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Resumo 

O presente relatório é o culminar do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Pretende 

descrever todas as atividades realizadas e conhecimentos adquiridos durante o estágio curricular 

na Farmácia S. Vicente. O mesmo encontra-se dividido em duas partes, sendo que a primeira é 

referente à organização e gestão da farmácia comunitária, à prestação de serviços, à dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde e a toda a experiência pessoal vivenciada no estágio. Enquanto 

que a segunda parte se refere aos projetos desenvolvidos durante o estágio. 

A primeira parte engloba substancialmente as principais aprendizagens ocorridas durante o 

estágio tais como, a logística de todos os procedimentos desde a encomenda dos medicamentos à 

fase final da dispensa, a comunicação entre o profissional e o doente, as principais fases do 

atendimento, o aconselhamento farmacológico, a contabilidade e gestão da farmácia, entre outros, 

permitindo assim a formação como profissional de saúde. 

Quanto aos projetos desenvolvidos, um deles abordou o tema da Dispensa de Medicamentos 

Hospitalares em Farmácia Comunitária, este projeto surgiu aquando da pandemia do SARS-CoV-2 

com o serviço “Operação Luz Verde”. O principal objetivo foi o auxílio da equipa relativamente a 

este serviço, fornecer à equipa ferramentas para a melhor prestação deste serviço permitindo o seu 

acompanhamento farmacoterapêutico, melhorando a adesão à terapêutica e contribuindo para o 

aumento da eficácia e segurança dos fármacos. Este projeto compreendeu a elaboração de um 

Guia com toda a parte teórica referente aos principais medicamentos envolvidos neste serviço, um 

fluxograma sobre os passos que deverão ser realizados durante a solicitação deste e uma ação de 

formação destinada à equipa da farmácia referente aos principais aspetos relativamente aos 

medicamentos dispensados.  

O segundo projeto realizado foi referente à Dermatite Atópica centrado no conhecimento da 

população relativamente a este tema para tal foi elaborado um questionário online e publicado nas 

redes sociais da farmácia, não foram colocadas qualquer tipo de restrições na população em estudo, 

tentando representar a população em geral. Foram também realizadas publicações nas redes 

sociais com aspetos importantes sobre a Dermatite Atópica com o intuito de dar a conhecer a doença 

e esclarecer alguns mitos associados à mesma e ao mesmo tempo promover alguns dos produtos 

que a Farmácia S. Vicente possui para o auxílio desta doença 

Todo o estágio foi realizado em plena pandemia, COVID-19, que surgiu em Portugal logo no 

início deste, foram vários os contratempos e as adaptações realizadas. Ambos os projetos 

realizados foram idealizados tendo a segurança dos utentes como principal prioridade. O estágio 

acabou por intensificar a minha visão pessoal referente à importância dos farmacêuticos no dia a 

dia da população, principalmente nesta altura bastante desafiadora para todos, que apesar do medo 

presente consideravam os farmacêuticos como os profissionais de saúde de grande confiança onde 

recorriam para qualquer dúvida e auxílio. Apesar de tudo, este estágio permitiu-me crescer e 

preparar-me para os momentos mais complicados que irão surgir na minha vida profissional, 

tornando-se numa das experiências mais enriquecedoras. 
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Introdução 

 A farmácia comunitária é uma das principais áreas de atuação do farmacêutico, área 

privilegiada pelo contacto com o público. Sendo esta, muitas vezes a “porta de entrada” para o SNS, 

onde se dirigem antes de procurar ajuda no médico encontrando muitas vezes soluções quando se 

trata de problemas de saúde menores. 

A fase final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas integra um estágio curricular 

de seis meses, podendo ser completamente realizado em farmácia comunitária ou dividido entre 

farmácia comunitária e farmácia hospitalar (4 meses mais 2 meses correspondentemente), 

permitindo ao futuro profissional de saúde vivenciar duas das principais áreas de atuação. Esta é 

sem dúvida uma experiência crucial para a entrada no mercado de trabalho, onde o conhecimento 

teórico se entrelaça com a comunicação, com a experiência e com desafios, permitindo construir 

um profissional mais rico e preparado.  

O meu estágio em farmácia comunitária decorreu na Farmácia S. Vicente (FSV), em Viana do 

Castelo, teve início a 2 de março até 24 de julho de 2020. Nas primeiras duas semanas de estágio 

a maior parte do tempo foi dedicado à receção e conferencia de encomendas e a toda a parte do 

backoffice, no entanto, também nessa altura comecei a realizar alguns atendimentos supervisionada 

após a fase inicial de observação. Pouco depois de iniciar o estágio, a atual pandemia COVID-19 

(Coronavírus Disease 2019) alcança elevadas proporções levando à interrupção de muitas 

atividades, o meu estágio não foi exceção. Interrompi o estágio cerca de duas semanas e meia, do 

16 de março a dia 1 de abril. A partir dessa altura, percebi que as condições de segurança estavam 

reunidas para voltar para a farmácia e decidi dar o meu contributo procurando ajudar o pouco que 

conseguisse. Integrei a partir de abril uma das equipas, estando todos os profissionais da farmácia 

divididos por turnos, para que as equipas não se cruzassem, retomando à normalidade em junho. 

Ao longo destes meses para além de continuar alguns dias na área da receção e realização de 

encomendas, gestão de stocks, prazos de validade, devolução, foi-me permitido desde muito cedo 

o contacto com o público através dos atendimentos, sendo esta a área que mais me dediquei a partir 

de abril.  

Devido às restrições aplicadas dentro da farmácia não foi permitido a realização de testes 

bioquímicos, nem tive a oportunidade de realizar formações em contexto da farmácia, as formações 

que realizei durante o estágio foram efetuadas através de plataformas online. 

Ao longo deste relatório procurarei apresentar a organização da FSV, todo o trabalho 

desenvolvido e todas as valências adquiridas ao longo deste período. Na Tabela 1 que se segue 

pode ser consultado o cronograma de todas as atividades desenvolvidas. 

 

 

 

 

 



Relatório do Estágio Profissionalizante na Farmácia S. Vicente 

2 
Liliana Coutinho Rodrigues 

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio 

 

Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas na Farmácia S. Vicente 

 

1. A Farmácia S. Vicente 

1.1.  Localização e horário de funcionamento 

A FSV iniciou funções em setembro de 2010 e localiza-se na Rua da Bandeira nº 814, em 

Viana do Castelo. Está situada numa zona envolvente muito prestigiada, com diversas áreas 

residenciais, serviços públicos, áreas comerciais e um hospital privado, o que confere à FSV uma 

grande afluência e heterogeneidade de clientes.  

O horário de atendimento ao público da FSV é das 8h30 às 24h de segunda a sexta, e ao 

sábado, domingo e feriados das 9h às 24h. A FSV assegura também o serviço permanente de 24h, 

de forma rotativa com outras farmácias da localidade, onde um farmacêutico ou técnico de farmácia 

legalmente habilitado está disponível para realizar o atendimento, em situações de urgência, a partir 

das 24h até à hora de abertura do dia seguinte. 

 

1.2. Recursos Humanos 

A FSV é constituída por uma equipa jovem e dinâmica, com profissionais de saúde qualificados 

cujo principal objetivo é a melhor prestação de serviços possível ao cliente.  Integram na equipa 

quatro farmacêuticos, sendo um deles o Diretor Técnico (DT), Dr. Ricardo Manso, oito técnicos de 

farmácia, um técnico auxiliar de farmácia e uma auxiliar de limpeza, tal como é exigido no Decreto 

de Lei n171/2012, de 1 de agosto. Este Decreto de Lei estabelece o regime jurídico das farmácias 

de oficina, decretando que na equipa da farmácia deverá integrar, pelo menos, um diretor técnico e 

um farmacêutico, podendo ser coadjuvados com outros profissionais, tais como farmacêuticos, 

técnicos de farmácia e técnicos auxiliares de farmácia desde que devidamente certificados (1). 

 

Atividades Março Abril Maio Junho Julho 

Receção e conferencia de encomendas       

Gestão e armazenamento de produtos       

Atendimento supervisionado        

Atendimento autónomo      

Projeto 1: Dispensa de Medicamentos 

Hospitalares em Farmácia Comunitária 
     

Projeto 2: Dermatite Atópica      
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1.3. Organização da Farmácia 

1.3.1. Espaço exterior 

A FSV está implantada num edifício de dois andares, apresentando na fachada frontal a 

denominação da farmácia, o horário de funcionamento e uma “cruz verde” luminosa perpendicular 

à fachada.  Esta última encontra-se ligada durante o horário de funcionamento da farmácia, 

transmitindo informações como os serviços prestados, a data, a hora e a temperatura ambiente. Na 

fachada lateral possuem duas cruzes verdes luminosas na parede da fachada, que se encontram 

ligadas durante o horário noturno permitindo assim a fácil sinalização nesse período. 

1.3.2. Espaço interior 

A FSV é constituída por dois pisos, cumprindo a legislação em vigor. No rés-do-chão estão 

localizados a zona de atendimento ao público, o gabinete de atendimento personalizado, o posto de 

atividades do DT, área de armazenamento dos medicamentos para dispensa ao público e casa de 

banho. No primeiro andar localiza-se a zona de receção de encomendas, o laboratório, a copa e o 

armazém de apoio. 

A zona de atendimento ao público é constituída por 5 balcões de atendimento voltados para a 

entrada da farmácia, cada um equipado com um computador, uma impressora para faturas, uma 

impressora de etiquetas e um leitor ótico. Na parte de trás dos balcões, encontra-se a área dedicada 

à “Farmácia da Família”, os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). E estão 

distribuídos por todos o espaço lineares, expositores e gondolas, produtos, tais como: produtos 

sazonais, dermocosmética, produtos de puericultura, produtos ortopédicos e outros que sejam de 

fácil acesso ao cliente.  

O gabinete de atendimento personalizado tem como principais funções as medições de 

parâmetros bioquímicos, a administração de injetáveis e a medição com ajuda de um profissional 

para as meias de compressão e outro material ortopédico. No entanto, durante o período do estágio, 

uma vez que estávamos perante a pandemia COVID-19, estes serviços não eram prestados. 

A zona de BackOffice situada no rés-do-chão é constituída por 2 armários onde estão 

armazenados em gavetas os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e alguns MNSRM, 

um dos armários contem uma série de gavetas destinadas aos medicamentos originais e outra aos 

medicamentos genéricos, dentro de cada série estão organizados pela forma farmacêutica e por 

ordem alfabética. Possui um frigorifico para armazenar medicamentos termolábeis, permitindo um 

armazenamento entre 2C e 8C, tais como vacinas, insulinas e alguns colírios. Nesta área possui 

também uma zona destinada às reservas dos clientes, ordenada por ordem alfabética. 

 O BackOffice situado no primeiro andar corresponde à zona de receção e conferência de 

encomendas, onde contém um posto de trabalho, com computador e leitor ótico. E o armazém de 

apoio onde são armazenados todos os excedentes de medicamentos dos armários do rés-do-chão, 

dos lineares e gondolas. 

O laboratório, no caso da FSV, não é habitualmente utilizado para a produção de 

medicamentos manipulados, no entanto devido às medidas de segurança implementadas devido ao 

COVID-19 está a ser utilizado para preparação de solução desinfetante, uma solução antissética de 

base alcoólica (SABA). 
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1.4. Sistema Informático 

O sistema informático (SI) utilizado na FSV é o Sifarma 2000, desenvolvido e comercializado 

pela empresa Glintt. Este software está presente em todos os postos de trabalho e cada colaborador 

possui um código de acesso, para que seja possível rastrear o operador de cada tarefa. 

Este software permite a gestão de toda a farmácia de forma clara e intuitiva. Através dele é 

possível realizar as encomendas (diárias, manuais, instantâneas), após o envio desta, o Sifarma 

2000 permite fazer a sua receção também, atualizando automaticamente os stocks. O DT 

consegue realizar as encomendas tendo em conta os stocks existentes, consultando as vendas 

realizadas e a média das vendas e das compras ao longo do mês. Permite ainda o processamento 

e regularização de devoluções e notas de crédito, a gestão de prazos de validade, histórico de 

vendas e compras de cada produto, atualização do preço de venda ao público (PVP), entre outras.  

Constitui também uma ferramenta fulcral para a realização da faturação. 

Durante o atendimento ao público, este software revela-se uma grande mais-valia pois permite 

a dispensa da medicação prescrita através de receitas manuais, eletrónicas em papel ou eletrónicas 

sem papel, a dispensa de MNSRM e de produtos de saúde e bem-estar (PSBE), a criação de fichas 

de clientes, a inserção de planos de comparticipação. É possível também o acesso à ficha de cada 

produto, onde contém informação como o preço, o stock, o código nacional para prescrição 

eletrónica de medicamentos (CNPEM) e toda a informação técnico-científica como a posologia, as 

indicações terapêuticas, possíveis interações e efeitos secundários de forma a que o profissional 

consiga realizar um aconselhamento farmacêutico seguro e efetivo. 

 Os clientes que possuem ficha de cliente na farmácia têm como vantagem a possibilidade de 

o profissional aceder ao seu histórico de compras, abrirem um limite de crédito, caso seja possível 

na farmácia, permitindo ao utente a possibilidade de deixar ficar a crédito faturas e alguns 

medicamentos, e aceder às vendas suspensas realizadas para mais tarde regularizar através de 

uma receita. 

 Durante o decorrer do estágio foi-me possibilitado a exploração do SI e a sua utilização 

de forma autónoma nas diversas funcionalidades durante todas as tarefas realizadas, 

permitindo-me percecionar a utilidade deste software para a gestão da farmácia. 

 

2. Gestão e administração da Farmácia S. Vicente 

2.1. Gestão de stocks 

Uma boa gestão da farmácia comunitária tem como fator determinante uma correta gestão de 

stocks. A gestão de stocks deverá ter como principais objetivos garantir a satisfação das 

necessidades dos clientes e a sustentabilidade económica da farmácia, de forma a que não exista 

falta de produtos de saúde nem excessos dos mesmos, assegurando a sua rotatividade. 

O SI, Sifarma 2000, auxilia o processo de gestão de stocks, uma vez que a farmácia poderá 

configurar o valor do stock mínimo e máximo de cada produto mediante as vendas realizadas ao 

longo de cada mês, podendo ser ajustados de acordo com a sazonalidade. Assim, quando as 
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existências do produto ficam abaixo do valor do stock mínimo é gerada uma encomenda instantânea 

que será posteriormente revista e validada pelo DT. 

A gestão de medicamentos tem algumas particularidades essencialmente em relação aos 

medicamentos genéricos, todas as farmácias deverão ter pelo menos três dos cinco medicamentos 

genéricos mais baratos para cada medicamento de referência. 

Na FSV, a gestão de stocks é realizada por toda a equipa permitindo que todos os 

colaboradores tenham conhecimento dos produtos com maior rotação e aqueles que 

possuem maior rutura de stock. Durante o meu estágio, foi-me proposto avaliar diversas 

situações de produtos onde poderia eventualmente ser necessário alterar a configuração de 

stocks mínimos e máximos. Por exemplo, o Moustidose Leite Repelente, este começou a 

ser procurado por parte dos clientes apenas a partir de maio de 2020, após algumas reservas 

de clientes, foi decidido alterar os valores de stock mínimo e máximo do SI permitindo assim 

a existência constante deste produto na farmácia e a eliminação de reservas. 

 

2.2. Gestão de encomendas e fornecedores 

A farmácia comunitária no processo de gestão da mesma deverá ter em atenção a escolha dos 

fornecedores. Os principais critérios de seleção serão: a rapidez de entrega, as condições 

comerciais, o apoio prestado, o profissionalismo, entre outros…Segundo as Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, será o DT ou um farmacêutico responsável pela 

decisão de compra, a selecionar os fornecedores dos produtos (2).  Na FSV o processo de seleção 

dos fornecedores é realizado maioritariamente pelo DT, no entanto toda a equipa ao realizar 

encomendas manuais tem o cuidado de verificar as condições comerciais de cada fornecedor. 

A gestão de encomendas de cada farmácia deverá sempre ser realizada de acordo com o 

histórico de compras e vendas, os níveis estabelecidos de stock mínimo e máximo de cada produto 

e a necessidade do cliente.  

A encomenda diária, é realizada de forma automática pelo SI que emite uma proposta tendo 

como base os valores de stocks máximos e mínimos predefinidos de cada produto. Os stocks são 

atualizados em tempo real e de forma automática quando são realizadas vendas e quando se dá 

entrada de uma nova encomenda. Todos os produtos que contenham o valor de stock abaixo do 

stock mínimo entram automaticamente para a proposta de encomenda, o responsável por efetuar e 

validar a encomenda diária, na FSV é da responsabilidade do DT maioritariamente, analisa-a e 

realiza a encomenda com o objetivo de repor stock e colmatar as necessidades da farmácia evitando 

ruturas de stock e falhas de produtos. Na ficha de cada produto consta qual é o fornecedor habitual 

e é possível verificar o preço de venda à farmácia (PVF) dos vários fornecedores, permitindo assim 

ao DT avaliar aquela que será a melhor opção. O SI permite ao utilizador escolher os fornecedores 

para cada produto da encomenda diária, possibilitando que a encomenda seja realizada 

simultaneamente a vários armazenistas de acordo com as condições de compra. Os armazenistas 

com quem a FSV trabalha são a OCP (preferencialmente), COOPROFAR e Empifarma. O número 

de encomendas diárias realizadas durante o período da pandemia sofreu bastante alterações, de 

forma habitual o fornecedor preferencial da FSV, a OCP, efetua três encomendas diárias, depois 
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passou a efetuar apenas uma encomenda e mais tarde, duas. Assim, o horário em que se envia as 

encomendas diárias foi variando ao longo do período do meu estágio.  

As encomendas instantâneas são realizadas a maior parte das vezes durante o atendimento 

quando se verificam faltas de determinados produtos que o cliente pretende, trata-se de 

encomendas de menor volume e suprimem a necessidade do momento, conseguindo dar uma 

resposta célere ao pedido do cliente. Estas encomendas são efetuadas diretamente ao fornecedor 

preferencial através da aplicação disponibilizada pelo mesmo ou por contacto telefónico. O cliente 

nestas situações pode optar por reservar, ficando o registo na farmácia do nome do cliente, o 

produto em questão, o nome do colaborador e a data da realização da encomenda, caso o cliente 

pretenda poderá solicitar que a farmácia o avise da chegada do produto facultando o número de 

telemóvel.  

As encomendas Via Verde, são também uma forma de encomendas instantâneas, é um canal 

excecional de aquisição de determinados medicamentos quando a farmácia não possui stock, 

denominado “Via Verde do Medicamento” pelo INFARMED (3). Neste caso, o SI permite realizar 

durante o atendimento uma encomenda Via Verde, para isso, é necessário a colocação do nº da 

receita. A encomenda é gerada automaticamente ao armazenista preferencial da farmácia que 

contém stock reservado para este canal. 

Existem também as encomendas diretas que são negociadas diretamente com os laboratórios 

aproveitando muitas vezes campanhas promocionais dos mesmos. Este tipo de encomendas é de 

grande importância para uma farmácia, permite a compra de grandes quantidades de produtos com 

preços promocionais, possibilitando a obtenção de maior margem de lucro para a farmácia. 

Durante o estágio na FSV foi me possibilitado a realização de inúmeras encomendas 

instantâneas e por Via Verde de forma autónoma. Estas encomendas estiveram sempre 

associadas a reservas, a maior parte das vezes a reservas pagas. Os clientes faziam questão 

que ficasse tudo pago assim, e nesta altura de pandemia, permitir-lhes-ia diminuir o tempo 

de exposição quando fossem levantar a reserva. No entanto, houve inúmeras situações em 

que não conseguia responder às necessidades dos clientes pelo facto de serem inúmeros os 

medicamentos esgotados. O protocolo a seguir nestes casos era verificar sempre na 

aplicação disponível de cada armazenista e caso ainda estivesse esgotado, ligar e procurar 

saber se tinham alguma previsão de chegada. A conversa era realizada à frente do cliente e 

toda a informação era passada para este, evitando assim mal-entendidos. Houve produtos 

como Victan 2mg, Xanax XR (todas as dosagens), Denille, Sibilla, a vacina Rotarix, 

inúmeras insulinas e muitos outros, permaneceram esgotados durante muito tempo e alguns 

medicamentos durante longos períodos estavam rateados e depois conseguíamos stock por 

alguns dias e esgotava novamente. Quando havia medicação esgotada procurávamos 

abordar o assunto ao cliente para trocar por outro medicamento do mesmo grupo 

homogéneo, explicando tudo e prontificando-nos a esclarecer todas as dúvidas, no entanto 

medicamentos como o Victan em que não há genérico aconselhávamos a falar com o 

médico para trocar de medicação pois a previsão de entrega era muito longa.   
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Os medicamentos ou produtos de saúde que vêm como esgotados nas encomendas 

diárias são listados para que se possa fazer a verificação aos vários armazéns, estes são 

verificados periodicamente, para que assim evitem falhas por longos períodos. Muitas vezes 

ao tentar realizar encomendas instantâneas verifiquei que o medicamento se encontrava 

novamente disponível, procedendo nesse exato momento à encomenda em números 

elevados, com autorização do DT, de modo a não só satisfazer a necessidade do cliente como 

repor o stock na farmácia, tal aconteceu com o Risidon 1000 e o Seretaide Diskus.  

Efetuei algumas encomendas por Via Verde, durante alguns atendimentos de forma 

autónoma, nomeadamente de Budenofalk espuma retal e Innohep . Realizei também 

algumas vezes com monotorização de farmacêuticos, encomendas manuais diretamente a 

alguns fornecedores, tal como material ortopédico e produtos cosméticos. Quanto às 

encomendas diárias apenas presenciei à sua realização, pois eram de inteira 

responsabilidade do DT. 

 

2.3. Receção e verificação de encomendas 

O processo de receção de encomendas é realizado no primeiro andar, junto do armazém dos 

excedentes, onde os fornecedores entregam as encomendas. Este processo é realizado várias 

vezes por dia e as encomendas proveem de diferentes fornecedores. Juntamente com as 

encomendas chegam à farmácia documentação própria como as faturas e/ou as guias de transporte, 

nestes documentos deverá estar discriminado a identificação da farmácia e a morada, dados que 

devem ser verificados juntamente com o número de volumes entregues. 

A operação da receção das encomendas é realizada no SI no separador “Receção de 

Encomendas”, primeiramente deve-se verificar se a encomenda se encontra criada, caso contrário, 

deverá proceder-se à sua criação de forma manual em “Gestão de Encomendas”. Para rececionar 

a encomenda tem prioridade os produtos de frio, que vêm acondicionadas em caixas térmicas, estes 

mal o processo de verificação esteja concluído devem ser armazenados no frigorífico de forma a 

não ser destruída a cadeia de frio. Todos os produtos são lidos através do leitor ótico pelo seu CNP 

ou código QR e ao mesmo tempo deve ser verificado o estado da embalagem, o prazo de validade 

(PV) e o preço de venda ao público (PVP). Caso o PV da embalagem a rececionar for inferior ao do 

SI deverá proceder-se à sua alteração, ou então em casos em que o stock é nulo, deverá ser 

atualizado. O PVP poderá ter de ser reavaliado nos casos de PSBE tendo em conta as margens de 

lucro, ou no caso dos medicamentos quando o valor do SI não é igual ao da embalagem. 

O último passo da receção da encomenda é a verificação do número de embalagens e a 

atualização do PVF de cada produto, verificando possíveis bónus e condições comerciais descritas 

na fatura, no final confirma-se o valor total da fatura que deverá ser igual ao valor no SI.  

Procede-se à impressão das etiquetas e à separação das reservas por produto e nome do 

cliente, uma vez que na FSV este processo não é realizado através do SI obriga especial atenção 

para verificar as reservas. 



Relatório do Estágio Profissionalizante na Farmácia S. Vicente 

8 
Liliana Coutinho Rodrigues 

Por fim caso, haja produtos esgotados estes devem ser transferidos para outro fornecedor ou 

então para “Esgotados” para que o DT esteja a par da situação. Só deste modo poderá proceder-

se à finalização da receção de encomendas. 

No decorrer do estágio na FSV tive a oportunidade de rececionar inúmeras encomendas. 

Inicialmente este processo era realizado apenas com supervisão de um colaborador, depois 

passou a ser realizado de forma completamente autónoma. Ao rececionar as encomendas foi 

surgindo a necessidade de alterar PV, de alterar PVP tanto de PSBE como de medicamentos, 

e, assim possibilitar-me um primeiro contacto com os produtos que a farmácia disponha. 

No entanto, vários erros foram detetados durante a receção das encomendas que logo 

de seguida teriam de ser resolvidos através de reclamações, tais como falta de produtos 

faturados ou produtos que vinham na encomenda, mas que não eram faturados, produtos 

danificados, valores de PVP na fatura diferentes dos mencionados nas caixas, entre outras 

situações. 

 

2.4. Armazenamento  

Após o processo de receção e verificação das encomendas procede-se à arrumação nos 

respetivos locais dos produtos. Existem medicamentos que exigem condições especiais de 

armazenamento, necessitando de estar conservados entre os 2C e os 8C, sendo armazenados 

no frigorífico, estes terão sempre prioridade no processo de arrumação. Quando aos Medicamentos 

Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP) devem estar armazenados num local restrito e fechado, de 

modo a garantir maior controlo e segurança. 

A arrumação rege-se pelo método First Expired First Out (FEFO), que consiste em dispensar 

primeiros os produtos cujo prazo de validade expira mais recentemente, promovendo a rotatividade 

dos produtos. Os medicamentos são armazenados por ordem alfabética dependendo de se tratar 

de medicamento genérico ou de marca, e os PSBE em montras ou gondolas. Caso haja excedente, 

este é armazenado por ordem alfabética e com a mesma divisão entre medicamentos genéricos e 

de marca no armazém do primeiro piso. 

Ao longo do meu estágio, era muitas vezes minha função o armazenamento dos 

produtos, ocupando a maior parte do tempo ao longo das primeiras semanas de estágio. Esta 

tarefa permitiu-me conhecer o sistema de arrumação e a organização da farmácia o que se 

mostrou valioso durante o atendimento, diminuindo o tempo necessário à procura dos 

medicamentos.  

 

2.5. Verificação dos prazos de validade 

O PV de um produto farmacêutico é uma característica muito importante para que seja possível 

garantir a segurança e eficácia deste. Para tal é necessário um controlo rigoroso por parte da 

farmácia certificando que todos os produtos dispensados se encontram dentro do PV. 

O controlo do PV inicia-se logo na receção do produto e adicionalmente todos os meses é 

retirado uma listagem no SI de produtos farmacêuticos cuja validade expira no período de três 
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meses, conforme regulado pelo Decreto-Lei n.º 176/2006 onde indica que os produtos cujo PV 

expira nos dois meses seguintes devem ser retirados das existências comercializáveis (4). 

Seguidamente procede-se à verificação dos PV indicados nas embalagens em stock, retirando 

os produtos cuja validade se confirme igual ou inferior a três meses e regista-se o PV mais recente 

das restantes. 

