) 
- Dupla verificação das malas unidose 
UICRM9 e UICRM10 
- Reposição de medicamentos, soros e 
embalagens vazias INT9 e INT10 
- Reposição de medicamentos, soros e 
embalagens vazias URG 

Tarde 
- Preparação das malas unidose INT9 e INT10 

3ª feira 

Manhã 
- Preparação das malas unidose UICRM9 e 
UICRM10 (quarta-quinta/quinta-sexta/sexta-
sábado) 
- Satisfazer pedido ENDOGASTRO  
- Satisfazer pedido HDSJM (Fisioterapia, 
Medicina Dentária, Imagiologia, Cext) 

Tarde 
- Satisfazer pedido DENTÁRIA 
- Satisfazer pedido FISIOTERAPIA 
- Preparar malas unidose INT9 e INT10 
- Gerar mapa de alterações UICRM9 e 
UICRM10 

4ª feira 

Manhã 
- Gerar e satisfazer pedido CEXT7 
- Produzir kits (Int e Bloco) e efetuar 
consumos aos serviços 
- Verificação das malas unidose UICRM9 e 
UICRM10 
- Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos/soros/embalagens vazias 
URG 

Tarde 
 Satisfazer pedido IMAGIOLOGIA 
- Reposição de medicamentos UICRM9 e 
UICRM10 
- Preparar malas unidose INT9 e INT10 
- Fracionamento de comprimidos com base 
no plano semanal 

5ª feira 

Manhã 
- Preparação das malas unidose UICRM9 e 
UICRM10 (sábado-domingo/domingo-
segunda/segunda-terça/terça-quarta) 

Tarde 
- Preparar malas unidose INT9 E INT10 
- Gerar mapa de alterações UICRM9 e 
UICRM10  
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- Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos/soros/embalagens vazias 
INT9 e INT10 

6ª feira 

Manhã 
- Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos/soros/embalagens vazias 
URG 
- Gerar e satisfazer pedido de 
medicamentos/soros/embalagens vazias 
BLOCO 
- Fazer encomenda semanal à Farmácia 
Central 
- Verificação das malas unidose UICRM9 e 
UICRM10 (sexta-sábado/sábado-
domingo/domingo-segunda) 

Tarde 
- Preparar malas unidose INT9 e INT10 
(sexta-sábado/sábado-domingo/domingo-
segunda). Gerar mapas do fim de semana e 
debitar apenas a sexta-feira 
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Resumo 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas inclui um período de estágio 

curricular em Farmácia Comunitária. Este estágio constitui o primeiro contacto dos estudantes 

com a realidade profissional, onde o estudante tem oportunidade de colocar em prática toda 

a aprendizagem teórica adquirida ao longo da sua formação académica.  

O presente relatório pretende descrever as principais atividades desenvolvidas durante 

o meu estágio, realizado na Farmácia Cristo Rei, sob orientação da Dra. Ana Maria Cruz. Este 

apresenta-se dividido em duas partes. A primeira parte descreve de forma breve os 

componentes estruturais e organizacionais da farmácia, e a segunda, os projetos realizados 

durante o estágio.  

Foram elaborados dois projetos, um referente à gripe e à constipação e outro às 

interações medicamentosas com os contracetivos orais. Adicionalmente, foi realizada uma 

atividade que diz respeito ao surgimento do novo coronavírus. A seleção destes temas teve 

por base as necessidades dos utentes, da farmácia e da equipa, assim como o 

enquadramento sazonal do estágio. 
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Parte 1 – Atividades desenvolvidas em Farmácia Comunitária 

 

1. Introdução 

O farmacêutico comunitário desempenha um papel relevante na sociedade sendo a 

Farmácia Comunitária o primeiro local a que os utentes recorrem em questões de saúde. O 

farmacêutico além de ser especialista do medicamento, possui inúmeras competências como 

gestão da terapêutica, administração de medicamentos, determinação de parâmetros 

bioquímicos, identificação de pessoas em risco, deteção precoce de doenças e promoção de 

estilos de vida mais saudáveis.  

O presente estágio decorreu na Farmácia Cristo Rei (FCR), desde o dia 20 de Novembro 

até 20 de Março. Durante este período, tive oportunidade de desenvolver várias atividades 

inerentes à profissão farmacêutica, que se encontram listadas na tabela abaixo (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio curricular 

 

 

2. Farmácia Cristo Rei 

2.1. Localização geográfica e horário de funcionamento  

A Farmácia Cristo Rei localiza-se na Praça D. Afonso V, na freguesia de Lordelo do 

Ouro e Massarelos, no distrito do Porto. A sua abertura realizou-se em Novembro de 2001 

sob o nome de Farmácia Ferreira, passando a ser designada por FCR desde 2010, ano em 

que sofreu mudança de instalações. A direção técnica é do encargo da Dra. Ana Maria Maciel 

Araújo Ferreira de Miranda Cruz.  

Atividades Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Receção e armazenamento de 

encomendas 

          

Atendimento ao público           

Controlo de prazos de validade           

Determinação de parâmetros 

bioquímicos e pressão arterial 

          

Formações           

Projeto 1           

Projeto 2      
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O horário de funcionamento da farmácia é de segunda a sexta-feira das 8:30h às 21:00h 

e ao sábado das 9:00h às 21:00h, estando encerrada aos domingos e feriados. A farmácia 

possui dias de serviço permanente estipulados, de acordo com a escala emitida pela 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a respetiva Administração Regional de Saúde do 

Norte, em colaboração com as restantes farmácias da área. 

A sua localização é bastante pertinente tendo na sua proximidade a Unidade de Saúde 

Familiar Garcia de Orta. Por este motivo, grande parte dos utentes pertencentes a este centro 

de saúde dirige-se à FCR para que a medicação prescrita seja dispensada. Além disso, a 

farmácia está inserida numa praça movimentada com diversos serviços e pontos de interesse 

para a população, tais como igreja, supermercados próximos, restaurante e pastelarias, o que 

de certa forma a destaca. 

 

2.2. Espaço físico 

As instalações da FCR cumprem os requisitos e orientações enunciadas no manual de 

Boas Práticas Farmacêuticas para Farmácia Comunitária [1].  

Relativamente ao espaço físico externo, a FCR é facilmente identificada pela presença 

do letreiro na fachada com a inscrição “Farmácia Cristo Rei” e a cruz verde iluminada quando 

a farmácia se encontra aberta ou de serviço durante a noite. Na porta de entrada encontram-

se afixadas informações referentes ao horário de funcionamento, à direção técnica e às 

farmácias de serviço. Existe ainda um postigo para o exterior que permite o atendimento nas 

noites de serviço permanente. A montra é envidraçada o que possibilita a divulgação de 

campanhas publicitárias e serviços.   

No que diz respeito ao espaço físico interno, a farmácia compreende dois pisos divididos 

em 7 zonas distintas: zona de atendimento ao público, zona de receção e armazenamento de 

encomendas, gabinete de atendimento personalizado, armazém, gabinete da direção técnica, 

casa de banho e laboratório.   

A zona de atendimento ao público é um espaço amplo, agradável, bem iluminado e 

devidamente ventilado. O balcão de atendimento é constituído por 3 postos de atendimento 

equipados com computador, leitor de código de barras, impressora de receitas e impressora 

de etiquetas de posologia. Além disso, é composta por lineares de exposição de produtos, 

entre os quais medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), produtos de higiene, 

dermocosmética, suplementos alimentares, produtos de alimentação, material ortopédico, 

cuidados para bebé e ofertas promocionais, devidamente organizados por marcas, tipo de 

produto, género ou faixa etária a que se destinam. A maior parte desses produtos são 
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permanentes, no entanto, também existem expositores temporários com produtos sazonais. 

Nesta zona existe uma balança de medição da massa corporal.  

A zona de receção e armazenamento de encomendas está dividida em dois espaços: o 

principal que se situa posteriormente à zona de atendimento ao público e o secundário, no 

piso inferior, onde se armazena o stock excedente de medicamentos. O espaço principal é 

constituído por um posto de trabalho equipado com computador, impressora e leitor ótico 

destinado à receção e gestão de encomendas. Nesta zona existe um armário de gavetas 

deslizantes onde são armazenados grande parte dos medicamentos sujeitos e não sujeitos a 

receita médica. As gavetas são organizadas por forma farmacêutica (comprimidos, gotas, 

pomadas, ampolas, injetáveis, supositórios) e tipo de produto (suplementos alimentares, 

protocolo diabetes, produtos de uso veterinário), sendo posteriormente organizadas por 

ordem alfabética da substância ativa, nome do medicamento ou nome do produto, seguida de 

dosagem e por fim tamanho da embalagem (da menor para maior). O armazenamento de 

todos os produtos é realizado segundo o modelo FEFO (first expired, first out) de modo a 

garantir a dispensa de medicamentos com menor prazo de validade. Existe ainda um 

frigorífico que contém medicamentos que necessitam de ser armazenados a temperaturas 

mais baixas, entre 2ºC a 8ºC, como insulinas, vacinas, alguns colírios, sendo estes 

organizados por ordem alfabética. 

O gabinete de atendimento personalizado é o local utilizado para efetuar determinações 

dos parâmetros bioquímicos, medição da pressão arterial, limpeza de feridas ligeiras, 

administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação e administração de 

gotas auriculares e oculares. Além disso, é adequado para os casos em que o utente solicita 

ter um diálogo privado com o farmacêutico. Na farmácia realizam-se consultas de nutrição e 

de podologia que decorrem neste espaço.  

O armazém corresponde ao espaço onde são armazenados todos os medicamentos de 

marca e produtos excedentes, como MNSRM, medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM), dispositivos médicos, produtos de higiene, dermocosmética, produtos de 

alimentação especial e suplementos alimentares, que não foram possíveis armazenar nas 

gavetas ou lineares. 

