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Resumo 
  

       O estágio em farmácia comunitária constitui o primeiro contacto direto com a realidade 

profissional e onde concluímos, por fim, a nossa formação académica enquanto farmacêuticos. O 

meu estágio foi realizado na Farmácia Chaves Ferreira, com uma duração de 4 meses, e o presente 

relatório, que se encontra dividido em duas partes, descreve as atividades realizadas e o trabalho 

desenvolvido ao longo deste período.  

      A primeira parte diz respeito à descrição das atividades realizadas enquanto estagiária na 

Farmácia Chaves Ferreira, desde a receção de encomendas e gestão de stocks até à dispensa de 

medicamentos e aconselhamento farmacêutico.  

     Na segunda parte encontram-se descritos os projetos desenvolvidos durante o período de estágio. 

A escolha dos temas prendeu-se com a sua relevância a nível da prática farmacêutica em contexto 

de farmácia comunitária e com a sua atualidade. O primeiro projeto desenvolvido consistiu na 

realização de uma formação interna sobre um medicamento aprovado recentemente no tratamento 

do excesso de peso e obesidade, com um mecanismo de ação inovador, Mysimba®. Para além da 

apresentação acerca do medicamento, elaborei um panfleto com informação importante relativa a 

este fármaco para fornecer aos elementos da equipa da farmácia, servindo como resumo da 

apresentação e como uma fonte de consulta rápida em caso de dúvidas. Para a concretização do 

meu segundo projeto, escolhi como tema a dermatite atópica por constituir uma afeção dermatológica 

frequente com uma importante expressão a nível da farmácia comunitária. O trabalho realizado 

compreendeu a elaboração de um manual de indicação farmacêutica sobre a dermatite atópica, 

servindo como uma ferramenta de consulta perante o atendimento de casos desta patologia, e de um 

folheto com informação relativa a esta afeção dermatológica com o intuito de distribuir aos utentes da 

farmácia de forma a promover a sensibilização para esta afeção cutânea, alertando para a importância 

do seu diagnóstico e tratamento precoces. 
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Introdução 

 
A farmácia comunitária é o primeiro local a que os portugueses recorrem em questões relacionadas 

com a sua saúde representando um setor com uma importância estratégica no sistema de saúde, com 

integração e articulação na rede de cuidados de saúde primários. Os utentes reconhecem-lhe 

proximidade, disponibilidade, confiança e, acima de tudo, dedicação e competência profissional, numa 

relação secular que muito valoriza o papel que o farmacêutico comunitário hoje assume na nossa 

sociedade. Assim, o farmacêutico comunitário tem uma posição privilegiada para poder contribuir em 

áreas como o seguimento farmacoterapêutico, o aconselhamento sobre o uso racional dos fármacos, 

administração de medicamentos, determinação de parâmetros bioquímicos, identificação de pessoas 

em risco, deteção precoce de diversas doenças e promoção de estilos de vida mais saudáveis [1]. 

O meu estágio foi realizado na Farmácia Chaves Ferreira em Vila Real, com uma duração de 4 

meses, entre o período de 18 de maio a 11 de setembro, nos quais pude diariamente contactar com as 

diferentes realidades de uma farmácia comunitária.  

O estágio na Farmácia Chaves Ferreira (FCF) permitiu-me a integração numa equipa de 

profissionais que me mostraram e ensinaram os princípios base da gestão de uma farmácia assim 

como a prestar o melhor atendimento possível ao utente. Com o presente relatório pretendo descrever 

todas as atividades desenvolvidas durante o meu estágio curricular, apresentadas na Tabela 1, bem 

como a forma como me relacionei com toda a equipa da FCF.   

 

Tabela 1: Cronograma das atividades desenvolvidas durante o período de estágio 

Atividades maio junho julho agosto setembro 

Receção e armazenamento de 
encomendas 

     X      X      X       X       X 

Determinação de parâmetros 
bioquímicos 

      X      X       X       X 

Organização e conferência de 
receituário 

       X       X  

Controlo de validades      X      X      X       X  

Atendimento ao público      X      X      X       X       X 

Projeto I        X       X        

Projeto II        X       X       X 

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/destaques/01-ambiente-farmacia-comunitaria-texto/
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/destaques/01-ambiente-farmacia-comunitaria-texto/
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/destaques/01-ambiente-farmacia-comunitaria-texto/
https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/destaques/01-ambiente-farmacia-comunitaria-texto/
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Parte I – Atividades realizadas durante o estágio em Farmácia Comunitária 

    1.  Farmácia Chaves Ferreira 

    1.1.  Contextualização 

A Farmácia Chaves Ferreira foi fundada no ano de 1959 pela sua atual proprietária, Dra. Ana Maria 

de Almeida Chaves, sendo a sua abertura autorizadas pelo despacho de 2 de abril de 1959 [2]. 

A FCF localiza-se na Rua Santa Sofia nº 5-7, no concelho de Vila Real. Esta farmácia beneficia de 

uma localização privilegiada devido à sua proximidade ao centro histórico da cidade e ao Mercado 

Municipal de Vila Real. Para além disso, nas suas imediações encontram-se diversos estabelecimentos 

comerciais, vários laboratórios de análises clínicas e ainda as principais redes de transportes da cidade, 

tornando-a numa farmácia de fácil acesso e com grande afluência de utentes.  

     Tendo em conta o contexto e a antiguidade da farmácia, existe um grande número de utentes fixos, 

maioritariamente pensionistas, residentes na zona ou provenientes de zonas rurais próximas. A 

existência deste grande número de utentes fidelizados a esta farmácia permite à equipa profissional 

conhecer muito bem o perfil destes mesmos e estabelecer uma relação de segurança, confiança e 

partilha de experiências, nomeadamente com a sua terapêutica. 

  

     1.2.  Horário de funcionamento 

A FCF funciona em regime contínuo das 8h00 às 20h00 às terças e sextas e das 8h30 às 20h00 às 

segundas, quartas e quintas. Aos sábados e domingos opera das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 19h00. 

Presta ainda serviço permanente, periodicamente, no qual permanece aberta desde a hora de abertura 

até à hora de encerramento do dia seguinte. 

 

     1.3.  Recursos Humanos 

Cumprindo o disposto na legislação em vigor, a FCF integra uma equipa profissional experiente e 

multidisciplinar sendo constituída pela Diretora Técnica (DT), Dra. Ana Salomé Costa, duas 

farmacêuticas adjuntas substitutas, Dra. Agostinha Teixeira e Dra. Liliana Dinis, uma farmacêutica, Dra. 

Ana Lima, uma técnica superior de diagnóstico e terapêutica (TSDT), Lídia Borges, e quatro técnicos 

auxiliares de farmácia, Sr. Ilídio Fernandes, Sra. Paula Gonçalves, Sra. Fátima Carvalho e Sra. Juliana 

Nunes. Todos os elementos da equipa estão devidamente identificados mediante o uso de um cartão 

contendo o nome e o título profissional. 

 

    1.4.  Espaços físicos 

    1.4.1.  Espaço exterior 

     A FCF, vista do exterior, apresenta-se perfeitamente identificada e de fácil acesso, dotada de uma 

rampa metálica para pessoas com dificuldades motoras. A farmácia está identificada com uma cruz 

verde iluminada onde constam informações como: o nome da farmácia, o horário de funcionamento e 

a temperatura do local. Na porta de entrada também está visível o nome da DT bem como seu o horário 

de funcionamento, o nome da farmácia de serviço no Município de Vila Real, a sua localização e 

contacto. A porta de entrada da farmácia possibilita a entrada dos utentes, dos funcionários da farmácia 

e também a entrada de todas as encomendas dos armazenistas. Em relação à montra da farmácia, 
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esta tem um aspeto agradável, limpo e apelativo, sendo periodicamente modificada e decorada 

consoante a sazonalidade e os produtos que se pretendem publicitar. Entre a porta de entrada e a zona 

de atendimento, existe uma pequena área em vidro com um postigo que serve de local de atendimento 

durante a noite nos dias em que a farmácia se encontra de serviço. 