Os produtos retirados serão posteriormente devolvidos ao fornecedor e os PV dos restantes 

produtos atualizados no SI. 

Participei por algumas vezes, durante o estágio, no controlo dos PV dos produtos de 

farmácia, dando-me a oportunidade de perceber como todo o processo é realizado desde a 

listagem inicial, à devolução dos produtos ou à correção dos PV no SI. Ao verificar o PV 

colaborei também a aplicar o critério FEFO, pois era necessário, muitas vezes, retificar e 

alterar a ordem de arrumação. 

 

2.6. Devolução de produtos 

No dia a dia da farmácia é muito recorrente a necessidade de se proceder à devolução de 

produtos por vários motivos, devido à proximidade de caducidade do PV, produtos danificados, 

recolha de produtos por ordem do INFARMED ou o detentor de Autorização de Introdução no 

Mercado, ou erros nas encomendas, entre outros. 

Nestes casos, é emitido pelo SI um triplicado da nota de devolução, no qual consta a 

identificação da farmácia, o produto, o CNP, a quantidade, o preço de custo, motivo da devolução e 

identificação do número da fatura. Ao produto da devolução junta-se o original e duplicado da nota 

de devolução devidamente carimbado e assinado, o triplicado é arquivado na farmácia após recolha 

do produto com o número da guia de transporte fornecido pelo fornecedor. Este processo é realizado 

em comunicação com a Autoridade Tributária e Aduaneira, para que seja possível realizar o seu 

transporte. 

O armazenista após analisar a situação poderá aceitar a devolução ou não, caso seja aceite 

emite uma nota de crédito à farmácia ou repõe o produto, conforme acordado previamente com a 

farmácia. Quando não é aceite o armazenista devolve o produto e o mesmo é reposto no stock da 

farmácia. 

Durante o meu estágio realizei algumas devoluções supervisionada por outro 

colaborador e regularizei outras aquando da chegada de notas de crédito. Durante este tempo 

de pandemia, muitos foram os erros efetuados pelos fornecedores nas encomendas, para 

todas essas falhas era necessário proceder à emissão da nota de devolução. Também foi 

necessário realizar devoluções de produtos com curto PV, tal como acontece todos os 

meses. 

Durante este período também efetuei a devolução de um dos lotes de ciclosporina da 

Generis por ordem do INFARMED, cuja razão era lotes da dosagem de 100mg embalados em 

cartonagem de 50 mg (5). 
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3. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

A dispensa de medicamentos e produtos de saúde é realizado sob prescrição médica, para 

automedicação ou através de indicação farmacêutica. Sendo esta, a atividade profissional mais 

associada ao farmacêutico.  

O processo de dispensa não deverá ser apenas o simples ato rotineiro de entrega de 

medicamentos, como profissionais de saúde aquando da dispensa deverá ser responsável pela 

saúde e bem-estar do utente garantido a eficácia e segurança da terapêutica. O farmacêutico tem 

o dever de garantir o acompanhamento, promover o uso racional do medicamento e a adesão à 

terapêutica (2). Assim, durante a dispensa de medicamentos ou produtos de saúde, o farmacêutico 

deve fornecer toda a informação relativa à posologia, indicação terapêutica, modo de administração, 

precaução, condições de conservação, e alertar, quando necessário para as reações adversas e 

interações medicamentosas, mais comuns. 

Tive a oportunidade de realizar atendimentos desde o meu primeiro mês, inicialmente 

acompanhada por um farmacêutico e mais tarde de forma autónoma, o que me permitiu 

chegar ao fim do estágio com quase completa autonomia durante o atendimento e grande 

capacidade gestão de stress e de tempo. 

 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

A classificação de MSRM é atribuída, segundo o Decreto-Lei n 128/2013, de 5 de setembro, 

quando preencham uma das seguintes condições: possam necessitar de vigilância médica durante 

o tratamento, uma vez que podem constituir um risco para a saúde do individuo; sejam utilizados 

com frequência para fins diferentes aos que se destinam;  contenham substâncias, ou preparações 

à base dessas substâncias possíveis de reações adversas graves e que seja necessário aprofundar; 

sejam administrados por via parentérica (injetáveis) (6). Assim, estes medicamentos apenas podem 

ser dispensados na presença de receita médica ou em situações excecionais desde que 

devidamente justificadas, no entanto existem fármacos como os MEP que em nenhuma 

eventualidade poderá ser dispensado sem prescrição médica. 

 Nesta altura, de pandemia, a FSV dispensou alguns MSRM quando os utentes não 

possuíam a receita, por impossibilidade de a adquirirem a tempo. Tendo em conta a 

continuação da terapêutica, a FSV dispensou MSRM ficando em venda suspensa 

devidamente registado, para que, mais tarde, quando fosse possível o utente pudesse reaver 

o valor da comparticipação e a FSV tivesse a situação regularizada, pois muitas vezes tratava-

se de ansiolíticos e benzodiazepinas. 

 

3.1.1. Prescrição médica 

A prescrição de medicamentos, com o objetivo de normalizar a prescrição médica e tornar 

possível a escolha farmacológica, é realizada pela Denominação Comum Internacional (DCI), em 

qualquer modelo de receita. Deverá conter também, a forma farmacêutica, a dosagem, a quantidade 

e a posologia (7).  
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A prescrição através do nome comercial ou pelo titular do AIM apenas pode ser utilizada 

quando não existem medicamentos de marca similares, não existam genéricos comparticipados, 

são prescritos para determinadas indicações terapêuticas ou por justificação técnica do prescritor. 

Caso seja o último caso, para tal deve nomear uma das seguintes exceções: “Exceção a) 

Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito”, “Exceção b) Fundada suspeita, 

previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um medicamento com 

a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial”, “Exceção c) 

Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de  um tratamento com duração 

estimada superior a 28 dias” (7, 8). O utente tem poder de escolha apenas na exceção c), poderá 

optar por um medicamento de preço inferior ao do medicamento prescrito, a exceção a) e b) o utente 

não tem direito de escolha. 

Durante a pandemia de forma a dar resposta aos utentes, foi possibilitado à farmácia a 

desativação da exceção c) em casos de inexistência de stock do medicamento prescrito ou daqueles 

incluídos na exceção c), possibilitando à farmácia dispensar o medicamento de custo imediatamente 

superior existente em stock. 

 

3.1.1.1. Prescrição eletrónica  

A prescrição eletrónica (PE) visa promover a segurança durante todo o processo, tanto na 

prescrição como na dispensa, de forma a agilizar os processos e a melhorar a comunicação entre 

os profissionais de saúde (7, 9).  

Este tipo de prescrição é aplicável a medicamentos manipulados, a MEP, dispositivos médicos, 

géneros alimentícios necessários para uma alimentação especial e a todos os produtos de saúde, 

comparticipados ou não, pelo sistema nacional de saúde. Deverá ser realizada através do SI e com 

ligação ao SPMS (7). 

Existem no momento duas formas de PE, a desmaterializada e materializada. A PE 

desmaterializada corresponde à receita apenas disponível através de equipamentos eletrónicos, ou 

seja, o prescritor efetua a prescrição em software próprio que analisa e regista a mesma e é 

disponibilizada para o utente através de um SMS, por correio eletrónico, de uma aplicação do 

Sistema Nacional de Saúde, ou através de uma guia de tratamento. Estas prescrições têm como 

vantagem não possuir limite de medicamentos e poderá ter uma validade de 30 dias ou 6 meses, 

dependendo dos medicamentos, sendo atribuída a validade a cada linha da prescrição.  Para que 

um colaborador na farmácia tenha acesso à prescrição será necessário o nº da receita, o código de 

dispensa. O código de direito de opção presente na receita é utilizado quando o utente opta por 

medicamento de preço superior ao quinto mais barato naquele momento. O utente com este tipo de 

receita pode optar por levantar a totalidade da prescrição ou não, podendo levantar de forma 

faseada e em qualquer farmácia, desde que, dentro do PV (7, 9). 

A PE materializada é registada online, em software próprio, pelo médico, onde ocorre também 

a sua validação, e é impressa para ser entregue ao utente. Esta, funciona como transição para a 

receita eletrónica desmaterializada. Apenas pode ser prescrito um máximo de quatro medicamentos 

ou produtos de saúde diferentes por receita e não podem ultrapassar duas embalagens por cada 
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produto, no entanto existe a exceção de medicamentos unidose que poderão ser prescritas até 

quatro embalagens. Estas prescrições poderão ser renováveis em caso de tratamento crónico ou 

prolongado, tendo a validade de 6 meses, com a emissão três vias. Ou então com validade de 30 

dias para tratamentos de curta duração (7). 

 

3.1.1.2. Prescrição manual  

A prescrição manual é permitida apenas em ocasiões excecionais, uma vez que de acordo 

com a legislação em vigor é obrigatório a PE, tais como: a) falha informática, b) inadaptação do 

prescritor, fundamentada e validade pela Ordem profissional, c) prescrição no domicílio ou d) 

máximo de 40 receita por mês. Para que seja considerado um documento válido, este deve conter 

obrigatoriamente a vinheta do prescritor, o nome e o número do SNS do utente, o subsistema de 

saúde, o numero de beneficiário (caso se aplique), o regime de comparticipação, a data, assinatura 

do médico e a justificação da prescrição manual (7, 10). 

Neste tipo de receita apenas é possível a prescrição de quatro diferentes produtos de saúde, 

num limite máximo de duas embalagens de cada, no entanto no máximo a totalidade de embalagens 

não pode ultrapassar as quatro. Casos de prescrição de MEP, deverão constar em prescrições 

individualizadas, com apenas este medicamento na prescrição. O prazo de validade é sempre de 

30 dias e não são renovadas (7, 10). 

Posteriormente estas receitas deverão ser verificadas por um farmacêutico evitando assim 

possíveis falhas de dispensa ou de prescrição, esta verificação ocorre diariamente e antes do envio 

desta para a faturação. 

 

3.1.2. Dispensa e validação da receita médica 

O primeiro passo no processo de dispensa da medicação é a validação da prescrição. Cabe 

ao farmacêutico ou técnico de farmácia, após apresentação da receita pelo utente, a sua validação. 

Independentemente do tipo de prescrição, esta deverá conter o número da receita, local de 

prescrição, identificação do prescritor, data de prescrição e validade.  Em receitas manuais, é 

obrigatório também a vinheta do médico e o logotipo atualizado do SNS, alusivo aos 40 anos de 

SNS, e, não são permitidas rasuras nem caligrafia ou caneta distintas na receita (10). 

O utente deverá ser informado da existência de medicamentos genéricos com os preços mais 

baixos, podendo, caso seja vontade do próprio optar por um medicamento mais caro. Sendo 

obrigação da farmácia responder ao pedido do utente no período máximo de 24 horas, caso este 

pretenda algum dos cinco medicamentos mais baratos dentro do mesmo grupo homogéneo 

(correspondem à mesma substância ativa, dosagem e forma farmacêutica) e a farmácia não possua 

stock. 

O profissional de saúde tem o dever de garantir que o utente tem conhecimento sobre as 

indicações terapêuticas, a posologia, o modo de administração e os possíveis efeitos adversos. 

Durante o atendimento, pude contactar com os diversos tipos de prescrição, dando-me 

a possibilidade de verificar se todas as prescrições se encontravam sem erros de prescrição. 

Algumas vezes deparei-me com receitas manuais com erros ou falhas de prescrição, tal 
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como, sem número de beneficiário, sem identificação do regime de comparticipação ou sem 

assinatura do médico. 

 

3.1.3. Regimes de comparticipação 

No atual SNS existem regimes de comparticipação, o regime geral e o regime especial, sob os 

preços dos medicamentos de venda ao público. Os regimes gerais de comparticipação estão 

previstos na legislação portuguesa e são fixados de acordo com diferentes escalões, escalão A 

correspondente a 90% sob o PVP dos medicamentos, o escalão B é de 69% do PVP, no escalão C 

é de 37%, e no escalão D de 15%. É de acordo com as indicações terapêuticas dos medicamentos, 

as entidades que o prescrevem e o tipo de patologias que são definidos os escalões de 

comparticipação de cada medicamento (11, 12). 

Usufruem do regime especial de comparticipação utentes com patologias especiais, em que a 

comparticipação poderá chegar aos 100%, como alzheimer, lúpus, psoríase, ictiose, dor oncológica 

moderada a forte, entre outras. Podem também usufruir de regimes especiais os pensionistas com 

baixos rendimentos anuais, no escalão A usufruem de mais 5% e nos restantes escalões é acrescido 

15% de comparticipação (11, 12). Estes regimes especiais fazem-se representar pelas letras R 

(pensionista com baixos rendimentos anuais) ou O (para determinadas patologias), e são 

obrigatórias em prescrições manuais e eletrónicas materializadas quando se aplica. 

Existem também outras formas de complementaridade ao SNS, os regimes particulares de 

comparticipação. Nestes casos, os utentes são beneficiários de subsistemas de saúde, como o 

SAMS (Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários), Caixa Geral de 

Depósitos, EDP-Savida, seguros de saúde particulares, entre outros. Para o cliente conseguir 

usufruir desta complementaridade deve apresentar o cartão de beneficiário e o seu cartão de 

identificação, durante o processamento das prescrições. 

No atendimento ao público, desde o início, tornou-se imperativo conhecer os regimes 

de comparticipação. As receitas eletrónicas automaticamente o SI assume os regimes de 

comparticipação, no entanto nas prescrições manuais, é o farmacêutico ou o técnico que 

coloca manualmente no SI o regime de comparticipação. No caso de regimes particulares 

(complementariedade), em qualquer tipo de prescrição, a seleção do plano é sempre 

realizada de forma manual.  

 

3.1.4. Conferência das prescrições e faturação 

Na FSV, a conferência do receituário é realizada todos os dias de manhã verificando todas as 

receitas manuais e eletrónicas materializadas que corresponde ao dia anterior, para que não 

acumule no final do mês. Esta tarefa é da responsabilidade de dois farmacêuticos. 

Esta tarefa é bastante importante, consiste numa segunda verificação, pois a primeira é 

realizada pelo colaborador durante o atendimento, porém muitas vezes não é possível a sua análise 

eficaz. No entanto esta segunda verificação também tem como objetivo verificar se a dispensa foi a 
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correta. Assim esta segunda verificação evita muitos erros que possam condicionar o reembolso 

relativo às comparticipações, evitando prejuízos para a farmácia. 

Ao terminar a dispensa de MSRM com receitas manuais ou eletrónicas materializadas, o SI 

imprime no verso destas um documento de faturação, no qual o utente assina como exercer o poder 

de opção ou não. O SI organiza as receitas por organismos do regime de comparticipação e por 

lotes, atribuído sequencialmente um número a cada uma. No caso das receitas manuais, cada lote 

possui 30 receitas, nas PE materializadas não possui limite. 

No processo de conferência começa-se por separar pelos diferentes tipos de organismos e a 

organizar por ordem sequencial dentro de cada lote.  O passo seguinte é verificar se as receitas 

cumprem com os requisitos presentes na legislação, se estão devidamente carimbadas e rubricadas 

pelo farmacêutico ou técnico de farmácia e se possuem algum erro quanto à não conformidade na 

dispensa dos medicamentos. Caso surja algum erro, estes serão corrigidos antes do envio das 

receitas na altura da faturação. 

A faturação ocorre no primeiro dia de cada mês, verifica-se a organização das receitas em 

lotes e o SI emite um verbete de identificação de cada um dos lotes do mês terminado. Identificando 

a farmácia, o tipo de organismo de comparticipação e o valor da comparticipação. E é emitido 

também a “Relação resumos de lotes”. A farmácia envia esta documentação para o SNS, ou no 

caso da comparticipação por outras entidades os lotes são enviados para a Associação Nacional 

das Farmácias, esta redireciona para cada as respetivas entidades.  

O pagamento da comparticipação é reembolsado posteriormente caso se verifiquem que todas 

as receitas estão em conformidade com a legislação. Caso haja alguma receita que não seja aceite 

é enviada à farmácia uma justificação. 

Após o primeiro mês de estágio, comecei a ter a responsabilidade de verificar todas as 

receitas manuais e eletrónicas materializadas do dia anterior. Iniciava o processo por ordenar 

as receitas por tipo de organismo, por lote e por ordem crescente. Verificava se todas as 

receitas cumpriam com os requisitos e o passo seguinte era conferir se os medicamentos 

dispensados eram exatamente os prescritos e se a dosagem e a forma farmacêutica 

correspondiam, muitas vezes nas receitas eletrónicas materializadas tinha de verificar no SI 

através do CNPEM. Todo este processo, no fim era verificado pelo farmacêutico responsável.  

Esta tarefa permitiu-me um maior conhecimento sobre as prescrições e regimes de 

comparticipação e consequentemente uma realização do atendimento mais autónomo. 

 

3.1.5. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os MEP são sujeitos a legislação própria, através do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, 

requerem um controlo muito rigoroso e a sua utilização deve ser realizada apenas em âmbito clínico 

e por indicação médica evitando o risco de abuso destes medicamentos e a toxicodependência (13). 

A dispensa destes medicamentos está muitas vezes associada a patologias psicológicas, 

psiquiátricas, dor oncológicas e qualquer dor considerada moderada ou severa, cujo principal 

mecanismo de ação é estimular ou deprimir o Sistema Nervoso Central, o que poderá causar 

dependência. 
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Para a dispensa deste medicamento é obrigatório a apresentação da prescrição médica válida. 

As receitas médicas eletrónicas materializadas que contenham MEP apresentam a sigla RE 

(prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo), e devem ser prescritos de forma 

isolada da restante medicação. Nas prescrições desmaterializadas as linhas de prescrição que 

contenham MEP devem estar assinaladas com a sigla LE (7). O SI alerta automaticamente que 

estamos perante um MEP, com a sigla PSI no ecrã do atendimento, para a conclusão da dispensa 

é obrigatório o preenchimento dos dados do utente e do adquirente, o nome, data de nascimento, 

morada e número de cartão de cidadão ou bilhete de identidade. Após a conclusão da dispensa, o 

SI emite um talão comprovativo da dispensa que é armazenado durante um período de três anos, 

no caso de se tratar de receitas materializadas e manuais, estas devem ser fotocopiadas e 

armazenadas junto com os talões comprovativos. Por mês é gerado pelo SI uma listagem das 

dispensas de MEP realizadas que é enviada para o INFARMED (10). 

Durante o meu estágio tive a possibilidade de proceder à dispensa de variados MEP, a 

maior parte das prescrições eram dirigidas a pessoas que recorriam a este tipo de 

medicamentos de forma recorrente, tal como, Concerta ou Sevredol, e já conheciam todo 

o processo da dispensa enquanto que outros possuíam um prescrição para situações mais 

pontuais. 

 

3.1.6. Medicamentos Manipulados 

Os medicamentos manipulados poderão ser prescritos tanto através de receitas manuais, 

materializadas ou desmaterializadas, sendo que nestas duas últimas deverão conter a sigla LMM 

ou MM, respetivamente.  No entanto, em nenhum tipo de prescrição estes medicamentos podem 

ser prescritos juntamente com outros, deverá ser uma receita isolada e não podem constar em 

receitas renováveis (7). 

No caso dos medicamentos manipulados comparticipados deverão ser prescritos através da 

receita materializada com acesso a uma lista predefinida, em que o prescritor apenas indica a 

dosagem e a quantidade. A lista destes medicamentos está estipulada no Despacho n.º 18694/2010, 

de 18 de novembro. Caso, a prescrição seja realizada em campo de texto livre, não pode ocorrer 

comparticipação (7).  

Na FSV não existe a produção de medicamentos manipulados, quando são requisitados, 

estes são solicitados na maior parte das vezes à Farmácia Barreiros.  

Durante o meu estágio, dispensei alguns medicamentos manipulados, um deles foi o 

creme de ácido salicílico com ureia. 

 

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM estão destinados ao tratamento de problemas de saúde menores, têm um perfil 

de segurança conhecido e não é necessária receita médica para estes serem dispensados. Estes 

medicamentos exigem do profissional de saúde uma atenção acrescida, pois são de fácil acesso ao 

utente, no entanto, não significam que estes sejam inócuos, é fulcral o aconselhamento adequado 

e a promoção do uso responsável do medicamento promovendo a sua segurança e eficácia. 
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Os MNSRM, segundo o Decreto-lei 134/2005, passam a estar disponíveis fora das farmácias, 

em locais legalmente habilitados (14). Surgiu mais tarde, os medicamentos não sujeitos a receita 

médica de venda exclusiva em farmácias (MNSRM-EF), constituem uma subcategoria dos MNSRM, 

no entanto, embora possam ser dispensados sem prescrição médica, necessitam da intervenção do 

farmacêutico para que seja realizado um aconselhamento farmacêutico correto. Estes MNSRM-EF, 

são definidos através de lista do INFARMED, que vai sendo atualizada, contem protocolos de 

dispensa associados, onde consta informação sobre o fármaco, condições de referenciação ao 

médico e informações importantes a transmitir ao utente. 

O aconselhamento farmacêutico está muitas vezes inerente a estas classes de medicamentos, 

MNSRM e MNSRM-EF, acrescentando as medidas não farmacológicas e muitas vezes PSBE, 

tendo, o farmacêutico, um papel fundamental na saúde da população. No entanto, o farmacêutico 

também deverá perceber as situações em que o encaminhamento para o médico será 

recomendado, situações que não reúnem condições para ser classificado como transtorno menor. 

Durante o meu estágio foram muitos os MNSRM que dispensei com o objetivo de tratar 

transtornos menores. Para tal, no início do atendimento é fulcral realizar questões ao utente 

para melhor entender o seu problema de saúde e assim, realizar o passo seguinte de 

aconselhamento, o mais direcionado e o mais correto possível. Foram bastantes os 

aconselhamentos de antitússicos, antidiarreicos, anti-inflamatórios orais e de aplicação 

tópica como o Voltaren Emulgel ou Ib-u-ron mentol, anti-histamínicos orais, como o 

Telfast 120 e de aplicação tópica como o Fenistil, entre outros. 

Surgiram atendimentos em que também tive de aconselhar MNSRM-EF, tal como 

Pandermil  (hidrocortisona 10mg/g), situações em que adultos chegavam à farmácia com 

picadas de insetos com manifestações inflamatórias, com aspeto muito ruborizado em torno 

da picada e muito prurido, nestes casos, aconselhava Pandermil, com aplicação 2 vezes 

por dia e durante um período máximo de 5 dias, acrescentando medidas não farmacológicas 

como aplicação de gelo e realçando a fotossensibilidade da zona afetada. 

 

3.3. Dermocosmética e Produtos de Higiene Corporal 

Os produtos de dermocosmética e de higiene corporal, segundo o Decreto-Lei nº 296/98, de 

25 de setembro, são definidos por  “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em 

contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas 

piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, 

com a finalidade de, exclusiva e principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e ou 

proteger ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais” (15). 

Os clientes procuram muito este tipo de produtos com o objetivo de aumentar a autoestima e 

a própria qualidade de vida. Para a farmácia também é muito vantajoso a sua venda, uma vez que 

são a principal fonte de rendimento para as farmácias, conseguem aplicar elevadas margens de 

lucro, algo que não acontece com os medicamentos por exemplo. Normalmente nesta área, os 

clientes procuram muito o aconselhamento farmacêutico, possibilitando ao farmacêutico ou técnico 
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de farmácia demonstrar os seus conhecimentos e dirigir o cliente para os produtos com maior 

margem de lucro para a farmácia. 

Ao longo do meu estágio houve muitas situações em que tive de fazer aconselhamento 

de produtos de dermocosmética e de higiene corporal. 

 Área que mais aconselhei foi sem dúvida protetores solares, no entanto também 

surgiram aconselhamentos para pele com rosácea, dermatite atópica, tratamento dermatite 

seborreica no couro cabeludo, queda de cabelo, acne, antirrugas, entre outros. 

Este tipo de produtos englobam uma área muito grande de vendas e por isso existe uma 

grande variedade na FSV. Uma vez que não era permitido formações devido ao período 

conturbado que se vivia, a alternativa que arranjei para conseguir conhecer um pouco melhor 

estes produtos foi em todos os tempos livre na farmácia pedir conselhos aos colaboradores 

para cada tipo de situação que especulava vir a acontecer e ler todo o material informativo 

presente na farmácia e em casa procurava em sites das diversas marcas para conhecer um 

pouco melhor toda a gama. Conforme ia fazendo aconselhamentos, auxiliava-me muitas 

vezes nos farmacêuticos ou técnicos de farmácia no início, mas pouco a pouco fui ganhando 

confiança para o fazer de forma autónoma. 

 

3.4. Suplementos alimentares e produtos de alimentação especial 

Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios cujo objetivo é completar 

um regime alimentar normal ou colmatar algum défice de um nutriente. Os suplementos alimentares 

constituem fontes concentradas de nutrientes ou outras substâncias com efeitos nutricionais ou 

fisiológicos. Estes, ao contrário do que acontece com os medicamentos, quem detém o AIM é a 

Direção Geral de Alimentação e Veterinária, e não o INFARMED(16). 

Existem também os designados produtos-fronteira, uma vez que a legislação atual não proíbe 

que substancias que contenham atividade farmacológica possam ser incorporadas como 

suplementos alimentares. Assim, podem existir produtos que contenham a mesma substância, mas 

uns são comercializados como suplemento alimentar e outros como medicamentos, tal acontece 

com a melatonina, Gingko biloba e Serenoa repens (16). 

Os produtos dirigidos para uma alimentação especial procura combater necessidades 

nutricionais especiais, de pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo esteja perturbado, 

que se encontrem em condições fisiológicas especiais, e no caso de lactentes ou crianças em bom 

estado de saúde. Este tipo de produtos tem como objetivos fornecerem nutrientes e calorias em 

quantidades controladas quando por alguma razão não os consigam obter através da alimentação 

normal. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de vender e de aconselhar inúmeros 

suplementos alimentares. Talvez os suplementos alimentares mais aconselhados tenham 

sido para dormir, muitas pessoas dirigiam-se à farmácia pedindo “algo natural para dormir”, 

um suplemento sugerido era o Stilnoite. Também surgiram bastantes solicitações de algo 

para a ansiedade e para o cansaço físico. Uma das categorias dos suplementos alimentares 
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que foram muito procurados na farmácia foram as vitaminas, vitamina C e Vitamina D, devido 

à publicidade televisiva durante a pandemia. 

Normalmente no aconselhamento de suplementos alimentares eram sempre sugeridas 

medidas não farmacológicas de forma a ajudar a obter os resultados. 

Quanto aos produtos de alimentação especial, a FSV contem a marca Fresubin que 

auxilia em diversas situações, em casos de Diabetes Mellitus, oncologia, desnutrição grave, 

entre outras. E é muito procurada por parte dos clientes. Durante o meu estágio, realizei 

muitas vendas destes tipos de produtos, no entanto um deles foi realmente um 

aconselhamento, em que durante uma dispensa de uma prescrição médica que continha 

Sevredol entre outros medicamentos, a cliente confidenciou que a medicação era para o 

irmão que estava a passar por ciclos de quimioterapia bastante agressivos e que não 

conseguia alimentar-se, aí surgiu a oportunidade de aconselhar o Fresubin, a gama própria 

para doentes oncológicos, que é feita com a precaução das alterações das características 

organoléticas do doente, para experimentar. Assim o utente, através de um iogurte conseguia 

o aporte calórico e nutricional de uma refeição normal. Este aconselhamento foi muito bem-

sucedido, pois a cliente retomou para comprar mais, confidenciando os resultados do 

mesmo. 