O laboratório encontra-se devidamente equipado com bancada de trabalho, bancada de 

lavagem e material de laboratório para manipulação de medicamentos, no entanto esta não é 

efetuada por ser economicamente pouco viável. 
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2.3. Recursos Humanos  

A equipa da FCR é constituída pela diretora técnica, Dra. Ana Maria Cruz, duas 

farmacêuticas, Dra. Ana Rita Silva e Dra. Vânia Ribeiro e uma administrativa, Luísa Sousa. 

Apesar de ser uma equipa pequena, cada elemento desempenha as suas funções e em 

conjunto, colaboram para a prestação de um serviço de excelência. Além disso, estabelecem 

relações de confiança e cumplicidade com os seus utentes de modo a proporcionar um 

ambiente familiar e agradável.  

O meu período de estágio coincidiu com a presença de uma estagiária da Universidade 

Fernando Pessoa, Clara Mendes.  

 

2.4. Sistema Informático 

Na FCR, o sistema informático (SI) utilizado é o Sifarma.MA versão mais recente do 

Sifarma 2000®
 desenvolvido pela Glintt, sendo a FCR uma das farmácias pioneiras que adotou 

este projeto piloto de modo a testá-lo e melhorá-lo. No entanto, a farmácia ainda possui o 

Sifarma 2000®
, ao qual recorre para muitas funções. O Sifarma é uma excelente ferramenta 

para a gestão das farmácias, permitindo a realização e receção de encomendas, controlo de 

prazos de validade, elaboração do inventário, realização de devoluções, processamento do 

receituário e ainda o controlo do movimento de medicamentos, como os psicotrópicos.  

Este SI é fundamental para um bom atendimento, uma vez que disponibiliza informação 

científica acerca do medicamento, nomeadamente interações, precauções, contraindicações, 

efeitos adversos, posologia e indicação terapêutica.  

 

2.5. Fontes de informação 

A FCR possui como principais fontes de informação o Prontuário Terapêutico e a 

Farmacopeia Portuguesa para auxiliar o atendimento sempre que necessário. O acesso à 

informação científica pode também ser feito recorrendo a bases de dados disponíveis online 

ou ao próprio sistema informático como referido anteriormente.  

 

3. Gestão em Farmácia Comunitária 

A gestão, aliada a uma boa prestação de cuidados de saúde no âmbito da atividade 

farmacêutica, assume um papel importante para o bom funcionamento de uma farmácia. 

Desta forma, o farmacêutico assume o papel de gestor, de forma a adotar estratégias que 

aumentem a rentabilidade, não esquecendo nunca a componente ética e a responsabilidade 

exigida pela profissão. 
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3.1. Gestão de stocks 

Uma correta gestão de stocks é crucial para o bom funcionamento de uma farmácia, no 

sentido de responder às necessidades dos utentes. Permite assegurar a existência de 

medicamentos em quantidade adequada à sua procura, evitando a rutura de stock e o 

armazenamento de produtos sem rotação, o que possibilita um controlo dos gastos no 

aprovisionamento. Para tal, todos os medicamentos e produtos disponibilizados na farmácia 

devem ter definidos um stock mínimo e máximo, que pode ser alterado consoante a 

rotatividade do produto. Sempre que a quantidade de um produto é inferior ao stock mínimo, 

é automaticamente proposto na encomenda diária, sendo analisada antes do envio aos 

fornecedores. Os valores de stock mínimo e máximo devem ser revistos e alterados sempre 

que pertinente, podendo haver uma variação destes valores devido à época do ano, a 

existência de campanhas promocionais ou devido a boas condições comerciais por parte dos 

fornecedores.  

Deste modo, a verificação regular dos stocks físicos é imprescindível para garantir que 

estejam concordantes com os stocks informáticos e para identificar possíveis discrepâncias 

devido a erros na entrada de encomendas, dispensa de produtos ou em caso de furto.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar a gestão de stocks de alguns 

produtos na farmácia, nomeadamente de assistir à contagem física dos produtos de modo a 

verificar se os stocks coincidiam com os stocks informáticos.  

 

3.2. Realização, receção e conferência de encomendas 

A aquisição de medicamentos e produtos de saúde é realizada diretamente na farmácia 

pelo farmacêutico e é condicionada por fatores como a capacidade de investimento, os níveis 

de stock mínimo e máximo, o histórico de compras e vendas, a sazonalidade e as condições 

de armazenamento. No processo de compra é importante analisar as condições oferecidas 

pelos fornecedores, de forma a selecionar o mais indicado contribuindo para a gestão eficaz 

da farmácia.  

O pedido de encomenda pode ser feito diretamente ao laboratório/empresa que produz 

os medicamentos e produtos de saúde ou aos distribuidores grossistas que os armazenam e 

distribuem. A FCR trabalha com distribuidores grossistas e diretamente com laboratórios de 

indústria farmacêutica, recorrendo aos últimos quando pretende efetuar encomendas pontuais 

de determinado grupo de produtos ou quando um produto está sujeito a rateio sendo difícil a 

sua obtenção através do distribuidor, como por exemplo o Crestor®. Os distribuidores 

grossistas que fornecem a FCR são a Alliance Healthcare® e a Plural®. É de salientar que a 
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farmácia se encontra inserida no grupo de compras HealthPorto® que permite a obtenção de 

condições comerciais mais favoráveis através do distribuidor Alliance Healthcare®. 

As encomendas diárias são geradas a partir do stock mínimo e máximo dos produtos, 

pelo que quando um produto atinge o valor do stock mínimo entra automaticamente para a 

nota de encomenda diária. Posteriormente, a encomenda é verificada pelo farmacêutico e 

enviada ao respetivo fornecedor, estando definido para cada produto qual o armazém que 

proporciona uma melhor condição. Durante a verificação da encomenda diária, a quantidade 

requisitada dos produtos pode ser alterada, conforme as necessidades da farmácia, os 

descontos e as bonificações. Os produtos que constam nestas encomendas, por norma, 

correspondem aos produtos que foram vendidos no dia anterior, de forma a repor os stocks. 

A encomenda diária é feita no final do dia, com exceção da sexta-feira onde é realizada uma 

encomenda diária ao final da manhã e outra ao final do dia. 

No que diz respeito às encomendas instantâneas, estas são feitas pontualmente, por 

telefone ou informaticamente, e por norma surgem numa situação de atendimento ao balcão 

quando o produto solicitado não existe em stock na farmácia ou existe em quantidade 

insuficiente. O pedido por “Via Verde” é um tipo de encomenda instantânea destinado a 

produtos de quota limitada, ou seja, produtos que nem sempre estão disponíveis para 

abastecimento no fornecedor. Neste caso, apenas podem ser dispensados mediante uma 

receita médica na quantidade prescrita. 

Em relação à encomenda feita aos laboratórios, esta é geralmente efetuada 

presencialmente ao delegado comercial aquando da sua visita à farmácia e após análise do 

histórico de vendas do produto na farmácia. As condições comerciais referentes a estas 

encomendas são mais favoráveis, uma vez que se trata de grandes quantidades de produtos, 

e para além disso, não existe uma margem de lucro para o grossista.  

As encomendas chegam à farmácia em contentores próprios, acompanhados da fatura 

da encomenda ou da guia de remessa, onde constam dados como o número da fatura, 

identificação do fornecedor e dos produtos, com o respetivo Código Nacional do Produto 

(CNP), número de unidades, valor total a faturar, valor total de Imposto de Valor Acrescentado 

(IVA), Preço de Venda ao Armazenista (PVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF), Preço de 

Venda ao Público (PVP), descontos ou bonificações.  

Os produtos refrigerados são acondicionados em banheiras especiais que garantem as 

condições de conservação durante o transporte e posterior entrega. Estes produtos devem 

ter prioridade na receção, devendo ser rapidamente colocados no frigorífico após a sua 

chegada.  
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A receção das encomendas é feita através do sistema informático, no separador das 

encomendas, sendo necessária a identificação da encomenda, do fornecedor e o valor total 

da compra. De seguida é efetuada a leitura ótica dos códigos de barras ou inserido 

manualmente o CNP de cada produto. Durante a receção é importante verificar a integridade 

de todos os produtos e confirmar ou alterar os prazos de validade (PV), se necessário. Além 

disso, deve ser conferido o preço de venda à farmácia (PVF), possíveis descontos ou 

bonificações, preço inscrito na cartonagem (PIC) e o preço de venda ao público no caso do 

MSRM. Quanto aos produtos de venda livre, o PVP é definido pela farmácia tendo em conta 

as margens de lucro. No final, certifica-se que a quantidade total de produtos e valor final que 

aparece no SI corresponde ao descrito na fatura e procede-se à impressão das etiquetas dos 

produtos sem PIC, assim como do documento com os detalhes da receção. Após o 

encerramento da receção da encomenda, os stocks dos produtos rececionados são 

atualizados automaticamente no SI.  

No caso de existirem produtos faturados em falta, é feita uma reclamação telefónica ao 

armazenista ou laboratório em questão, em que é dado o número da fatura, o código do 

produto e a quantidade em falta. O número de registo fica arquivado na farmácia enquanto 

aguarda o envio da nota de crédito. Quando há produtos danificados, é realizada uma 

devolução no SI, gera-se uma nota de devolução para ser enviada junto do produto.    

Ao longo do estágio efetuei várias encomendas instantâneas, tendo rececionado 

algumas delas por serem mais pequenas e simples. Além disso realizei alguns pedidos 

diretamente aos armazenistas por telefone.    

 

3.3. Armazenamento de encomendas 

Findada a receção de uma encomenda, deve-se proceder ao armazenamento dos 

produtos. Os produtos como insulinas, colírios e vacinas que exigem armazenamento numa 

temperatura entre 2ºC e 8ºC são guardados no frigorífico destinado ao efeito. Os restantes 

produtos devem ser guardados em locais com temperatura e humidade inferiores a 25ºC e 

60%, respetivamente, recorrendo-se a dispositivos que monitorizam e registam estes 

parâmetros.  