 

    1.4.2.  Espaço interior 

     A FCF apresenta-se como um espaço airoso devidamente cuidado e limpo transmitindo a sensação 

de conforto e segurança a toda a equipa profissional que a integra bem como aos seus utentes. A 

farmácia é constituída unicamente por um piso que se encontra subdividido em quatro principais 

áreas distintas, todas elas garantindo as condições de temperatura e humidade necessárias ao correto 

acondicionamento dos medicamentos e produtos de saúde e bem-estar.  

     Assim a FCF dispõe de uma área de atendimento ao publico composta por cinco balcões de 

atendimento. Atualmente devido à COVID-19 cada balcão possuí um separador em acrílico de modo a 

minimizar o contacto entre o utente e o profissional da equipa da FCF. Atrás dos balcões de 

atendimento podem encontrar-se, organizados por ordem alfabética, os pós/granulados, alguns 

suplementos alimentares, produtos de dietética e ainda inúmeros medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM). Na área de atendimento podem apresentam-se ainda diferentes lineares onde estão 

expostos produtos de dermocosmética e de higiene corporal que se encontram organizados consoante 

a marca e a gama a que pertencem. Existe também um linear dedicado ao espaço animal onde se 

encontram os medicamentos e produtos de uso veterinário. Ainda na zona de atendimento, existe um 

local devidamente protegido do alcance dos utentes destinado ao armazenamento de cremes, 

pomadas e géis, por ordem alfabética, bem como alguns sprays nasais, colírios, gotas orais e 

auriculares de venda livre. A FCF dispõe ainda na zona de atendimento de uma área de espera 

destinada aos seus utentes. Nesta zona encontra-se uma balança que permite medir, simultaneamente, 

o peso e altura bem como o Índice de Massa Corporal (IMC) e a Pressão Arterial (PA). 

      Na zona de receção e conferência de encomendas procede-se à receção, verificação e 

armazenamento dos produtos rececionados. Este espaço é constituído por dois computadores, 

permitindo deste modo a receção simultânea de mais do que uma encomenda. É nesta zona que se 

encontra o servidor responsável por emitir toda a informação para os restantes computadores. O 

armazenamento dos medicamentos é efetuado em gavetas e prateleiras. Os medicamentos de marca 

sob a forma farmacêutica de comprimidos e cápsulas, bem como os injetáveis, colírios e gotas 

auriculares são armazenados em gavetas deslizantes. Os medicamentos genéricos sob a forma de 

comprimidos e cápsulas são armazenados em prateleiras bem como as soluções orais, ampolas e 

soluções cutâneas, suplementos alimentares, material de penso e ligaduras, tiras teste de glicemia e 

agulhas, produtos de dietética e chás, sistemas transdérmicos e sistemas para inalação. Existem ainda 

várias outras prateleiras onde se armazenam os medicamentos que ocupam um grande volume e não 

cabem nas gavetas ou nas prateiras destinadas ou que possuem um stock muito elevado.  

     No laboratório da farmácia é onde se realiza a prestação de serviços de saúde, nomeadamente a 

avaliação do perfil lipídico (medição do colesterol total e triglicerídeos) e determinação da glicemia e do 

ácido úrico. É no laboratório também que se procede à preparação de medicamentos manipulados, 
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seguindo as normas das respetivas monografias e por este motivo as matérias-primas encontram-se 

armazenadas neste espaço. No laboratório encontra-se ainda um frigorífico onde são armazenados 

todos os produtos que têm de ser conservados no frio com temperaturas que variam entre os 2ºC e os 

8ºC (ex.: insulinas, vacinas, colírios, etc.). Os psicotrópicos e estupefacientes presentes na farmácia, 

cujo acesso é restrito, são armazenados num armário no laboratório.  

       Por último, a FCF dispõe ainda de um gabinete onde se realiza a conferência do receituário e a 

respetiva faturação. Este espaço funciona também como biblioteca que é continuamente atualizada e 

organizada, onde se pode encontrar toda a documentação da farmácia. É neste local que está 

disponível para consulta a Farmacopeia Portuguesa, cuja presença é obrigatória em qualquer farmácia. 

 

     2.  Gestão em Farmácia Comunitária 

A gestão de uma farmácia assume-se como uma atividade fundamental e um grande desafio, tanto 

pela vertente comercial, como pela componente ética que lhe está associada. O farmacêutico, enquanto 

profissional de saúde, tem o papel de contribuir para uma gestão mais eficiente de modo a garantir uma 

maior rentabilidade e sustentabilidade da farmácia e de, ao mesmo tempo, promover a saúde pública. 

 

     2.1.  Sistema Informático 

O software informático utilizado pela FCF é o Sifarma® 2000 desenvolvido pela Global Intelligent 

Technologies (Glintt®), cabendo a responsabilidade deste à Associação Nacional de Farmácia (ANF).  

Este sistema informático permite auxiliar nos processos de gestão da farmácia tais como, gestão 

de stocks, gestão e receção de encomendas, controlo de prazos de validade e regularização de 

devoluções. O Sifarma® 2000 constitui também uma ferramenta essencial no atendimento ao utente, 

onde os atalhos e a informação técnico-científica (composição quantitativa/qualitativa, indicações 

terapêuticas, posologia, reações adversas, contraindicações) garantem que a atenção está focada no 

fundamental para o mais eficaz e seguro aconselhamento ao utente. Cada profissional da equipa da 

FCF tem um utilizador e password para poder aceder a este sistema informático. 

     Para além do Sifarma® 2000, a FCF possui desde junho do presente ano o Sifarma® novo modulo 

de atendimento. Assim a partir dessa mesma data este software informático passou a ser utilizado no 

atendimento ao público em detrimento do anterior Sifarma® 2000. O novo módulo de atendimento do 

Sifarma® surge no sentido de simplificar alguns processos no atendimento e torná-lo mais interativo. 

Este módulo apresenta-se com um design gráfico mais apelativo, permitindo um atendimento mais 

intuitivo e rápido e com uma melhor relação com o cartão saúda. Neste sentido, quando estamos em 

atendimento o programa fornece-nos a mesma informação que o Sifarma® 2000, bem como outras 

funcionalidades, como por exemplo alertas mais percetíveis do cartão saúda, produtos que podem 

ser trocados pelos pontos disponíveis e vales a descontar nesse mesmo atendimento.
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Durante o período do meu estágio tive a oportunidade de trabalhar diariamente com os dois sistemas 

informáticos e, consequentemente, avaliar as vantagens e desvantagens de cada um deles. Visto se 

tratar ainda de um sistema recente, o Sifarma®  novo modulo de atendimento ainda não se encontra 

totalmente operacional e por vezes existem algumas situações em que não é possível utilizar este novo 

módulo, como por exemplo realizar vendas de produtos que estejam com uma campanha promocional 

na farmácia. Para conseguir efetuar este tipo de vendas tem de se recorrer ao Sifarma® 2000. Outra 

situação que acontece frequentemente é ter que, durante o atendimento, recorrer ao Sifarma® 2000 

para consultar as vendas anteriores (para verificar quais os medicamentos e outros produtos que os 

utentes utilizam por exemplo) uma vez que o novo módulo ainda não permite efetuar esta tarefa. Isto 

exige por parte da equipa da farmácia alguma flexibilidade e paciência ao ter de executar, 

simultaneamente, operações nos dois sistemas durante o atendimento. 

 

     2.2.  Gestão de stocks 

A enorme diversidade e quantidade de produtos que compõem uma farmácia faz com que a gestão 

de stocks se torne numa tarefa de elevada complexidade e ao mesmo tempo de grande importância e 

responsabilidade. Uma gestão equilibrada de stocks permite evitar uma possível rutura de um produto 

que é extremamente prejudicial para a farmácia tornado impossível a sua dispensa ao utente, bem 

como evitar o excesso de produtos que representa um impasse económico significativo. Assim a grande 

chave para o sucesso de uma farmácia é garantir a disponibilidade dos produtos para os utentes sem 

pôr em causa a situação económica da mesma.  