 

3.5. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Os medicamentos e produtos de uso veterinário, segundo o Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 

de julho, são “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, (...) exercendo 

uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas” (17). É a Direção Geral de Alimentação e Veterinária quem detém a responsabilidades 

sobre esta classe de medicamentos. 

Estes medicamentos assumem um importante fator de proteção da saúde pública, uma vez 

que contribuem para prevenir a transmissão de doenças dos animais para o Homem, que seria 

facilitado pelo contacto próximo entre estes dois. 

A procura pelos medicamentos e produtos de uso veterinário surge muito nos 

desparasitantes externos e internos. Sendo estes os principais produtos dispensados 

durante os atendimentos no meu estágio na FSV. 

 

3.6. Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos são definidos como “qualquer instrumento, aparelho, software, 

material ou artigo (…), cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por 

meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos”, em que a finalidade é a prevenção, o 

diagnostico ou o tratamento da doença (18). 

O INFARMED regula os dispositivos médicos, sendo classificados em quatro classes: classe 

I, considerada de baixo risco; classe IIa, baixo médio risco; classe IIb, alto médio risco, classe III, 

como sendo de alto risco. Esta classificação é definida tendo em conta a duração do contacto com 
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o corpo humano,  o grau de invasão, os órgãos afetados e os potenciais riscos com o fabrico e 

técnicas de uso (19). A título de exemplo, a classe I é composta por dispositivos como os sacos de 

ostomia, fraldas ou pensos para a incontinência, meias de compressão, entre outros; a classe IIa, 

pensos em gaze, compressas, agulhas para seringas, lancetas, termómetros, entre outros; classe 

IIb, canetas de insulina, diafragmas, preservativos masculinos, soluções de conforto para portadores 

de lentes de contacto; classe III, pensos com medicamentos, dispositivos intrauterinos e 

preservativos com espermicida (18). 

Durante o meu período de estágio, tive o privilégio de contactar com muitos dos 

dispositivos médicos, sendo eles: testes de gravidez, material de penso, sacos de ostomia, 

meias de compressão, lancetas e tiras de medição da glicemia, entre outros.  

As meias de compressão e outro material ortopédico, necessitavam muitas vezes de 

medições para aconselhar o melhor ao cliente, no entanto muitas destas medidas ficaram 

condicionadas devido às medidas de contingência aplicadas na farmácia. Era realizada uma 

pequena explicação sobre como tirar as medidas, mas esta era realizada pela própria pessoa 

ou familiar em casa. 

Quando dispensava algum tipo de dispositivo médico, existia o cuidado de perguntar ao 

cliente sobre a forma como utilizava este e procedia-se à sua explicação sempre que 

necessário. 

 

3.7. Medicamentos e produtos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos são obtidos a partir de “matérias-primas homeopáticas, de 

acordo com o processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia” ou na farmacopeia oficial de 

um Estado membro (20, 21). 

Os medicamentos homeopáticos devem apresentar um grau de diluição tal, que garanta a 

inocuidade do mesmo, não pode apresentar indicações terapêuticas na rotulagem e só podem ser 

de administração oral ou externa (20, 21). 

A dispensa de produtos ou medicamentos homeopáticos na FSV não era muito vulgar, 

apenas eram dispensados aquando prescrição pelo médico ou a pedido do doente como 

automedicação. 

 

 

4. Serviços farmacêuticos prestados  

O papel do farmacêutico, atualmente tem uma elevada importância na intervenção social, 

sendo muitas das vezes o primeiro profissional de saúde a quem o utente recorre. 

A farmácia para alem de promover o uso responsável do medicamento, promover a educação 

para a saúde, pode intervir na revisão terapêutica e no controlo de várias doenças através da 

medição de parâmetros bioquímicos e na promoção de estilos de vida saudáveis. 

A FSV disponibiliza serviços de saúde e bem-estar, nomeadamente consultas de nutrição, 

administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, medição da 
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glicemia capilar, colesterol total, tensão arterial, determinação do peso, altura e IMC, recolha de 

medicamentos através do VALORMED, entre outros. 

 

4.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos permite aos utentes o controlo das 

suas patologias e monotorização da terapêutica instituída. Adicionalmente, possibilita também 

identificar os possíveis utentes em risco e que ainda não foram diagnosticados.  

A medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos como a monotorização da pressão arterial 

(PA), determinação da glicemia, do colesterol e dos triglicerídeos, é realizada em gabinete próprio. 

Relativamente à determinação da PA é um dos parâmetros dos cuidados farmacêuticos mais 

requisitado na farmácia, tanto para controlo da patologia, como por necessidade médica ou por 

situações de mal-estar pontual. A medição é realizada em ambiente silencioso e tranquilo, após um 

descanso de cerca de 5 minutos eliminando a possível influencia de qualquer esforço físico efetuado 

antes. A medição deve ocorrer com o braço à altura do peito e certificando-se que a roupa não 

produz o efeito tipo garrote. De acordo com a Direção Geral de Saúde (DGS), os valores da PA dito 

ótimos são: a PA Sistólica inferior a 120 e a PA Diastólica inferior a 80. 

A medição dos valores de glicemia, colesterol total é realizada através de punção capilar. Para 

a medicação de cada um destes parâmetros são necessários dispositivos diferentes e tiras testes 

diferentes. A medição dos valores de glicemia deve ser realizada em jejum e os valores devem ser 

inferiores a 115mg/dl. No caso da FSV apenas possui dispositivos para o colesterol total, segundo 

a DGS, o valor deverá ser inferior a 190 mg/dl. 

O tempo em que estive a estagiar na FSV, infelizmente, e devido ao plano de 

contingência das farmácias, a determinação de parâmetro bioquímicos e fisiológicos foi 

suspensa. A única a realizar-se foi a medição da PA por ser efetuada em máquina eletrónica 

na área de atendimento sem necessitar do contacto do utente no espaço dos colaborados, 

nem o contacto próximo entre estes. O farmacêutico ou técnico de farmácia estava sempre 

atento quando o utente solicitava este serviço, ficando ao seu dispor para esclarecer 

qualquer dúvida, muitas vezes precisavam de ajuda para iniciar a medição. Adicionalmente, 

sempre que o utente terminasse a medição, era abordado por um colaborador, que o ajudava 

a interpretar os resultados, referenciando as medidas não farmacológicas tentando promover 

um estilo de vida saudável, ou então, encaminhar para o médico. Houve algumas situações 

em que senti necessidade de encaminhar a utente para o médico, quando após conversa com 

esta referenciou que os valores tinham vindo a manter-se elevados há bastante tempo. 

 

4.2. Programa de recolha de medicamentos através do VALORMED 

O VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, criada em 1999, cuja função é recolher 

os resíduos de embalagens vazia e medicamentos fora de uso, garantindo o seu tratamento correto, 

a preservação do ambiente e a proteção da saúde pública (22). 
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A FSV possui contentores de recolha, e promove a gestão adequada destes resíduos. Quando 

os contentores estão cheios são fechados e recolhidos pelo armazenista preferencial da farmácia 

que posteriormente são encaminhadas para o tratamento adequado.  

Durante o meu estágio foi-me possível colaborar no processo deste serviço. Grande 

parte da população encontra-se sensibilizada em relação a este serviço e procuram-no 

muitas vezes. 
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Parte II – Projetos desenvolvidos na Farmácia S. Vicente 

 

1. Dispensa de medicamentos hospitalares em farmácia comunitária 

1.1. Enquadramento  

Este projeto surge durante a pandemia, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 

(SARS-CoV-2), instalada no mundo. A Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos decidem, 

em conjunto, criar a “Operação Luz Verde”, serviço que visa a entrega de medicamentos de 

dispensa exclusiva hospitalar nas farmácias comunitárias, durante o período do estado de 

emergência em Portugal. 

Surge assim a necessidade de criação deste projeto, uma vez que muitos dos farmacêuticos 

comunitários, até então, não tinham contactado com este tipo de medicação na sua realidade 

profissional. Este tema torna-se relevante após o primeiro pedido de cedência de medicamentos 

hospitalares surgindo aí o interesse em realizar este projeto, tanto da minha parte como da farmácia 

que encontrou neste projeto uma forma de conhecer melhor os medicamentos que estava a ceder. 

O objetivo deste projeto consistiu em ter ao dispor de toda a equipa da farmácia material de 

fácil acesso sobre os medicamentos que iria ceder durante a “Operação Luz Verde”, para que assim 

fosse possível realizar de forma completa o acompanhamento farmacoterapêutico destes utentes. 

Os medicamentos abordados no projeto tiveram em conta as classes de fármacos dispensadas 

na FSV, antiretrovíricos e antineoplásicos, e aqueles, que numa perspetiva futura poderão passar a 

ser de dispensa em farmácia comunitária, uma vez que, o doente não necessita de monotorização 

apertada e trata-se muitas vezes de medicação crónica. 

 

1.2. Operação Luz Verde 

A “Operação Luz Verde” é um serviço onde farmacêuticos hospitalares e comunitários 

trabalham em equipa com o principal objetivo de promover a continuidade terapêutica dos doentes. 

Este serviço está regulamentado através da norma emitida pelo INFARMED e Direção Geral de 

Saúde, Norma n.º 003/2020, de 16 de março, onde consta que caso o farmacêutico hospitalar 

considere que o utente não tem possibilidade para se deslocar ao hospital para receber a sua 

medicação, ou em casos de não ser possível a dispensa devido ao contexto da pandemia, o 

farmacêutico hospitalar deve contactar a linha de apoio ao farmacêutico (LAF), para que com o 

apoio das empresas de distribuição seja possível entregar os medicamentos na farmácia de eleição 

do doente. Todas as dispensas de medicamentos hospitalares serão registadas nas variadas etapas 

do processo para assim ser possível a sua rastreabilidade (23). 

Entre 24 de março e 31 de maio, período entre o qual esteve a decorrer a “Operação Luz 

Verde”, foram realizadas cerca de quinze mil dispensas de medicamentos hospitalares em farmácias 

comunitárias, no entanto ainda existem hospitais que a partir do 31 de maio continuam a facilitar o 

acesso dos doentes à sua medicação nas farmácias comunitárias, através do mesmo processo (24). 

É objetivo futuro a criação de um modelo de serviço para este efeito, que funcione de forma 

permanente e não apenas durante o período de emergência e calamidade do país devido ao COVID-
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19, para isso estão a ser realizados estudos para determinar o valor poupado e acrescentado 

relativamente ao acesso destes medicamentos nas farmácias comunitárias, para assim 

compreender a vantagem económica do serviço (24). 

 

1.3. Terapêutica Antiretrovírica 

A identificação do vírus da imunodeficiência humana (VIH) na década de 1980 permitiu o 

controlo da doença. Seguiram-se descobertas fundamentais, progresso científico, que originou a 

descoberta de antiretrovíricos, tal como o conhecimento do ciclo de vida replicativo do VIH nas 

células TCD4 humanas (25). 

A terapêutica antiretrovírica (TARV) é organizada em várias classes:  nucleósidos/nucleótidos 

inibidores da transcriptase reversa (NITR), não nucleósidos/nucleótidos inibidores da transcriptase 

reversa (NNITR), inibidores da protease (IP), inibidores da transferência da cadeia de integrasse 

(ITI), Inibidores de entrada (IE) e os inibidores de fusão (IF). Os regimes de tratamento definidos 

incluem normalmente, pelo menos, medicamentos de 2 das classes anteriormente referidas (25, 

26). 

A TARV deverá ser escolhida individualmente para cada paciente e iniciada 

independentemente da contagem de linfócitos TCD4. A contagem de linfócitos TDC4 possui uma 

correlação inversa com a carga vírica, ou seja, quanto maior for a carga vírica, o número de cópias 

de VIH por ml, menor será a contagem de TCD4 (26).  

A TARV tem como objetivos (25, 26): 

• Promover a supressão da carga viral e mantê-la abaixo do nível de deteção; 

• Aumento da contagem de linfócitos TCD4, restaurando e preservando o sistema 

imunitário; 

• Diminuir a morbilidade, preservando o estado de saúde; 

• Reduzir a mortalidade associada; 

• Melhorar a qualidade de vida dos utentes com VIH; 

• Reduzir a transmissão de VIH. 

No entanto, estes objetivos apenas serão alcançados com uma adesão completa à TARV 

(superior a 95%), compromisso que deverá ser assumido pelo doente, uma vez que a não adesão 

ao esquema terapêutico possibilita o surgimento de mutações de resistência aos fármacos e os 

objetivos da TARV não são atingidos. O surgimento de resistências é uma das principais causas da 

falha terapêutica, sendo a reduzida ou nula adesão terapêutica, a reduzida potência dos fármacos, 

ou as interações farmacológicas que diminuem a absorção dos fármacos, as principais razões pela 

falha terapêutica, podendo nestas situações atuar o farmacêutico, revelando um papel fundamental 

para garantir a eficácia e segurança da TARV (25, 27). 

Os NITRs, abacavir, emtricitabina, lamiduvina, tenofovir alafenamida, tenofovir disoproxil 

fumarato e zidovudina, constituem a primeira classe de fármacos disponíveis contra o VIH. Os 

NITRs competem com os nucleósidos, impedem a ação da transcrição reversa interrompendo o 

ciclo de replicação do VIH Os fármacos mais antigos desta classe tal como a zidovudina possui 

toxicidade grave, toxicidade na medula óssea e miopatia, além disso, com a utilização a longo prazo 
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deste fármaco provoca lipodistrofia irreversível (25). Os outros fármacos desta classe são mais 

recentes e são inibidores fracos da DNA polimerase mitocondrial o que conduz a menor toxicidade 

(28). Os NITRs não são metabolizados pelo citocromo P450 o que diminui a possibilidade de 

interações farmacológicas, adicionalmente, a maioria destes fármacos (com exceção do abacavir), 

em doentes com comprometimento renal requerem ajuste na dosagem (25, 26). 

A classe dos NNITRs, são inibidores não competitivos da transcriptase reversa e ao contrário 

do que acontece com NITR, estes não requerem fosforilação, alteram a estrutura tridimensional da 

enzima, diminuindo a sua ação. Fazem parte desta classe: doravirina, efavirenz, etravirina, 

nevirapina e rilpivirina. São metabolizados através do citocromo P450 e são indutores deste (com 

exceção da rilpivirina) o que leva ao surgimento de interações farmacológicas. A primeira geração 

a surgir de NNITR (efavirenz, nevirapina e rilpivirina) apresenta uma baixa barreira genética à 

resistência sendo o risco de resistência cruzada elevado (25, 26). 

A formação de viriões maduros infeciosos é fulcral para a continuidade do ciclo de vida do VIH. 

Os IPs ligam-se às proteases do VIH bloqueando a atividade proteolítica desta e levando à 

incapacidade de formação de partículas virais maduras. Atazanavir, darunavir, fosamprenavir, 

lopinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir são fámacos pertencentes à classe dos IPs, possuem uma 

alta barreira genética às mutações. Os efeitos adversos mais comuns nesta classe de TARV são as 

anomalias metabólicas, como a dislipidemia, resistência à insulina, lipodistrofia, sendo aumentados 

com o uso concomitante do ritonavir, um potenciador farmacocinético, este potenciador em doses 

baixas inibe o metabolismo da maioria dos IPs, devido ao facto de ser um potente inibidor do 

CYP3A4, consequentemente aumenta a exposição do IP e a semivida deste, permitindo alcance do 

objetivo terapêutico com menor dosagem e menor frequência e administração. A maior parte dos 

IPs são metabolizados pelo citocromo P450, precisamente pela CYP3A4, exigindo especial cuidado 

na toma concomitante de fármacos metabolizados por esta (25, 26).  

A integração do DNA viral no genoma da célula do hospedeiro é realizada através da integrase. 

Esta enzima é inibida através dos ITI, o que consequentemente leva à incapacidade de produzir 

novas partículas virais. Pertencem à classe dos ITI, o dolutegravir, eltegravir, raltegravir e o 

bictegravir. O dolutegravir e o raltegravir possuem poucas interações farmacológicas uma vez que 

são metabolizados pelo Uridina Glicuronil Transferase 1A1 (UGT1A1), já o eltegravir por ser 

metabolizado pelo CYP 3A4, necessita também de um potenciador. 

Apenas existe um antagonista do CCR5 pertencente à classe IE, o maraviroc. O CCR5 é um 

corecetor onde o VIH se liga para entrar na célula do hospedeiro, antes da administração do fármaco 

deverá ser confirmado que utente utiliza apenas este corecetor, caso seja utilizado o CXCR4 ou 

ambos, este fármaco não deve ser utilizado, não apresenta atividade farmacológica. O maraviroc 

liga-se seletivamente ao CCR5 bloqueando a ligação do VIH à célula do hospedeiro. Este poderá 

causar como efeitos adversos reação de hipersensibilidade, infeções do trato respiratório superior 

e febre. O maraviroc é metabolizado pelo CYP 3A4, devendo ser administrado com precaução 

aquando toma concomitante de substratos deste (25, 26). 

O IF existente, enfuvirtida, liga-se à glicoproteína gp41 impedindo as alterações 

conformacionais necessárias para o processo de fusão da partícula viral e a célula. Este fármaco 
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está apenas disponível com modo de administração subcutânea. Uma das reações adversas mais 

comuns é a hipersensibilidade existente no local de administração. Normalmente este fármaco está 

reservado em pacientes que apresentem múltipla resistência aos restantes medicamentos da TARV 

(25, 26). 

Estudos referem que a dispensa de medicamentos para o tratamento da infeção pelo VIH em 

farmácias comunitárias condiciona a adesão terapêutica, os pacientes aumentam a sua adesão (29). 

O farmacêutico comunitário fica também alerta da existência desta medicação no individuo em 

causa possibilitando aquando o aconselhamento farmacológico a escolha de fármacos que não 

causem interações farmacológicas. Tanto a adesão terapêutica como o não comprometimento com 

a absorção do fármaco revelam ser ferramentas essenciais para que não surjam resistências 

genéticas à terapêutica. 

 

1.4. Antineoplásicos orais 

São muitos os progressos existentes nesta área, sendo cada vez maior o surgimento de 

antineoplásicos no mercado condicionado pela crescente investigação inerente aos diversos tipos 

de cancros (30, 31). 

O surgimento de terapêutica oral para o tratamento do cancro possibilita a administração 

destes antineoplásicos em domicílio ao contrário do que acontece com a quimioterapia intravenosa 

(IV), mudando assim o paradigma da educação do doente. Este deverá conhecer todos os efeitos 

adversos e essencialmente a importância da adesão terapêutica. Este tipo de fármacos oferece 

inúmeras vantagens ao doente, maior independência durante o tratamento, maior flexibilidade na 

administração, menos doloroso e sem ter de se deslocar ao hospital para a sua administração, 

possibilitando uma melhor qualidade de vida aos doentes. No entanto, a quimioterapia oral não está 

isenta de toxicidade, possui inúmeros efeitos secundários (30, 32). 

Os desafios que a quimioterapia oral apresenta é a possibilidade de variabilidade dos níveis 

plasmáticos devido à existência de possíveis influenciadores da absorção e do metabolismo dos 

fármacos. Acrescentando o facto de ser da responsabilidade do doente a adesão à terapêutica o 

que dificulta a eficácia e a toxicidade dos fármacos. Assim torna-se fundamental o papel do 

farmacêutico de forma maximizar a eficácia e segurança dos medicamentos (32).  

O anastrozol é um agente antineoplásico oral cujo mecanismo de ação é inibir a aromatase, 

bloqueando a síntese de estrogénio, tal como o letrozol (33-35). Ambos os fármacos são utilizados 

no tratamento do cancro da mama inicial ou avançado, hormonodependentes, ou seja, com 

recetores hormonais positivos (34, 35). O anastrozol possui como principais efeitos adversos, 

náuseas, afrontamento, cefaleias, entre outros (33). O letrozol para além dos efeitos adversos 

mencionados no anastrozol, poderá ocorrer também hipercolesterolemia. Em ambos é comum o 

surgimento de manifestações ósseas (34, 35). 

O tamoxifeno possui efeitos agonistas e antagonistas dos estrogénios, dependendo da zona 

do corpo. No tecido mamário compete com o estrogénio nos recetores dos adenocarcinomas, 

estando por isso indicado no tratamento do tumor da mama. No entanto, por exemplo no osso, 

estimula os recetores de estrogénios, funcionando como agonistas, ajudando na prevenção da 
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osteoporose em mulheres na menopausa. Como outros medicamentos antineoplásicos, o 

tamoxifeno também possui efeitos adversos, tais como afrontamentos, tonturas, alterações 

cutâneas, hipertensão, prurido vulvar, formação de coágulos, entre outros (36, 37). 

A bicalutamida liga-se aos recetores dos androgénios impossibilitando o estímulo 

androgénico, o cancro da próstata é suprimido. Este fármaco é um inibidor da CYP 3A4 o que poderá 

causar interações farmacológicas, principalmente aqueles que contenham índice terapêutico 

estreito, tal como a ciclosporina ou os bloqueadores dos canais de cálcio. A bicalutamida em toma 

concomitante com os antiarrítmicos devem também ser administrados com muita precaução devido 

ao facto de induzir Torsades de points. Os efeitos adversos manifestados com a administração deste 

antineoplásico são comuns a todos eles, os de maior preocupação são: anemia, depressão, 

sonolência (38).  

A hidroxicarbamida é um agente mielossupressor para doenças sanguíneas, tal como a 

leucemia mieloide crónica e no tratamento da anemia das células falciformes. O seu mecanismo de 

ação ainda não é totalmente conhecido, entendendo-se que os seus efeitos são multifatoriais, este 

fármaco aumenta a hemoglobina fetal impedindo a falciformação das hemácias e in vivo, é 

convertida num radical livre, que ao ligar-se à redutase ribonucleica inibe a síntese do DNA (39-41). 

Este agente antineoplásico provoca supressão da medula óssea, sendo este o efeito adverso mais 

preocupante podendo causar leucopenia, megaloblastose, trombocitopenia ou anemia (39). 

Os efeitos adversos requerem monotorização, em alguns casos poderá ser necessária 

terapêutica de suporte de modo a melhorar a sintomatologia. Assim, o farmacêutico comunitário tem 

aqui um papel relevante de forma a melhorar a qualidade de vida destes doentes e incentivar à 

adesão terapêutica permitindo a segurança e eficácia máxima destes medicamentos. 

 

1.5. Intervenção na Farmácia S. Vicente 

1.5.1. Métodos 

O projeto realizado na FSV, sobre a dispensa de medicamentos hospitalares em farmácia 

comunitária, consistiu na elaboração de um Guia de Dispensa de Medicamentos Hospitalares em 

Farmácia Comunitária (Anexo I), um fluxograma para a realização do mesmo (Anexo II) e uma 

ação de formação à equipa (Anexo III). 

O Guia de Dispensa (Anexo I) possui toda a informação de forma a auxiliar o farmacêutico na 

dispensa dos medicamentos e relembrar alguns aspetos fundamentais sobre a doença e os 

medicamentos. Sobre o VIH possui uma introdução à infeção e à doença, Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA), no entanto essencialmente é abordado o tratamento para a 

infeção por VIH, a TARV. Inclui os diferentes regimes terapêuticos e as suas principais 

características, reações adversas e interações farmacológica. Quanto aos antineoplásicos, são 

abordados os principais fármacos de dispensa em farmácia hospitalar:  anastrozol, bicalutamida, 

hidroxicarbamida, letrozol e tamoxifeno, onde são referidas as reações adversas, as interações 

farmacológicas e algumas precauções no modo de utilização.  

O Fluxograma de dispensa (Anexo II) foi elaborado com o objetivo de facilitar o processo de 

dispensa, auxiliando o farmacêutico a percorrer todos os passos indispensáveis. O processo de 
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dispensa era iniciado assim que a FSV fosse notificada, por e-mail, que iria ocorrer uma dispensa 

de medicamentos hospitalares, neste e-mail constava uma breve explicação sobre como a entrega 

na farmácia se iria proceder e a identificação do utente ao qual se destinava a medicação. 

Geralmente a medicação chegava à farmácia através do distribuidor grossista preferencial da 

farmácia, no entanto a medicação proveniente da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) 

era entregue na farmácia através de um distribuidor próprio do hospital. A medicação era 

rececionada, conferida e verificada, averiguando se não existia nenhuma falha. O utente dirigia-se 

à farmácia, após contacto prévio do farmacêutico, ao qual era entregue a medicação em saco 

próprio fornecido pelo hospital. Este ato era sempre registado a nível informático, no entanto, 

poderia ser necessário, adicionalmente, notificar o hospital do levantamento da medicação por parte 

do utente, tal como acontecia no caso de medicamentos provenientes da ULSAM, caso tal 

acontecesse proceder-se-ia à mesma tal como explicado no e-mail inicial. O farmacêutico tem o 

dever de se mostrar disponível e auxiliar o utente em qualquer pedido de esclarecimentos, cujo 

objetivo principal consiste em promover a adesão à terapêutica.  

Quanto à ação de formação (Anexo III), esta permitiu a toda a equipa, num período de tempo 

limitado, relembrar ou mesmo conhecer alguns dos fármacos. Esta formação foi realizada a uma 

parte da equipa presencialmente, ficando condicionada sempre que surgiam clientes e a outra parte 

da equipa foi realizada através da aplicação Zoom. 

 

1.5.2. Resultados 

Todo o material foi disponibilizado à farmácia, o manual (Anexo I) encontra-se impresso na 

farmácia, durante a Operação Luz Verde encontrava-se junto dos balcões de atendimento. Foram 

impressos dois fluxogramas (Anexo II), durante a existência deste serviço um deles foi colocado 

junto aos balcões de atendimento e outro no primeiro andar, junto da secretária onde se realiza a 

receção de encomendas. A ação de formação (Anexo III) realizada através de dois métodos, 

presencial e pelo Zoom, no entanto alguns dos colaboradores não foi possível que estes 

usufruíssem da formação por motivos profissionais e pessoais, sendo realizada a apenas 8 

colaboradores. 

A FSV realizou a dispensa de medicamentos hospitalares a três utentes, dois dos quais clientes 

habituais da farmácia. Os fármacos de dois deles foram encaminhados da farmácia hospitalar do 

Hospital de S. João, enquanto que outro ocorreu no início do mês de junho e foi solicitado a partir 

da ULSAM. Um deles pertencente aos antineoplásicos e os outros dois antiretrovíricos. Os que são 

clientes habituais da FSV foi-lhes possibilitado a realização do acompanhamento 

farmacoterapêutico dos medicamentos de dispensa hospitalar, permitindo à equipa da farmácia 

perceber se o doente possuía uma boa adesão à terapêutica e incentivar realçando a importância 

da mesma, questionar acerca do surgimento de alguma reação adversa e relacionar possíveis 

interações farmacológicas futuras aquando aconselhamento farmacêutico. Durante este período 

não ocorreu nenhuma situação que fosse necessário notificar a farmácia hospitalar, ocorrendo tudo 

dentro da normalidade. 
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Uma das características em comum em ambos os utentes que tiveram acesso à sua medicação 

de dispensa exclusiva em farmácia hospitalar na FSV, era a idade, os três possuíam idade superior 

a 65 anos, sendo considerados, população de risco perante COVID-19, associado ao facto da 

existência de outras comorbilidades, nestes casos infeção por VIH ou doença das células 

sanguíneas. Adicionalmente existe muitas vezes a necessidade de realizar uma longa distancia para 

terem acesso à sua medicação, que poderá ter de ser realizada em transportes públicos, para muitos 

a única opção, o que nesta altura de pandemia ficou condicionado. 