O processo de armazenamento de encomendas foi a primeira tarefa que executei no 

estágio e tornou-se uma atividade diária, o que me permitiu o contacto com os produtos 

existentes na farmácia e a familiarização com os nomes comerciais. 
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3.4. Controlo de prazos de validade  

Segundo o que vem descrito nas Boas Práticas de Farmácia Comunitária, as farmácias 

não podem dispensar aos utentes medicamentos ou outros produtos que excedam o prazo 

de validade (PV), devendo ser garantido o estado de conservação dos mesmos [1].  

O controlo dos PV é realizado no início de cada mês, através da impressão de uma 

listagem de todos os produtos existentes na farmácia, cujo PV expire nos três meses 

seguintes. No caso dos medicamentos de uso veterinário e os produtos pertencentes ao 

programa Diabetes Mellitus, os PV devem ser conferidos seis e cinco meses antes de 

caducarem, respetivamente. Os produtos, cujos PV estão próximos de caducar, devem ser 

separados e devolvidos aos fornecedores juntamente com uma nota de devolução e respetiva 

justificação.  

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de conferir os prazos de validade dos produtos 

que se encontravam na listagem e fazer a sua separação para posterior devolução. 

 

3.5. Gestão de devoluções 

A devolução de medicamentos e produtos de saúde pode ser efetuada por diversos 

motivos, tais como, a presença na encomenda de produtos cuja embalagem secundária se 

encontre danificada, presença de produtos na encomenda que não foram pedidos, ordens de 

retirada de produtos do mercado emitidas pela Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde (INFARMED, I.P.), caducidade de PV ou existência de produtos com 

alterações ao nível das suas propriedades organoléticas. 

A devolução de medicamentos ou produtos de saúde é feita no sistema informático 

Sifarma 2000®, no separador “Gestão de Devoluções”. Deve ser identificado o distribuidor, o 

produto a ser devolvido, a quantidade, o motivo da devolução e o número da fatura de origem. 

Depois de preenchidos todos os requisitos e confirmado o preço de venda à farmácia, são 

emitidas três notas de devolução que devem ser carimbadas, datadas e assinadas pelo 

farmacêutico responsável. O original e duplicado seguem com o produto para o armazenista, 

sendo que o triplicado permanece na farmácia para arquivo. A devolução pode ser admitida 

ou recusada. Caso seja aceite, é emitida uma nota de crédito ou é efetuada a troca do produto 

em questão. Se a devolução for recusada, o produto é reenviado para a farmácia.  

 

4. Dispensa de produtos em Farmácia Comunitária 

A atividade farmacêutica compreende diversas ações e serviços na área da saúde e do 

medicamento, sendo a dispensa de medicamentos, a atividade com maior visibilidade e 
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sentido de responsabilidade. O farmacêutico deve promover a saúde e bem-estar geral dos 

utentes, incentivar o uso racional do medicamento, garantir a eficácia, qualidade e segurança 

dos medicamentos e promover a adesão à terapêutica.  

A cedência de medicamentos é o ato profissional em que o farmacêutico cede 

medicamentos ou substâncias medicamentosas aos utentes, mediante prescrição médica, 

regime de automedicação ou por indicação farmacêutica. O farmacêutico deverá avaliar a 

medicação dispensada, de modo a detetar e resolver qualquer problema relacionado com o 

medicamento, de forma a proteger o utente de possíveis resultados negativos associados ao 

tratamento [1].  

   

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Um MSRM é um medicamento que apenas poderá ser dispensado ao utente perante a 

apresentação da receita prescrita por um profissional de saúde habilitado para o efeito. Estes 

medicamentos devem cumprir uma das seguintes condições:  

 Constituem um risco para a saúde do utente, de forma direta ou indireta, mesmo sob 

vigilância médica;  

 Constituem um risco para a saúde do utente quando utilizados para fins diferentes 

daqueles a que se destinam;  

 Contenham substâncias cuja atividade e possíveis reações adversas necessitam de 

ser estudadas de forma mais aprofundada  

 Destinam-se a ser administrados por via parentérica [2].  

 Desta forma, todos os medicamentos incluídos nesta categoria, apenas poderão ser 

vendidos nas farmácias perante a apresentação da prescrição médica, devendo ter um PVP 

fixo.  

 

4.1.1. Prescrição médica  

A prescrição de medicamentos deve ser efetuada por meios eletrónicos, através da 

utilização de soluções ou equipamentos informáticos reconhecidos pelos Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde (SPMS). Este tipo de prescrição visa aumentar a segurança no 

processo de prescrição e dispensa, facilitar a comunicação entre profissionais de saúde de 

diferentes instituições e agilizar processos.  

Coexistem duas formas de prescrição eletrónica: a materializada e a desmaterializada 

(sem papel). A prescrição eletrónica materializada é a única que pode ser impressa. É 

elaborada online num software próprio e apresenta uma validade de 30 dias a partir da data 
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da sua emissão. Este tipo de prescrição é renovável com uma validade até 6 meses, desde 

que contenha medicamentos destinados a tratamentos de longa duração, podendo ter até 3 

vias. Em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos diferentes num total de 4 

embalagens por receita e no máximo, 2 embalagens por medicamento. No caso dos 

medicamentos de embalagem unitária podem ser prescritas até 4 embalagens. A prescrição 

eletrónica desmaterializada é acessível e interpretável por equipamentos eletrónicos. O 

acesso a estas receitas pode ser efetuado através dos códigos que são enviados ao utente, 

como o número da receita, código de dispensa e código de opção, por via telemóvel ou via e-

mail, ou através de uma guia de tratamento em papel que contém esses mesmos códigos. A 

validação destas receitas não implica a dispensa de todos os medicamentos prescritos, 

podendo ser dispensada por partes e em diferentes farmácias, possibilitando desta forma o 

levantamento dos medicamentos consoante as necessidades do utente. 

As prescrições manuais são de caráter excecional e apenas deverão ser utilizadas em 

caso de falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou quando o 

médico apenas prescreve menos de 40 receitas por mês. Estas receitas têm validade de 30 

dias após a data de emissão e podem ser prescritos até 4 medicamentos diferentes num total 

de 4 embalagens por receita e, no máximo, 2 embalagens por medicamento. No caso dos 

medicamentos de embalagem unitária podem ser prescritas até 4 embalagens. A prescrição 

manual não é renovável, não pode conter rasuras, caligrafias diferentes, lápis ou cores de 

caneta distintas [3].  

 

4.1.2. Validação, Conferência e Verificação do Receituário 

Para que o farmacêutico possa aceitar uma receita e dispensar os medicamentos nela 

contidos, necessita de validar a prescrição. Como tal, é imprescindível verificar se a receita 

cumpre os requisitos necessários para que a dispensa de medicamentos possa ser validada. 

No caso das receitas manuais, é obrigatória a presença da vinheta identificativa do médico 

prescritor, a vinheta do local de prescrição, a data e assinatura manuscrita e a justificação da 

prescrição. À medida que as receitas são aceites, são numeradas de 1 a 30 e organizadas 

em lotes conforme o organismo de faturação (SNS, SAMS, SAMS quadros, Medicare®). De 

seguida, são arquivadas na farmácia devidamente datadas, assinadas e carimbadas. No final 

do mês, procede-se ao fecho da faturação, sendo as receitas do SNS enviadas para o Centro 

de Conferência de Faturas e as outras para a Associação Nacional das Farmácias (ANF). O 

Centro de Conferências de Faturas e os outros organismos verificam a conformidade das 

faturas e se não forem aceites, são devolvidos à farmácia para serem corrigidas e reenviadas 

num lote do mês seguinte. Caso contrário, a farmácia não recebe o valor da comparticipação. 
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As receitas eletrónicas desmaterializadas não são sujeitas a este procedimento um vez que 

a informação é processada informaticamente, estando assim diminuída a probabilidade de 

erro durante a dispensa de medicamentos. 

 

4.1.3. Regimes de comparticipação 

Os sistemas de comparticipação de medicamentos destinam-se a promover igualdade 

no acesso e no valor dos medicamentos que são dispensados aos utentes, sendo a 

comparticipação realizada de acordo com a entidade de saúde a que o utente pertence. O 

utente pode fazer parte do regime geral ou, se for pensionista, do regime especial, sendo a 

percentagem comparticipada pelo Estado em regime especial superior ao regime geral. O 

sistema de comparticipação mais comum é o do Serviço Nacional de Saúde, que engloba o 

regime geral, em que o Estado paga uma percentagem do PVP de acordo com os seguintes 

escalões:  

 Escalão A – 90% 

 Escalão B – 69% 

 Escalão C – 37% 

 Escalão D – 15%  

Tal como referido anteriormente, o regime especial abrange pensionistas, cujo 

rendimento total anual não excede em 14 vezes o salário mínimo nacional, e para o qual se 

verifica um acréscimo de 5% para o escalão A e de 15% para os restantes escalões.   

Existem outros regimes de comparticipação, dos quais os utentes podem beneficiar, tais 

como Multicare®, Médis®, EDP-Savida®, Serviços de Assistência Médico-Sociais (SAMS) do 

Sindicato de Bancários do Norte e SAMS do Sindicato dos Quadros e Técnicos Bancários 

(SAMS Quadros).  

 

4.1.4. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os psicotrópicos apresentam propriedades ansiolíticas, sedativas e hipnóticas, que 

provocam uma depressão das funções do Sistema Nervoso Central. Os estupefacientes são 

utilizados como analgésicos para aliviar dores mais intensas, podendo causar algum grau de 

tolerância e dependência, pelo que podem ser alvo de uso indevido e abusivo. Estas classes 

de medicamentos são sujeitas a um controlo rigoroso por parte do INFARMED pois, apesar 

de trazerem benefícios terapêuticos a inúmeras complicações e doenças, podem provocar 

dependência física e/ou psíquica quando utilizados incorretamente.  
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Na dispensa destes medicamentos ao utente, o farmacêutico deve recolher informações 

referentes ao utente adquirente e ao médico prescritor (nome, morada e número de 

identificação). Terminada a venda, é impresso em duplicado o talão de faturação que é 

guardado na farmácia durante 3 anos. Mensalmente deve ser enviada ao INFARMED a 

listagem com o registo de saídas destes medicamentos, emitida através do SI, bem como o 

envio da cópia de receitas manuais.  