Os processos de compra e venda baseiam-se na gestão de stocks. Para cada produto é 

estabelecido um stock máximo e mínimo, tendo em conta a rotatividade do mesmo, impedindo desta 

forma a rutura do produto em questão ou até mesmo o seu desperdício. Estes stocks poderão ser 

alterados consoante as necessidades de procura do produto pelos utentes ou por questões de 

sazonalidade. Por forma a garantir uma correta gestão de stocks é necessário ter especial cuidado na 

receção de encomendas, marcação e dispensa de produtos ou ainda na possibilidade de o produto 

poder ter sido dado para quebra. Na FCF, as quebras vão sendo guardadas informaticamente e no final 

de cada mês são processadas e enviadas para a contabilidade e posteriormente atualizam-se os 

stocks. 

 

     2.3.  Gestão de encomendas e fornecedores 

A principal atividade desempenhada por uma farmácia comunitária assenta na aquisição de 

medicamentos e produtos de saúde e bem-estar, na qual os fornecedores desempenham um papel de 

imprescindível. 

Com base nos stocks máximos e mínimos e na saída diária de cada produto o Sifarma® 2000 gera, 

automaticamente, uma proposta de encomenda diária. Sempre que um determinado produto atinge o 

stock mínimo, o Sifarma®2000 gera, de forma automática, uma encomenda diária para esse produto. 

Posteriormente, o profissional responsável pelas compras aprova essa mesma encomenda após 

avaliar os stocks e escolhe o fornecedor que reúna as melhores condições de compra. Depois de 
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aprovadas, as respetivas encomendas são enviadas diretamente pelo sistema informático aos 

fornecedores correspondentes ou então poderão ser pedidas por via telefónica. 

Os fornecedores são escolhidos mediante vários critérios como por exemplo: a disponibilidade do 

produto, qualidade do serviço prestado, rapidez na entrega, a facilidade de contacto para pedido de 

produtos, esclarecimento de dúvidas, realização de devoluções, preço praticado sendo importante 

realçar todos os descontos e bonificações que os mesmos facultam. Relativamente aos descontos 

existem dois tipos: o financeiro e o comercial. O desconto financeiro é aquele que é aplicado no valor 

final total da fatura. Por outro lado, o desconto comercial é aquele que se verifica num determinado 

produto e que pode traduzir-se em desconto monetário ou então sobre a forma de bónus. Uma 

bonificação consiste na faturação de um determinado produto a preço zero (bónus). Regra geral as 

bonificações e descontos comerciais são conseguidos pela farmácia quando a encomenda satisfaz as 

quantidades mínimas já os descontos financeiros são obtidos e concedidos devido a pronto pagamento 

ou antecipação de pagamento. 

A aquisição de medicamentos e produtos de saúde e bem-estar pode ser feita diretamente aos 

laboratórios ou através de armazenistas de distribuição grossista. É de realçar que aquisição direta a 

laboratórios permite obter uma maior margem de lucro para a farmácia, no entanto estas são 

normalmente compras de elevado volume e com tempo de entrega mais alargado. Por esse motivo e 

porque na maioria das vezes é necessário proceder apenas a encomendas mínimas, recorre-se 

preferencialmente aos distribuidores grossistas uma vez que, apesar de não permitam obter lucros tão 

elevados, não exigem a aquisição de quantidades mínimas de produtos permitindo assim uma maior 

margem de manobra para a farmácia. 

Os principais fornecedores da Farmácia Chaves Ferreira são a Alliance Healthcare, a Cooprofar, a 

Empifarma e a OCP Portugal. As encomendas podem ainda ser realizadas diretamente aos laboratórios 

como por exemplo à Sanofi, Tolife, Teva, entre outros. 

 Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de assistir a todo o processo de negociações e 

compras aos laboratórios bem como à realização e aprovação das encomendas diárias, sob supervisão 

da farmacêutica responsável. Deste modo, consegui compreender a importância de obter as melhores 

condições possíveis de aquisição para a melhor gestão e sustentabilidade da FCF. 

 

       2.4. Receção de encomendas 

       A receção de encomendas é uma das etapas mais importante relativa à gestão de uma farmácia. 

A correta receção dos produtos permite uma constante atualização dos respetivos stocks. Diariamente, 

chegam à farmácia várias encomendas, provenientes de diversos fornecedores, sejam elas diárias ou 

geradas instantaneamente. As encomendas são entregues em contentores adequados, térmicos 

quando se trata de produtos que necessitem de refrigeração, devendo estes ser os primeiros a ser 

rececionados e armazenados de imediato no frigorifico. A acompanhar os contentores é enviada a 

respetiva fatura referente à encomenda em curso ou por vezes a guia de remessa. Esta última não 

permite efetuar a receção dos produtos, tendo sempre de se aguardar pela chegada da fatura. 

Juntamente com a fatura original, vem um duplicado, ambos os documentos contendo várias 

informações tais como: número da fatura, data da encomenda e envio, identificação do fornecedor e 
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da farmácia, identificação dos produtos encomendados identificados pelo Código Nacional do Produto 

(CNP), o nome comercial ou Denominação Comum Internacional (DCI), quantidade de unidades 

pedidas e enviadas, Preço de Venda ao Público (PVP) e Preço de Venda à Farmácia (PVF), descontos 

ou bonificações quando aplicável, valor de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), valor total da 

encomenda com o respetivo IVA e lista dos produtos esgotados quando aplicável. 

        A receção de encomendas é realizada numa área reservada do Sifarma® 2000. No sistema 

deverão ser introduzidas as seguintes informações: número da fatura, a data de receção, valor total da 

fatura (incluindo o IVA) e as quantidades dos produtos encomendados. Desta forma, no processo de 

receção de encomendas, procede-se à leitura ótica de todos os produtos atualizando-se sempre que 

necessário os respetivos PVP e prazo de validade (PV). Os medicamentos vão sendo organizados por 

ordem alfabética para posteriormente a sua arrumação se tornar mais fácil e rápida. A receção de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos requer cuidados especiais uma vez que, aquando da 

receção dos mesmos, estes deverão ser imediatamente armazenados em local próprio. 

        Posteriormente procede-se à verificação da encomenda: organizam-se os produtos por ordem 

alfabética, conferindo-se de seguida o PVF. Finalmente, verifica-se se o número de produtos que foram 

lidos opticamente corresponde aquele que vem efetivamente faturado e se o valor total da fatura 

coincide com o que é apresentado pelo sistema. O preço dos produtos sem Preço Inscrito na 

Cartonagem (PIC) é efetuado com base na margem praticada por cada farmácia. Antes da aprovação 

final da encomenda, os produtos esgotados devem ser retirados da encomenda e deverão de seguida 

ser comunicados à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED) 

        Em caso de os produtos apresentarem alguma inconformidade tais como validade inferior ou igual 

a três meses, faturação de um produto que não foi enviado ou venha um produto que não está faturado 

ou em caso de embalagem danificada, procede-se a uma reclamação via telefónica. Na FCF as 

reclamações que se efetuam, ficam registadas em papel, onde constam as seguintes informações: 

número da fatura, o fornecedor, a data, o produto em questão, o número da reclamação e o que foi 

feito para resolver a situação.  

       Por fim a encomenda é aprovada e a fatura arquivada. Após o processamento da encomenda o 

sistema, de forma automática, inicia a impressão das etiquetas dos produtos sem PIC e 

posteriormente, realiza-se a etiquetagem dos mesmos. 

        Durante todo o período do meu estágio realizei, autonomamente, o processo de receção de 

encomendas, inclusiva a realização de reclamações de produtos que eram enviados sem fatura ou que 

vinham faturados, mas não tinham sido enviados. Deste modo, pude constatar que este é um dos 

processos mais importantes a nível da gestão da farmácia e que por isso, requer atenção redobrada 

de forma a evitar erros de validade e stocks. 

 

     2.5. Sistema de reservas 

Quando a farmácia não possui stock de um determinado medicamento ou produto no ato da venda, 

pode proceder-se à reserva do mesmo. O Sifarma 2000® e o Sifarma® módulo de atendimento 

dispõem de uma ferramenta especifica, que de forma imediata, permite efetuar a reserva dos produtos 

pretendidos. A reservas poderão ser faturadas ou não faturadas, sendo as primeiras as mais habituais 
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na FCF. No fim do atendimento é entregue ao utente um talão que permitirá o posterior levantamento 

do produto.  