 

1.5.3. Conclusão 

Todo o projeto foi realizado em comunicação constante com todos os elementos da equipa de 

forma a perceber as suas necessidades durante este serviço. Eram muitas as dúvidas instaladas e 

numa equipa grande como a da FSV a dispensa deste tipo de medicação deveria ser parametrizada 

para que nada falhasse, acrescentando o facto de nas primeiras dispensas a equipa estar dividida 

por turnos não havendo contacto físico entre elas. Assim foi essencial que ambas as equipas 

conseguissem transmitir toda a informação ao doente de forma homogénea e todo o processo fosse 

realizado sem que ocorresse erros. Tornou-se fundamental todos os materiais disponibilizados e a 

formação revelou-se também um elemento crucial, apesar de não conseguir ser realizada a todos 

os elementos da equipa e o tempo reduzido que disponha para ser realizada, o feedback foi muito 

satisfatório. Sendo o objetivo da formação a passagem apenas dos aspetos essenciais.   

Este projeto foi realizado não só com os olhos no presente, mas também no futuro.  

A “Operação Luz Verde” permitiu perceber que é possível a dispensa de medicamentos 

hospitalares nas farmácias comunitárias, não de todos os medicamentos, mas daqueles que não 

carecem de monotorização apertada, cujos regimes terapêuticos estejam definidos há algum tempo 

sem revelar necessidade de alteração. Muitas vezes trata-se de medicação crónica e os doentes 

para conseguirem obtê-la têm de realizar dezenas de quilómetros e disponibilizar tempo, o que para 

muitas pessoas poderá ser um grande transtorno. Uma continuação deste serviço está a ser 

planeado, permitindo aos doentes a continuação do acesso da sua medicação hospitalar numa 

farmácia comunitária elegida por si. No entanto, este serviço deverá ser repensado e avaliado, uma 

vez que envolve para além das farmácias comunitárias, a distribuição farmacêutica que é 

fundamental para a realização deste serviço. 

Por isso este projeto pretendeu não apenas auxiliar durante o decorrer da “Operação Luz 

Verde” como também no futuro, quando este serviço for implementado e fazer parte integrante do 

conjunto de serviços que todas as farmácias comunitárias dispõe ao serviço da população. 

Toda a equipa nutriu um sentimento de satisfação ao perceber que estavam a facilitar imenso 

a vida destes três utentes, tal como os utentes fizeram questão de afirmar permitiu-lhes a todos 

acalmar a angústia de terem que se dirigir ao hospital quer ao S. João no Porto como à ULSAM em 

Viana do Castelo para terem a sua medicação. 
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2. Dermatite atópica 

2.1. Enquadramento  

A FSV possui uma grande diversidade de clientes de todas as faixas etárias. A dermatite 

atópica (DA) é uma doença prevalente nos clientes da FSV, muitos destes dirigem-se à farmácia e 

pedem o creme habitual ou um creme que vem prescrito na receita médica. Outros pedem 

aconselhamento, normalmente este aconselhamento restringe-se a mulheres grávidas e a recém-

mães com suspeita de que o seu bebé possa ter dermatite atópica. Ao longo deste tempo em que 

estive no atendimento apercebi-me que muitos destes clientes afirmavam ter DA sem ter havido 

qualquer diagnóstico médico, outros não tinham qualquer conhecimento sobre a dermatite atópica 

nem sobre as medidas de controlo que devem ser realizadas, o que torna relevante o 

aconselhamento farmacêutico nestas situações. 

Existe uma enorme variedade de ofertas na área da DA e a FSV possui ao dispor dos clientes 

um grande leque de marcas, o que dificulta muitas vezes o aconselhamento. Para melhor 

aconselhar convém conhecer os compostos de cada produto e saber que tipo de produto aconselhar 

paras as diferentes situações. 

 Deste modo, propus-me em primeira instância a tentar averiguar os verdadeiros 

conhecimentos da população em geral realizando um inquérito online, publicado na página de 

Facebook da FSV. O passo seguinte consistiu em publicar nas redes sociais da FSV informação 

sobre a DA, a descrição da doença, os principais sintomas e as medidas de controlo. Por último, 

publicar de igual modo, nos mesmo meios de comunicação, os produtos disponíveis na FSV, que 

são do interesse da farmácia a realização do marketing. Assim, havendo conhecimento por parte da 

população sobre a DA, sobre como prevenir exacerbações e melhorar o desconforto causado 

poderão eficazmente aumentar a sua qualidade de vida. 

 

2.2. Dermatite atópica: descrição da doença 

A DA ou eczema atópico é uma desordem da pele caracterizada por um quadro inflamatório, 

crónico e recidivante, cuja prevalência a nível mundial tem vindo a aumentar, essencialmente nos 

países desenvolvidos (42, 43). Esta doença está associada a um elevado custo na saúde, devido à 

sua morbilidade e ao comprometimento que causa na qualidade de vida dos doentes (43, 44). 

A maior parte das manifestações da DA ocorrem durante a infância, atingindo 

aproximadamente entre 10 a 20% das crianças, a prevalência em adultos é cerca 1 a 3% (44). Em 

Portugal, no ano de 2017, estima-se que exista cerca de 0,7% a 1,6% de adultos e 14,4% de 

crianças com DA (43). Normalmente, nas crianças surge até aos 5 anos de idade, com maior 

incidência no primeiro ano de vida (44). 

O curso da DA pode ser contínuo ao longo dos anos ou então possuir um padrão intermitente 

com recaídas após períodos assintomáticos, alguns casos acabam por apenas manifestar a doença 

em idade adulta (45). 

A DA é frequentemente o início da progressão da designada “marcha” atópica, este conceito é 

utilizado para referir a evolução da atopia, ou seja, a propensão para a produção imunoglobulina E 

(IgE) devido à libertação de quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias mediadas pelas células T 
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helper tipo 2 (Th2) (46). É frequente após o surgimento da DA, aparecer outras doenças atópicas, 

distúrbios alérgicos, como a rinite alérgica, a asma, alergias alimentares, entre outros. Ou seja, 

existe maior predisposição para o desenvolvimento de doenças atópicas, tais como as acima 

referidas, em casos de crianças com DA comparativamente com as que não a desenvolvem (44, 

46). 

2.3. Etiologia e Fisiopatologia 

A etiologia da DA é multifatorial, envolvendo fatores genéticos, imunológicos e ambientais. A 

DA está associada à rutura da barreira cutânea e a processos inflamatórios. Os fatores ambientais 

poderão ser importantes no desenvolvimento de DA em crianças geneticamente suscetíveis (47, 

48). Existem inúmeros fatores associados à DA, o seu conhecimento é importante a descoberta de 

uma terapêutica eficaz. 

O fator de risco mais prevalente parece ser a história familiar de doenças atópicas, 

particularmente DA, no entanto também não é o principal fator. 

 A mutação no gene da filagrina (FLG), proteína presente na epiderme que atua na 

diferenciação dos queratinócitos, conduz a alterações na integridade da epiderme, perda de água e 

aumento da predisposição à infeção (49). A epiderme, é a maior camada da pele, altamente 

organizada e possui uma importante função, a de barreira cutânea, através da camada mais externa 

da epiderme, estrato córneo que é formado através da diferenciação dos queratinócitos, rico em 

queratina, lípidos e proteínas. Assim a mutação no gene e a consequente perda de FLG leva a 

alterações na integridade e disfunção da epiderme, ocorrem dificuldades na diferenciação dos 

queratinócitos. Consequentemente, existe menor capacidade de retenção de água, ou seja, 

aumento da permeabilidade da pele e aumento da predisposição à infeção. Esta mutação é 

referenciada como sendo um fator de risco genético, entanto, estas mutações não são necessárias 

para desenvolver DA, pois na maioria dos casos de DA, esta mutação não está presente. Muitas 

das vezes a suscetibilidade hereditária é desencadeada por fatores ambientais e psicológicos, 

podendo estes fatores serem críticos em indivíduos geneticamente suscetíveis (42, 48). 

Para além da mutação no gene da FLG, também contribui para a rutura da barreira cutânea, a 

redução das ceramidas, colesterol e ácidos gordos da matriz lipídica da pele, que levam à 

desregulação do metabolismo lipídico e consequentemente perda de água e aumento da penetração 

de alergénio e microrganismos na pele (49). 

Não só a disfunção da barreira cutânea parece estar associada à DA mas também ocorre 

disfunção do sistema imunitário, muitas vezes a disfunção da barreira cutânea parece levar a uma 

alteração da imunidade. As células Th2 produzem interleucinas (IL-4, IL-5, IL-13) que têm uma 

grande importância nas respostas inflamatórias da pele e que caracterizam a DA. Na DA existe um 

desequilíbrio das respostas mediadas pelos linfócitos T e libertação de interleucinas, IL-4 e IL-13, e 

consequentemente um aumento da produção de IgE. Os indivíduos com DA possuem uma menor 

capacidade de produzir interferão-gama (IFN-gama), cuja principal função é ativar queratinócitos e 

induzir a apoptose, ou seja, estas funções ficam inibidas, e consequentemente maior concentração 

sérica de IgE. A IgE é produzida como resposta à exposição de alergénios, estando a sua expressão 

aumentada nestes indivíduos. Provoca reações sistémicas, ligando-se a recetores celulares após 



Relatório do Estágio Profissionalizante na Farmácia S. Vicente 

31 
Liliana Coutinho Rodrigues 

entrar na corrente sanguínea. Ainda não está bem definido a associação entre os níveis séricos de 

IgE e a gravidade das manifestações clínicas (42, 49).  

A interleucina 31 (IL-31), expressa pelos linfócitos Th2, é a causadora do prurido associado à 

DA e cuja expressão se encontra aumentada nestes indivíduos (42, 43). 

Durante a fase aguda e a fase crónica da DA são estimulados dois tipos diferentes de linfócitos. 

Na fase aguda, ocorre a estimulação dos linfócitos Th2 e produção de citocinas como IL-4 e IL-13 

que atuam aquando a invasão microbiana e rotura da barreira cutânea. Na fase crónica da doença, 

existe uma prevalência de células Th1, com aumento do IFN-gama, IL-2, IL-5 e fator de estimulação 

de colónias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF), fator que prolonga a vida dos macrófagos e 

induz inflamação persistente (43, 49). 

A pele com DA possui alterações microbianas comparativamente a uma pele sem DA. Na pele 

destes indivíduos existe uma proliferação da colonização de Staphylococcus aureus, bactéria 

oportunista patogénica, um dos principais responsáveis pela infeção, chega a colonizar cerca de 

90% da pele de um individuo com DA (43). 

Um dos principais fatores responsáveis por desencadear as exacerbações da DA poderão ser 

os alérgenos, tais como poeiras, ácaros, pólenes, pelos de animais, alimentos, deste modo, é 

importante identificar os principais alérgenos potenciadores de cada individuo com DA. É necessário 

também evitar agentes irritantes da pele, como detergentes, solventes, produtos químicos, que 

estão muitas vezes presentes em variados produtos de higiene. Adicionalmente, evitar as mudanças 

bruscas de temperatura, os extremos de humidade que poderão desencadear prurido e o 

aparecimento de lesões (50). 

 

2.4. Apresentação Clínica 

A DA apresenta fenótipos muito variáveis dependente da idade do indivíduo e da gravidade da 

doença (51). A DA numa fase aguda apresenta-se sob a forma pruriginosa, eritematosa, muitas 

vezes dando origem a vesículas exsudativas, manifestando prurido. Durante a fase crónica, as 

lesões caracterizam-se por espessamento da pele, xerose, pele irritada, pápulas fibrosas e 

escoriação (44). 

Dependendo da idade do individuo com DA, as lesões possuem diferente localização. Em 

lactentes as zonas mais afetadas são: a face, o couro cabeludo, tronco e extremidades. Nas crianças 

surge normalmente, na face e nas zonas flexurais, como parte de trás dos joelhos e dos cotovelos. 

Nos adolescentes e adultos, as lesões distribuem-se nas zonas flexurais, pescoço, pálpebras, zonas 

dorsais das mãos e dos pés, zona superior das costas (43, 44). 

As principais características da DA são o prurido intenso, a reatividade cutânea e a xerose, 

estas estão presentes em qualquer estádio da doença e idade. O prurido leva muitos vezes ao 

estado inflamatório permanente da pele, levando ao agravamento de lesões. Observa-se 

inicialmente vermelhidão na pele, surgem pequenas pápulas, e podem surgir também vesículas com 

líquido no seu interior. Posteriormente, essas vesículas acabam por rebentar e formam-se crostas 

o que mais tarde levará à cicatrização da pele (51). 
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Muitas vezes, as recidivas da DA ocorrem devido a fatores psicológicos, sudorese excessiva, 

diferenças bruscas de temperatura e alguns alimentos possivelmente alérgenos (52). 

 

2.5. Diagnóstico 

Não existem exames laboratoriais específicos para o diagnóstico da DA, para este efeito 

apenas se realiza o exame físico e procura-se conhecer a história familiar do utente. As principais 

características que devem estar presentes no exame físico são: o prurido e as lesões eczematosas. 

Alguns resultados laboratoriais como a concentração de IgE no soro, positividade no teste cutâneo 

de reatividade imediata, poderão também ajudar no diagnóstico, no entanto a presença destas 

condições não é obrigatória nos indivíduos com DA, também a sua ausência não é indicativa de não 

ser possuidor da doença (48). 

Os critérios de Hanifin e Rajka, propostos em 1980, e os Critérios do Consenso da Academia 

Americana de Dermatologia, definem as características essenciais no contexto clínico para o 

diagnóstico de DA. Segundo os critérios de Hanifi e Rajka existem manifestações major e minor, 

das quais devem estar presentes pelo menos três de cada um dos grupos. Os critérios major são: 

prurido, a morfologia e distribuição, cronicidade e recidivas e antecedentes familiares de DA ou 

atopia. Os critérios minor são definidos por: xerose, ictiose, reatividade cutânea, palidez facial ou 

eritema, escurecimento das pálpebras, conjuntivite recorrente, entre outros (43). Os Critérios do 

Consenso da Academia Americana de Dermatologia, referem as características essenciais que têm 

de estar presentes para o diagnóstico de DA tais como: o prurido, história de doença crónica ou 

recidivante, eczema e morfologia característica e padrões específicos da idade. Nomeia ainda 

algumas características importantes que auxiliam no diagnóstico como a atopia, a xerose e a idade 

precoce de apresentação da doença (43, 44, 48). 

No diagnóstico da DA é importante excluir outras doenças inflamatórias da pele e realizar um 

diagnóstico diferencial suplementado sempre que possível por estes critérios. 

 

2.6. Comorbilidades associadas  

Pacientes com DA apresentam outras comorbilidades associadas, a maior parte das vezes, à 

“marcha atópica”, tal como alergias alimentares, asma e rinite alérgica. A DA poderá estar associada 

também à dermatite de contacto, devido às reações alérgicas. Em crianças, o prurido resultante da 

DA leva a perturbações no sono, o que poderá comprometer o crescimento e o desempenho escolar 

(44, 45, 48). 

Consoante a gravidade da DA e o controlo da mesma, a DA poderá causar outras 

comorbilidades que estão reconhecidas, no entanto ainda não existem estudos específicos que 

demonstrem o porquê desta causalidade-efeito, algumas delas são infeções cutâneas e extra-

cutâneas, doenças auto-imunes, obesidade, doenças cardiovasculares e metabólicas (44, 48). 

Estas comorbilidades poderão afetar as crianças ou surgir apenas em idade adulta, assim é 

importante a deteção precoce da DA e aplicar medidas de prevenção. 
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2.7. Tratamento 

Atualmente, não existe cura para a DA. O tratamento existente tem como objetivo melhorar os 

sintomas e controlar a doença a longo prazo, prevenindo exacerbações e melhorando a qualidade 

de vida do doente. É necessária uma gestão da DA através das terapias existentes, que deverão 

ser individuais e ajustadas a cada fase da doença (42). Assim, em primeira instância é necessário 

que o utente conheça e perceba a doença, que haja educação do doente no sentido de este 

reconhecer a doença como uma condição crónica, reconheça a necessidade de prevenir a secura 

e a importância da adesão à terapêutica, a fim de obter melhores resultados.  

A identificação de fatores desencadeantes e de potenciais alérgenos é crucial no processo de 

gestão da DA, e a sua evicção permite alcançar fases mais longas de remissão da doença. A 

hidratação da pele de forma contínua, no dia-a-dia, consiste num passo fundamental de todo o 

processo, permitindo o equilíbrio e a restauração da barreira cutânea. Em situações de exacerbação 

da doença, o objetivo do tratamento passa por aliviar os sintomas e reduzir a inflamação cutânea, a 

maior parte das vezes recorrendo ao uso de corticosteroides tópicos podendo em situações mais 

graves ser necessário, por curtos períodos de tempo, o recurso à corticoterapia sistémica. Estes 

são os tratamentos mais eficazes, no entanto existem muitas reações adversas consequência do 

seu uso, surgem agora, alternativas tal como inibidores da calcineurina e inibidores seletivos das 

citocinas (50, 53). 

Existem medidas preventivas e alguns cuidados e gestos diários que os indivíduos com DA 

devem tomar de forma a melhorar a condição da DA. Nas crianças, de forma a evitar lesões nas 

áreas afetadas devido ao prurido manifestado, as unhas devem ser regularmente cortadas e manter 

o aleitamento materno ou leite hipoalergénico durante o primeiro ano de vida (43). Tanto em crianças 

como adultos, o banho deve ser realizado em água tépida e não deve exceder os 15 minutos diários, 

uma vez que o calor aumenta a secura da pele e reativa a inflamação, o produto de higiene utilizado 

deve ser hidratante e sem sabão, ou um óleo de limpeza, que contenha um pH próximo ao pH 

fisiológico (pH 5,5), a pele deve ser seca com uma toalha de tecido macio, tal como o algodão e 

deve evitar esfregar; todas as roupas que estão em contacto direto com a pele, principalmente os 

lençóis devem ser de tecido macio, de forma a não agredir a pele; aplicar um emoliente ou creme 

hidratante duas vezes por dia de forma a hidratar a pele; a roupa deve ser bem enxaguada de forma 

a remover todo o detergente, a roupa nova deve ser lavada sempre antes da sua utilização 

removendo possíveis agentes agressores como produtos utilizados para o acabamento dos tecidos. 

Existem também outros fatores que devem ser evitados pois poderão contribuir para o agravamento 

dos sintomas, coçar a pele, utilizar agentes agressivos, o consumo de álcool e tabaco, o contacto 

com o pólen e ácaros e evitar possíveis alimentos que poderão desencadear alergias como o leite, 

ovos e frutos secos (42, 43).  

 

2.7.1.  Tratamento não farmacológico – Hidratação 

Uma das principais características da DA, é a xerose cutânea, resultado da perda de água de 

uma barreira cutânea disfuncional. Os emolientes, produtos hidratantes são essenciais para 
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combater a perda de água e a secura da pele ajudando a manter a barreira cutânea integra e 

funcional (50, 54, 55). 

Os produtos hidratantes devem ser utilizados duas vezes por dia e são o tratamento de primeira 

linha e de uso continuo, de forma a evitar as exacerbações da doença e a melhorar os sintomas 

durante as crises. Deverão ser aplicados no final do banho, após remoção de potenciais agentes 

irritantes. Os banhos deverão ser tomados com água a temperatura moderada (entre 32C e 34C) 

e com géis lavantes que possuem um pH próximo a 5,5 (54).  

Estes tipos de produtos encontram-se no mercado sob diferentes formas de apresentação, as 

loções, os géis, os cremes e as pomadas. A escolha deverá partir das características individuais, 

como a idade, área do corpo, preferências individuais, e do estado da pele. As formulações mais 

indicadas para a secura extrema são as pomadas e os cremes, apresentam maior teor lipídico, 

enquanto que as loções e os géis são aconselhados em situações em que a pele apresenta uma 

secura menos intensa (50). Estas formulações não devem possuir qualquer agente possivelmente 

irritante para a pele como perfumes ou fragâncias, nem conservantes (50). Existem composto 

usados nestes tipos de produtos que possuem características diferenciadoras nesta área, como 

polidocanol, agente antipruriginoso ou o ácido linoleico e o ácido linolénico, ácido gordo precursor 

da ceramida, lípido importante na constituição da barreira cutânea e com propriedades anti-

inflamatórias (56). 

A hidratação é muitas vezes o principal passo para uma DA controlada uma vez que acalma a 

pele, melhora a xerose, melhora o prurido e evita o surgimento de lesões eczematosas, evitando 

assim muitas vezes a necessidade de tratamento farmacológico. 

 

2.7.2. Corticosteroides 

Como primeira linha do tratamento da DA moderada a grave encontram-se os corticosteroides 

tópicos, quando as lesões se tornam persistentes e complicam mesmo com o uso diário de 

hidratantes. Os corticosteroides atuam no processo inflamatório presente, sobre as células do 

sistema imunitário suprimindo a libertação de citocinas pro-inflamatórias (54). Estes fármacos 

diminuem a inflamação, o prurido e o risco de colonização por S. aureus. A escolha do 

corticosteroide deve ter em conta a gravidade da situação clínica, estes fármacos estão divididos 

em classes (Anexo IV), divididos em sete classes de acordo com a potência, segundo a 

classificação da Europa a classe I representa os corticosteroides baixa potência e a classe VII os 

corticosteroides de elevada potência (57).  

Existem diversos tipos de formulações que contêm corticosteroides, as pomadas, os cremes e 

as loções. O tipo de formulação condiciona a absorção da substância ativa, assim a sua escolha 

deverá ser cuidadosa. As pomadas, de forma geral, apresentam maior capacidade de oclusão, 

promovendo maior absorção do fármaco, enquanto que os cremes e as loções apresentam menor 

capacidade de oclusão, e por sua vez são menos potentes (58). 

Embora os corticosteroides sejam um importante contributo nas exacerbações da DA, estes 

devem ser utilizados com muita precaução devido aos seus efeitos secundários. Alguns dos efeitos 

secundários são a hiperpigmentação, a atrofia cutânea, acne, estrias, entre outros (52). Os 
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corticosteroides devem ser aplicados apenas em caso de necessidade e devem ser aplicados 

primeiramente os de menor potência e apenas aumentar para potência superior quando as lesões 

já não responder ao tratamento. O corticosteroide tópico deve ser aplicado sempre em camada fina 

nas áreas afetadas, até duas vezes por dia, durante o menor tempo possível. Em indivíduos com 

sintomas recorrentes, este tipo de fármacos pode ser aplicado como terapêutica de manutenção 

durante uma a duas vezes por semana (50, 55). 

A corticoterapia sistémica está reservada apenas para exacerbações graves da doença devido 

aos inúmeros efeitos adversos que estes fármacos possuem, sendo a supressão adrenal o principal 

efeito. Deve ser administrada por curtos períodos e é essencial a supressão gradual do fármaco 

(55). 

 

2.7.3. Inibidores tópicos da calcineurina 

Os inibidores da calcineurina são agentes imunossupressores, cujo mecanismo de ação é o 

bloqueio seletivo das células T impedindo a libertação de citocinas pró-inflamatórias. Este tipo de 

fármacos está indicado em pessoas com DA moderada a severa cuja terapêutica com 

corticosteroides tópicos não é viável devido aos seus efeitos adversos (43, 50). 

Como inibidores tópicos da calcineurina, no mercado existem o tacrolímus a 0,03% e a 0,1% 

(Protopic) e pimecrolímus a 1% (Elidel). O tacrolímus a 0,03% e o pimecrolímus podem ser 

aplicados em crianças a partir dos 2 anos de idade, sendo o pimecrolímus utilizado particularmente 

para lesões faciais, enquanto que o tacrolímus a 0,1% apenas pode ser aplicado em adultos (52). 

Apresentam como efeitos secundários queimaduras locais e irritação cutânea durante 2 a 3 dias, no 

início do tratamento (59). Uma vez que não causa os mesmo efeitos secundários que os 

corticosteroides estes podem ser aplicados em áreas mais sensíveis. 

No entanto, estes fármacos possuem também desvantagens, uma delas é o custo, quando 

comparado com o dos corticosteroides tópicos, o custo é efetivamente maior.  

A Food and Drug Administration (FDA), em 2006, emitiu um alerta sobre a possibilidade dos 

inibidores tópicos da calcineurina potenciarem a incidência de neoplasias perante a exposição às 

radiações UV (59). 

 

2.7.4. Antibióticos 

Em indivíduos com DA a colonização por S. aureus é muito comum, devido ao 

comprometimento da barreira cutânea (53).  Nestas situações deve-se recorrer ao uso de 

antibióticos, de aplicação tópica e caso seja necessário de administração oral, no entanto os testes 

de sensibilidade deverão ser realizados antes de instaurar qualquer antibioterapia. Os antibióticos 

orais, são prescritos quando a infeção atinge camadas mais profundas da pele, na DA moderada a 

grave, podendo ser prescritos em associação com os de aplicação tópica (50, 53).  

Os antibióticos quer orais quer de ação tópica não devem ser utilizados a longo prazo, tanto 

pela possibilidade de desenvolver resistências como também por não apresentarem qualquer 

melhoria nos sintomas da DA. Para além disso, o uso de antibióticos tópicos poderá causar 

dermatite de contacto na área de aplicação (53). 
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2.7.5. Anti-histamínicos 

Uma das principais características da DA é o prurido e muitas vezes o ato realizado contra 

este, o “coçar” leva ao agravamento das lesões. Assim, torna-se relevante e necessário a gestão do 

prurido melhorando a qualidade de vida através da evicção dos potenciais fatores desencadeantes 

e da hidratação da pele. Pode ainda ser administrado como terapia complementar anti-histamínicos 

orais, no entanto existem poucas evidências no controlo do prurido na DA. A vantagem associada 

à toma destes medicamentos será quando existem outras manifestações na “marcha” atópica, como 

rinite alérgica, ou na existência de distúrbios do sono provocado pela DA (54).   

 

2.7.6. Agentes imunossupressores 

Os imunossupressores surgem como alternativa ao tratamento convencional da DA, cuja 

função é a correção da resposta imune. Os fármacos mais utilizados nos casos de DA, em adultos, 

são a ciclosporina, o micofenolato mofetil, a azatioprina e o metotrexato, os seus efeitos devem ser 

monotorizados e por isso são administrados em contexto hospitalar (55, 60). 