No decorrer do estágio, tive a oportunidade de dispensar alguns medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes e proceder à recolha de informação do utente e médico 

prescritor.  

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os MNSRM são medicamentos que podem ser adquiridos sem a apresentação de uma 

receita médica. São frequentemente utilizados para tratar problemas menores de saúde e de 

curta duração e são dispensados por indicação farmacêutica ou quando solicitados pelo 

próprio utente [1]. No entanto, estes medicamentos têm de possuir indicações terapêuticas 

destinadas a situações de automedicação. Devido à facilidade com que estes medicamentos 

são adquiridos, os utentes por vezes não estão alertados para possíveis contraindicações e 

reações adversas. Como tal, o farmacêutico desempenha um papel de extrema importância 

na dispensa de MNSRM, sendo relevante informar os utentes acerca de alternativas não 

farmacológicas e de automedicação responsável, apelando sempre ao uso racional do 

medicamento.   

 Dado que o meu período de estágio abrangeu os meses de inverno, apercebi-me que 

a venda destes medicamentos varia de acordo com a época do ano. Assim sendo, a maior 

parte dos meus aconselhamentos foram dirigidos para situações de gripe, constipações, 

garganta inflamada e tosse. 

 

4.2.1. Automedicação e aconselhamento farmacêutico 

A automedicação consiste na toma de substâncias medicamentosas sem a devida 

prescrição e sem o acompanhamento por parte de um profissional qualificado. Esta prática 

constitui um problema grave para a saúde pública, uma vez que poderá piorar o estado de 

saúde do utente através da toma incorreta de medicamentos. Assim, é necessário a garantia 

de um bom aconselhamento farmacêutico, de forma a proporcionar uma automedicação 

segura. Quando confrontado com um pedido de um MNSRM por parte do utente, o 

farmacêutico deve averiguar qual o motivo pelo qual o utente procura o medicamento em 
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questão, avaliar a sintomatologia e perceber se é efetivamente a melhor opção terapêutica. 

Depois de recolher informações acerca dos sintomas, há quanto tempo duram, outros 

problemas de saúde e outros dados pertinentes, o farmacêutico deve dispensar um MNSRM, 

dando a conhecer tudo o que é importante para o uso correto do medicamento, ou 

reencaminhar para o médico.   

 

4.3. Medicamentos de uso veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são definidos como “toda a substância, ou conjunto 

de substâncias, que apresentem propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

animais, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal de forma a estabelecer um 

diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas”. Estes medicamentos são 

da responsabilidade da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). A FCR possui 

em stock alguns medicamentos veterinários. 

 

4.4. Produtos cosméticos e de higiene corporal e produtos de puericultura 

Segundo o Decreto-Lei nº 189/2008, um produto cosmético é “qualquer substância ou 

mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano 

(epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os 

dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-

los, modificar-lhes o aspeto, protege-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores 

corporais” [4].  

A FCR tem disponível uma grande variedade destes produtos, uma vez que a população 

revela preocupação em relação à sua imagem, bem-estar e cuidados pessoais. Dos vários 

produtos disponíveis, destacam-se os produtos para cuidados específicos de rosto (acne, 

antirrugas, anti manchas) e de corpo (cremes esfoliantes e hidratantes), assim como soluções 

de limpeza. A farmácia possui ainda outros produtos dirigidos à saúde oral (colutórios, pastas 

dentífricas) e capilar, sendo que há uma maior procura por parte do utentes por produtos anti 

queda em específico. As marcas dos produtos que se encontram disponíveis na farmácia são 

Ducray®, Uriage®, La Roche-Posay®, Vichy®, Bioderma®, Avene®, Aveeno®, ISDIN®, 

Neutrogena®, Martiderm®, Lierac®, Phyto®, Caudalie®, Filorga® e Klorane®.   

A FCR possui um espaço dedicado a produtos de puericultura, onde se encontram 

papas e leites das marcas Nutribén®, Aptamil® e Nestlé®, além de outros produtos 
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relacionados com a higiene do bebé e com a amamentação das marcas ISDIN®, Uriage®, 

entre outras.  

No que diz respeito ao aconselhamento destes produtos durante o estágio, senti 

algumas dificuldades, dado que não tinha formação suficiente nesta área. No entanto, procurei 

informar-me sempre que possível junto das farmacêuticas e através de formações promovidas 

pelos laboratórios. 

 

4.5. Suplementos alimentares e produtos para alimentação especial  

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios constituídos por fontes 

concentradas de nutrientes ou substâncias com efeitos nutricionais ou fisiológicas, que 

complementam uma alimentação equilibrada e variada. São constituídos por vitaminas, 

minerais e outros componentes essenciais para o organismo, que estão muitas vezes em falta 

na dieta. Não são considerados medicamentos logo não podem referir propriedades 

terapêuticas nem profiláticas [5]. Os suplementos mais procurados pelos utentes da FCR são 

probióticos para restabelecer a flora intestinal, comprimidos para combater a queda de cabelo, 

ampolas bebíveis para combater a fadiga e o cansaço, comprimidos para manter a saúde 

articular, multivitamínicos e cápsulas para melhorar a função cognitiva. 

Os produtos para alimentação especial destinam-se à alimentação, parcial ou exclusiva, 

de pessoas com necessidades nutricionais particulares como a perda de peso ou doenças 

metabólicas. 

 

4.6. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são definidos como “qualquer instrumento, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação (…) cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos” [6]. A FCR dispõe de uma vasta gama de dispositivos médicos, como por 

exemplo, material de penso, fraldas para incontinência urinária, testes de gravidez, gelo 

instantâneo, frascos de colheita de urina, luvas, produtos de ortopedia, seringas, preservativos 

masculinos e dispositivos para o controlo da glicemia como seringas, agulhas, lancetas, entre 

outros.  

Durante o estágio, tive a oportunidade de dispensar estes produtos, especialmente com 

frascos de colheita de urina, termómetros, óculos corretivos, material de penso e dispositivos 

para o controlo da glicemia. 
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4.7. Medicamentos homeopáticos 

Um medicamento homeopático é um medicamento obtido a partir de stocks ou matérias-

primas homeopáticas (cepas), de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia 

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

que pode ter vários princípios [7]. Estes medicamentos são preparados através de diluições 

sucessivas das tinturas-mãe segundo diferentes escalas – decimal (DH) e centesimal (CH).  

A FCR possui medicamentos homeopáticos da marca Boiron®, como por exemplo, o 

Oscillococcium® utilizado para estados gripais, o Stodal® utilizado para o alívio da tosse, o 

Homeovox® utilizado para a rouquidão, perda de voz e laringites, o Arnigel® utilizado para a 

fadiga muscular e contusões e o Sedatif PC® utilizado para estados ansiosos e perturbações 

ligeiras do sono. 

 

4.8. Produtos fitoterápicos 

Os produtos fitoterápicos são produtos feitos à base de plantas e extratos vegetais, no 

entanto, apesar da sua composição poderão interagir com outros medicamentos ou até 

produzir reações adversas. Na FCR, os produtos mais solicitados por parte dos utentes são 

aqueles utilizados no alívio de distúrbios gastrointestinais e em perturbações do sono. 

 Os produtos fitoterápicos que tive oportunidade de dispensar durante o estágio foram 

Cholagutt A® como adjuvante da digestão e dos espasmos digestivos e biliares, Doce Alívio® 

em situações de obstipação e Valdispert® para o tratamento de perturbações menores do 

sono e ansiedade.  

 

5. Serviços e cuidados de saúde prestados na farmácia 

Hoje em dia as farmácias comunitárias não são reconhecidas apenas pela venda de 

medicamentos, mas também pela prestação de serviços de saúde e acompanhamento dos 

seus utentes. Posto isto, o farmacêutico enquanto profissional de saúde possui uma 

responsabilidade acrescida na promoção da saúde e prevenção da doença. Os serviços 

prestados pela FCR incluem medição da pressão arterial e determinação de parâmetros 

bioquímicos (glicemia e colesterol total), administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação, consultas de podologia e consultas de nutrição. 
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5.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

5.1.1. Medição da pressão arterial 

A medição da pressão arterial é um dos serviços mais procurados na FCR e representa 

um momento fundamental na manutenção da relação com o utente, sendo uma ocasião 

importante para o farmacêutico reforçar a importância da terapêutica farmacológica, verificar 

a adesão à terapêutica e detetar potencial inadequação das doses às necessidades dos 

utentes. Esta medição é efetuada recorrendo a um tensiómetro de braço e após verificar que 

o utente reúne todas as condições para proceder à medição. 

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de proceder à medição da pressão arterial aos 

utentes. Mantive sempre espírito crítico e aconselhei a monitorização dos valores nas 

situações em que estes se encontravam alterados. 

 

5.1.2. Determinação da glicemia e colesterol total 

Sendo a farmácia um espaço de saúde, a FCR dispõe do serviço de determinação de 

parâmetros bioquímicos, nomeadamente, da glicemia e do colesterol total. Para tal, são 

utilizados equipamentos apropriados e devidamente calibrados. 

No final das determinações, é feito o registo num cartão próprio para o efeito e é 

importante fazer uma análise e enquadramento dos resultados tendo em conta a situação 

clínica do utente e estilo de vida. 

 

5.2. Administração de vacinas não incluídas no PNV 

Um dos serviços oferecidos aos utentes da FCR é a administração de vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação. A administração deste tipo de vacinas deve ser 

realizada por farmacêuticos aptos para efetuar tal procedimento. Deve ser feito o registo de 

cada vacina administrada diretamente no sistema informático. 

Visto que o meu período de estágio coincidiu com os meses de inverno, as principais 

vacinas administradas na FCR foram a vacina da gripe e a vacina contra a pneumonia. 