Durante o meu estágio efetuei diariamente reservas nos dois sistemas informáticos, sobretudo no 

Sifarma® novo modulo de atendimento, uma vez que este é o software utilizado atualmente pela FCF 

no atendimento.  

 

     2.6.  Devoluções 

A devolução de medicamentos pode ocorrer por diversos motivos. Para além dos anteriormente 

referidos (em 2.4) poderá ocorrer devido à emissão de circulares de recolha emitidas voluntariamente 

pela entidade detentora da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ou pela emissão de circulares 

de suspensão de comercialização pelo INFARMED. Para se proceder à devolução de um determinado 

medicamento ou produto, no Sifarma® 2000 é criada uma nota de devolução na qual é necessária 

preencher o produto que se pretende devolver e respetiva quantidade, identificação do fornecedor, a 

correspondente fatura, o valor e assinalar o motivo da devolução. Quando a devolução é aprovada 

gera-se uma nota de devolução (composta pelo original, duplicado e triplicado) sendo que todas 

deverão ser assinadas e carimbadas. O original é arquivado na farmácia e o duplicado e triplicado são 

enviados, juntamente com o produto a devolver ao fornecedor. Posteriormente, caso o fornecedor 

aceite a devolução, este envia à farmácia uma nota de crédito que terá que depois ser regularizada, ou 

então um produto igual. Se o fornecedor não aceitar a devolução e caso o produto não possa ser 

vendido efetua-se a quebra do produto, representando um prejuízo para a farmácia. 

No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de efetuar o contacto com os vários fornecedores 

e de realizar informaticamente devoluções bem como a regularização das respetivas notas de crédito. 

 

     2.7.  Armazenamento 

Após a receção dos medicamentos e produtos segue-se o passo do seu armazenamento. O 

processo de armazenamento na FCF baseia-se essencialmente na gestão do espaço disponível, na 

forma farmacêutica dos produtos, atendendo ao PV e garantindo as condições adequadas de humidade 

e temperatura. As condições quer de iluminação, temperatura, humidade e ventilação das áreas de 

armazenamento devem ir de encontro às exigências específicas de cada produto, devendo estas ser 

inspecionadas e registadas de forma regular. Na FCF, os medicamentos conservados no frio são 

armazenados num frigorífico específico com temperatura controlada entre os 2ºC e os 8ºC.  Os 

restantes produtos, que constituem a maioria dos medicamentos, são armazenados numa atmosfera 

com uma temperatura que oscila entre os 15ºC e os 25ºC sendo que a humidade deverá ser inferior a 

60%. Na FCF existem dois termohigrómetros que permitem efetuar o controlo tanto da temperatura 

como da humidade, sendo que um deles se encontra no frigorífico e outro vai circulando ao longo da 

semana entre as diferentes zonas da farmácia: zona de atendimento, receção e laboratório. As regras 

first expired, first out (FEFO) e first in, first out (FIFO) deverão igualmente ser consideradas de forma 

que os produtos com validade mais curta sejam os primeiros a ser dispensados, assegurando-se uma 

rotatividade adequada e evitando-se a realização de devoluções.  



                       Relatório de estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Chaves Ferreira 

9 

 

       Durante o período do meu estágio, o armazenamento de medicamentos e outros produtos foi uma 

atividade que fui realizando continuamente em paralelo com outras funções. Deste modo, consegui 

adquirir sentido de organização dentro da farmácia e contactar com os diversos medicamentos, nomes 

comerciais e formas farmacêuticas. Para além disso, permitiu-me conhecer a distribuição e a 

localização dos medicamentos e produtos na farmácia para um posterior atendimento mais ágil, rápido 

e eficiente. 

 

        2.8.  Aquisição de matérias-primas 

        Uma matéria-prima (MP) quando é rececionada requer o preenchimento obrigatório de um 

documento de “Registo de movimento de matérias-primas” pelo responsável desta secção. Neste 

documento constam várias informações tais como: a origem, número da encomenda e o respetivo 

fornecedor. O fornecedor envia, juntamente com a MP, um boletim de análise que é posteriormente 

verificado para avaliar a sua conformidade ou não com o que está descrito na Farmacopeia Portuguesa 

IX (FPIX). Este trabalho é efetuado pelo farmacêutico responsável por esta área.  

       Caso a verificação de algum boletim não apresente um resultado conforme com o descrito na FPIX, 

terá de proceder-se à devolução da respetiva MP. Se porventura o boletim não tiver sido enviado tem 

de efetuar-se o contacto com o fornecedor para que este proceda ao seu envio. Na preparação de 

manipulados, quando se utiliza alguma MP, é preciso efetuar o registo, neste mesmo documento, com 

a respetiva quantidade utilizada em cada medicamento manipulado e quanto resta em armazém. 

Aquando da receção de matérias-primas é necessário também avaliar o seu estado e a sua qualidade. 

As matérias-primas, à semelhança daquilo que ocorre com os restantes medicamentos e outros 

produtos, devem ser posteriormente armazenadas em condições de temperatura, luz e humidade de 

forma a garantir a sua correta conservação [3]. 

 

       2.9.  Controlo de validades 

       O controlo das validades é uma tarefa muito importante que requer especial atenção de forma a 

garantir a qualidade e a segurança dos medicamentos e produtos dispensados e a evitar perdas 

monetárias significativas para a farmácia. 

       Quando se receciona um determinado produto a validade que o sistema apresenta é a do produto 

com validade mais curta que existe armazenado em stock. A validade apresentada apenas se atualiza 

se o produto a ser rececionado tiver validade mais curta que a que consta no sistema ou se o produto 

for novo na farmácia, gerando-se assim automaticamente uma ficha de produto com informação 

devidamente atualizada. 

       Por forma a conseguir um bom controlo dos stocks, o profissional que está responsável pelo 

controlo das validades e stocks emite mensalmente, com recurso ao Sifarma® 2000, uma lista com os 

medicamentos e outros produtos cujas validades terminam no prazo de 3 meses. É necessário de 

seguida verificar quais os medicamentos e produtos que constam nessa lista que têm validade superior 

a 3 meses. Por fim procede-se à atualização dos PV de cada produto, registando-se o prazo de validade 

do produto com PV mais curto. No caso dos produtos cujo PV caduca nos próximos 3 meses, terá de 

proceder-se à sua devolução. 
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Durante o meu estágio pude participar ativamente no processo de controlo de validades, sob 

supervisão do responsável, e deste modo realizar a devolução de produtos cuja validade caducava nos 

próximos 3 meses. 

 

      3.  Dispensa de medicamentos e produtos de saúde e bem-estar 

A dispensa de medicamentos e produtos de saúde e bem-estar é uma das principais atividades da 

prática farmacêutica, em âmbito da farmácia de oficina, que tem como objetivo a promoção da saúde 

e do bem-estar do utente. Ao farmacêutico, como profissional do medicamento, cabe a avaliação da 

medicação prescrita identificando e resolvendo problemas que possam surgir bem como a função de 

transmitir toda a informação que considere importante de forma a promover o uso seguro e racional 

dos medicamentos e produtos de saúde dispensados por prescrição médica ou por indicação 

farmacêutica [4]. 

Os medicamentos de uso humano, de acordo com a dispensa ao público, são classificados em: 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) de venda exclusiva ou não em farmácia [5]. 

 

      3.1.  Medicamentos sujeitos a receita médica 

      Os MSRM são aqueles cuja dispensa é realizada exclusivamente na presença de uma receita 

médica e que apresentem uma das seguintes caraterísticas: constituam qualquer tipo de risco, direta 

ou indiretamente, para a saúde quando utilizados para fins terapêuticos diferentes daqueles a que se 

destinam; durante o tratamento médico necessitem de vigilância médica; contenham substâncias, ou 

preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou efeitos adversos não estejam ainda 

devidamente documentados; se destinem à administração por via parentérica ou de natureza injetável 

[6]. 