A ciclosporina, é o único fármaco cuja indicação está descrita para a DA, durante um curto 

período de tempo pois um dos principais efeitos secundários desta é nefrotoxicidade. Tanto a 

azatioprina como o metotrexato são utilizados em off-label, contudo demonstraram serem seguros 

e eficazes mesmo em crianças. O micofenolato mofetil também é utilizado para a DA em off-label, 

no entanto a sua eficácia foi limitada (43). 

 

2.7.7. Inibidores da fosfodiesterase-4 tópicos 

As fofodiasterases, são enzimas envolvidas no processo de inflamação, nomeadamente a 

fosfodiasterase-4 é expressa em células inflamatórias na DA, tal como na psoríase e na doença 

obstrutiva crónica (61). 

O crisaborol, é um inibidor da fosfodiasterase-4, bloqueia a libertação de citocinas envolvidas 

no processo inflamatório (61). Foi aprovado na Europa para introdução no mercado a 27 de março 

de 2020 pela EMA, com o nome comercial Staquis, após ter sido aprovado pela FDA em 2016 

(62). Este deverá ser aplicado duas vezes por dia, num período máximo de 4 semanas, podendo 

repetir ciclos de 4 semanas se os sintomas persistirem, pode ser administrada a partir dos 2 anos 

de idade. Este fármaco mostrou-se eficaz no tratamento da DA, possui como efeitos secundários, 

reações no local da aplicação, como ardor e desconforto (62, 63). 

 

2.7.8. Imunomoduladores biológicos 

Os anticorpos monoclonais, são antagonistas seletivos dos mediadores pró-inflamatórios como 

as citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 (64). 

O dupilumab foi aprovada pela EMA e pela FDA, e desde outubro de 2019 ficou disponível em 

Portugal, sendo o primeiro tratamento biológico aprovado para a DA moderada a severa. O 

dupilumab inibe a sinalização das interleucinas IL-4 e IL-3, fatores importantes na inflamação.  Em 

ensaios clínicos este fármaco mostrou melhorar significativamente a DA, aumentando o controlo da 

doença, diminuindo o prurido, a secura da pele e as lesões cutâneas. Os principais efeitos adversos 



Relatório do Estágio Profissionalizante na Farmácia S. Vicente 

37 
Liliana Coutinho Rodrigues 

manifestados são a nível ocular, como o olho seco, conjuntivite e reações no local da injeção (42, 

64). 

Existem ainda em ensaios clínicos outros anticorpos monoclonais para o tratamento da DA 

(42). 

 

2.7.9. Fototerapia 

A fototerapia é um tratamento utilizado para várias dermatoses. No caso da DA é utilizada 

quando os restantes tratamentos de primeira linha não têm sucesso. Na fototerapia são utilizados 

radiação tanto UVA como UVB, em protocolos individualizados e adequados ao estado da pele. 

Este tratamento pode ser utilizado em monoterapia ou em combinação com corticosteroides 

tópicos. No entanto, a associação com os inibidores tópicos da calcineurina deve ser evitada, uma 

vez que a exposição a radiações UV durante o tratamento deve ser condicionada devido aos efeitos 

adversos. A utilização da fototerapia deve ser realizada com precaução, dado que o risco 

carcinogénico e o envelhecimento prematuro da pele continuam presentes (53, 57). 

 

2.7.10. Novas abordagens terapêuticas 

Existem vários fármacos em ensaios clínicos para o tratamento da DA moderada a severa, 

alguns deles anticorpos monoclonais, inibidores da Janus Associated Kinases (JAK), e outros anti-

prurido (42, 43, 61). 

As JAKs, JAK 1, JAK 2, JAK 3, são enzimas envolvidas na transmissão de citocinas, hormonas 

e fatores de crescimento. A sinalização das JAKs desempenham um papel fundamental no processo 

da inflamação, permitindo a produção de citocinas pró-inflamatórias, contribuindo para a patogénese 

da DA, promovendo a inflamação. Os fármacos inibidores da JAK em ensaios clínicos são 

específicos para as JAK envolvida na DA e devem fornecer uma boa relação risco-benefício (42, 

61). 

Os anticorpos monoclonais em ensaios clínicos são o mepolizumab, benralizumab e 

reslizumab cuja função é neutralizar a IL-5, impedindo o recrutamento de eosinófilos, cuja aprovação 

já existe pela FDA para outra patologia atópica, a asma (42). 

 

2.8. Intervenção na Farmácia S. Vicente 

Em plena pandemia do COVID-19, houve a necessidade de adaptação essencialmente dos 

meios de comunicação, este projeto foi idealizado tendo isso em atenção. Sabemos, que perante a 

pandemia devemos evitar o contacto com as pessoas e diminuir o tempo de exposição, ou seja, 

este projeto de forma consciente, apenas poderia ser realizado através dos canais de informação 

existentes, tal como o Facebook e o Instagram da farmácia. 

 

2.8.1. Métodos 

O projeto sobre a dermatite atópica teve como objetivo dar a conhecer a doença, transmitir 

alguns aspetos importantes dobre a mesma e publicitar alguns dos produtos disponíveis da FSV. 
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Assim, tornava-se imponente a necessidade de apurar os verdadeiros conhecimentos da 

população sobre esta doença. Para tal foi realizado um inquérito online e publicado nas redes sociais 

da farmácia juntamente com uma imagem referente (Anexo V). O inquérito contava com perguntas 

como forma de teste de conhecimentos sobre a dermatite atópica e outra parte onde se pretendia 

analisar a prevalência da doença. O objetivo final era avaliar a quantidade de respostas incorretas 

ou respondidas como “Não sei” às perguntas realizadas e relacionar com o facto de estas pessoas 

possuírem a doença ou possuir algum dos seus familiares próximos. Permitindo assim analisar se 

as pessoas que possuem ou lidam de perto com a doença detêm os conhecimentos corretos, e se 

a população em geral conhece ou não a doença. Quanto à população alvo não foi definida qualquer 

tipo de restrição contando para os dados estatísticos qualquer faixa etária ou sexo. 

Após a primeira parte do inquérito, foram realizadas várias publicações nas redes sociais da 

farmácia sobre a dermatite atópica. Os temas abordados foram os seguintes: aspetos gerais (Anexo 

VI), sintomas (Anexo VII), cuidados a ter para melhorar a dermatite atópica (Anexo VIII), o que fazer 

no dia a dia na pele com a doença (Anexo IX) e nas alturas de crise (Anexo X), e algumas gamas 

de produtos existentes na farmácia que são indicadas para a dermatite atópica no dia-a-dia e nas 

alturas de crise (Anexos XI - XIII). 

 

2.8.2. Resultados 

O inquérito online realizado teve uma adesão de 101 pessoas, uma população de ambos os 

sexos e distribuída pelas diferentes faixas etárias. Cerca de 44,6% eram do sexo feminino e 55,4% 

do sexo masculino. Das 101 pessoas, 4% possuía menos de 20 anos, 27,7% entre 20 a 29 anos, 

32.7% encontra-se entre 30 e os 39, 26,7% entre 40 e 49 anos, e cerca de 8,9% entre os 50 e 69 

anos. Neste inquérito não foi possível obter respostas de pessoas com mais de 70 anos, sendo esta 

uma das falhas. 

A esta população foram realizadas perguntas referentes à sua história de DA. Cerca de 34% 

tem história de DA na família enquanto que 17% não o sabe, quanto à pergunta se tem ou teve DA, 

12% afirma que sim e 27% não sabe, e das 39 pessoas que têm filhos, 31% tiveram filhos com DA 

e 8% não sabem se manifestaram a doença. Sendo estas as características que definem a 

população estudada. 

De forma a averiguar o conhecimento das pessoas relativamente ao tema, principal objetivo 

do inquérito, foram realizadas algumas perguntas. Cerca de 52,5% afirma saber o que é a DA, 

30,7% diz que sabe mais ou menos e 16,8% afirma não saber do que se trata (Figura 1). Cerca de 

60,4% responde corretamente ao facto de se tratar de uma doença crónica, sendo apenas 25,7% 

que responde que não sabem e 13,9% aqueles que respondem erradamente (Figura 2). Quanto à 

pergunta sobre a existência de cura na DA, 31,7% responde que existe, 39,6% que não e 28,7% 

refere que não sabe (Figura 3). 73,3% da população inquirida sabe que a DA não afeta apenas as 

crianças (Figura 4), no entanto 47,5% não sabe se a DA é uma doença hereditária respondendo a 

esta pergunta de forma muito equilibrada entre o sim e o não (Figura 5). Quanto à questão sobre a 

equivalência entre os termos DA e eczema atópico, 50,5% refere que não sabe e 28,7% que são 

expressão com significados distintos (Figura 6). 
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 Questionando sobre os principais sintomas associados à DA na qual os inquiridos poderiam 

selecionar mais que uma resposta de uma lista presente, pode-se constatar que existe apenas cerca 

de 15,6% aqueles que associam o edema à DA, sendo os sintomas mais nomeados a vermelhidão, 

o prurido e a secura extrema (Figura 7). Outra das perguntas realizadas foi sobre as patologias ou 

comorbilidades associadas à DA, o inquirido tinha a possibilidade de selecionar todas as que 

considerasse corretas. Podendo averiguar que a maior parte associa a asma, a rinite alérgica e as 

52,5%

16,8%

30,7%

Sabe o que é dermatite 
atópica?

Sim

Figura 1: Conhecimento dos inquiridos sobre 
DA. 

60,4%13,9%

25,7%

A dermatite atópica é uma 
doença crónica?

Sim Não Não sei

Figura 2: Conhecimento sobre o facto de se tratar de 
uma doença crónica. 

31,7%

39,6%

28,7%

A DA tem cura?

Sim Não Não sei

Figura 3: Conhecimento sobre a possibilidade 
de cura da DA. 

5,0%

73,3%

21,8%

Afeta apenas as crianças?

Sim Não Não sei

Figura 4: Conhecimento sobre a DA afetar 
apenas as crianças ou não. 

22,8%

29,7%

47,5%

A DA é hereditária?

Sim Não Não sei

Figura 5: Conhecimento sobre a 
hereditariedade da DA. 

20,8%

28,7%

50,5%

Dermatite atópica é igual a 
eczema atópico?

Sim, é igual Não, são coisas distintas Não sei

Figura 6: Conhecimento sobre a igualdade entre os 
conceitos, DA e eczema atípico. 
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alergias alimentares à DA, no entanto poucos o fazem com as complicações cardiovasculares 

(Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cerca de 10% dos inquiridos que erraram ou responderam que não sabiam as respostas a 

qualquer uma das perguntas acima referidas têm DA. Adicionalmente cerca de 30% das pessoas 

que possuem filhos com DA revelaram falta de conhecimentos sobre esta doença. 

As publicações nas redes sociais da farmácia tiveram um alcance médio de 200 pessoas. 

Sendo as imagens publicadas de fácil visualização e com os principais elementos sobre a doença, 

juntamente com um texto de contextualização na descrição. 

 

2.8.3. Conclusão 

A realização deste projeto, apesar de todas as limitações ocorrentes do período que o mundo 

viveu, foi realizado com bastante sucesso. Tanto pela aderência dos utentes como por todo o 

processo de transmissão dos conhecimentos aos mesmos. A nível pessoal permitiu-me aprofundar 

um dos temas mais universais das farmácias comunitárias, sendo esta uma doença cada vez mais 

prevalente nos países industrializados, para a FSV permitiu proximidade aos utentes através das 

redes sociais e a instrução dos seus utentes sobre este tema. 

As publicações realizadas nas redes sociais não permitem ter a verdadeira perceção se 

realmente os conhecimentos foram transmitidos, no entanto, e pelo facto de a maior parte das 

publicações terem sido realizadas com o cuidado de serem de fácil visualização e objetivas julgo 

Figura 8: Conhecimentos acerca das comorbilidades associadas à DA. 

Que outras patologias podem estar associadas à DA? 

Figura 7: Conhecimentos sobre os sintomas associados à DA. 

Quais os sintomas mais comuns? 
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que facilmente a informação foi captada pelos utentes que as visualizaram  conseguindo conhecer 

ou relembrar algumas das características fundamentais da DA, contribuindo desta forma para o 

aumento do conhecimento sobre a DA.  

O verdadeiro impacto que estas publicações tiveram nos utentes da farmácia será notório nos 

atendimentos futuros, assim como já aconteceu com uma cliente. Esta dirigiu-se à farmácia pedindo 

para esclarecer sobre a possibilidade da sua filha de 1 ano possuir DA, pois tinha identificado alguns 

dos sintomas após visualização das publicações nas redes sociais. Neste caso, foi aconselhado 

produtos específicos para utilizar no dia a dia e foi referido que deveria ser avaliada por um médico 

de forma a ser acompanhada evitando as exacerbações da doença. Apenas ao longo do tempo é 

que será percecionado o impacto deste projeto para tal necessitaria de mais tempo no atendimento 

da farmácia após a conclusão do projeto de forma a averiguar os conhecimentos da população após 

a desmitificação de alguns mitos nas redes sociais. 
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Considerações finais 

Concluo esta etapa do meu percurso académico com um enorme sentimento de gratidão. A 

FSV permitiu moldar e aperfeiçoar a profissional de saúde que vem sendo construída ao longos 

destes cinco anos de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.  Os conhecimentos 

adquiridos são a base fundamental, mas a comunicação, a experiência e toda a prática são 

essenciais. 

Este não foi o estágio que algum dia idealizei, foram tempos de muitas incertezas, resiliências 

e acima de tudo, muito desafiante. Os farmacêuticos estiveram e estão todos os dias na linha da 

frente, esta nova realidade obrigou a reorganização, exigiu uma adaptação muito rápida quer do 

espaço quer dos profissionais O farmacêutico é desde sempre um elemento fundamental na 

educação para a saúde, na promoção de estilo de vida saudável, na adesão à terapêutica, no 

incentivo ao uso racional do medicamento, na prestação de cuidados farmacêutico e preservação 

da Saúde Publica. 

Todo o meu estágio em farmácia comunitária foi realizado em tempo de pandemia, no início 

foram tempos de apreensão, mas rapidamente todos os profissionais de saúde perceberam qual 

seria o seu papel, o que tiveram desde sempre, o de ajudar. Todos os farmacêuticos contribuíram 

e contribuirão para a máxima segurança dos utentes e deles próprios. Na luta sem baixar os braços 

trabalharam incansavelmente. O pânico inicial da população levou a uma correria em busca dos 

medicamentos, surgiram imensas dúvidas que necessitavam de ser esclarecidas e muitos utentes 

incompreensíveis. Agradeço à equipa da FSV e a todos os profissionais de saúde por no meio da 

tempestade saberem atracar o barco e encontrarem sempre uma solução, por fazerem sempre tudo 

o que estava ao seu alcance para melhor servir a população. Estes tempos de SARS-CoV-2 

permitiram uma valorização dos profissionais de saúde nomeadamente dos farmacêuticos, os 

utentes encontraram na farmácia um local de apoio seguro.  

Hoje, prestes a ser farmacêutica, sei que toda esta nova realidade me permitiu ganhar muitas 

mais valências, graças à equipa excelente que me acolheu, uma equipa motivada, preocupada e 

qualificada que contribuiu desde o início para a minha segurança e bem-estar, mas que acima de 

tudo sempre me apoiou e permitiu que eu crescesse enquanto profissional. 

Termino esta etapa marcante da minha vida com a certeza de ter dado sempre o meu melhor 

e de que foi toda esta experiência vivenciada que marcará para sempre a futura profissional que 

serei. Que este seja o fim desta fase e o início de uma etapa que me permita crescer tanto como 

até então. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório do Estágio Profissionalizante na Farmácia S. Vicente 

43 
Liliana Coutinho Rodrigues 

Referências Bibliográficas 

1. Decreto-Lei n.º 171/2012 de 1 de agosto. Diário da República, 1.ª Série, n.º 148, 2012, 4030-
4045.  
2. Ordem dos Farmacêuticos: Boa Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária. 
[Online] Available from: 
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/fotos/documentos/boas_praticas_farmaceuticas_para_a_farma
cia_comunitaria_2009_20853220715ab14785a01e8.pdf [Accessed 11 Jun 2020]. 
3. Circular Informativa N.º019/CD/100.20.200 : Projeto Via Verde do Medicamento, 2015. 
Available from: http://www2.portaldasaude.pt/NR/rdonlyres/36C7F43D-C5E6-443D-88E4-
BD640B73D73D/0/11702347.pdf [Accessed 12 Jun 2020]. 
4. Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, Diário da República, 1ª série, nº167, 2006, 6297-
6383. 
5. INFARMED. Circular Informativa N.º 103/CD/8.1.7. Recolha voluntária de três lotes do 
medicamento Ciclosporina Generis, 2020. Available from:  
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/profissionais-de-saude/-
/journal_content/56_INSTANCE_0000/15786/3711449?p_p_state=pop_up&_56_INSTANCE_0000
_page=1&_56_INSTANCE_0000_viewMode=print [Accessed 12 Jun 2020]. 
6. Decreto-Lei n.º 128/2013, de 14 de fevereiro. Diário da República, 1.ª Serie, nº 128, 2013, 
799-912. 
7. INFARMED. Normas relativas à prescrição de medicamentos e produtos de saúde.  
[Available from: 
https://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/Normas_Prescri%ff%ff%ff%ffo/bcd0b378-3b00-
4ee0-9104-28d0db0b7872?version=1.3&previewFileIndex= [Accessed 13 Jun 2020]. 
8. Lei n.º 11/2012, de 8 de março. Diário da República n.º 49/2012, 1ª Série, n.º49, 2012, 978-
979. 
9. SPMS. Receita Sem Papel, 2020. [Online] Available from: https://pem.spms.min-
saude.pt/receita-sem-papel/ [Accessed 14 Jun 2020]. 
10. Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho. Diário da República, n.º 144, 1ªSérie, 2015, 5037-
5043. 
11. SNS. Medicamentos: Comparticipação de medicamentos  [Online]. Available from: 
https://www.sns.gov.pt/sns-saude-mais/medicamentos-2/ [Accessed 14 Jun 2020]. 
12. Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho. Diário da República n.º 125, 1ªSérie, 1º 
Suplemento, 2015, 4542-4542. 
13. Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro. Diário da República n.º18, 1ª Série, 1993, 234-252. 
14. Decreto-Lei nº134/2005, de 16 de agosto. Diário da República nº156, 1ªSérie, 2005, 4763-
4765. 
15. Decreto-Lei n.º 296/98, de 25 de setembro. Diário da República n.º 222, 1ªSérie, 1998,  
4960-4965. 
16. INFARMED. Produtos-fronteira entre suplementos alimentares e medicamentos. Available 
from: 
https://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/PRODUTOS+FRONTEIRA+SULEMENTOS+ME
DICAMENTOS.pdf/d0cd8e0f-fad8-474b-85b4-b32c01fac5e9 [Accessed 16 Jun 2020]. 
17. Decreto-Lei nº 148/2008, de 29 de julho. Diário da República nº148, 1ª Série, 2008, 5048-
5095. 
18. INFARMED. Dispositivos Médicos na Farmácia. Available from: 
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/dispositivos-medicos/aquisicao-e-
utilizacao/dispositivos_medicos_farmacia [Accessed 16 Jun 2020]. 
19. INFARMED. Classificação e fronteiras: Dispositivos médicos. Available from: 
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/dispositivos-medicos/classificacao-e-fronteiras 
[Accessed 16 Jun 2020]. 
 
20. INFARMED. Medicamentos Homeopáticos. Available from: 
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/autorizacao-de-
introducao-no-mercado/medicamentos-homeopaticos [Accessed 20 Jun 2020]. 
21. Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto. Diário da República nº 167, 1ª série, 2006, 6297 
- 6383. 
22. VALORMED. Quem somos [Online] Available from: 
http://www.valormed.pt/paginas/2/quem-somos/ [Accessed 17 Jun 2020]. 



Relatório do Estágio Profissionalizante na Farmácia S. Vicente 

44 
Liliana Coutinho Rodrigues 

23. Direção Geral de Saúde e INFARMED. Norma nº003/2020, de 16 de março: Infeção por 
SARS-CoV.-2 (COVID-19) Farmácias Comunitárias, 2020. Available from: 
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0032020-de-
19032020-pdf.aspx [Accessed 23 Jun 2020] 
24. Ganhão M. Covid-19. Operação Luz Verde: foi bom mas acabou?. 19 de junho de 2020 . 
Expresso. [Online]  Available from: https://expresso.pt/sociedade/2020-06-19-Covid-19.-Operacao-
Luz-Verde-foi-bom-mas-acabou-  [Accessed 23 Jun 2020] 
25. Pau AK, George JM. Antiretroviral therapy: current drugs. Infectious Disease Clinics. 
2014;28(3):371-402. 
26. Eggleton JS, Nagalli S. Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART). StatPearls. 2020. 
[Online] Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554533/ [Accessed 10 Abr 2020]. 
27. Taylor BS, Tieu H-V, Jones J, Wilkin TJ. CROI 2019: advances in antiretroviral therapy. 
Topics in antiviral medicine. 2019;27(1):50. 
28. Moyle G. Mechanisms of HIV and nucleoside reverse transcriptase inhibitor injury to 
mitochondria. Antiviral therapy. 2005;10:M47-52. 
29. Hirsch JD, Gonzales M, Rosenquist A, Miller TA, Gilmer TP, Best BM. Antiretroviral therapy 
adherence, medication use, and health care costs during 3 years of a community pharmacy 
medication therapy management program for Medi-Cal beneficiaries with HIV/AIDS. Journal of 
Managed Care Pharmacy. 2011;17(3):213-23. 
30. Tadic D, Spasojevic IB, Tomasevic ZI, Dejanovic SD. Oral administration of antineoplastic 
agents: the challenges for healthcare professionals. J buon. 2015;20(3):690-8. 
31. Vu K, Emberley P, Brown E, Abbott R, Bates JJ, Bourrier V, et al. Recommendations for the 
safe use and handling of oral anticancer drugs in community pharmacy: A pan-Canadian consensus 
guideline. Canadian Pharmacists Journal/Revue des Pharmaciens du Canada. 2018;151(4):240-53. 
32. Batlle JF, Arranz EE, de Castro Carpeño J, Sáez EC, Auñón PZ, Sánchez AR, et al. Oral 
chemotherapy: potential benefits and limitations. Revista de Oncología. 2004;6(6):335-40. 
33. Anastrozole.  LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury. 
Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012. 
34. INFARMED. Resumo das Características do Medicamento. [Online] Available from: 
http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=538&tipo_doc=rcm. [Accessed 30 
Mai 2020]. 
35. INFARMED. Resumo das Caracteristicas do Medicamento. [Online] Available from: 
http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=3326&tipo_doc=rcm. [Acessed 01 
Mai 2020]. 
36. Farrar MC, Jacobs TF. Tamoxifen.  StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing 
Copyright © 2020, StatPearls Publishing LLC.; 2020. 
37. INFARMED. Resumo das Características do Medicamento. [Online] Available from: 
http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=33754&tipo_doc=rcm. [Acessed 
10 Mai 2020]. 
38. INFARMED. Resumo das Características do Medicamento. [Online] Available from: 
http://app7.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=9537&tipo_doc=rcm. [Accessed 29 
Mai 2020]. 
39. Agência Europeia de Medicamentos (EMEA). Resumo das Caracteristícas do Medicamento. 
[Online] Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/siklos-epar-
product-information_pt.pdf. [Acessed 26 Abr 2020]. 
40. McGann PT, Ware RE. Hydroxyurea therapy for sickle cell anemia. Expert opinion on drug 
safety. 2015;14(11):1749-58. 
41. Hydroxyurea.  LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury. 
Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012. 
42. Weidinger S, Beck LA, Bieber T, Kabashima K, Irvine AD. Atopic dermatitis. Nat Rev Dis 
Primers. 2018;4:1. 
43. TORRES T, FERREIRA EO, GONÇALO M, MENDES-BASTOS P, SELORES M, FILIPE P. 
Update on Atopic Dermatitis A Dermatite Atópica em Revisão. 
44. Avena-Woods C. Overview of atopic dermatitis. The American journal of managed care. 
2017;23(8 Suppl):S115-S23. 
45. Blome C, Radtke MA, Eissing L, Augustin M. Quality of life in patients with atopic dermatitis: 
disease burden, measurement, and treatment benefit. American journal of clinical dermatology. 
2016;17(2):163-9. 
46. Mu Z, Zhao Y, Liu X, Chang C, Zhang J. Molecular biology of atopic dermatitis. Clinical 
reviews in allergy & immunology. 2014;47(2):193-218. 