 

5.3. Consultas de nutrição 

As consultas de nutrição decorrem semanalmente no gabinete de atendimento 

personalizado, em que uma nutricionista acompanha um grande número de utentes, sendo 

elaborado um plano alimentar personalizado e um diagnóstico nutricional para cada um 
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durante as consultas. Para complementar as consultas e auxiliar a dieta dos utentes, existe 

uma vasta gama de produtos da marca Easyslim que são uma alternativa prática e saudável. 

 

5.4. Consultas de podologia 

 As consultas de podologia decorrem mensalmente no gabinete de atendimento 

personalizado, em que uma podologista acompanha um grande número de utentes, onde 

analisa os pés de modo a diagnosticar e tratar possíveis patologias que os afetam. 

 

5.5. Programa VALORMED 

A VALORMED® consiste numa sociedade sem fins lucrativos, responsável pela gestão 

de resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, de modo a reduzir o seu 

impacto no meio ambiente quando colocados no lixo normal. A FCR faz parte das farmácias 

aderentes ao programa VALORMED®, que apela à entrega de embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso para tratamento adequado. Para tal efeito, existe na farmácia um 

contentor próprio que é depois recolhido pelos distribuidores e encaminhados para 

tratamento. Sempre que o contentor se encontra completo deve ser fechado e devidamente 

identificado, sendo então recolhido por algum dos armazenistas [8].  

Durante o estágio, foi possível verificar que os utentes da FCR encontravam-se bastante 

sensibilizados e informados acerca deste programa, colaborando com a entrega das 

embalagens de medicamentos. 

 

5.6. Recolha de radiografias 

Além dos medicamentos fora de uso, é possível entregar na farmácia radiografias para 

posterior reciclagem pela Assistência Médica Internacional (AMI). Anualmente é realizada 

uma campanha de reciclagem de radiografias, cujo objetivo é sensibilizar os utentes a 

entregarem as suas radiografias, com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico, nos sacos 

disponíveis na farmácia, sem relatórios, envelopes ou folhas de papel [9].  

 

5.7. Cartão das Farmácias Portuguesas (Cartão Saúda) 

O cartão Saúda é um cartão da Associação Nacional das Farmácias, que permite ao 

utente acumular pontos na compra de produtos de bem-estar e saúde, MNSRM e serviços 

farmacêuticos. Os pontos poderão ser trocados diretamente por produtos constantes no 
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catálogo e que se encontram disponíveis na farmácia, ou poderão ser transformados em vales 

de dinheiro e serem descontados numa compra na farmácia [10].  

Na FCR a maioria dos utentes possui este cartão e usufrui da possibilidade de 

conversão de pontos em vales de dinheiro. 

 

6. Marketing na farmácia comunitária 

Uma estratégia de marketing é fulcral para atrair novos clientes e indispensável para a 

manutenção de um relacionamento sólido com os utentes atuais. Sendo a internet uma janela 

para o mundo, do qual todos queremos fazer parte, uma boa estratégia passa pelas redes 

sociais. Como tal, a FCR dispõe de uma página no Facebook e no Instagram, cujo principal 

objetivo consiste na divulgação de serviços, campanhas promocionais e eventos. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de elaborar o design de uma campanha 

promocional divulgada nas redes sociais, que pode ser consultada no anexo x.  

 

7. Formação complementar 

Durante o período de estágio, tive oportunidade de assistir a algumas formações 

disponibilizadas pelas marcas, de modo a complementar o conhecimento e a auxiliar o 

aconselhamento (Tabela 2):  

 

Tabela 2 - Formações realizadas durante o estágio 

 

 

 

 

 

 

Formação Data Duração Tema 

ALÈS Groupe (Lierac®, Phyto®, 
Jowaé®) 

12 Fevereiro 
2020 

3,5 horas 
Novidades 2020 1º 

Semestre 

Avène® 
20 Fevereiro 

2020 
2 horas Reparação cutânea 

Cosmética Activa – L’Oréal 
Portugal 

5 Março 2020 2,5 horas 
Formação Discovery Day 

Vichy 
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Parte 2 – Projetos desenvolvidos durante o estágio curricular 

 

8. Projeto 1 - Gripe e Constipação 

8.1. Introdução 

Durante os primeiros meses de estágio, foi notória a quantidade de medicamentos, 

solicitados por parte dos utentes de forma diária, para tratar os sintomas da gripe e da 

constipação (Figura 1). Além disso, alguns utentes demonstraram dificuldades em distinguir 

as duas patologias. Perante esta situação, surgiu a ideia de desenvolver um projeto acerca 

deste tema, nomeadamente uma apresentação powerpoint destinada a formar e informar os 

jovens sobre o essencial destas afeções respiratórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Enquadramento 

Ao longo dos anos, a gripe tem sido um grande desafio de saúde pública a nível mundial. 

O número de casos de influenza, por ano, é cerca de 1 bilião, sendo que 3 a 5 milhões são 

casos graves, resultando em mortes por doenças do trato respiratório. Em março de 2019, foi 

lançado pela Organização Mundial da Saúde, um plano estratégico de combate ao vírus 

influenza para a época 2019 - 2030, de modo a conter e prevenir a sua transmissão e preparar 

a sociedade para futuras pandemias que possam surgir [11]. 

No decorrer de cada ano as autoridades de saúde realizam a vigilância clínica (taxas de 

incidência da síndrome gripal) e laboratorial (identificação do agente etiológico) da atividade 

gripal, sendo gerado um “Boletim de Vigilância Epidemiológica” para cada semana. Em 

Portugal, este programa é da responsabilidade do “Departamento de Epidemiologia do 

529

303 341

217

Antihistamínicos
(descongestionantes e

limpeza)

Dor de garganta e
rouquidão

Tosse Gripe e constipações

Nº de embalagens de medicamentos cedidas 
para o tratamento de sintomas da gripe e da 

constipação 

Figura 1 - Número de embalagens de medicamentos cedidas para o 
tratamento dos sintomas da gripe e constipação durante o período de 20 de 

Novembro a 20 de Janeiro 
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Instituto Ricardo Jorge” que reúne, investiga e transmite informações acerca da gripe e do 

vírus circulante na época em questão (Figura 2).  

 

Na figura 2, é possível verificar a evolução da atividade gripal referente à época 2019/2020, 

desde a semana 40/2019 (correspondente à semana desde 30 de setembro a 06 de outubro) 

até a semana 05/2020 (correspondente à semana desde 27 de janeiro a 02 de fevereiro) [12]. 

 

8.3. Gripe e constipação  

A gripe consiste numa doença aguda provocada por vírus influenza, pertencentes à 

família Orthomixoviridae. Há três tipos de vírus da gripe: A, B e C: os tipos A e B são 

responsáveis por epidemias sazonais enquanto o tipo C embora provoque infeção ligeira não 

está associado a epidemias [13]. A gripe afeta sobretudo as vias respiratórias, nomeadamente 

nariz e garganta e a infeção é por norma ligeira, contudo pode evoluir para um estado grave. 

O aparecimento da gripe ocorre no inverno sendo que em Portugal o pico da atividade gripal 

é maior entre os meses de dezembro e fevereiro [14].  

 A constipação é também uma doença vírica que afeta o nariz e a garganta, mas 

provocada por vírus diferentes dos da gripe. O principal agente causador da constipação é o 

rinovírus, apesar de existirem outros com capacidade de originar a doença, como os 

coronavírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, entre outros. A constipação pode surgir 

em qualquer indivíduo, no entanto é mais frequente e prolongada nas crianças [15].  

Figura 2 - Evolução da taxa de incidência semanal provisória de síndroma gripal [12] 
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8.4. Sintomatologia 

A gripe e a constipação são muitas vezes confundidas por possuírem manifestações 

clínicas comuns, no entanto as da gripe são por norma de maior gravidade e associadas a 

complicações (Tabela 3).  

Os sintomas característicos da gripe são febre alta (> 38ºC), dores 

musculares/articulares, dores de garganta, cefaleia, olhos inflamados, congestão nasal, 

fadiga, mal-estar, entre outros. Estes surgem de forma repentina nas primeiras 24h, podendo 

durar até 1 semana. Como já foi referido anteriormente, há a possibilidade de ocorrerem 

complicações associadas à gripe tais como pneumonia, sinusite, otites ou até agravamento 

de doenças crónicas (ex: asma) [16,17].  

 O quadro clínico da constipação é caracterizado por cefaleia, garganta inflamada, 

espirros, tosse, congestão nasal e rinorreia. Estas manifestações surgem gradualmente 

atingindo o pico em 2-3 dias após contacto com o vírus. Geralmente a constipação tem a 

duração de 7 a 10 dias [18].  

 

Tabela 3 - Distinção entre a sintomatologia da gripe e constipação 

 

 

8.5. Via de transmissão 

 Estes vírus são transmitidos de indivíduo para indivíduo através do contacto com alguém 

infetado ou através do contacto com uma superfície contaminada com o vírus. A disseminação 

ocorre a partir de gotículas de saliva libertadas durante a tosse ou espirro de uma pessoa 

infetada. O período de maior contagiosidade de uma pessoa com gripe ocorre nos primeiros 

3 a 4 dias [19].  

 

Manifestações clínicas Gripe Constipação 

Febre Frequente: 38ºC – 40ºC  Raro 

Cefaleia Intensas Ligeiro a moderado (raro) 

Dores musculares/articulares Intensas Raro 

Dor de garganta Frequente Frequente 

Fadiga Muito frequente, longa duração Ligeiro, curta duração 

Congestão nasal Frequente Frequente 

Espirros Raro Frequente 
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8.6. Tratamento farmacológico e não farmacológico 

 O tratamento da gripe e da constipação, tal como os tratamentos de qualquer doença, 

é dependente dos sintomas de cada utente. Podem ser utilizadas medidas não farmacológicas 

com o objetivo de atenuar as manifestações tais como repouso, evitar o frio, ingestão de 

líquidos em abundância e aplicação de compressas em caso de febre. Por vezes, estas 

medidas são insuficientes e o doente terá que recorrer a medicamentos para melhorar a sua 

condição de saúde.   