     Os MSRM podem ainda ser classificados, de acordo com a legislação, em: medicamentos de 

receita renovável, sendo estes prescritos em determinadas patologias que exijam tratamentos 

prolongados, permitindo assim aos doentes adquirir a medicação mais que uma vez; medicamentos 

de receita médica especial, que contêm uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópico e substâncias que em caso de utilização anormal podem constituir risco de abuso e criar 

toxicodependência ou serem utilizados para fins ilegais e em medicamentos de receita médica 

restrita onde se incluem os medicamentos que são de uso restrito hospitalar e se destinam ao 

tratamento de doenças cujo seu diagnóstico é efetuado unicamente em meio hospitalar ou que ainda 

que sejam dirigidos a pacientes cuja utilização possa causar efeitos secundários muito graves, 

requerendo, portanto, uma vigilância médica especial [5]. 

 

      3.1.1.  Receitas médicas 

      A receita médica é o documento através do qual um profissional devidamente habilitado, prescreve 

um ou mais medicamentos de uso humano, utilizando o modelo e formato aprovado pelo Ministério da 

Saúde [7]. A prescrição de receitas médicas pode ser efetuada de duas formas diferentes: por via 

eletrónica (materializada ou desmaterializada) ou por via manual.  
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 Dentro das receitas médicas de prescrição eletrónica materializadas existem dois tipos: receita 

médica materializada, detentora de um único exemplar, sendo esta utilizada na prescrição de 

tratamentos de curta duração com validade de 30 dias e a receita médica renovável materializada, 

detentora no máximo de três vias que é utilizada na prescrição de tratamentos de longa duração ou de 

uso crónico cuja validade é de 6 meses. 

A 1 de abril de 2016 entrou em vigor a utilização obrigatória das receitas eletrónicas 

desmaterializadas, também vulgarmente designadas de Receita Sem Papel (RSP). Neste caso é 

entregue ao utente um impresso que funciona como guia de tratamento ou enviada uma mensagem 

para o telemóvel pelo Ministério da Saúde. A introdução destas receitas constitui uma mais valia para 

os profissionais de saúde responsáveis quer pela prescrição quer pela dispensa do medicamento. A 

nível da farmácia as RSP facilitam o processo de interpretação, evitando erros aquando da cedência 

dos medicamentos prescritos e permitem também aos próprios utentes o levantamento dos 

medicamentos ou produtos de saúde prescritos de forma faseada, desde que dentro do prazo de 

validade prescrito. 

A prescrição por via manual poderá apenas ser aceite quando devidamente justificada pelo médico, 

com o preenchimento de uma das seguintes alíneas: a) falência informática; b) inadaptação do 

prescritor; c) prescrição no domicílio ou d) até 40 receitas por mês. Como previsto na legislação em 

vigor, as receitas eletrónicas em papel e as receitas manuais, apenas poderão conter 4 medicamentos 

diferentes, sendo que o número total de embalagens prescritas não pode ultrapassar o limite de duas 

por medicamento e/ou produto nem o total de 4 embalagens por receita [8]. 

 

        3.1.2.  Regimes de comparticipação 

        De acordo com a legislação é possível distinguir dois tipos de regime de comparticipação: o regime 

normal/geral e o regime especial. O regime geral de comparticipação pode ser subdividido em quatro 

escalões distintos, sendo que a comparticipação é determinada em função da classificação 

farmacoterapêutica do fármaco em questão: Escalão A – Comparticipação de 90%; Escalão B – 

Comparticipação de 69%; Escalão C – Comparticipação de 37%; Escalão D – Comparticipação de 15% 

[9]. O regime especial de comparticipação abrange utentes pensionistas e neste caso, adicionalmente 

ao regime normal de comparticipação acresce 5% ao escalão A e 15% aos escalões B, C e D.  No caso 

de o medicamento dispensado corresponder ao quinto mais barato a ser comercializado no mercado, 

a comparticipação será de 100% sobre o PVP do medicamento dispensado. Indivíduos portadores de 

determinadas patologias como doença de Alzheimer, lúpus eritematoso, psoríase, hemofilia possuem 

igualmente um regime de comparticipação especial. Nestes casos é obrigatório por parte do médico 

prescritor, a inscrição dos respetivos despachos, diplomas ou portarias, sendo o valor da 

comparticipação definido por legislação própria. 

         Para além do Sistema Nacional de Saúde (SNS) que abrange a maioria dos cidadãos, existem 

outros regimes de comparticipação (subsistemas) que correspondem a uma comparticipação 

complementar. Exemplos destes subsistemas são, os bancários e funcionários da EDP cujas entidades 

são o SAMS e SAVIDA, respetivamente. De referir ainda certos utentes que possuem seguros de saúde 
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como fidelidade e açoreana. Estas situações exigem que o comprovativo de venda seja guardado na 

farmácia para posterior reembolso por parte da entidade competente [10]. 

        Ao longo do meu estágio pude ter contacto com os vários sistemas de comparticipação, incluindo  

os sistemas de complementaridade e seguros de saúde. Foram-me surgindo várias situações ao balcão 

da farmácia e deste modo, fui compreendendo a importância do conhecimento dos sistemas de 

comparticipação e as suas regras. Uma das situações que saliento, foi o caso de um utente que possuía 

o seguro de saúde da fidelidade, ao qual eu ia devolver o documento da seguradora. Foi essencial 

nesta situação ter percebido que para a farmácia receber o reembolso, o documento não poderia ser 

entregue ao utente, mas sim ficar guardado na farmácia. 

 

       3.1.3.  Validação da prescrição médica 

       A validação da prescrição médica por parte do farmacêutico é crucial para que se possa proceder 

de forma segura à cedência dos medicamentos prescritos. A prescrição médica eletrónica e manual 

apenas poderão ser validadas se satisfazerem os seguintes requisitos: 1) Número da receita; 2) 

Identificação do médico prescritor; 3) Local da prescrição; 4) Identificação do utente com: nome, número 

do SNS, numero de benificiário da entidade financeira a cargo, quando aplicável, e o regime de 

comparticipação; 5) Entidade financeira responsável pela comparticipação da receita; 6) Identificação 

do medicamento por DCI, salvo exceções em que poderá vir descrito apenas o nome comercial do 

medicamento no caso de não existir similar ou então não existir um medicamento genérico equivalente 

comparticipado. No caso de não ser devido ao motivo previamente apresentado o prescritor deverá 

incluir na prescrição uma das seguintes justificações técnicas: Alínea a) Medicamento com margem ou 

índice terapêutico estreito; Alínea b) Reação adversa prévia; Alínea c) Continuidade do tratamento 

superior a 28 dias; 7) Número de embalagens; 8) Data da prescrição; 9) Validade da prescrição; 10) 

posologia e duração do tratamento; 11) Comparticipações especiais, quando aplicável, devendo ser 

identificado o respetivo despacho/portaria.; 12) Assinatura do médico prescritor obrigatória e 

manuscrita exceto nas receitas eletrónicas desmaterializadas. 

       Para a validação de uma receita manual é necessário atender a alguns pontos adicionais: 1) 

Aposição da vinheta do prescritor; 2) Identificação da exceção (falência informática, inadaptação do 

prescritor, prescrição no domicilio ou até 40 receitas por mês); 3) Ausência de rasuras, diferentes 

caligrafias ou canetas; 4) Receita não renovável, deste modo não sendo permitida mais do que uma 

via da mesma [11]. Em casos de incumprimento das regras e requisitos de prescrição a farmácia pode 

recusar proceder à sua dispensa uma vez que poderá implicar a rejeição da restituição do valor da 

comparticipação. 

       Durante o meu estágio, com a prática, fui compreendendo e interiorizando os vários aspetos a ter 

em conta durante a validação da prescrição medica até que todo este processo se tornou mecânico. 

Inicialmente, sobretudo nas receitas manuais, pedia sempre uma segunda validação por parte de um 

profissional da equipa da FCF de modo a ter a certeza que estava a efetuar a dispensa correta dos 

medicamentos prescritos. No decorrer do meu estágio, fui-me apercebendo que ocorrem 

frequentemente erros de prescrição, principalmente em receitas manuais, e assim compreender a 

verdadeira importância do processo da validação da prescrição. Um dos erros que mais vezes detetei 
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foi a não assinatura do médico prescritor e não colocação da entidade “SNS” e do número de utente, 

no campo destinado em receitas manuais. Detetar este tipo de erros é essencial para que se possam 

resolver da forma mais fácil e cómoda, de modo a que o utente nunca saia prejudicado.  