Relatório do Estágio Profissionalizante na Farmácia S. Vicente 

45 
Liliana Coutinho Rodrigues 

47. D'Auria E, Banderali G, Barberi S, Gualandri L, Pietra B, Riva E, et al. Atopic dermatitis: 
recent insight on pathogenesis and novel therapeutic target. Asian Pacific journal of allergy and 
immunology. 2016;34(2). 
48. Eichenfield LF, Tom WL, Chamlin SL, Feldman SR, Hanifin JM, Simpson EL, et al. 
Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 1. Diagnosis and assessment of 
atopic dermatitis. Journal of the American Academy of Dermatology. 2014;70(2):338-51. 
49. Peng W, Novak N. Pathogenesis of atopic dermatitis. Clinical & Experimental Allergy. 
2015;45(3):566-74. 
50. Thomsen SF. Atopic dermatitis: natural history, diagnosis, and treatment. International 
Scholarly Research Notices. 2014;2014. 
51. Eczema F. Os sintomas do eczema atópico  [Available from: https://www.fondation-
dermatite-atopique.org/pt/o-eczema-atopico/os-sintomas-do-eczema-atopico. 
52. Lyons JJ, Milner JD, Stone KD. Atopic dermatitis in children: clinical features, 
pathophysiology, and treatment. Immunology and Allergy Clinics. 2015;35(1):161-83. 
53. Sidbury R, Davis DM, Cohen DE, Cordoro KM, Berger TG, Bergman JN, et al. Guidelines of 
care for the management of atopic dermatitis: section 3. Management and treatment with 
phototherapy and systemic agents. Journal of the American Academy of Dermatology. 
2014;71(2):327-49. 
54. Eichenfield LF, Tom WL, Berger TG, Krol A, Paller AS, Schwarzenberger K, et al. Guidelines 
of care for the management of atopic dermatitis: section 2. Management and treatment of atopic 
dermatitis with topical therapies. Journal of the American Academy of Dermatology. 2014;71(1):116-
32. 
55. Berke R, Singh A, Guralnick M. Atopic dermatitis: an overview. American family physician. 
2012;86(1):35-42. 
56. Hawro T, Fluhr JW, Mengeaud V, Redoulès D, Church MK, Maurer M, et al. Polidocanol 
inhibits cowhage‐but not histamine‐induced itch in humans. Experimental Dermatology. 
2014;23(12):922-3. 
57. Prezzano JC, Beck LA. Long-term treatment of atopic dermatitis. Dermatologic Clinics. 
2017;35(3):335-49. 
58. Sathishkumar D, Moss C. Topical therapy in atopic dermatitis in children. Indian journal of 
dermatology. 2016;61(6):656. 
59. Ring J. Special Therapeutic Options and Substances in the Treatment of Atopic Eczema.  
Atopic Dermatitis: Springer; 2016. p. 129-66. 
60. Chong JH, Koh MJA. Non-topical management of recalcitrant paediatric atopic dermatitis. 
Arch Dis Child. 2017;102(7):681-6. 
61. Kusari A, Han AM, Schairer D, Eichenfield LF. Atopic dermatitis: new developments. 
Dermatologic Clinics. 2019;37(1):11-20. 
62. European Medicines Agency. Staquis [Online] Available from: 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/staquis [Accessed 29 Jun 2020]. 
63. European Medicines Agency.  Annex 1: Summary of product characteristics [Online] 
Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/staquis-epar-
product-information_en.pdf  [Accessed 29 Jun 2020]. 
64. Tsakok T, Woolf R, Smith C, Weidinger S, Flohr C. Atopic dermatitis: the skin barrier and 
beyond. British Journal of Dermatology. 2019;180(3):464-74. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/staquis-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/staquis-epar-product-information_en.pdf


Relatório do Estágio Profissionalizante na Farmácia S. Vicente 

46 
Liliana Coutinho Rodrigues 

Anexos 
Anexo I: Guia sobre a Dispensa de Medicamentos Hospitalares em Farmácia 
Comunitária 
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Anexo II: Fluxograma da Dispensa de Medicamentos Hospitalares em Farmácia 
Comunitária  
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Anexo III: Suporte digital da formação à equipa da FSV 
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Anexo IV: Tabela com a classificação dos corticosteroides tópicos 

Tabela 2: Classificação dos corticosteroides tópicos 

 

 

Classe (Potência) Princípio ativo 

Classe I (Fraca Potência) Hidrocortisona 

Classe II (Potência 

Moderada) 

Butirato de Hidrocortisona 

Butirato de Clobemetasona 

Dipropionato de Aclometasona 

Classe III (Potente) 

Acetonido Fluocinolona 

Dipropionato de Betametasona 

Valerato de Betametasona 

Classe IV (Muito Potente) 

Halometasona 

Propionato de Clobetasol 
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Anexo V: Imagem publicada nas redes sociais relativamente ao questionário 

  

Anexo VI: Aspetos gerais sobre a DA 

 

Anexo VII: Os principais sintomas associados à DA 
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Anexo VIII: Pequenos gestos no dia a dia que auxiliam no controlo da DA 

Anexo IX: Os cuidados a ter no dia a dia com DA 

 

Anexo IX: Gama de produtos usada no controlo da DA 
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Anexo X: Gama de produtos usada no controlo da DA 

Anexo XI: Os cuidados a ter nas exacerbações da DA 

 

Anexo XII: Produto que poderá ser usado nas crises de DA
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Resumo 

No âmbito do Estágio Profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, foi-nos dada a oportunidade de estagiar nos 

Serviços Farmacêuticos da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. durante os meses de 

janeiro e fevereiro de 2020. 

Durante os 2 meses de estágio foi-nos possível acompanhar a rotina dos profissionais do Serviço 

Farmacêutico, especialmente o trabalho desenvolvido pelos Farmacêuticos Hospitalares. Cada 

semana do estágio foi dedicada a uma determinada área de trabalho, observando quais as funções 

do Farmacêutico e dos outros profissionais, de forma a conseguir colocar em prática parte dos 

conhecimentos adquiridos. A observação da prática farmacêutica no dia-a-dia permitiu-nos ter a 

perceção da aplicabilidade dos conceitos teóricos lecionados durante o MICF. 

Neste relatório consta a apresentação e o modo de funcionamento das diversas áreas que 

integram os Serviços Farmacêuticos da ULSAM, E.P.E. com que pudemos contactar. 

A nosso ver este estágio curricular foi bastante enriquecedor na nossa formação permitindo 

perceber em contexto hospitalar qual o papel do farmacêutico e assim obter uma visão mais 

alargada da profissão farmacêutica. 
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1. Unidade Local de Saúde do Alto Minho 

A Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 183/2008 de 4 de 

setembro como Unidade Local de Saúde (ULS) (1), tendo sido retificada mais tarde com o Decreto-Lei 

nº 12/2009. Integra o Sistema Nacional de Saúde com o objetivo de prestar cuidados de saúde a toda 

a população do distrito de Viana do Castelo, cobrindo uma área de 2 213 km2 e uma população de 

cerca de 244 836, segundo o INE de 2011 (2). 

A ULSAM é constituída por 2 unidades hospitalares, Hospital de Santa Luzia (HSL) localizado em 

Viana do Castelo e o Hospital Conde de Bertiandos (HCB) em Ponte de Lima. Integra também 12 

centros de saúde situados em Arcos de Valdevez, Barroselas, Caminha, Darque, Melgaço, Monção, 

Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira, 

e 39 unidades funcionais, incluindo uma Unidade de Saúde Pública, formando assim o Agrupamento 

de Centros de Saúde do Alto Minho (ACES), garantindo o acesso aos Cuidados de Saúde Primários. 

É ainda constituída por 2 unidades de convalescença (unidades de internamento) e 10 Equipas 

Domiciliária (ECCI) formando a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCIA), 

estando a Equipa de Gestão de Altas sediada no HSL (2). 

A ULSAM tem como missão identificar e responder às necessidades a nível da saúde da população 

do distrito envolvente, garantindo que os cuidados de saúde prestados são eficientes e eficazes, 

conferindo qualidade e efetividade à prestação de cuidados. Rege-se também por valores de forma a 

que a atitude seja sempre centrada no cidadão e respeito pela dignidade humana; excelência na técnica 

e no cuidar; entre outros (2). 

2. Cronograma de estágio 

Ao longo do nosso período de estágio decorrido na ULSAM, tivemos a oportunidade de conhecer 

um pouco todas as áreas do Serviço Farmacêutico (SFAR).  Os primeiros dias foram destinados às 

apresentações dos diferentes setores deste serviço, permitindo criar uma noção sobre o funcionamento 

deste. O decorrer do estágio foi realizado de forma individual estando cada uma de nós em contacto 

com uma área distinta do SFAR, permitindo assim uma aprendizagem mais eficiente e contínua.  A 

última semana de estágio foi dedicada à elaboração de um Estudo de Caso, que viria a ser apresentado 

como um projeto para uma possível implementação no SFAR da ULSAM. A distribuição pelas diferentes 

áreas ao longo das sete semanas que constituíram o estágio encontra-se em anexo (Anexo I). 

Em cada serviço tivemos a possibilidade de ler as orientações sobre cada processo permitindo 

conhecer e compreender as diferentes normas e o seu funcionamento, de observar os farmacêuticos 

e/ou os TSDT a realizarem as suas funções, auxiliando, com supervisão, em algumas delas. 

Uma vez que grande parte do estágio se desenvolveu de forma individual surgiram algumas tarefas 

e situações que foram abordadas também elas de forma individual. A título de exemplo, uma de nós, a 

Liliana, durante o período de estágio dedicado à área de oncologia, teve o prazer de presenciar à 

formação realizada por um Delegado de Informação Médica, de um novo fármaco, designado de 

Durvalumab. Fármaco esse, recomendado para o tratamento do cancro do pulmão em adultos, quando 

estamos perante células não-pequenas, tumor irressecável (que não é operável), localmente avançado, 

no qual as células tumorais expressam o ligando-1 da proteína de morte celular programada (PD-L1) 
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superiores a 1% e cuja doença não terá progredido após quimiorradioterapia baseada em platina. Por 

outro lado, a Sara durante o período de estágio em que se encontrava na semana de atendimento em 

ambulatório, em conjunto com uma das farmacêuticas hospitalares (FH), teve a oportunidade de avaliar 

quais os medicamentos cedidos na farmácia de ambulatório e que exigem proteção da luz, elaborando 

uma lista destes, tendo como objetivo de seguida implementar medidas que permitissem melhorar a 

conservação dos produtos a nível do ambulatório, para assim aumentar a garantia de preservação da 

sua integridade. A lista dos produtos cedidos em ambulatório que necessitam de proteção da luz 

encontra-se em anexo (Anexo II). 

3. O Serviço Farmacêutico 

O SFAR da ULSAM segundo o organograma desta instituição integra-se nos Serviços de Suporte à 

Prestação de Cuidados pertencendo aos Órgãos de Suporte à Prestação de Cuidados (3). 

Na ULSAM, o SFAR está dividido entre os dois hospitais, HSL e o HCB. No HSL localizam-se no 

terceiro piso, sendo este aquele que suporta os SFAR em Ponte de Lima, funcionando este último como 

uma extensão relativamente ao primeiro. No entanto, apesar de apenas existir SFAR nestas duas 

unidades, estas garantem a medicação para toda a ULS, sendo sempre alvo de avaliação e orientações 

pelo Conselho de Administração quando assim necessário. 

Possuem um horário de funcionamento no HSL, de segunda a sexta-feira das 9:00h às 20:00h e ao 

sábado das 9:00h às 17:00h, encerrando ao domingo e feriados. O ambulatório funciona das 9:00h às 

17:00h apenas nos dias úteis. 

3.1. Funções do Serviço Farmacêutico 

O SFAR serve de suporte à atividade clínica desenvolvida na ULSAM, assumindo diversas funções 

na gestão do Circuito do Medicamento, garantindo o uso racional dos Produtos Farmacêuticos (PF), 

com o objetivo inerente da segurança e eficácia dos mesmos. 

O Regulamento Interno da ULSAM menciona as várias funções intrínsecas ao SFAR, passando a 

citar: “gerir a farmácia, assegurando a gestão, a receção, o armazenamento e a conservação das 

existências de medicamentos e PF; preparar e produzir medicamentos manipulados não estéreis, 

citotóxicos e nutrição parentérica, segundo as normas de qualidade e segurança aplicáveis;  propor ou 

adotar medidas conducentes a uma eficiente utilização dos recursos disponíveis; articulação com o 

serviço de aprovisionamento de forma a assegurar a distribuição dos medicamentos nos diferentes 

serviços requisitantes, assegurando o respetivo controlo; promover a informação interna e melhoria da 

qualidade e segurança do circuito do medicamento, prevenindo erros de prescrição, administração e 

registo; apoiar localmente os prestadores de cuidados, integrando um farmacêutico, sempre que 

possível, as equipas de prestação de cuidados; organizar e manter os registos administrativos, 

contabilísticos e estatísticos regulamentares; analisar mensalmente os consumos realizados pelos 

diferentes serviços, efetuando análises comparativas e outras que se revelem adequadas para avaliar 

os consumos e detetar eventuais más práticas, reportando, quer aos serviços e respetivos 

departamentos autónomos de gestão, quer ao conselho de administração; colaborar na investigação e 

ensino, no âmbito da sua área específica, designadamente através da colaboração nos ensaios clínicos 

autorizados, no desenvolvimento de ações de formação e na formação contínua dos profissionais; 
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participar em comissões técnicas de avaliação ou receção de medicamentos ou em grupos de trabalho 

no domínio dos PF; promover e desenvolver a informação sobre o medicamento, a farmacovigilância, 

a farmácia clínica, a farmacocinética e a prestação de cuidados farmacêuticos.” (4).  

O FH participa de forma ativa na tomada de decisões em colaboração com o conselho administrativo 

relativamente a assuntos da sua competência, participando em diversas Comissões Hospitalares, com 

o benefício inerente de valorização da profissão farmacêutica. Uma das Comissões é a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT), a qual é constituída por igual número de médicos e farmacêuticos e é 

presidida pela direção clínica. A CFT discute a terapêutica prescrita aos doentes, quando solicitada 

pela direção clínica, sugerindo correções ou alterações, também tem a função de decidir a possibilidade 

de aquisição de novos tratamentos na ULSAM e transmitir toda a informação ao corpo clínico, entre 

outras. Participa também na Comissão de Feridas, que tem como função prevenir e tratar as feridas na 

ULSAM, englobando uma equipa de médicos, enfermeiros e farmacêuticos, assim como na Comissão 

de Nutrição Artificial, juntando-se a estes profissionais, os nutricionistas, e na Comissão de Controlo de 

Infeção Nosocomial (4).  

Deste modo, o FH encontra-se disponível para o auxílio e esclarecimento de dúvidas relativamente 

a fármacos ou esquema terapêuticos de todos os profissionais da ULSAM. 

3.2. Infraestruturas dos Serviços Farmacêuticos  

Fisicamente, o SFAR no HSL está organizado em diferentes áreas, todas localizadas no mesmo 

espaço físico do hospital e comunicantes entre si.  Assim podemos distinguir: o armazém de PF no qual 

está incluído a zona de receção de encomendas e uma zona de distribuição interna, dentro do HSL 

para os diferentes serviços, e de distribuição externa, para os centros de saúde do distrito, uma zona 

administrativa dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) e as zonas de 

armazenamento dos PF tanto a temperatura ambiente como para os que necessitam de temperatura 

reduzida. O SFAR também possui uma área destinada à Reembalagem das Formas Farmacêuticas 

Sólidas Orais (FFSO), à Distribuição Individual Diária em Dose Única (DIDDU), ao Gabinete do Diretor 

do Serviço, à Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC), à Unidade de Preparação de Nutrição 

Parentérica (UPNP),  ao Laboratório de Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis (FFNE), 

ao Ambulatório, ao Gabinete Farmacêutico e à dispensa e armazenamento de hemoderivados, 

estupefacientes e psicotrópicos.  Também possui uma zona administrativa, sala de reuniões e zonas 

de apoio tal como: sala de limpeza, copa, vestiários e instalações sanitárias. 

3.3. Recursos Humanos 

 Fazem parte do SFAR da ULSAM, oito FH, nove TSDT (estando uma delas permanentemente no 

HCB) e nove Assistentes Operacionais (AO) (dois deles fazem o serviço no HCB) e dois Assistentes 

Administrativos (AA), equipa coordenada pelo Diretor do SFAR, Dr. Rui Pires.  

As funções destes profissionais são bem estabelecidas, variando rotativamente de atividades, sendo 

lançado um mapa de funções diárias em cada mês. Os FH desempenham funções na preparação e 

validação do processo de preparação de Citotóxicos (CTX), Nutrição Parentérica (NP) e PF não 

estéreis. Também pela validação das prescrições médicas, dispensa em ambulatório, dispensa e 

receção de medicamentos em ensaios clínicos, e gestão de PF. Todas as segundas e quintas-feiras 

um FH faz o serviço em Ponte de Lima para proceder à dispensa em ambulatório e à dispensa e 
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receção de ensaios clínicos lá realizados, verificando-se diariamente comunicação entre ambos os 

serviços. 

3.4. Sistema Informático 

O SFAR da ULSAM está dotado de um Sistema Informático (SI) que permite a gestão de todos os 

medicamentos, centralizando toda a informação, nomeadamente prescrições dos diferentes serviços e 

os medicamentos existentes.  

O FH utiliza este SI como ferramenta diária e quase de modo exclusivo para realizar as suas 

atividades, desde a gestão de stocks, realização de encomendas, transferência de PF entre armazéns, 

débito dos medicamentos e todos os PF consumidos no serviço, por utente. A validação das prescrições 

é realizada de forma eficiente, sendo que o FH ao proceder à validação, em tempo real os TSDT 

conseguem começar a preparar os carros para a DIDDU. O SI também auxilia no momento da dispensa 

em ambulatório, na preparação de CTX para o cancro da mama, da preparação da alimentação 

parentérica, na medida em que as prescrições são eletrónicas e é possível através do SI o fácil acesso 

à informação, aumentando a eficiência dos serviços realizados. 

O SI utilizado pelo SFAR, assim como pela ULSAM, é desenvolvido pela GLINTT (Global Intelligent 

Technologies Healthcare Solutions S.A.), o CPC/HS, Companhia Portuguesa de Computadores –

Healthcare Solutions.  

4. Gestão de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A gestão de stocks de medicamentos é essencial para o bom uso e dispensa destes por toda a 

ULSAM, sendo da responsabilidade dos SFAR a seleção, aquisição, receção, armazenamento e 

distribuição dos PF, culminando na sua administração ao doente. 

4.1. Aquisição dos Produtos Farmacêuticos 

O FH é responsável pela aquisição dos medicamentos de forma a garantir o fornecimento destes. 

A aquisição dos PF nas instituições hospitalares acarreta um elevado custo e deve cumprir rigorosos 

critérios de qualidade devido à sua especificidade, tendo como prioridade a otimização da terapêutica 

evitando a sua interrupção. Para a aquisição dos medicamentos é utilizado o Catálogo de 

Aprovisionamento Público da Saúde dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) onde 

consta os laboratórios de cada medicamento ou PF que foram selecionados através de concurso 

público e alguma informação útil sobre estes. O processo de aquisição deverá respeitar as normas 

legais e regulamentares em vigor seguindo o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) 

e as orientações da CFT da ULSAM, no entanto pode ainda exigir autorizações especiais, com 

necessidade de abertura de concurso público quando estes não se encontram no Catálogo de 

Aprovisionamento Público (5, 6).  

O FH deverá gerir da melhor forma todo o processo, tendo em conta o momento da encomenda, o 

preço, o laboratório, os prazos de entrega e o histórico de consumo. O FH realiza a encomenda, no 

entanto é da responsabilidade do Serviço de Aprovisionamento a criação da nota de encomenda e 

subsequentemente a compra. 

O processo da aquisição acarreta bastante responsabilidade uma vez que, o FH deverá ter em conta 

a não existência de excedentes o que poderá causar desperdícios, e a possibilidade de rotura de 
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stocks, o que torna esta tarefa bastante complicada e implica a necessidade plena de conhecimento 

de cada PF e da sua rotatividade na ULSAM. 

A gestão de stocks dos medicamentos é feita através do SI e do sistema Kanban. O Kanban é 

elaborado com base no estudo anual da rotatividade do produto, no entanto está sujeito a revisão 

constante. Trata-se de um cartão com a identificação do medicamento ou outro PF, código de barras 

do mesmo e que contém o “ponto encomenda”, valor de stock ao qual se deve proceder a uma nova 

encomenda, a “quantidade a encomendar”, quantidade que deverá ser encomendada numa nova 

encomenda de modo a dar resposta às necessidades, outras informações úteis podem estar presentes, 

tal como, o número de medicamentos por caixa. Este cartão durante o armazenamento é colocado de 

acordo com o ponto de encomenda e é recolhido quando este é atingido, de seguida é colocado numa 

caixa identificada, e posteriormente analisado pelo FH responsável que procede ao pedido de 

encomenda. Os kanban tornaram-se um objeto essencial na gestão de stocks dos PF, garantindo assim 

a otimização deste processo e a resposta às necessidades dos doentes. No entanto, uma falha na 

colocação do Kanban pode levar a erros na realização de encomendas, assim para além deste método 

é utilizado o stock mínimo no SI, de modo a permitir a dupla verificação e evitar falhas. 

Existem medicamentos que são alvo de pedidos especiais à Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED), através de uma Autorização de Utilização Excecional (AUE), 

sendo este a deliberar a concessão ou não da autorização. Caso os medicamentos se encontrem no 

FHNM, é necessário enviar a AUE, o Protocolo de Farmacovigilância, uma declaração do SFAR e uma 

declaração de compromisso, no entanto, caso não constem no FHNM com a encomenda deverá ser 

acrescida a justificação clínica para o pedido. Nos medicamentos de importação, como não existe 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal, deverá ser feito um pedido de autorização 

de comercialização de medicamentos sem autorização ou registo em Portugal (SAR) ao INFARMED 

(7).  

4.2. Receção e conferência de encomendas dos Produtos Farmacêuticos 

O processo de receção das encomendas é realizado de forma sequencial pelos AO em equipa com 

os TSDT. Os AO têm como função rececionar as encomendas, tanto o AO como o TSDT devem 

confirmar o número total de embalagens verificando se este corresponde ao número pedido na guia de 

remessa e confirmar se as embalagens se encontram com boa integridade física. Posteriormente o 

TSDT verifica a existência da fatura, caso exista, deverá ser guardada em local próprio para que 

cheguem aos serviços financeiros da ULSAM. A guia de remessa deverá ser anexada à nota de 

encomenda e arquivada em capa própria.  Procede-se à verificação do lote, prazo de validade (PV) e 

ao registo informático dos mesmos. Após confirmação de todos os dados da encomenda, as 

embalagens são agrupadas pelos AO em múltiplos de dez, de forma a facilitar o processo de contagem. 

Nesta altura é colocado o Kanban na embalagem onde se verifica o “ponto de encomenda” e os PF 

são armazenados no seu devido local. No caso de estarmos perante medicamentos que devem ser 

conservados a temperatura entre 2 e 8°C, mal chegam ao SFAR são colocados em frigorífico próprio 

até que toda a informação da encomenda seja conferida, sendo estas encomendas priorizadas de 

forma a não quebrar a cadeia de frio. 
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Caso exista alguma inconformidade com a encomenda, os TSDT reportam através de um formulário 

próprio, este é anexado à nota de encomenda e segue pelos AA, responsáveis por contactar com os 

fornecedores e informar o Diretor Técnico. 

Este procedimento é efetuado para a maioria dos PF, no entanto, existem alguns medicamentos 

que requerem alguns pontos de controlo pelo FH no momento da receção. Tal como os hemoderivados, 

os estupefacientes e psicotrópicos e os medicamentos para ensaios clínicos. No caso dos 

hemoderivados, o FH deve verificar o medicamento, a quantidade, o lote e o PV, e o respetivo 

Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) emitido pelo INFARMED. Após esta 

verificação, o FH regista o lote e o número do CAUL em folha própria do SFAR e arquiva a cópia do 

certificado. É também da responsabilidade do FH o armazenamento destes produtos. 

4.3. Armazenamento dos Produtos Farmacêuticos 

Todo o processo de receção dos PF culmina com o seu armazenamento no armazém do SFAR. Os 

PF são armazenados pelos AO e TSDT, essencialmente, na sua embalagem primária ou secundária 

em prateleira devidamente identificada através da Denominação Comum Internacional (DCI) e 

organizados pelo grupo terapêutico tendo por base o FHNM e procurando-se que estes se encontrem 

dispostos mediante ordem alfabética. No entanto, os injetáveis de grande volume, por motivos logísticos 

estão armazenados nas suas embalagens terciárias, em paletes em zona distinta do armazém.  

A disposição dos PF é efetuada com base no princípio FEFO (First Expired, First Out) e FIFO (First 

In, First Out) que tem como objetivo a utilização dos PF com PV mais curto primeiramente. Assim, 

durante o armazenamento os profissionais devem atender onde colocam o Kanban, este deve ser 

colocado no ponto de encomenda que contem maior PV, confirmando sempre o PV dos PF que já se 

encontravam armazenados. Ao dispor os PF nas prateleiras e quando colocam o Kanban devem ter 

em atenção em como se procede quando se retira um medicamento da prateleira, ou seja, no caso da 

ULSAM está estipulado que este devem ser retirados primeiramente da direita para a esquerda, de 

cima para baixo, ou seja por coluna, e da frente para trás. Assim, durante o armazenamento deverá 

proceder-se de modo inverso, ficando os PF com maior PV à esquerda.  

Existem também medicamentos que necessitam de um maior controlo durante o seu 

armazenamento, tal como os estupefacientes e psicotrópicos, os quais são guardados em cofre 

fechado, acedidos exclusivamente pelos FH, tanto para o armazenamento como para a sua dispensa. 

Os medicamentos de Ensaios Clínicos são considerados de uso controlado, sendo também 

armazenados em armário fechado com acesso restrito aos FH. 

Os medicamentos que necessitam de ser armazenados a temperatura entre 2 e os 8C são 

colocados em frigoríficos na zona do armazém, os frigoríficos apresentam sensores de temperatura e 

realizam o registo das temperaturas ao longo do tempo, caso exista alguma anomalia é acionado um 

alerta sonoro que alerta para o facto de algo não estar a funcionar corretamente, o TSDT e o FH devem 

proceder à sua correção, pois pode acarretar risco para os PF. Todo o espaço do armazém encontra-

se climatizado e com sensores capazes de medir a temperatura e humidade deste de forma a 

monitorizar as condições de conservação, emitindo também alertas quando algo se encontra em 

inconformidade. 
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O armazenamento tem como principal objetivo a garantia das corretas condições de luz, 

temperatura e humidade, assim como evitar qualquer dano físico dos PF, garantindo assim a qualidade 

de todos os produtos. O processo de armazenamento torna-se fundamental uma vez que também 

garante uma boa gestão de stocks e consequentemente dos recursos financeiros da instituição. 

5. Sistemas de Distribuição dos Medicamentos 

A distribuição dos medicamentos é uma das etapas fundamentais do circuito dos medicamentos e 

é da responsabilidade do SFAR, permitindo o acesso dos medicamentos ao doente. Todo este 

processo deve visar as condições ideias de conservação dos PF garantindo assim a segurança e 

qualidade destes. Para este fim na ULSAM existem diversos métodos de distribuição de acordo com 

as características de cada serviço, tais como a Distribuição Clássica, Distribuição por Via Alternativa, 

Pyxis, DIDDU, em regime ambulatório e por vias especiais. 

5.1. Sistema de Distribuição Clássica 

Este tipo de distribuição consiste no fornecimento por parte do TSDT dos PF para reposição dos 

stocks nos serviços clínicos quando o enfermeiro responsável realiza o pedido ao SFAR, conforme a 

periodicidade e os perfis previamente definidos. Este sistema de distribuição apresenta inúmeras 

desvantagens uma vez que não existe controlo quer a nível quantitativo quer qualitativo dos stocks nos 

serviços. 

5.2. Sistemas de Distribuição por Via Alternativa 

5.2.1.  Reposição por stocks nivelados 

A reposição por níveis consiste no fornecimento dos PF definido através de valores de stocks 

mínimos e máximos, tendo em conta as necessidades do serviço e segundo indicação dos profissionais 

de saúde envolventes (farmacêuticos, médicos e enfermeiros). 

Este método é utilizado em determinados serviços onde, para determinados fármacos, não é viável 

utilizar a distribuição por dose unitária. Este método permite ao enfermeiro dar total atenção ao doente, 

uma vez que a reposição é realizada pelos TSDT, havendo um maior controlo quantitativo e qualitativo 

dos PF. 

5.2.1.1. Reposição através de troca de carros 

O sistema de reposição através da troca de módulos, carros ou tabuleiros, semelhantes, onde estão 

armazenados os PF, é definido pela existência de dois módulos, um deles situa-se no serviço clínico 

ao qual pertence e outro no SFAR. De acordo com a frequência estipulada mediante o consumo dos 

serviços, os carros são trocados e assim os PF repostos no serviço. O carro é retirado do serviço e 

efetua-se a troca com o carro que contem os níveis máximos, situado no SFAR. É função do TSDT 

repor as quantidades de stock máximo e registá-las para depois se proceder ao débito informático do 

serviço clínico. 