 O tratamento farmacológico pode ser feito recorrendo a MNSRM disponíveis em 

farmácias e idealmente por indicação farmacêutica. Os sintomas da gripe nomeadamente 

febre, dores e mal-estar geral podem ser tratados recorrendo a analgésicos, antipiréticos e 

anti-inflamatórios. A congestão nasal pode ser aliviada com soluções descongestionantes, no 

entanto o utente deve ser alertado que a sua utilização é limitada devido ao efeito rebound 

(quando o uso excessivo conduz a tolerância, resultando na necessidade de doses maiores 

ou mais frequentes). Os anti-histamínicos são indicados para tratar espirros e rinorreia. 

Quanto à tosse, se o utente apresentar tosse seca deve ser aconselhado o uso de 

antitússicos, contudo caso estejamos perante tosse produtiva, o uso de mucolíticos é ideal 

para fluidificar as secreções e facilitar a sua expulsão. Nesta última situação os antitússicos 

não são aconselhados pois irão suprimir a tosse, ficando a expetoração retida. No caso de 

algum destes sintomas ser de maior gravidade ou duração, o utente deve ser encaminhado 

diretamente ao médico [15].  

 

8.6.1.  Uso indevido de antibióticos 

 A resistência aos antibióticos tem sido uma crescente preocupação de saúde pública 

que resulta do seu uso indevido. Este fenómeno ocorre quando as bactérias desenvolvem a 

capacidade de resistir à ação dos antibióticos, ou seja, conseguem sobreviver fazendo com 

que a infeção se mantenha. É de extrema importância sensibilizar a população para este 

problema pois algumas infeções estão a tornar-se complicadas de tratar precisamente por 

causa da resistência aos antibióticos e isto resulta em internamentos prolongados, aumento 

dos custos médicos associados e aumento da mortalidade [20].  

 O farmacêutico deve intervir na sensibilização dos utentes e alertar acerca da gravidade 

desta situação, apelando ao uso correto dos antibióticos – utilizar apenas quando necessário 

e perante prescrição médica, seguir as indicações do médico/farmacêutico no que diz respeito 

à posologia, não utilizar antibióticos de familiares ou conhecidos e informar que os antibióticos 

são indicados para o tratamento de infeções bacterianas e não infeções víricas, como o caso 

da gripe e da constipação [21].  
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8.6.2.  Suplementos Alimentares 

 Os suplementos alimentares são cada vez mais procurados pelos utentes para 

compensar algumas carências em oligoelementos e podem ser utilizados para melhorar o 

sistema imunitário. Alguns estudos mencionam que podem ser utilizados na gripe e 

constipação.  

 O zinco inibe a replicação do rinovírus, sendo que há estudos que indicam que a sua 

administração oral nas primeiras 24 horas após o surgimento dos sintomas, ajuda a reduzir a 

gravidade das manifestações e a duração da constipação em adultos [15,22].  

A vitamina C ou ácido ascórbico é um suplemento muito solicitado pois aumenta a 

imunidade, constitui parte essencial da defesa da pele e acelera o processo de cicatrização. 

Foi demonstrado que esta vitamina ajuda também a reduzir a gravidade das manifestações e 

a duração da constipação em adultos [15].  

A Equinácea pode ser utilizada contra infeções respiratórias de origem vírica, no entanto 

nem todos os extratos possuem esta ação benéfica, sendo as mais utilizadas Echinacea 

purpurea, Echinacea angustifolia e Echinacea pallida. Foi demonstrado que a Equinácea 

fortalece o sistema imunitário, de forma a auxiliar o combate à infeção [23,24].  

 

8.7.  Prevenção 

 Uma das medidas preventivas da gripe consiste na vacinação anual. O vírus da gripe 

apresenta elevada capacidade de mutação genética, estando em constante mudança e por 

este motivo, é lançada anualmente uma nova vacina. Esta deve ser administrada em 

Outubro/Novembro, sendo gratuita no sistema nacional de saúde e altamente recomendada 

aos grupos de maior risco: 

 Indivíduos com idade a partir dos 65 anos 

 Indivíduos a partir dos 6 meses de idade que apresentam doenças crónicas 

 Grávidas 

 Profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados 

As restantes pessoas não incluídas no grupo de vacinação gratuita poderão adquirir a 

vacina nas farmácias mediante apresentação de prescrição médica, sendo feita uma 

comparticipação de 37%. 

A vacina está contraindicada em pessoas com histórico de reação anafilática a um dos 

constituintes da vacina, em específico a algum excipiente ou às proteínas do ovo e em 

pessoas com histórico de síndroma de Guillain-Barré nas primeiras semanas após 
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administração da vacina. Caso o utente apresente doença aguda ou febre deve adiar a 

administração da vacina [25].  

Esta constitui uma medida bastante eficaz no que diz respeito à prevenção da gripe, 

pois há uma menor probabilidade de ter infeção, o risco de complicações futuras é reduzido 

e mesmo que uma pessoa contraia a infeção esta será ligeira. 

 Existem ainda outras medidas importantes na prevenção da gripe e da constipação 

como a lavagem frequente das mãos e a proteção da boca ao tossir e/ou espirrar (utilizar o 

antebraço ou um lenço de papel para descartar posteriormente), de modo a evitar a 

propagação do vírus. Além disso, durante a época da gripe devem ser evitados ambientes 

com muitas pessoas e serviços de urgência para reduzir o contágio. 

  

8.8.  Intervenção farmacêutica  

8.8.1.  Objetivo  

 O estágio em farmácia comunitária foi realizado num período que compreendeu os 

meses de inverno e como tal, a procura de medicamentos para tratar os sintomas da gripe e 

da constipação foi muito elevada. O contacto com os utentes permitiu perceber que existem 

dúvidas acerca da distinção entre cada patologia, ideias erradas sobre o tratamento e a 

prevenção, daí o desenvolvimento deste projeto. O principal objetivo consistiu em educar a 

população de modo a transmitir a informação correta e a esclarecer as dúvidas que 

eventualmente poderiam existir. Perante tudo isto, surgiu a ideia de realizar uma apresentação 

acerca do tema “Gripe e Constipação”, destinado a jovens em idade escolar.  

 

8.8.2.  Metodologia 

Em primeiro lugar procedeu-se ao contacto com a Associação de Solidariedade da Zona 

das Fontainhas para propor a realização do projeto nas suas instalações. A ideia foi bem 

aceite por parte da diretora técnica do CATL - Centro de Atividades de Tempos Livres que 

demostrou interesse e disponibilidade em receber-me. A atividade ficou agendada para o dia 

5 de Fevereiro pelas 17h.  

A apresentação intitulada “Gripe e constipação” (anexo I) elaborada por mim teve por 

base fontes científicas, nomeadamente o CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

e o SNS (Sistema Nacional de Saúde). Durante a criação da apresentação em powerpoint, 

procurei expor as informações mais relevantes transmitindo-as de forma clara, simples e 

cativante, recorrendo sobretudo a esquemas e imagens visto que o público-alvo possuía 

idades compreendidas entre os 10 e 16 anos. O powerpoint foi dividido em 5 tópicos principais:  
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 Definição: em que foi realçado o facto de a gripe e constipação serem provocados por 

vírus diferentes; 

 Sintomas: que constitui um dos aspetos onde há maior dificuldade em fazer distinção;  

 Modo de transmissão; 

 Tratamento: tópico no qual foi alertado o facto de não serem utilizados antibióticos para 

tratar gripes, sendo este um pensamento comum na sociedade; 

 Prevenção: em que foi destacado a existência de uma vacina contra a gripe que é 

sobretudo administrada a grupos de risco, a lavagem correta das mãos e a importância 

de cobrir a boca com o braço/lenço ao tossir e/ou espirrar, para evitar a transmissão 

do vírus.  

No final da apresentação, foi apresentado um diapositivo com um quadro-resumo com 

as principais diferenças entre a gripe e a constipação. 

 

8.8.3.  Resultados e Conclusão  

A atividade decorreu de acordo com as expetativas, os jovens demonstraram ter 

algumas noções acerca do tema nomeadamente no que diz respeito à sintomatologia de cada 

doença. Além disso, revelaram interesse e atenção durante a apresentação, participando de 

forma pertinente. Para concluir foi-lhes apresentado um diapositivo com questões simples de 

forma a compreender se absorveram a informação transmitida e sobretudo para tornar a 

atividade mais interativa. De um modo geral, a apresentação cumpriu com o pretendido, os 

jovens conseguiram responder corretamente às questões colocadas e foram para casa com 

as noções básicas e relevantes acerca do tema de modo a poderem partilhar com familiares 

e amigos.  
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9. Atividade complementar – Surto de coronavírus 

9.1.  Introdução 

O coronavírus é uma família de vírus capaz de provocar no homem infeções ligeiras a 

moderadas no trato respiratório superior, como por exemplo a constipação. No século XXI, 

surgiram três surtos que emergiram de reservatórios de animais e que originaram doenças 

graves a nível mundial [26]:  

 SARS-CoV (síndrome respiratória aguda grave) – 2002 - 2003  

 MERS-CoV (síndrome respiratória do Médio Oriente) – 2012  

 SARS-CoV-2 (síndrome respiratória aguda grave – coronavírus 2) – 2019  

Em dezembro de 2019, emergiu uma nova estirpe de coronavírus na cidade de Wuhan, 

na China. Este novo vírus, inicialmente designado por 2019-nCoV que depois veio a ser 

reformulado para SARS-CoV-2, foi o agente responsável por um surto de pneumonia naquela 

cidade.  

 

9.2.  Sintomatologia 

O quadro clínico desta infeção é caracterizado por febre (acima dos 38ºC), tosse e 

dificuldade respiratória. Além disso pode também surgir garganta inflamada, cefaleia, dores 

musculares e fadiga. Este quadro pode agravar e resultar em pneumonia com insuficiência 

pulmonar, falência renal e consequente óbito [27,28].  