     

      3.1.4.  Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são substâncias psicoativas que atuam 

diretamente a nível do Sistema Nervoso Central (SNC) capazes de produzir modificações a nível 

cognitivo e comportamental. Estes fármacos são utilizados no tratamento de várias patologias tais como 

ansiedade, depressão e dor. Devido à sua ação ao nível do SNC, as substâncias psicoativas podem 

facilmente provocar dependência a nível físico e psíquico, acabando muitas vezes por serem utilizadas 

para fins ilegais [12]. Estes medicamentos exigem um tratamento específico na dispensa das receitas 

e no seu armazenamento, registo e controlo do receituário da farmácia, obedecendo a regras especiais 

que se encontram legisladas [3] [12] [13]. 

Para se efetuar uma dispensa de uma receita respeitante a substâncias estupefacientes ou 

psicotrópicas, o sistema gera campos de preenchimento onde o profissional responsável pela dispensa 

deverá colocar obrigatoriamente o nome do médico prescritor e os dados relativos ao utente e ao 

adquirente, nomeadamente, o nome, o número e a data de validade do bilhete de identidade/cartão de 

cidadão e morada. Quando a venda em questão é concluída, é atribuído, de forma automática, um 

número sequencial de registo, e para além do documento de faturação, o sistema emite a impressão 

de um documento denominado de “Documento de psicotrópicos”. No caso das receitas materializadas, 

este documento deverá ser anexado a uma cópia da receita e arquivado em local próprio na farmácia. 

Nas RSP é apenas guardado o “Documento de psicotrópicos”. De acordo com a Portaria n.° 193/2011 

os documentos anteriormente mencionados deverão ser guardados pela farmácia por um período de 

três anos.  

Todos os meses é gerada uma “Lista de saída de psicotrópicos e estupefacientes” onde vem 

descrito todos os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes que foram dispensados ao longo do 

respetivo mês e o nome do utente a que se destine. Esta lista, posteriormente, é enviada ao INFARMED 

e impressa e arquivada em dossier próprio na farmácia [12] [14]. Se existirem receitas manuais, estas 

deverão ser digitalizadas e enviadas para o INFARMED. 

No decorrer do meu estágio, pude contactar com todo o processo regulamentar deste tipo de 

medicamentos. Efetuei várias vezes a receção e armazenamento de medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos bem como a sua dispensa com o devido preenchimento do “Documento de psicotrópicos”. 

Dado que apenas dispensei receitas com prescrição de psicotrópicos eletrónicas desmaterializadas 

apenas necessitei, no fim do atendimento, de arquivar o mesmo no local destinado a esse fim. 

 

      3.1.5.  Conferência do receituário e faturação 

A conferencia de receituário é um processo essencial para efetuar o controlo de todas as receitas 

em papel. No final de cada mês, para que a farmácia possa receber o valor da comparticipação que 

lhe corresponde, é necessário proceder ao envio de toda a faturação realizada durante o mês às 

entidades responsáveis pela comparticipação. Deste modo, o farmacêutico responsável, efetua a 
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verificação de todas as receitas materializadas de forma a garantir que não existe nenhuma 

irregularidade e evitar a devolução de receitas não conformes. Para efetuar esta verificação é preciso 

confirmar se o documento que é emitido no final do processamento de receitas materializadas (que é 

impresso no verso das receitas) foi impresso corretamente, se o número do documento corresponde 

ao da receita e se está assinado pelo utente e farmacêutico, carimbado e datado. Verifica-se também 

se receita está devidamente preenchida em todos os campos e se foi dispensada dentro do prazo da 

validade da mesma. 

Cada receita processada está associada a um organismo, número de lote e de receita específico. 

Assim, as receitas são inicialmente separadas pelo organismo de comparticipação e posteriormente 

divididas por lotes (cada lote constituído por 30 receitas) e agrupadas de forma sequencial sendo de 

seguida anexadas juntamente com o verbete de identificação de lote emitido, que deverá apresentar-

se devidamente carimbado. No final é emitida a relação de resumo de lotes e uma fatura de cada 

organismo de comparticipação. 

O receituário é enviado para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) no caso de a entidade 

responsável ser o SNS. Cabe ao CCF enviar um e-mail à farmácia a informar o dia em que se irá 

proceder à recolha das receitas. A recolha é responsabilidade dos CTT – Correios de Portugal, sendo 

realizada normalmente ao dia 5 de cada mês, de modo a garantir que no dia 10 a documentação 

referente ao mês anterior esteja no devido organismo. A faturação referente aos restantes organismos 

é enviada à ANF que posteriormente distribuí o receituário para os diversos subsistemas 

correspondentes.  

 Finalmente, a farmácia é então reembolsada com os respetivos valores das comparticipações 

efetuadas por cada uma das entidades financeiras responsáveis. No caso de ter sido enviada uma 

receita com alguma incorreção esta é, posteriormente, devolvida à farmácia juntamente com os motivos 

da devolução e um resumo relativo aos valores das comparticipações. Caso as receitas possam ser 

corrigidas, serão enviadas novamente junto com a faturação do mês seguinte. 

Durante o meu estágio participei ativamente no processo de conferência de receituário e faturação. 

No último dia do mês de julho e agosto assisti ao fecho da faturação, onde todo o procedimento me foi 

explicado. Para além disto, ao longo do meu estágio efetuei, inicialmente sob supervisão e mais tarde 

de forma autónoma, todo o procedimento para o fecho dos lotes. 

 

       3.2.  Medicamentos não sujeitos a receita médica 

       Define-se como MNSRM um produto destinado a um determinado fim terapêutico que não possui 

qualquer tipo de comparticipação (salvo exceções que devem ser devidamente justificadas por razões 

de Saúde Pública). Anualmente, após aprovação por parte do Ministério da Saúde, é publicada em 

Diário de República a lista de MNSRM [6]. 

       A dispensa de MNSRM está intimamente relacionada com conceito de automedicação sendo este 

definido pela lei como “a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio 

e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento 

opcional de um profissional de saúde” [15]. Assim aquando da cedência de medicamentos por indicação 

farmacêutica ou como situações de automedicação, cabe ao farmacêutico a dispensa de MNSRM com 
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o objetivo de promover a resolução de um determinado problema de saúde, não grave de curta duração 

melhorando a sintomatologia associada. Sempre que o farmacêutico é solicitado para a resolução de 

um determinado transtorno menor de saúde é essencial recolher a máxima informação possível 

relativamente à sintomatologia e à sua duração, reações adversas anteriores e a existência ou não de 

doenças crónicas. Deste modo, o farmacêutico é o profissional de saúde que pode proporcionar o 

aconselhamento mais correto e o mais dirigido possível. O farmacêutico é ainda responsável por 

transmitir toda a informação que considerar pertinente, de modo a promover a adesão à terapêutica e 

o uso racional e seguro do medicamento. Estas indicações deverão incluir a posologia, precauções, 

efeitos secundários, interações, e informar sempre o utente que caso o problema de saúde persista 

deverá consultar um médico [3]. 

       Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de dispensa Exclusiva em Farmácia (MNSRM-

EF) constituem uma subcategoria de MNSRM cuja dispensa apenas é autorizada a nível das farmácias. 

A dispensa deste tipo de produtos requer um aconselhamento informado e responsável por parte de 

um farmacêutico pelo seu perfil de segurança e indicações terapêuticas. Estes medicamentos apesar 

de serem sujeitos a prescrição médica, podem ser dispensados sem receita médica caso a composição 

em substâncias ativas conste na lista de DCI’s definida no Regulamento dos MNSRM de venda 

exclusiva em farmácia pelo INFARMED [16] [17]. 