5.2.2.  Reposição por dupla caixa 

O armazém com dupla caixa está implementado, como projeto piloto, no serviço de Psiquiatria, onde 

é aplicado este tipo de armazém para todos os PF. No serviço de Especialidades Cirúrgicas apenas 

está implementado para medicação em SOS. Estes armazéns têm como princípio base a utilização de 

duas caixas para cada medicação, tendo estas duas a mesma quantidade de medicação, stock definido 
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pelo FH mediante estudo da quantidade consumida pelo serviço, com um Kanban específico que possui 

a identificação do medicamento e a localização na prateleira. O processo para os enfermeiros é 

facilitado, uma vez que consiste apenas em retirar da caixa à direita a medicação quando necessária, 

quando a caixa ficar sem stock é enviada junto com o carro da medicação, esta é reposta e enviada 

pelo FH da mesma forma. Enquanto o processo de reposição não ocorre no serviço é utilizada a 

segunda caixa. 

Este sistema facilita o trabalho do profissional de saúde quer no serviço onde está implementado 

quer no SFAR, uma vez que se torna mais eficiente o processo de débito e de reposição. Uma vez que 

este sistema está a ter um feedback bastante positivo desde a implementação do projeto piloto, existe 

intenção por parte do SFAR em implementar este tipo de armazém noutros serviços (Ortopedia 1 e 2, 

Cirurgia 1 e 2, Ginecologia e Pediatria), para já, apenas para medicação em SOS, num curto espaço 

de tempo. 

5.2.3. Distribuição por Armazéns Avançados 

Os armazéns avançados localizam-se nos serviços clínicos, este conceito consiste na transferência 

de stock de PF do armazém dos SFAR (denominado internamente por Armazém 1) para o armazém 

avançado do serviço, ou seja, não se realiza o débito de consumo ao serviço, apenas é realizada uma 

transferência, tanto a nível informático como real. Quando é necessário a dispensa de um medicamento 

que se encontra no armazém avançado, o enfermeiro lê o código de barras e regista o consumo do 

mesmo. Assim, o stock disponível nos serviços é de rápido acesso aos profissionais de saúde no SFAR, 

em tempo real e por via informática. Quando existe necessidade de reposição de stock, o TSDT 

responsabiliza-se pelo mesmo com o auxílio do AO. Este método permite também um período de 

reposição mais alargado, facilitando o processo. 

Este tipo de distribuição está implementado também nas UCSP da ULSAM, ocorrendo a reposição 

destes armazéns mensalmente. 

5.3.  Sistema de dispensa por Pyxis 

A dispensa automatizada de medicamentos tendo por base a utilização de software em 

comunicação com o SI do HSL, permite uma melhoria na qualidade da distribuição dos PF, facilita o 

controlo de stocks, a gestão dos recursos humanos e contribui para a redução de erros de medicação. 

Na ULSAM, para a dispensa automatizada recorre-se ao sistema Pyxis®. Este sistema é formado por 

uma consola central que se encontra presente ao nível dos SFAR e por armários inteligentes existentes 

nos serviços clínicos, que por sua vez são geridos por essa consola. O sistema informatizado permite 

ao FH visualizar o registo de movimentos, assim como os stocks dos PF existentes no momento. 

Os armários são formados por diversas gavetas onde são armazenados os PF e cujo acesso apenas 

é cedido através do registo informático, ocorrendo sempre o registo do profissional de saúde que retirou 

o produto. Os armários inteligentes possuem diferentes configurações das gavetas consoante o tipo de 

medicamento, garantindo desta forma a segurança apropriada, o que se justifica por exemplo no caso 

dos estupefacientes que por estarem sujeitos a legislação e a controlo mais apertado, devem ser 

armazenados em gavetas com segurança superior. 

A nível de funcionamento ocorre da seguinte forma: após a prescrição eletrónica por parte do médico 

no SI da Glintt utilizado no HSL, como esse sistema está interligado com o SI do Pyxis®, a prescrição 
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fica disponível nos armários inteligentes. Quando medicação é necessária, o enfermeiro acede ao 

armário do Pyxis® usando a sua palavra-passe ou a identificação biométrica no ecrã tátil, selecionando 

posteriormente o nome do doente e o medicamento pretendido e procede ao registo da quantidade a 

retirar. A gaveta onde se encontra o PF a retirar abre automaticamente e caso seja uma gaveta onde 

estejam armazenados mais que um PF é indicado no ecrã a posição da divisória de onde se deve 

recolher o medicamento. Por cada produto retirado é gerado um consumo ao utente e ao serviço 

respetivo. Dado que o Pyxis® funciona como armazém avançado dos SFAR, estabelecendo ligação 

com a prescrição eletrónica através da qual o enfermeiro recolhe a medicação por doente, vai permitir 

concluir acerca dos padrões de consumo relacionados com doentes e patologias, permitindo também 

a garantia de controlo em tempo real dos PF consumidos e de stocks, a rastreabilidade desses produtos 

e uma correta conservação dos mesmos. 

5.4. Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária 

A DIDDU corresponde ao processo de dispensa dos medicamentos aos doentes nas doses e 

quantidades adequadas às suas necessidades para um período de 24 horas, mediante validação da 

prescrição médica online por um FH através do SI SClínico. Aos sábados e vésperas de feriado, no 

SFAR da ULSAM esta dispensa é efetuada para um período de 48h.  A validação pelo FH possibilita 

um melhor acompanhamento farmacoterapêutico, bem como permite eliminar erros de prescrição que 

possam surgir, havendo sempre contacto com o médico prescritor. 

Os medicamentos dispensados em dose unitária devem estar identificados através da respetiva 

DCI, da dose, PV, lote de origem e laboratório farmacêutico responsável pelo seu fabrico ou 

distribuição. A execução do procedimento de DIDDU é da responsabilidade dos FH, dos TSDT e dos 

AO. Desta forma, diariamente a partir das 9h00, os TSDT iniciam a preparação e a dispensa dos 

medicamentos que foram prescritos desde as 18h00 do dia anterior, nomeadamente a dispensa da 

medicação de prescrições alteradas e que foram validadas pelo FH através do SI, sendo este 

procedimento também realizado durante a tarde. Após as 12h30, mediante as sucessivas validações 

das prescrições médicas, são criados mapas de dose unitária, que abrangem medicação das 15 horas 

desse dia até às 15 horas do dia seguinte, sendo que essa informação fica disponível para os TSDT 

que posteriormente preparam os carros de dose unitária que vão ser distribuídos pelos AO aos diversos 

serviços. Neste sistema de distribuição estão incluídos os serviços de Cirurgia 1 e 2, Especialidades 

Cirúrgicas, Ginecologia, Medicina 6,7 e 8, Ortopedia, Pediatria e Psiquiatria do HSL, estando também 

abrangidos outros serviços do HCB.  

Os carros preparados são constituídos por 1 a 6 módulos, sendo que por norma vão somente 2 

módulos para os serviços e ao fim de semana vão 4 módulos dependendo do serviço.  Esses módulos 

possuem diversas gavetas numeradas, onde em cada gaveta é colocada medicação para uma única 

cama, de maneira a garantir que o enfermeiro tem acesso a todos os medicamentos desse doente. No 

caso dos doentes em que não lhes foi atribuída nenhuma cama, é realizada a identificação pelo 

respetivo nome. Os módulos são fechados com chave antes de serem enviados para os serviços e o 

TSDT é responsável por efetuar de seguida o débito informático da medicação do doente. Quando o 

carro da medicação retorna aos SFAR, é também o TSDT que verifica se existe medicação que não foi 
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utilizada, e nessa situação procede-se à sua devolução informática depois de confirmado PV e as 

condições de conservação. 

No HSL a preparação da medicação pode ser efetuada por um processo semi-automático, 

recorrendo-se ao equipamento Kardex® ou através do método manual de picking. O Kardex ® consiste 

num equipamento de armazenamento de produtos na forma unitária, que possui um conjunto de 

gavetas rotativas que se encontram associadas a um computador, sendo que cada uma possui 

determinados PF. Este aparelho permite a associação com o SI interpretando a informação da 

prescrição médica online de cada serviço. Deste modo, o seu sistema operativo possibilita que o TSDT 

somente tenha de retirar o produto do Kardex®, guiando-se através de um sinal luminoso que surge 

perto da gaveta a que deve aceder e de seguida apenas tem de colocar o medicamento na gaveta do 

carro de dose unitária da respetiva cama. Neste processo são indicados no visor do computador do 

Kardex® todos os doentes a que é administrado determinado medicamento e as respetivas 

quantidades, de forma a possibilitar uma dispensa rápida e eficaz dos produtos. Os stocks do Kardex® 

são confirmados todos os dias e recarregados caso seja necessário. O picking é usado na preparação 

da medicação de prescrições alteradas ou de produtos de armazéns externos ou carros de apoio. Para 

tal utilizam-se listas com as prescrições que foram alteradas e a medicação é retirada manualmente 

pelo TSDT de gavetas com stock de medicamentos em dose unitária, presentes na sala de distribuição 

unitária. 

De salientar que alguns medicamentos necessitam de impresso próprio para serem dispensados 

em dose individual diária, como no caso dos CTX, NP e medicamentos extra formulário. Por outro lado, 

os PF que exigem refrigeração são colocados na parte superior do “carro de dose unitária” momentos 

antes do “carro” ser entregue pelos AO apresentando a indicação “conservar no frigorífico 2º-8ºC”, bem 

como uma etiqueta contendo o serviço, nome, número da cama, número do processo e data de 

nascimento do doente. 

5.5. Dispensa do Medicamento em Regime de Ambulatório 

Na ULSAM, certos medicamentos são dispensados no âmbito da Farmácia Hospitalar a doentes 

que possuem determinadas patologias e que não necessitam de internamento. A dispensa de 

medicamentos a utentes em regime ambulatório, por parte dos SFAR, prende-se pela necessidade de 

assegurar um controlo e vigilância superiores de doentes em regimes terapêuticos que exigem maior 

atenção dados os possíveis efeitos secundários graves, a necessidade de adesão dos utentes à 

terapêutica e também dado o facto de alguns medicamentos somente serem totalmente 

comparticipados se forem distribuídos a nível dos SFAR. Os medicamentos com comparticipação total 

por parte do Estado Português encontram-se listados, consoante a patologia para a qual estão 

indicados, segundo Decretos Lei presentes no Diário da República, sendo que a autorização de alguns 

destes carece do parecer por parte da CFT e da Comissão Administrativa (CA). Esta comparticipação 

inclui doentes que apresentem ictiose, hidradenite supurativa, hiperfenilalaninemia, doença de Crohn, 

acromegália, esclerose múltipla, hepatite C, hepatite B, profilaxia da rejeição aguda do transplante 

hepático alogénico, profilaxia da rejeição aguda do transplante cardíaco alogénico, profilaxia da rejeição 

aguda do transplante renal alogénico, paraplegias espásticas familiares e ataxias cerebelosas 

hereditárias, nomeadamente a doença de Machado-Joseph, síndrome de Lennox-Gastaut, esclerose 



Relatório de Estágio Profissionalizante na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.  

11 
 

lateral amiotrófica, deficiência da hormona de crescimento na criança, síndrome de Turner, 

perturbações do crescimento, síndrome de Prader-Willi e terapêutica de substituição em adultos, 

infeção VIH, insuficiência renal crónica, insuficiência crónica e transplantação renal, fibrose quística, 

artrite reumatóide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular, 

psoríase em placas ou que pretendam proceder à interrupção voluntária da gravidez. Geralmente é 

fornecida medicação para um mês de tratamento, havendo algumas exceções como no caso dos 

medicamentos para o VIH, que são dispensados para três meses, bem como outros medicamentos são 

dispensados para dois meses como no caso do Anastrozol, Bicalutamida, Dexametasona, Letrozol, 

Tamoxifeno, entre outros. Se o doente solicitar a dispensa de medicação para um prazo superior ao 

estipulado deve preencher com o auxílio do farmacêutico, um “Pedido de Autorização para Dispensa 

Alargada de Medicação”, que é de seguida enviado para ser avaliado pelo CA. 

No contexto dos cuidados de saúde a conceder ao doente, o farmacêutico como profissional de 

saúde conhecedor do medicamento, deve responsabilizar-se pelo fornecimento da devida informação 

e aconselhamento personalizados, tendo como principais objetivos a promoção da correta utilização 

dos medicamentos, a adesão do doente à terapêutica, assim como garantir a comunicação entre os 

utentes e os profissionais. A distribuição de medicamentos em regime ambulatório no HSL é colocada 

como uma ferramenta que permite a deteção de Problemas Relacionados com os Medicamentos 

(PRM), a resolução de Resultados Negativos associados aos Medicamentos (RNM), assim como a 

identificação de Medicamentos Potencialmente Inapropriados (PIM). Assim, a dispensa em ambulatório 

é efetuada por um FH em ambiente que garanta a privacidade dos doentes, havendo uma sala de 

espera que é separada da sala de atendimento. Por sua vez, os medicamentos a ser dispensados 

encontram-se armazenados em sala anexa ao local de atendimento, sendo cedidos ao doente mediante 

apresentação da prescrição médica eletrónica, com acesso informático através do número do processo 

do doente ou então através de algum dado do doente como por exemplo a sua data de nascimento ou 

o número de utente de saúde. Nessa prescrição é possível obter as informações essenciais à avaliação 

farmacêutica, como sejam o médico prescritor, a patologia, o medicamento por DCI, a dose, posologia, 

a forma farmacêutica (FF) e a quantidade necessária até à próxima consulta. A prescrição informática 

é feita até à consulta seguinte, pelo que a medicação que não é cedida ao doente fica pendente de 

dispensa. Na ULSAM, é utilizada a aplicação informática CPC/HS que permite a centralização de toda 

a informação e o registo dos medicamentos dispensados na ficha farmacoterapêutica do utente no 

módulo de ambulatório. O FH ao proceder à dispensa dos medicamentos deve confirmar a prescrição 

e o medicamento a dispensar, sendo de seguida fundamental verificar no rótulo da sua embalagem a 

dosagem, FF, o lote e PV. No momento do registo deve preencher-se em local apropriado da ficha 

farmacoterapêutica o médico prescritor e o grupo atribuído ao medicamento a dispensar, consoante o 

quadro legal em vigor. Após este registo informático do medicamento, imprime-se um documento 

comprovativo da dispensa, onde constam os dados da prescrição, do médico, do doente e da 

medicação fornecida, que deve ser assinado pelo utente ou pelo seu representante no momento do 

levantamento do medicamento e arquivado nos SFAR durante o período de 3 meses. 

Na primeira entrega de medicamentos ao utente ou ao seu cuidador, e sempre que haja alteração 

da prescrição, o FH deve ceder a informação suficiente e indispensável para que o utente possa fazer 
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uso de forma racional da terapêutica que lhe foi instituída. O FH deve indicar o número de unidades a 

tomar por medicamento, o ritmo da administração, se a toma pode ser feita com ou sem alimentos, 

informar acerca da atuação no caso de esquecimento de uma toma, os efeitos adversos mais comuns, 

o que fazer caso persistam determinados sintomas, as interações mais frequentes, as condições de 

conservação dos medicamentos, ensinar como manusear dispositivos como seringas e canetas para 

administração de certos fármacos, bem como deve fornecer o número de telefone direto da Farmácia 

de Ambulatório. Em situação de ser um utente que já teve início do tratamento anteriormente, o FH 

deve dirigir a sua atenção para a garantia da adesão à terapêutica, sendo que se tal não se verifique o 

FH deve avaliar quais os possíveis PRMs que levam à não adesão, tomando de seguida as devidas 

medidas. A informação deve ser transmitida ao doente sobre a forma de comunicação verbal, 

reforçando com informação escrita, adaptada às necessidades do doente. 

Na ULSAM encontra-se em prática um procedimento técnico de envio de medicação de ambulatório 

para os centros de Saúde, para dessa forma facilitar o acesso a utentes cuja residência exija 

deslocação difícil até ao ambulatório dos SFAR. Nestas circunstâncias a solicitação da medicação é 

efetuada pelo doente, via telefone ou email, e o AA regista os dados do utente como nome, número do 

processo, número do CC/BI, número de telemóvel, grau de parentesco/afinidade da pessoa 

responsável por levantar a medicação e a UCSP para o qual a mesma deve ser enviada. 

Posteriormente, cabe ao FH realizar a dispensa e acondicionamento da medicação, procedendo ainda 

ao seu débito informático. Associado à medicação é enviado o “Comprovativo de Fornecimento de 

Medicamentos em Regime Ambulatório” que deve ser assinado à chegada pelo destinatário e retornar 

novamente ao SFAR da ULSAM para arquivo. 

Na distribuição em ambulatório, sempre que tal seja necessário, o FH deve ceder ao doente os 

dispositivos necessários à administração e uso dos fármacos, tais como agulhas e contentores de risco 

biológico, bem como, caso se justifique, o material necessário ao transporte dos fármacos, como por 

exemplo bolsas térmicas. 

Em situação em que a medicação deixe de ser necessária, pode ser efetuada a sua devolução no 

ambulatório do SFAR da ULSAM, sendo que compete ao FH avaliar as condições de integridade da 

medicação devolvida e proceder ao registo informático dessa devolução. 

5.6. Dispensa de Medicamentos sujeitos a legislação restritiva 

A dispensa de alguns PF segue um circuito especial, medicamentos de uso controlado, abrangidos 

por legislação específica. São exemplo destes fármacos os hemoderivados, estupefacientes e 

psicotrópicos. Em ambos os casos, a prescrição é realizada através de formulários específicos e a sua 

dispensa é da responsabilidade do FH, garantindo assim, a rastreabilidade e segurança destes 

medicamentos que pelas suas características ou aspetos legais requerem atenção especial e controlo 

apertado. 

5.6.1. Hemoderivados 

Os hemoderivados são medicamentos provenientes do plasma humano, uma vez que não é 

possível sintetizar através de processos tradicionais as proteínas plasmáticas de interesse terapêutico. 

Assim, estas proteínas são obtidas com base no plasma de dadores sãos com toda a tecnologia 
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envolvente.  As principais proteínas utilizadas são: a albumina, as imunoglobulinas e os fatores de 

coagulação (fator VII, fator VIII, fator IX e os complexos protrombínicos) (8).  

Foi com o Despacho nº 11291/97 (2.ª Série), de 18 de novembro de 1997, que os hemoderivados 

passam a ser regidos por legislação para a sua aquisição e dispensa. Com esta legislação passa a ser 

obrigatório de forma uniforme o registo identificativo do lote, do fabricante e do doente para o qual está 

prescrito o medicamento, com o objetivo de possibilitar a rastreabilidade e controlo do hemoderivado 

(9). Com o Despacho n.º 1051/2000, os atos de requisição clínica e a distribuição aos serviços de todos 

os hemoderivados utilizados no sector público e privado passam a ser obrigatoriamente registados na 

ficha modelo nº 1804 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM) constituído pela “Via Farmácia” 

e “Via Serviço” (10).  

Para a dispensa de um hemoderivado o médico fica encarregue de preencher o quadro A e B que 

dizem referência aos dados do médico, do doente e do hemoderivado: identificação do mesmo, duração 

do tratamento, dose necessária e justificação clínica. O quadro C é preenchido pelo FH, depois de 

verificar a prescrição, com a informação do fármaco. O FH deve registar o número de distribuição 

(ordem sequencial dada pelo SFAR), identificar o hemoderivado, a quantidade, o lote, o laboratório e o 

número de certificado do INFARMED, o CAUL. Antes de dispensar o hemoderivado, o FH deve 

identificar cada embalagem com os dados do paciente, serviço requisitante, condições de conservação 

e o número sequencial de distribuição. O FH procede ao registo do consumo do hemoderivado 

informaticamente, tal como obriga no Despacho n. º10286/2017, de 17 de novembro (11). São 

transportados pelo AO numa caixa fechada para o serviço requisitante junto com a ficha modelo. 

Quando o hemoderivado chega ao serviço, o enfermeiro que o recebe, depois de conferir, assina e 

envia a “Via Farmácia” de volta para os SFAR e esta será posteriormente arquivada. 

Quando é solicitado o envio para uma UCSP, o transporte dos hemoderivados é efetuado por um 

motorista da ULSAM que o entrega a um enfermeiro da unidade de saúde. Durante este processo é 

guardada uma cópia da “Via Farmácia” no SFAR, até à chegada da “Via Farmácia” assinada pelo 

Enfermeiro, como comprovativo de que a medicação terá sido enviada. 

5.6.2. Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) possuem um elevado controlo através de 

imposição legal declarada no Decreto-Regulamentar n.º 61/94 do DR n.º 236 e que mais tarde viria a 

constar na Portaria n.º 981/1998 do DR n.º 218 (12, 13). Este controlo é necessário uma vez que, estes 

fármacos utilizados com muita frequência podem causam intoxicação crónica e dependência física e 

psíquica e podem ser alvo de uso indevido e abusivo tratando-se de fármacos com propriedades 

ansiolíticas, sedativas e hipnóticas (14, 15).  No entanto, os MEP podem ter elevado interesse clínico 

em certas situações, nestes casos o médico prescreve os medicamentos de forma consciente tendo 

em conta as características  desta classe de fármacos. 

Na ULSAM estes fármacos são sujeitos a condições especiais de armazenamento, sendo 

armazenados num cofre metálico no SFAR com acesso exclusivo dos FH, e em cofres fechados 

localizados na sala de enfermagem dos serviços clínicos. Os MEP possuem um stock físico em cada 

serviço clínico, assim, quando é necessário são administrados aos doentes e é entregue no SFAR o 

modelo n.º 1509 do INCM preenchido pelo médico. Este documento deverá conter o nome do serviço 

https://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/1403/1/COM_ChrystelleGoncalves_2012.pdf
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requisitante, DCI do medicamento, FF, dosagem e código do mesmo, a identificação do doente a quem 

é administrado e a dose, a rubrica do enfermeiro e a data da administração. Este documento é rubricado 

pelo diretor do serviço ou legal substituto. O FH após conferir toda a informação do pedido efetua a 

dispensa dos medicamentos prescritos, efetua também a dispensa em SI. Coloca-os numa caixa 

fechada com a identificação do serviço e com a folha de requisição devidamente assinada por este. 

Esta caixa é transportada pelo AO para o serviço e entregue ao enfermeiro chefe ou médico do serviço, 

que deverá rubricar para garantir que recebeu a medicação. Esta folha retoma ao SFAR e é arquivada 

em capa destinada ao efeito. 

Neste momento existe implementado um projeto piloto apenas com os serviços de Ortopedia 1 e 2, 

em que a prescrição dos MEP é realizada a nível informático, facilitando assim todo o processo. 

 A cada trimestre é enviado ao INFARMED a lista de medicamentos dispensados, e semanalmente 

todos os stocks dos MEP são verificados. 

6. Farmacotecnia 

6.1. Reembalamento e Fracionamento dos Medicamentos 

No âmbito hospitalar, a reembalagem de FFSO corresponde a um procedimento fundamental, na 

medida em que possibilita o acondicionamento e preparação individualizada da medicação para que 

possa ser distribuída de forma unitária consoante as necessidades dos doentes. Assim, garante que 

os SFAR possuem formas farmacêuticas unitárias sólidas de medicamentos que apenas são 

comercializados em multidose. 

Na ULSAM, a reembalagem é da responsabilidade dos TSDT, sendo que no caso do HSL pode ser 

efetuada por dois métodos distintos consoante o resultado que se pretende, as caraterísticas do 

medicamento e alguns fatores do seu acondicionamento, nomeadamente o espaçamento entre os 

comprimidos no blister. Um dos equipamentos usados corresponde ao Blispack® da Grifolds, que 

permite efetuar a reembalagem por método automático, através do corte do blister, isolamento unitário 

do produto farmacêutico, reembalagem e etiquetagem com a DCI, nome comercial, lote, fabricante, 

dosagem e ainda o PV de cada FFSO. Caso não seja possível proceder ao corte do blister utilizando 

este equipamento sem danificar a FFSO, ou em situação que seja necessário fracionar a mesma, é 

usado o equipamento Medical Packaging® que permite por método semi-automático a reembalagem. 

O fracionamento das FFSO é efetuado manualmente. Para FFSO que tenham sido fracionadas, como 

tal implica uma retirada do blister, é fundamental efetuar de seguida a reembalagem, para garantir 

preservação das caraterísticas do produto. Após reembalagem, o seu PV reduz-se a 25% do tempo 

restante para que termine o PV de origem, dado o blister ter sido aberto. Se este tempo for superior a 

6 meses, então será atribuído à FFSO reembalada um PV de 6 meses. Em situação de permanência 

de acondicionamento do medicamento no blister original, o PV deste é igual ao da embalagem de 

origem. 

A embalagem usada na reembalagem, é constituída num dos lados por plástico amarelo 

transparente que possibilita a observação do conteúdo e no outro lado por um papel branco com as 

seguintes informações: lote original; lote do produto reembalado (criado automaticamente pela máquina 

ou consoante o especificado no método de reembalagem manual); nome comercial/DCI; dose; FF; 

laboratório fabricante; PV atribuído pelo processo de reembalagem; nome da instituição onde se 
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efetuou a reembalagem e a rotulagem; código de barras; data da reembalagem. Deve haver um registo 

em impresso próprio das FFSO reembaladas. 

Este processo é essencialmente levado a cabo pelo TSDT e AO, podendo haver uma verificação 

pelo FH. 

6.2. Produção de Formas Farmacêuticas não Estéreis 

A produção de FFNE é realizada num Laboratório do SFAR munido de condições para o efeito, 

incluindo todos os materiais e matérias-primas necessárias e ainda uma sala de apoio para lavagem 

do material. 

Previamente à produção de FFNE deverá existir uma prescrição médica para doentes em regime 

ambulatório ou uma requisição de um serviço com o objetivo de repor a existência de stock mínimo do 

manipulado, e só a partir destas é que se procede à produção. Para a preparação das FFNE, o TSDT 

deve estar munido de bata, luvas, touca e máscara descartável. 

Na produção de FFNE, o FH e o TSDT trabalham em equipa, tornando a produção mais eficiente. 

O TSDT quando começa a produção deve ter na sua posse uma ficha técnica onde inicialmente regista 

os lotes, o fabricante e o PV das matérias-primas, o lote e a data da preparação.  O TSDT regista 

também todos os cálculos efetuados, quantidades pesadas e medidas. A ficha técnica contém todos 

os procedimentos a realizar pelo TSDT, sendo o FH responsável pela validação e supervisão de todos 

os procedimentos, garantindo a qualidade e segurança das FFNE. 

No fim da produção, a FFNE deve ser devidamente acondicionada e etiquetada com a informação 

do doente (nome e número do processo) e o serviço onde será utilizado o manipulado, caso se aplique. 

A etiqueta também deve conter informações relativas à substância ativa, a quantidade preparada, a 

data de preparação, o lote e o PV.  É necessário também verificar a estabilidade, as características 

físico-químicas, as condições de armazenamento e todas as outras informações presentes na Ficha de 

Segurança do manipulado, que poderão ser úteis durante o processo de utilização. 

No entanto, nos SFAR da ULSAM, as preparações destas formas farmacêuticas são pouco 

realizadas uma vez que acarretam custos exagerados e os pedidos são excecionais, quando estes 

existem na maior parte das vezes são produzidos externamente em farmácias comunitárias que 

possuem laboratórios para este fim.   