 

9.3.  Transmissão 

Apesar das vias de transmissão deste vírus ainda estar sob investigação, já foi 

confirmada a transmissão pessoa a pessoa, através de gotículas expelidas pelo nariz e boca 

ao tossir ou espirrar. Além disso essas gotículas podem se instalar em objetos ou superfícies, 

logo a transmissão também pode ocorrer por contacto das mãos com objetos ou superfícies 

contaminadas.  

 

9.4.  Tratamento 

No que diz respeito ao tratamento da COVID-19, possíveis vacinas e fármacos 

antirretrovirais encontram-se sob estudo. Atualmente o tratamento é direcionado aos sintomas 

com intuito de os atenuar.  
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9.5.  Prevenção 

Podemos reduzir a probabilidade de ficar infetado e a disseminação do vírus, através 

das seguintes medidas de prevenção:  

 Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou na impossibilidade, desinfetar 

as mãos com uma solução alcoólica.  

 Adotar comportamentos de etiqueta respiratória: cobrir a boca com o braço ou um 

lenço de papel sempre que tossir ou espirrar e descartar para o lixo os lenços 

utilizados.  

 Manter uma distância de segurança em relação às pessoas em redor de pelo menos 

1 metro.  

 Evitar tocar com as mãos na cara, particularmente boca, nariz e olhos.  

 Ficar em casa, sobretudo se estiver doente [29].  

 

 

9.6.  Intervenção 

9.6.1.  Objetivo e Metodologia 

Tendo em conta a gravidade da situação que se instalou na China e com receio que o 

vírus chegasse a Portugal, achei pertinente divulgar algumas informações relevantes acerca 

do vírus em questão. Posto isto, elaborei um flyer informativo (anexo II) para colocar no balcão 

de atendimento da farmácia, com o intuito de alertar os utentes para os sintomas evidentes 

da doença e medidas de prevenção para evitar a transmissão do SARS-CoV-2. Esta atividade 

foi realizada no início de fevereiro, muito antes da sua chegada a Portugal e da anunciação 

da presente pandemia.  

 

9.6.2.  Conclusão 

Os utentes revelaram interesse em consultar os flyers, alguns liam a informação neles 

contidos e deixavam lá para que outros utentes pudessem os consultar e alguns chegaram a 

levar o flyer para casa. Em geral senti uma grande adesão por parte dos utentes perante esta 

atividade e muitos demonstraram preocupação acerca deste tema.  
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10. Projeto 2 – Interações medicamentosas com os contracetivos orais 

10.1. Introdução 

A figura abaixo representada (Figura 3) referente ao ano 2014 revela que o uso de 

antibióticos em Portugal foi maior sobretudo entre Janeiro-Março, ou seja no inverno [30].  

 

 

No decorrer do estágio, foram várias as receitas médicas apresentadas com antibióticos 

prescritos. Como tal, surgiram por parte de alguns utentes, dúvidas acerca da possibilidade 

de ocorrer interação entre os antibióticos e os contracetivos orais.  

O presente projeto foi direcionado para a equipa da farmácia, de modo a informar todos 

os profissionais que realizam o atendimento ao público, sobre a existência de interações entre 

os contracetivos orais e outros medicamentos ou classes farmacológicas.  

  

10.2. Enquadramento 

 Os contracetivos orais (CO), vulgarmente conhecidos por pílula, surgiram no século XX, 

quando estudos realizados demonstraram o efeito de doses elevadas de progesterona no 

impedimento da ovulação. São definidos como sendo medicamentos que mimetizam as 

hormonas sexuais femininas, utilizados sobretudo para prevenir a gravidez. Inicialmente, a 

pílula era prescrita exclusivamente para a regulação do ciclo menstrual, no entanto o seu uso 

como método contracetivo foi aprovado pela FDA em 1960 e tem sido um dos métodos mais 

utilizados mundialmente.  

A primeira pílula comercializada Enovid® marcou o início da contraceção oral, sendo 

constituída por níveis elevados das hormonas sexuais femininas, estrogénio (150 µg) e 

progesterona (9,85 mg), de modo a inibir não só a ovulação como também a implantação e 

consequentemente, prevenir uma gravidez indesejada. Hoje em dia os CO são compostos por 

doses mais baixas das hormonas: 20 a 50 µg de estrogénio e 0,1 a 3 mg de progesterona. 

Figura 3 - Consumo de antibióticos (meio ambulatório) em Portugal em 2014 [30] 
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Estes medicamentos têm sido submetidos a estudos e investigação com o intuito de diminuir 

os riscos associados [31].  

 

10.3. Tipos de contracetivos orais 

 Existem dois tipos de contracetivos orais, os quais são distinguidos pelas hormonas que 

fazem parte da sua constituição, pela dosagem e o regime da toma. Estes podem ser 

classificados como contracetivos orais combinados (COC) ou como contracetivos orais 

constituídos apenas por progestagénio (POC).  

 Os COC são formados pela combinação das hormonas esteroides femininas sintéticas 

– estrogénio e progesterona – e são os CO mais comuns. Inicialmente estes possuíam doses 

elevadas destas hormonas, porém ao longo do tempo estas foram diminuindo gradualmente, 

com o objetivo de reduzir o risco de tromboembolismo venoso (TEV), doença cardiovascular 

e outros efeitos indesejados (Tabela 4). Por este motivo podem ser utilizadas por mulheres 

desde a adolescência até a menopausa. Apresentam a vantagem de possuírem elevada 

eficácia contracetiva, através do aumento da viscosidade do muco cervical o que irá dificultar 

a penetração dos espermatozoides e o impedimento da ovulação. A administração destas 

pílulas é feita diariamente, de preferência à mesma hora e possuem duas formas de 

apresentação: embalagens de 21 ou de 28 comprimidos. Relativamente às embalagens de 

21 comprimidos, a administração é feita durante 21 dias seguido de um intervalo de 7 dias no 

qual ocorre uma hemorragia que se assemelha à menstruação. No que diz respeito às 

embalagens de 28 comprimidos, estes são tomados durante 28 dias, sendo os últimos 7 

comprimidos placebo [32,33,34].  

 

Tabela 4 - Evolução dos contracetivos orais combinados.  

 

 

 

 

 

 

 

Adaptada de: BURKMAN, Ronald; BELL, Carrie; SERFATY, David. The evolution of combined oral contraception: 

improving the risk-to-benefit ratio. Contraception, 2011, 84.1: 19-34. 

 

1960s Introdução de Enovid® nos EUA 

1970s Introdução da "minipílula" (POC) 

1980s 
Reconhecimento dos possíveis benefícios do uso da pílula pela 
FDA (↓incidência de cancro dos ovários) 

1990s Introdução de CO de dose baixa 

2000s 
Introdução de novos progestagénios (dienogest, Drospirenona, 
Trimegestona) 

2010s Possível uso de estrogénios naturais em COC 
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Os POC, que são também designados de minipílula, são constituídos apenas por 

progestagénio. Tal como se verifica para os COC, apresentam elevada eficácia contracetiva, 

atuando de igual forma ao referido anteriormente. Doses mais baixas atuam a nível local 

(endométrio) enquanto doses superiores atuam no sentido de impedir a ovulação. Estes CO 

são de toma contínua, sendo esta de um comprimido por dia à mesma hora. Este tipo de pílula 

é aconselhado em mulheres consumidoras de tabaco, acima dos 35 anos de idade ou durante 

o aleitamento [32].  

 

10.4. Regulação hormonal 

 O ciclo menstrual por norma tem a duração de 28 dias, no entanto poderá estender-se 

até 40 dias e corresponde ao intervalo decorrente desde o primeiro dia da menstruação até o 

primeiro dia da menstruação subsequente. O ciclo compreende três fases: a fase folicular, a 

fase ovulatória e a fase lútea. 

 A regulação hormonal do ciclo menstrual inicia-se no hipotálamo, onde a GnRH 

(hormona libertadora de gonadotrofinas) é responsável por estimular a produção e 

consequente libertação das gonadotrofinas pela hipófise. Estas gonadotrofinas - FSH 

(Hormona foliculoestimulante) e LH (Hormona luteinizante) atuam sobre os ovários, 

estimulando a maturação dos óvulos e a produção das hormonas sexuais (estrogénio e 

progesterona). O mecanismo que favorece a produção das hormonas sexuais corresponde 

ao feedback positivo, que ocorre quando os seus níveis estão baixos (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Com a administração da pílula, verifica-se o aumento dos níveis de estrogénio e 

progesterona, que consequentemente irão impedir a ovulação e alterar o muco cervical, de 

Figura 4 - Regulação hormonal do sistema reprodutor feminino. Adaptada de: 
Invitra: Male & Female Sex Hormones – Definition & Functions. Disponível em: 

https://www.invitra.com/en/  
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modo a torna-lo mais espesso o que reduz a probabilidade de penetração dos 

espermatozoides. Dá-se o mecanismo designado por feedback negativo [36].  

 

10.5. Fatores associados à perda de eficácia dos CO 

Apesar dos contracetivos orais serem muito eficazes, existem fatores que poderão 

contribuir para a redução da sua eficácia e resultar em gravidez, tais como: 

 Esquecer-se de tomar um dia: ao falhar uma toma diária os níveis hormonais podem 

não ser consistentes o suficiente ao ponto de impedir a gravidez. 

 Émese: nos casos em que a mulher se encontra doente e vomitar até duas horas 

após a toma da pílula, corre o risco de esta não ter sido absorvida por completo 

pela corrente sanguínea.    

 Interações medicamentosas: existem determinados medicamentos que ao serem 

utilizados em simultâneo com os contracetivos orais poderão interagir resultando 

na redução da sua eficácia [34].  

 

10.6. Interações medicamentosas dos contracetivos orais 

As interações medicamentosas ocorrem entre dois ou mais medicamentos e podem 

resultar na diminuição ou potencialização da ação de um dos fármacos ou de ambos ou 

provocar efeitos adversos. As interações podem ser farmacodinâmicas ou farmacocinéticas.  

No caso dos contracetivos orais, as interações medicamentosas que ocorrem são a 

nível da farmacocinética, mais concretamente na fase de metabolização [37].  