       Durante o meu estágio pude, numa fase inicial, observar o aconselhamento de diversos MNSRM 

por parte dos profissionais da FCF aos seus utentes. À medida que fui ganhando mais experiência no 

atendimento ao público, pude eu própria, de forma autónoma, recorrendo à ajuda da equipa sempre 

que me surgiam dúvidas, aconselhar diversos MNSRM para o tratamento dos mais variados problemas 

de saúde menores. Para isso tentei sempre, o melhor possível, avaliar o utente e caraterizar a situação, 

nomeadamente os sinais e sintomas apresentados, de modo a escolher o MNSRM mais adequado 

acompanhado sempre de toda a informação que considerava relevante transmitir. 

 

      3.3.  Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

      3.3.1.  Medicamentos e produtos veterinários 

      O Decreto-Lei n.° 148 de 29 de julho de 2008 define medicamento veterinário como “(...) toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada 

no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [18]. 

      A FCF dispõe de uma zona onde constam todos os produtos que se destinam ao uso animal 

designada “Espaço animal”. Esta área encontra-se devidamente separada dos medicamentos de uso 

humano e organizada em diferentes secções: produtos de higiene, suplementos alimentares, 

desparasitantes internos e desparasitantes externos. Os medicamentos e produtos veterinários na 

FCF, dada a proximidade da farmácia das localidades rurais e do Mercado Municipal, são com muita 

frequência procurados pelos utentes da FCF, nomeadamente por agricultores e exploradores. Deste 

modo, é essencial que o farmacêutico se encontre devidamente informado acerca deste tipo de 

medicamentos nomeadamente sobre o seu modo de atuação e sobre a sua posologia esclarecendo 



                       Relatório de estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Chaves Ferreira 

16 

 

sempre todas as dúvidas por parte do utente. Quando surgem duvidas num determinado produto, a 

farmácia dispõe do contacto de um veterinário que se encontra disponível para auxiliar e prestar 

esclarecimentos à equipa. 

        Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar diversos atendimentos em que pude 

aconselhar este tipo de produtos, sobretudo desparasitantes externos e internos. Deste modo, consegui 

contactar e ficar a conhecer os mais variadíssimos medicamentos e produtos veterinários existentes 

no mercado. Sempre que me surgiam duvidas questionava os profissionais da equipa da FCF, e quando 

estes também acabavam por manifestar dúvidas, recorria à ajuda do veterinário que se encontra 

disponível para auxílio da equipa, via telefónica. 

 

       3.3.2.  Medicamentos manipulados 

Um “medicamento manipulado”, por definição, é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [19]. Os preparados oficinais 

correspondem a um medicamento que é preparado segundo indicações compendiais de uma 

farmacopeia ou formulário e as fórmulas magistrais a um medicamento que é preparado mediante uma 

receita médica onde se especifica o doente a quem o medicamento se destina [20]. 

O farmacêutico, no decorrer do processo de preparação de um medicamento manipulado, deve 

sempre cumprir as normas de boas práticas de modo a garantir a segurança e qualidade de todo o 

processo. Estas incluem registar numa ficha de preparação a descrição do procedimento efetuado, a 

data da preparação, a quantidade a preparar, a forma farmacêutica, as quantidades das matérias 

primas utilizadas e os respetivos números de lote, origem e validade [3]. 

       No final da preparação é necessário proceder ao controlo de alguns parâmetros específicos 

relacionados com a forma farmacêutica preparada, como por exemplo as características organoléticas, 

cor e aspeto. Quando todos os ensaios se encontram conforme as especificações da FPIX, o 

manipulado deverá então ser acondicionado e finalmente rotulado. O rótulo deve conter determinado 

tipo de informações entre elas: identificação da farmácia; nome do medicamento; lote; data de 

preparação; PV; PVP; modo de utilização; condições de conservação; algumas precauções especiais 

como por exemplo “Agitar muito bem antes de usar”, se aplicável.  

       A ficha de preparação é, por fim, assinada pelo operador e pelo supervisor responsável, 

procedendo-se de seguida ao cálculo do preço do manipulado. O PVP dos medicamentos manipulados 

é calculado segundo a lei, resultando da soma do valor dos honorários, das matérias-primas e dos 

materiais necessários para a embalagem, multiplicados pela margem de 1,3 e sendo ainda acrescido 

do valor do IVA em vigor, atualmente afixado em 6% [21]. Quando o manipulado é preparado mediante 

uma receita médica é preciso anexar uma cópia da receita e do rótulo à respetiva ficha de preparação 

que fica posteriormente arquivada na farmácia. 

      Durante o meu estágio na FCF pude efetuar a dispensa de vários medicamentos manipulados bem 

como participar na sua preparação e no respetivo cálculo do preço, sob supervisão de um farmacêutico. 

Um dos medicamentos que preparei várias vezes foi a solução auricular de álcool boricado. (Anexo I). 

 

 



                       Relatório de estágio em Farmácia Comunitária | Farmácia Chaves Ferreira 

17 

 

         3.3.3.  Produtos cosméticos e de higiene corporal 

         De acordo com o DL nº.189/2008, de 24 de setembro, um produto cosmético é definido como 

“qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo 

humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os 

dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, 

modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais” [22]. 

        A dermofarmácia e cosmética constitui uma área muito apetecível por parte dos utentes, que cada 

vez estão mais sensibilizados para a importância do cuidado diário da pele, cabelo e da sua aparência 

em geral. Neste sentido, aprimorar o aconselhamento farmacêutico nesta área torna-se fulcral, 

permitindo deste modo satisfazer as necessidades dos utentes. A FCF coopera com várias marcas tais 

como a Lierac®, Vichy®, La Roche Posay®, Uriage®, ISDIN®, Phyto® e Avène®, possuindo uma vasta 

gama de produtos cosméticos com diferentes formas farmacêuticas permitindo, na maioria dos casos, 

conseguir responder à procura do utente. A exposição destes produtos na zona de atendimento rege-

se por várias estratégias de marketing, de modo a tornar os produtos mais visíveis e atrativos. Na 

exposição dos produtos deve atender-se também à sua sazonalidade e dar destaque a campanhas 

publicitárias que estejam a ocorrer no momento na farmácia. Na FCF, periodicamente, realizam-se 

sessões de aconselhamento dermocosmético onde são realizados diagnósticos de pele e de cabelo, 

que posteriormente facilitam o aconselhamento dos produtos mais adequados a cada caso, 

promovendo a fidelização dos utentes. 

       Ao longo do meu estágio fui tendo contacto com as várias marcas de produtos cosméticos e, dentro 

de cada marca, com as demais linhas e produtos que as compõem, conseguindo assim aprofundar e 

adquirir novos conhecimentos nesta área, de modo a proporcionar aos utentes o melhor 

aconselhamento possível. Tive a oportunidade de estar presente numa das sessões de 

aconselhamento realizada na FCF pela consultora da Lierac®, onde pude perceber detalhadamente o 

conceito da marca e aprender mais acerca das suas varadíssimas linhas e produtos que as constituem. 

Durante o meu estágio, que ocorreu nos meses de verão, tive a oportunidade de observar a 

sazonalidade de determinado tipo de produtos cosméticos e de higiene corporal como é o caso dos 

protetores solares e produtos destinados à aplicação pós-solar para regeneração da pele. 

 

        3.3.4. Produtos de puericultura e obstetrícia 

        Os produtos de puericultura destinam-se, fundamentalmente, a promover a saúde e bem-estar 

desde o nascimento até aos primeiros anos de vida. Estes produtos, na FCF, encontram-se expostos 

na zona de atendimento de forma a possibilitar um acesso fácil por parte das mães que se dirigem à 

farmácia. Nesta zona encontram-se biberões, tetinas e vários artigos cosméticos, de conforto e 

produtos de alimentação como farinhas, leites e papas.  

        Ao longo do meu estágio pude perceber que é muito comum as gravidas ou recém-mamãs 

frequentarem a farmácia na procura de um aconselhamento farmacêutico seguro e de qualidade 

relacionado com este tipo de produtos, o que exige, como tal, que o farmacêutico domine esta área. 