6.3. Produção de Medicamentos Estéreis  

6.3.1. Nutrição Parentérica 

A malnutrição é comum em pacientes em meio hospitalar, apresentando tendência a aumentar a 

sua prevalência em casos de internamento se não for instituído suporte nutricional apropriado. A 

evolução da doença, bem como o êxito do tratamento instituído podem ser condicionados pelo estado 

nutricional do doente, sendo fundamental a prestação de cuidados nutricionais. Estes cuidados devem 

ser levados a cabo por diversos grupos de profissionais de saúde, havendo um contributo 

multidisciplinar, destacando-se a ação do médico, do FH e do nutricionista (16). 

A NP corresponde a uma via de nutrição artificial que assegura o fornecimento ao organismo de 

macro (proteínas, lípidos, hidratos de carbono) e micronutrientes (oligoelementos, vitaminas, 

eletrólitos), quantitativa e qualitativamente adequados a cada doente, de modo a manter ou a recuperar 

o seu estado nutricional. Desta forma, é exclusivamente utilizada em pacientes em que as suas 
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necessidades metabólico-nutricionais não podem ser resolvidas através da via convencional ou através 

de nutrição entérica. Os produtos usados devem ser estéreis, estáveis, ter uma quantidade de 

nutrientes apropriada, um perfil farmacocinético adequado, não devem ser tóxicos e devem possuir 

osmolaridade que seja tolerável para o endotélio vascular. Este tipo de administração de nutrientes é 

realizada por via intravenosa utilizando uma veia periférica ou central, dependendo do tempo previsto 

para o suporte nutricional, do volume de infusão da solução e da osmolaridade. A NP pode ser dita 

como parcial se fornece somente uma parte dos nutrientes ou total se o aporte possui as quantidades 

apropriadas de todos os nutrientes essenciais. A necessidade da sua utilização depende de dois 

fatores, nomeadamente da gravidade da agressão e do grau de desnutrição do doente (16, 17). 

Na ULSAM a distribuição da nutrição artificial é da responsabilidade do SFAR, sendo realizada 

sempre que possível de uma forma individual diária. A dispensa de NP exige uma prescrição em 

impresso próprio para a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e necessita de prescrição médica 

informática online para os restantes serviços clínicos. No caso de doentes sujeitos a NP a devida 

requisição deve dar entrada no SFAR até às 13h de segunda a sexta-feira, sendo preparadas e 

distribuídas as bolsas de nutrição parentérica para o fim-de-semana às sextas-feiras, ficando estas 

armazenadas nos frigoríficos de cada serviço clínico requerente. 

As Bolsas de Nutrição Parentérica (BNP) utilizadas são bolsas tricompartimentadas comercializadas 

já preparadas e com composição standard, sendo que estas podem ser aditivadas na UPNP do SFAR, 

tendo por base protocolos normalizados e validados. No entanto, em recém-nascidos de reduzido peso 

e prematuros, com grande imaturidade, não é possível recorrer, nem existem para comercialização 

fórmulas com composição standard, sendo que tal também se aplica em pacientes adultos com 

patologias com exigência de nutrientes e eletrólitos específicas, para as quais a indústria ainda não 

possui resposta. 

O HSL possui as seguintes BNP: 

- Destinadas à neonatologia; 

- Para administração periférica: 

·         Aporte calórico de 1300kcal, com eletrólitos; 

- Para administração central: 

·         Aporte calórico 1600 kcal, com eletrólitos; 

·         Aporte calórico 1600 kcal, sem eletrólitos; 

·         Aporte calórico 2200 kcal, com eletrólitos. 

Encontra-se estabelecido que se proceda ao envio para a UCI de bolsas tricompartimentadas sem 

eletrólitos, uma vez que nesse serviço clínico devido ao estado instável do doente, os enfermeiros e 

médicos controlam os eletrólitos, ou também no caso em que o paciente tenha algum eletrólito em 

excesso as bolsas administradas não possuem eletrólitos. Nos restantes serviços clínicos as bolsas 

enviadas são tricompartimentadas e com eletrólitos. 

Para a preparação das BNP, o FH realiza a triagem e validação dos doentes para nutrição 

parentérica que constam no SI da ULSAM, preenchendo o protocolo de nutrição parentérica do 

paciente, onde se encontra descrito o tipo de BNP, a informação pessoal do doente, o débito a realizar, 

assim como o início e final do tratamento, os suplementos que podem ser adicionados, entre outras 



Relatório de Estágio Profissionalizante na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E.  

17 
 

informações relevantes. No verso dessa folha deve ser colocado o lote de cada bolsa de NP que é 

constituído pelas duas primeiras letras do primeiro nome do doente e pela primeira letra do apelido, 

bem como pela data de aditivação da BNP. O FH procede ainda à verificação, em plataforma adequada, 

dos valores analíticos bioquímicos dos respetivos pacientes, nomeadamente os valores de glucose, 

ureia, creatinina, sódio, potássio, ALP, AST, ALT, bilirrubina total e direta, caso sejam fornecidos, sendo 

estes registados na folha de “Controlo Bioquímico”, que é posteriormente arquivada juntamente com 

uma cópia da prescrição e uma cópia da etiqueta interna das BNP do doente. Essa folha de “Controlo 

Bioquímico” contém a identificação do doente, o seu número do processo, o serviço onde se encontra 

internado e a cama, a idade, a patologia, data de início e de término da NP. 

Na BNP é colada uma etiqueta interna onde consta a informação do protocolo, data de preparação, 

data de validade e o lote da bolsa. No saco plástico exterior onde a BNP vai acondicionada é colada a 

etiqueta externa com a identificação do doente, serviço, cama, data de preparação da bolsa e data de 

validade, a via de administração, volume total e débito, bem como o modo de conservação. 

Este processo de triagem dos doentes, registo em folha adequada, impressão das etiquetas e 

preparação dos sacos é duplamente verificado por outro FH. 

A formulação da BNP é da responsabilidade do FH, que a elabora segundo a patologia do paciente, 

os resultados analíticos cedidos pelo laboratório e indicações fornecidas pelo médico e/ou pelo 

nutricionista que são quem procede à sua prescrição. 

Antes de qualquer procedimento é recolhido todo o material necessário do armazém, 

nomeadamente as BNP, vitaminas hidrossolúveis para perfusão (liofilizado e estéril -Soluvit), 

oligoelementos (Addaven), suplementos vitamínicos lipossolúveis (Vitalipid), álcool a 70º, sendo 

realizado no final o débito informático do que se consumiu para a preparação das BNP. Os lotes dos 

produtos utilizados são registados pelo FH diariamente em impresso próprio.  O material recolhido é 

levado para a sala de sujos onde um auxiliar procede à sua limpeza fazendo-o passar por uma solução 

de lavagem constituída por cetrimida 15% e clorohexidina 1,5% diluída a 1/100, e procede à quebra 

das bolsas tricompartimentadas, colocando em contacto a mistura de glicose com aminoácidos e de 

seguida, esta última com a mistura de lípidos (18). É essencial que se respeite esta ordem para garantir 

que não se forma uma emulsão no interior da BNP. Estes produtos são de seguida transportados em 

carro de apoio exclusivo da NP e através da adufa presente na UPNP, que consiste numa janela com 

duas portas com sistema de encravamento para não permitir a sua abertura em simultâneo, de maneira 

a evitar a contaminação do ambiente da UPNP com partículas exteriores, é transferido o material para 

o local de preparação. 

As BNP são aditivadas na UPNP em Câmara de Fluxo Laminar Horizontal (CFLH) com filtro HEPA, 

de forma a proteger as bolsas da contaminação externa, e atendendo a critérios de eficácia terapêutica, 

estabilidade, esterilidade, segurança e compatibilidade, adquirindo após esse procedimento uma 

validade de 7 dias. Desta forma, a NP é efetuada com técnica asséptica, sendo as instalações da UPNP 

constituídas por uma antecâmara ou área cinzenta e a área de preparação de NP, também designada 

de área limpa ou área branca, que se encontram inseridas na Sala Misterium da Grifols. Antes de entrar 

na área cinzenta, o FH e o técnico que o acompanha vestem o Equipamento de Proteção Individual 

(EPI), retiram adereços e procedem à lavagem higiénica das mãos. Na área cinzenta lavam as mãos 
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assepticamente com clorohexidina a 4% e vestem bata esterilizada, protetores de sapatos, touca e 

máscara, devendo passar as mãos por álcool a 70º entre o manuseamento de cada peça. Ao entrar na 

área branca, imediatamente antes do início de qualquer procedimento devem passar as mãos por álcool 

70º e calçar luvas esterilizadas. Nesta área encontra-se a CFLH que fornece um ambiente classe 100, 

isto é, na área de trabalho da CFLH não devem estar presentes mais de 3,5 partículas por litro de ar, 

com dimensões iguais ou superiores a 0,5 μm (18). 

Em termos de procedimento, para ser respeitada a técnica asséptica deve ser ligada a luz UV e a 

CFLH nos 60 minutos que antecedem a preparação, bem como se deve verificar que a pressão da pré-

sala e da sala de preparações, que deve estar no intervalo 2-3 e 3-4, respetivamente. No interior da 

área branca, o TSDT começa por desinfetar a CFLH com álcool a 70º de cima para baixo e de trás para 

a frente, procedendo, após a limpeza e desinfeção do material necessário, à medição dos volumes de 

oligoelementos e à diluição das vitaminas lipossolúveis com as hidrossolúveis segundo o protocolo de 

NP, para de seguida serem inseridos nas BNP pelo FH através de seringa e agulha esterilizadas, 

homogeneizando por fim o conteúdo da bolsa por técnica de dupla inversão e é efetuado controlo visual. 

Após a aditivação das bolsas, estas são retiradas da área branca através da adufa e o TSDT procede 

à verificação das mesmas comparando o protocolo de NP de cada doente com as etiquetas e coloca a 

BNP no saco que as acondiciona e que posteriormente é selado pelo FH. 

Em relação à limpeza das instalações, mensalmente é efetuada lavagem e desinfeção da UPNP e 

diariamente realiza-se uma limpeza parcial. Para esta limpeza a húmido é utilizado hipoclorito a 1%, 

sendo que o auxiliar inicia a limpeza na sala de preparação da NP e acaba na antecâmara, fechando 

de forma sucessiva as portas. A limpeza da CFLH é efetuada anteriormente e após os procedimentos 

de preparação das BNP. 

Mensalmente é concretizado o controlo biológico da sala de preparação que permite a avaliação do 

nível de contaminação do ar dentro da CFLH e zonas adjacentes. Para tal recorre-se a um método 

semi-qualitativo que tem por base a observação de proliferação microbiana em placas de Petri com 

meios de cultura adequados (como por exemplo: Gelose chocolate, Sabourad Gentaminicina 

Cloranfenicol (SGC)) colocadas em zonas diversas da CFLH e da sala de preparação. Estes meios de 

cultura são enviados posteriormente para o laboratório de análises do hospital. Por sua vez, o controlo 

microbiológico das BNP realiza-se duas vezes por semana, nomeadamente às terças-feiras é efetuado 

o controlo de uma bolsa de NP de um doente e às sextas-feiras é feito o controlo de duas bolsas para 

adultos escolhidas aleatoriamente, sendo sempre realizado o controlo das bolsas de neonatologia. Para 

este controlo recolhe-se uma alíquota de 8-10 ml da bolsa que de seguida é inserida em meio 

apropriado e enviado para o laboratório para análise. Os meios utilizados para este fim são não 

seletivos, usando-se um meio líquido para aeróbios e um meio líquido para anaeróbios. O controlo 

microbiológico das BNP é fundamental, na medida em que permite avaliar a qualidade da técnica de 

preparação e desta forma detetar possíveis falhas na preparação e na eficácia das medidas adotadas, 

possibilitando validar os procedimentos de laboração (18). 
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6.3.2. Produção de Fármacos Citotóxicos  

Os CTX são PF inerentes a um grande risco para os profissionais que o manuseiam, uma vez que 

possuem uma janela terapêutica bastante estreita com elevada capacidade de destruição celular, 

capazes de destruir células tumorais e células saudáveis. 

Os pontos fundamentais na manipulação de CTX é a proteção dos operadores e a esterilidade das 

operações. A produção de CTX é realizada na UPC constituída por uma sala de apoio onde se encontra 

um FH e se procede à validação dos protocolos e preparação dos tabuleiros com a medicação (CTX 

ou imunomodeladores), soros e dispositivos médicos necessários para a manipulação destes. Os 

tabuleiros (com todo o material previamente desinfetado) são enviados através de uma adufa para a 

sala que contém a câmara de preparação. Na sala de apoio armazenam-se os CTX que podem ser 

armazenados à temperatura ambiente e todo o material necessário para a reconstituição e diluição. 

Todos os CTX que necessitem de condições de temperatura diferentes, tais como aqueles que devem 

ser armazenados entre os 2°C e os 8°C, encontram-se armazenados numa sala de apoio junto à UPC 

ou num frigorífico no armazém do SFAR. Isto acontece devido à falta de espaço no interior da sala de 

apoio, no entanto existem intenções de realizar obras para expandir o espaço dedicado a esta área. 

Por questões de segurança, os frigoríficos encontram-se assinalados com o símbolo e a designação 

de “Citotóxicos”. 

A UPC é constituída também por uma antecâmara, onde ocorre a higienização e preparação dos 

profissionais com EPI tais como: bata descartável, luvas (de látex e de borracha), touca, óculos de 

proteção, proteção de sapatos e máscara, os TSDT utilizam como vestuário um “fato de bloco 

operatório”, para substituir a sua própria roupa, é usado por baixo do EPI, de modo a não contaminar 

a própria roupa nem a respetiva área de preparação. A UPC possui também a sala de preparação, 

designada sala limpa, constituída por uma Câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLv), de classe II tipo 

B2, a sala de preparação apresenta pressão reduzida (-20 a -50Pa), filtros HEPA H14 para a filtração 

do ar e insuflação de ar 100% estéril, com o objetivo de garantir a qualidade de ar (19, 20). Não existe 

contacto direto entre a sala de preparação e a sala de apoio, estas encontram-se ligadas através da 

antecâmara. Toda a comunicação é realizada com base numa adufa, intercomunicador e um vidro. 

O circuito de preparação de CTX realiza-se de forma a diminuir a utilização dos PF e a limitar a 

exposição dos profissionais aos mesmos. E envolve uma estreita relação com os diversos profissionais, 

FH, TSDT, médicos, enfermeiros e AO, entre o SFAR e o Hospital de Dia (HDI). O processo inicia-se 

no dia anterior com a visualização da agenda do HDI contendo todos os doentes que à partida irão 

realizar a terapêutica caso não haja nada que o impeça e a preparação do plano de tratamento. No 

seguimento, o FH verifica a existência da prescrição médica de cada doente e afere os dados pessoais, 

peso, altura, área corporal, número de processo, o número do ciclo, o tipo de cancro, o tipo de 

tratamento e a dose recomendada segundo o peso ou a área corporal. Estando o passo da verificação 

concluída o FH procede aos cálculos dos volumes necessários do princípio ativo, e verifica, quando 

necessário, se a concentração final se encontra dentro do intervalo que garanta a segurança e eficácia 

do CTX, para tal poderá ter que se recorrer à alteração dos volumes da solução para preparação (NaCl 

0,9% ou glucose 5%, mediante o CTX).  Para cada fármaco existente na prescrição, o FH que realiza 

os cálculos recolhe duplas etiquetas, uma que mais tarde irá acompanhar a medicação para a sua 
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identificação e outra que fica arquivada junto da prescrição no fim da preparação. As etiquetas deverão 

ter a identificação do doente, a descrição quantitativa e qualitativa do CTX e da solução diluidora, e a 

assinatura do farmacêutico que realiza os cálculos e aquele que valida. Também são preparados os 

envelopes com a identificação do doente e a posologia, que são destinados à medicação de suporte 

que o doente realiza fora do ambiente hospitalar e que é fornecida pelo SFAR. 

No dia da preparação dos CTX (dia seguinte à preparação do plano), o doente dá entrada no HDI e 

realiza análises de modo a verificar se poderá ser sujeito ao tratamento previamente agendado. Casa 

exista algo que o impeça de realizar o tratamento, o enfermeiro informa o farmacêutico da UPC de que 

este terá sido adiado, caso contrário, o enfermeiro informa de que pode avançar com a preparação dos 

CTX. O farmacêutico verifica se mantém a dose prescrita ou se existem alterações, realiza a dupla 

verificação, verificando os cálculos realizados anteriormente por outro farmacêutico, caso esteja em 

conformidade assina as etiquetas. O farmacêutico começa a preparar o tabuleiro com os CTX, os soros 

e caso necessário, os solventes para reconstituição quando estas se encontram sob a forma liofilizada, 

em simultâneo anota os lotes, o fabricante, a quantidade total das embalagens usadas e o soro utilizado 

na prescrição, que será arquivada. O FH entrega o tabuleiro ao TSDT que se encontra dentro da sala 

de preparações através de uma adufa, juntamente com o protocolo e as etiquetas. Todo este material 

deve estar isento de qualquer microrganismo deste modo, previamente ocorre a pulverização com 

álcool a 70°. 

Após terminada a preparação, o TSDT envia a medicação, o FH tem o cuidado de verificar se 

necessita de proteção da luz, caso se verifique, a preparação é colocada pelo FH num saco preto, 

opaco, com a etiqueta da identificação do doente colada. No caso de se tratar de uma medicação em 

que seja preparada em bólus, o FH verifica se o volume total está conforme o protocolo. Caso não 

exista anomalias, a medicação é encaminhada através do AO para o HDI, de forma a garantir as 

condições de conservação a medicação é transportada dentro de uma mala térmica hermeticamente 

fechada. 

Na ULSAM, existe um projeto piloto para a prescrição eletrónica nos protocolos do cancro da mama, 

através do SI da Glintt. Assim, o FH no dia da preparação e após a prescrição se encontrar ativa (só 

após saberem se os resultados das análises se encontram dentro dos parâmetros ideias), imprime a 

prescrição e as etiquetas, uma vez que é tudo realizado automaticamente pelo SI. Também facilita o 

processo de débito uma vez que a prescrição e o consumo é gerado automaticamente pelo sistema 

informativo, apenas se realizam pequenos ajustes, facilitando o processo. Um dos objetivos próximos 

é o alargamento deste projeto para todas as prescrições de oncologia. 

Para além, dos CTX que necessitam de preparação prévia, existem também os CTX sob FF sólida, 

o mais prescrito na ULSAM é a capecitabina, existindo sob a forma de 500mg e 150mg. Quando existe 

uma prescrição deste fármaco, o FH procede à verificação da dose com base na área corporal do 

doente e ao cálculo do número de comprimidos necessários para a posologia e esquema terapêutico 

prescrito, tendo o conhecimento da existência de comprimidos com dosagens distintas. De seguida, 

procede-se à colocação dos comprimidos em saco apropriado etiquetado com a identificação do doente 

e o número de comprimidos que o doente deve tomar por cada toma, quando se realizam essas tomas, 

a duração do tratamento e quando se inicia. Por existir, comprimidos com diferente dosagem, pode ser 
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necessário para o mesmo doente prepara 2 sacos com capecitabina um para cada dosagem, uma para 

500mg e outro para 150mg. 

O FH tem também a responsabilidade de garantir a segurança e higiene para que a preparação dos 

CTX decorra sem percalços, e para que todos os riscos inerentes caso ocorram sejam reduzidos e 

rastreáveis. Assim, o FH no fim de cada dia de preparação realiza o Registo Individual de Exposição, 

anotando os períodos de trabalho e os fármacos produzidos. No início do dia na UPC o FH regista a 

pressão do interior da câmara. Outra responsabilidade do FH na UPC é a gestão de stocks, no final de 

cada dia procede ao débito de todos os CTX preparados e dos soros utilizados para esse fim, também 

no final de cada semana deve realizar a contagem do stock para confirmar se existe algum desvio à 

realidade.  

De modo a garantir a segurança do doente é necessário garantir que um número máximo de 

colónias não é atingido tanto dentro da CFLv como na sala de preparação. Assim, com uma 

periodicidade de quinze dias é realizado o controlo microbiológico da UPC, através de amostras de ar 

passivo em placas de sedimentação, que consiste na recolha de amostras de ar durante todo o dia de 

preparação tanto na CFLv como na sala de preparação, através de placas contendo meio de Gelose 

de Chocolate e meio de SGC, a primeira para detetar a presença de bactérias e a segunda para fungos. 

Após o dia de preparações os meios são fechados, é preenchido um impresso para cada zona, 

perfazendo um total de 2 impressos, que posteriormente serão entregues juntamente com os meios no 

laboratório de microbiologia do hospital. Após a chegada do resultado, este é registado. Considera-se 

que as condições microbiológicas estão cumpridas quando se observa <1UFC/placa na CFLv e 

<50UFC/placa na sala de preparações (19). Caso ocorra resultado positivo, acima dos limites 

estabelecidos, deve proceder-se a limpeza e desinfeção geral e profunda, e repete-se novamente o 

teste. Todos os dias é realizada uma limpeza parcial, e mensalmente realiza-se uma limpeza geral, 

caso exista contaminação ou situação que o justifique esta periodicidade é reduzida. 

7. Ensaios Clínicos 

Os Ensaios Clínicos (EC), tal como descrito na Lei nº 21/2014, de 16 de abril: Artigo 2º,  é “qualquer 

investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a 

identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a 

absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a 

fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia;”(21). 

Na ULSAM, existem ensaios clínicos essencialmente de Fase II e III. Para cada Medicamento 

Experimental (ME) em EC, existe um protocolo específico e um calendário de visitas programadas, 

visitas essas que devem ocorrer de acordo com as janelas estabelecidas pelo protocolo, adicionalmente 

o doente deverá realizar todas as atividades previstas no protocolo, tais como, colheitas de sangue, 

preenchimento de questionários de qualidade de vida, exames, entre outros. A Blueclinical é a empresa 

que coordena os ensaios clínicos na ULSAM tendo como função garantir que todo o processo é 

realizado sob as Boas Práticas Clínicas (BPC). A realização do estudo é orientada por um ou mais 

monitores em representação de um promotor, este último tem como função verificar se todos os 

procedimentos estão a ser realizados segundo o protocolo e as BPC. 
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Os FH do SFAR realizam treinos específicos para cada protocolo, é da sua competência a receção 

dos ME em plataformas específicas subcontratadas pelos promotores e garantir o correto 

armazenamento do ME. Estes devem estar armazenados em armário fechado ou caso necessitem de 

acondicionamento entre 2-8°C, num frigorífico fechado, ambos os locais devem ser de acesso restrito 

e utilizado apenas para EC. O FH tem a responsabilidade de verificar os registos de temperatura 

durante o transporte através do Data Logger ou durante o armazenamento e reportar eventuais desvios 

ao promotor, dispensar os ME de acordo com a prescrição realizada pelo médico e manter todos os 

registos do circuito do ME atualizados. 

O circuito do EC inicia-se com o processo de Feasibility (avaliação de exequibilidade) em que o 

promotor, quando há demonstração de interesse avalia através de um questionário, segue-se a visita 

de qualificação, onde são avaliados os recursos humanos e os equipamentos para a implementação e 

condução do ensaio de acordo com o protocolo. De seguida, ocorre a apresentação do protocolo e 

preparação do local para a realização do estudo e é dada uma formação à equipa que irá acompanhar 

o ensaio sobre a receção, dispensa, armazenamento, registo e devolução do ME. Após isto, ocorre a 

submissão e aprovação pelas entidades competentes, Comissão de Ética para a Investigação Clínica 

(CEIC), Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e INFARMED.  Após a aprovação é iniciado 

o estudo com o recrutamento de doentes. O EC prossegue com as atividades descritas no protocolo. 

Nas visitas de monitorização, o monitor assegura que o ensaio está a decorrer conforme estipulado no 

protocolo, procede-se à revisão de documentos, controlo de qualidade, gestão do ME. Durante a visita 

de encerramento ocorre a verificação e retificação quando necessário da quantidade de ME e realizam-

se todos os procedimentos necessários para a devolução da medicação. 

8. Projeto – Implementação da Reconciliação Terapêutica nos Serviços do Hospital 

de Santa Luzia 

Durante o estágio, tivemos o prazer de desenvolver um projeto mediante pedido do Dr. Rui Pires, 

Diretor Técnico dos Serviços Farmacêuticos da ULSAM. O projeto desenvolvido tinha como objetivo a 

implementação da Reconciliação Terapêutica nos serviços do hospital (Anexo III) reforçando a 

importância do papel do FH na comunidade. Este foi o tema que consideramos importante abordar, 

uma vez que, existem muitos erros relativamente à medicação e que ocorrem em todos os ambientes 

de prestação de cuidados, assim com a implementação da Reconciliação permitiria diminuir as 

discrepâncias da medicação a nível hospitalar melhorando a qualidade de vida e essencialmente a 

segurança dos doentes. 

A elaboração deste projeto consistiu numa pesquisa sobre a Reconciliação Terapêutica 

implementadas até então nos hospitais de todo o mundo, em documentos da Organização Mundial de 

Saúde, da Ordem dos Farmacêuticos e de outras entidades, permitindo assim a elaboração de 

inquéritos, formulários e guias e facultando todas as bases teóricas para que a fosse possível a 

realização da Reconciliação Terapêutica no Hospital de Santa Luzia, ULSAM E.P.E..
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Notas finais 

O estágio profissionalizante nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Santa Luzia permitiu-nos 

alargar os nosso conhecimentos a nível do papel do farmacêutico em farmácia hospitalar, na medida 

em que durante os dois meses de estágio concederam-nos a possibilidade de acompanhar de perto o 

dia-a-dia do farmacêutico hospitalar e dessa forma tornou-se percetível a extrema importância das suas 

funções e responsabilidades nas diversas áreas, a dinâmica entre os vários profissionais de saúde e a 

ligação que se cria entre o farmacêutico e o utente a nível do ambulatório. Importante salientar que 

também nos permitiu colocar em prática inúmeros conhecimentos lecionados durante o nosso percurso 

académico e possibilitou compreender melhor acerca de certos assuntos, na medida em que os vimos 

aplicados à realidade. 

Em suma, acreditamos que o estágio na ULSAM se tratou de uma experiência extremamente 

enriquecedora a nível profissional e que nos permitiu adquirir uma nova visão acerca da atividade do 

farmacêutico hospitalar e da nossa profissão para a sociedade, bem como possibilitou uma melhor 

perceção do papel multifacetado do farmacêutico.   
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Anexos 

 

Anexo I – Cronograma com a organização do estágio por semanas 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 
Semana 

4 
Semana 5 Semana 6 Semana 7 

Receção X O       

Dose 

Unitária 
X O       

Reembala

gem 
X O       

Manipulad

os 
X  O     

Planos de 

Oncologia 
X X O O O    

Oncologia  X X O O   

Ensaios 

Clínicos 
X X O      

Nutrição 

Parentéric

a 

O O    X  

Validação 

da 

prescrição 

O O    X  

Ambulatóri

o 
  O X X O  

Estudo de 

caso 
      X O 

 

   X - Liliana Rodrigues 

  O - Sara Costa 
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Anexo II – Medicamentos cedidos em farmácia de ambulatório que necessitam de proteção 

da luz 
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Anexo III – Projeto para implementação da Reconciliação Terapêutica 
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