  

10.6.1.  Metabolismo das hormonas sexuais femininas 

O processo de metabolização de medicamentos e xenobióticos ocorre maioritariamente 

a nível hepático, por um conjunto de enzimas do sistema citocromo P450 (CYP450). As 

principais enzimas envolvidas na biotransformação dos fármacos são CYP3A4, CYP1A2, 

CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 e CYP2B6. Cada isoforma do CYP450 pode metabolizar mais 

do que um fármaco, assim como vários fármacos distintos poderão ser metabolizados pela 

mesma isoforma [38].  

No que diz respeito ao metabolismo do estrogénio, este ocorre principalmente no fígado. 

Inicialmente há uma interconversão entre a estrona e o estradiol, seguida de uma hidroxilação 

catalisada pela CYP450. Isto resulta na formação de vários compostos como 2-hidroxiestrona, 
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2-hidroxiestradiol e 16α-hidroxiesterona que são posteriormente eliminados na urina sob a 

forma de conjugados. 

A principal via metabólica da progesterona é a via redutora porém, à semelhança do 

que acontece com o estrogénio, também pode sofrer hidroxilação catalisada pela CYP450. 

Os metabolitos produzidos podem conjugar-se por sulfonação ou glucuronidação e serem 

excretados na urina [39].  

Existem medicamentos com capacidade para induzir ou inibir a atividade do citocromo 

P450, o que pode resultar na perda da eficácia do medicamento em causa. No caso de ocorrer 

inibição, haverá um aumento da concentração do fármaco e em consequência problemas de 

toxicidade. Em relação à indução enzimática, haverá uma diminuição da concentração do 

fármaco, o que conduzirá a níveis subterapêuticos. 

 

10.6.2.  Classes terapêuticas e/ou medicamentos que interagem com os CO 

10.6.2.1. Antibióticos 

Os antibióticos são uma classe terapêutica sujeita a muitas interações, não só com 

outros medicamentos como também alimentos. Contudo no que diz respeito às interações 

com os contracetivos orais, estudos revelam que apenas a rifampicina e rifabutina, ambos 

utilizados no tratamento da tuberculose, é que interagem com a pílula.  

São indutores do sistema citocromo P450 e por isso favorecem a metabolização dos 

CO, resultando na diminuição da concentração sistémica das hormonas esteroides. Além 

disso, a sua atividade indutiva contribui para o aumento da produção da hormona SHBG (Sex 

Hormone-Binding Globulin), sintetizada a nível hepático e responsável pelo transporte das 

hormonas sexuais [40,41].  

 

10.6.2.2. Antirretrovirais  

Os medicamentos antirretrovirais estão classificados em: inibidores não nucleósidos da 

transcriptase reversa (NNTIs), inibidores nucleósidos da transcriptase reversa (NRTIs), 

inibidores da protease (PI), inibidores de fusão e inibidores da integrase. 

O uso concomitante destes fármacos com os contracetivos orais pode resultar em 

interações, nomeadamente a nível metabólico. Tanto os NNTIs por exemplo o efevirenz e a 

nevirapina como os PI, por exemplo o darunavir e o ritonavir, são capazes de induzir ou inibir 

a CYP3A4. Estas interações levam à perda da eficácia dos métodos contracetivos e aumento 

da toxicidade dos fármacos antirretrovirais ou dos CO [42].  



  

33 
 

10.6.2.3. Antifúngicos  

Os antifúngicos pertencentes à classe dos azóis como o cetoconazol, fluconazol, 

itraconazol e voriconazol são inibidores do CYP450, ou seja, têm capacidade de impedir o 

processo de metabolização das hormonas esteroides catalisado por este sistema enzimático. 

Consequentemente há o aumento do nível sistémico das hormonas o que poderá resultar em 

complicações, nomeadamente vasculares [43]. O estrogénio está associado ao risco de 

tromboembolismo venoso por exercer efeito sobre a cascata de coagulação, sobretudo no 

que concerne ao aumento dos fatores pró-coagulantes (VII, X, XII e XIII) e diminuição dos 

fatores anticoagulantes (proteína s e anti-trombina). No entanto é de salientar que apesar do 

risco tromboembólico ser superior em mulheres utilizadoras de CO, este é um efeito 

secundário raro [44].  

A griseofulvina consiste num antifúngico indicado para o tratamento de infeções fúngicas 

a nível da pele, couro cabeludo e unhas. Este medicamento atua como indutor do CYP450, o 

que irá provocar a redução dos níveis de hormonas esteroides e, consequentemente redução 

da eficácia terapêutica [45].  

 

10.6.2.4. Anticonvulsivantes 

Os anticonvulsivantes são um grupo terapêutico composto por diversas classes tais 

como: barbitúricos (fenobarbital, primidona); carboxamidas (carbamazepina, 

oxcarbamazepina); hidantoínas (fenitoína); benzodiazepinas, entre outros [46]. Estudos 

demonstram que alguns destes medicamentos interagem com os CO podendo conduzir à 

falha terapêutica e em consequência ocasionar gravidez indesejada e/ou aumento das 

convulsões. 

Alguns fármacos pertencentes a este grupo como a carbamazepina, o fenobarbital e a 

fenitoína são capazes de induzir as enzimas hepáticas que participam no metabolismo das 

hormonas esteroides sexuais. Consequentemente há um aumento da metabolização que 

origina a diminuição dos seus níveis, o que leva à menor eficácia dos CO. Além disso, são 

capazes de elevar a concentração de SHBG o que provoca a redução da disponibilidade das 

hormonas esteroides biologicamente ativas [32].  

 

10.6.2.5. Modafinil 

 O modafinil é um fármaco com ação estimulante indicado no tratamento de sonolência 

associado a distúrbios do sono, tais como, narcolepsia e apneia do sono. É indutor da 

CYP1A2, CYP2B6 e da CYP3A4, principal enzima envolvida na degradação das hormonas 
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presentes nos CO. Como já foi referido anteriormente, esta indução resulta na diminuição dos 

níveis sistémicos das hormonas, contribuindo para a redução da eficácia da pílula. Este 

fármaco possui ainda capacidade para inibir a CYP2C19 [47,48].  

 

10.6.2.6. Fitoterápicos 

 Os medicamentos fitoterápicos são produzidos a partir de plantas e extratos vegetais, 

no entanto, apesar da sua composição “natural” poderão interagir com outros medicamentos 

ou até provocar reações adversas. 

 O hipericão, também conhecido por Erva de São João, é um fitoterápico utilizado para 

tratar depressões ligeiras a moderadas, sintomas como nervosismo, fadiga, falta de apetite e 

dificuldade em dormir. Além disso, pode ser usado para atenuar manifestações clínicas da 

menopausa como ondas de calor e a mudança de humor. 

 Este medicamento é um forte indutor da CYP3A4 e um indutor fraco da CYP2C9, que 

são isoformas intervenientes no metabolismo das hormonas esteroides contracetivas. A 

administração simultânea deste fitoterápico com a pílula faz acelerar a degradação das 

hormonas, resultando na diminuição das concentrações plasmáticas [49].  

 

10.7.  Intervenção farmacêutica 

10.7.1.  Objetivo 

O principal objetivo deste projeto consistiu em alertar as farmacêuticas da FCR acerca 

de possíveis interações que possam existir entre os CO e alguns medicamentos. Tal como já 

foi referido, esta necessidade surgiu devido ao facto de alguns utentes, nomeadamente 

mulheres em idade fértil, exprimirem dúvidas especificamente em relação à existência de 

interação entre o antibiótico que lhes fora prescrito e a sua pílula.  

 

10.7.2.  Metodologia 

O desenvolvimento do projeto intitulado de “Interações medicamentosas com os 

contracetivos orais” foi da minha auditoria e foi dividido em duas partes. 

A primeira parte consistiu numa formação interna recorrendo a uma apresentação 

powerpoint que se encontra em anexo (anexo III). A apresentação foi iniciada com uma breve 

explicação acerca dos contracetivos orais, no que consistem, a que se destinam e a regulação 

hormonal do ciclo menstrual. De seguida foi exibido o metabolismo dos estrogénios pois é a 

nível metabólico que ocorrem as interações com esta classe de medicamentos. 
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Posteriormente foi abordado o tema em concreto, em que foi apresentado as interações que 

ocorrem com alguns fármacos em específico ou classes terapêuticas. 

A segunda parte baseou-se na elaboração de uma tabela (anexo IV) onde constam a 

classe farmacológica, o nome do fármaco, nomes comerciais, o mecanismo pelo qual ocorre 

a interação e possíveis efeitos consequentes. Esta tabela foi efetuada para consulta no 

backoffice da FCR.  

 

10.7.3.  Conclusão 

 O objetivo deste projeto foi cumprido, tendo sido transmitido à equipa toda a informação 

relevante acerca do tema. A tabela elaborada será uma ferramenta útil para consulta de forma 

a auxiliar o atendimento farmacêutico, no sentido de alertar os utentes para interações 

existentes entre a medicação prescrita e os CO. O farmacêutico pode aconselhar a utilização 

de um método contracetivo alternativo ou adicional caso detete uma das interações referidas 

anteriormente. 

 

Conclusão 

O estágio em farmácia comunitária é uma mais-valia para os estudantes que se 

encontram na reta final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, pois além do 

contacto com a profissão, é possível associar os conteúdos teóricos aprendidos ao longo do 

curso a uma componente prática.  

 Foi uma experiência enriquecedora que me permitiu adquirir competências que me 

serão úteis enquanto futura farmacêutica. Além disso estes 4 meses em farmácia comunitária 

fizeram com que me apaixonasse ainda mais pela profissão.  
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Anexos 

 

Anexo I – Apresentação sobre “Gripe e constipação” 
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Anexo II – Flyer informativo acerca do novo coronavírus 
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Anexo III – Apresentação da formação interna sobre “Interações medicamentosas 

com os contracetivos orais” 
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Anexo IV – Tabela de interações  
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