Tive a oportunidade de contactar com diferentes produtos de puericultura durante o aconselhamento, 

o que me permitiu adquirir um maior conhecimento nesta área. 
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       3.3.5.  Suplementos alimentares 

       Um suplemento alimentar é definido como um “género alimentício que se destina a complementar 

e ou suplementar o regime alimentar normal e que constituí uma fonte concentrada de substâncias, 

nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em 

forma doseada, (...) que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida”, 

não podendo apresentar qualquer atividade terapêutica nem alegar qualquer tipo de medida preventiva, 

tratamento ou cura de doenças humanas e sua sintomatologia [23]. 

       Atualmente, verifica-se que a procura por suplementos alimentares tem vindo a aumentar e como 

tal existe uma enorme variedade destes disponíveis no mercado. Assim sendo, o farmacêutico deve 

conhecer o mercado dos suplementos, nomeadamente quanto à composição e características dos 

vários suplementos com o objetivo de responder às necessidades dos utentes. 

        Durante o meu estágio tive a oportunidade de aconselhar várias vezes suplementos alimentares. 

Os suplementos mais procurados pelos utentes da FCF constituem os multivitamínicos e suplementos 

utilizados para estímulo da concentração (Centrum® e Sargenor 5®), melhorar o rendimento muscular 

e a fadiga (Magnesium-OK® ou My Magnesio®), para varizes e pernas cansadas (Venopress®) e 

produtos da gama Bioactivo® e Absorvit. Adicionalmente, devido à COVID-19, houve uma grande 

procura de suplementos para reforço do sistema imunitário, como o caso do Tutivita® e TutivitaC®. 

Nos meses de julho e agosto a procura por suplementos que auxiliam na circulação venosa e pernas 

cansadas aumentou ainda mais. 

 

        3.3.6.  Produtos fitoterápicos 

        A Fitoterapia, “Medicina Fitoterápica” ou “Medicina Herbática” é um sistema de medicina que se 

baseia na utilização de vários remédios à base de plantas e dos seus extratos para prevenção e 

manutenção da saúde bem como para tratamento de problemas de saúde. Os produtos 

fitofarmacêuticos incluem todos os medicamentos cuja sua composição é feita à base de plantas, sendo 

estes devidamente regulamentados pela lei. Por serem “naturais” geram nos utentes a sensação de 

maior confiança e a ideia de que não apresentam quaisquer riscos para a saúde. O farmacêutico tem 

assim a responsabilidade de alertar os utentes para o facto de estes produtos também poderem 

provocar efeitos adversos e possuírem igualmente contraindicações e interações medicamentosas. 

        Durante o meu estágio, verifiquei que na FCF se disponibilizam diversos produtos fitoterápicos 

para o tratamento de diferentes patologias, como por exemplo em problemas de ansiedade, 

gastrointestinais, urinários e para emagrecimento. Exemplos deste tipo de produtos são os chás 

Bekunis®, Midro® e as tisanas Fitos® e diversos outros produtos como Valdispert®, Agiolax®, 

Livetan®, Spasmurin® e da gama Arkocapsulas®. 

 

         3.3.7.  Produtos dietéticos e para alimentação especial 

         Os produtos de alimentação especial, segundo o Decreto-Lei n.° 74/2010 de 21 de junho, são 

definidos como “(...) os géneros alimentícios que, devido à sua composição especial ou a processos 

especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, são adequados ao 
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objetivo nutricional pretendido e comercializados com a indicação de que correspondem a esse 

objetivo.”  

        A utilização destes produtos está indicada em utentes que apresentem condições fisiológicas 

especiais, cujo processo de assimilação e/ou metabolismo se encontrem alterados ou em lactentes e 

crianças com idade compreendida entre 1 a 3 anos [24]. Os produtos desta categoria incluem os leites 

de transição, produtos para lactentes, diabéticos, intolerantes ao glúten, indivíduos com doenças 

hereditárias do metabolismo das proteínas (ex.: fenilcetonúria) e produtos dietéticos. Os produtos 

dietéticos dividem-se em dois tipos: os de valor energético reduzido para ajudar no controlo do peso 

como os da gama TCuida® e os hipercalóricos como por exemplo os produtos da gama Meritene® e 

Fortimel®. Estes últimos são frequentemente requisitados por idosos ou pessoas fragilizadas, e até 

mesmo por desportistas, com o objetivo de satisfazer as necessidades proteicas e energéticas que 

apenas com a alimentação habitual não conseguem. 

        Durante o meu estágio tive oportunidade de contactar com este tipo de produtos, sobretudo com 

os leites de transição e os produtos da gama Fortimel®, uma vez que a sua procura é maior. 

 

        3.3.8.  Dispositivos médicos 

        Segundo o DL n.º 145/2009, de 17 de junho, um dispositivo médico é definido como “Qualquer 

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

combinado, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para 

fins de diagnóstico ou terapêutico e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo 

médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos,(…), destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres 

humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou uma deficiência; 

estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; controlo da conceção” 

[25]. Durante o meu estágio, fui compreendendo que na FCF existe uma gama alargada de 

dispositivos médicos que são diariamente solicitados pelos utentes, sendo os mais vendidos as 

bengalas, canadianas, material de penso, seringas, tensiómetros, glicosímetros e testes de gravidez. 

Durante o meu estágio, efetuei também a dispensa de dispositivos médicos utilizados em doentes 

ostomizados. 

       4. Outros serviços prestados pela farmácia 

 A farmácia é a entidade responsável pela dispensa de medicamentos e produtos de saúde, mas 

também deverá encontrar-se apta a prestar serviços farmacêuticos que promovam a saúde e o bem-

estar da comunidade em geral [26]. A FCF aposta assim na prestação de serviços de saúde tais como 

a determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, administração de vacinas, consultas de 

aconselhamento nutricional, de audiologia, de dermofarmácia e cosmética e ainda promove a 

organização de vários rastreios. 
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       4.1.  Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

       A determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, segundo as Boas Práticas de Farmácia 

(BPF), deve ser realizada exclusivamente por farmacêuticos com competências para tal. Estas 

determinações permitem obter indicadores que são essências na avaliação do estado de saúde do 

utente [3]. Portanto, cabe ao farmacêutico realizar o seguimento farmacoterapêutico e um 

aconselhamento seguro baseado na informação clínica dos utentes. A FCF dispõe de equipamentos e 

protocolos devidamente validados destinados à determinação de vários parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos dos utentes, sendo possível avaliar os valores de pressão arterial, índice de massa corporal, 

peso e altura efetuar a medição dos níveis glicemia, colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico.  Os 

valores dos parâmetros obtidos são registados num cartão de bolso fornecido pela farmácia de modo 

a conseguir estabelecer um seguimento desses mesmos valores.  

      Devido à pandemia COVID-19, este serviço esteve temporariamente suspenso, tendo sido 

retomado em maio, altura em que iniciei o meu estágio. Deste modo, no decorrer do mesmo, tive a 

oportunidade de determinar, diariamente, os diferentes parâmetros bioquímicos e fisiológicos e 

proceder à sua interpretação. Apercebi-me que, muitas vezes, é nestes momentos que acaba por se 

criar um espaço de maior proximidade e abertura com os utentes, facilitando assim a discussão de 

ideias entre farmacêutico e utente. 

 

       4.2.  Aconselhamento nutricional e auditivo 

       Na FCF realizam-se consultas de aconselhamento nutricional por uma nutricionista qualificada, 

onde os utentes têm a oportunidade de beneficiar de um acompanhamento nutricional personalizado 

adequado às suas características físicas e estilo de vida. É neste contexto que muitas vezes acabam 

por ser sugeridos alguns suplementos alimentares e drenantes seguros, de modo a complementar 

corretamente a dieta. A FCF tem também disponível o serviço de consultas de audiologia, indicado 

para utentes que possuam dificuldades ou perturbações auditivas. Nestas sessões os utentes são 

avaliados e aconselhados por um técnico de audiologia. 

 

      4.3.  Programas de intervenção comunitária 

      4.3.1.  VALORMED 

      A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que resultou da colaboração entre a indústria 

farmacêutica, distribuidores e farmácias, que se responsabilizou pela gestão dos resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso devido à consciencialização do medicamento 

enquanto resíduo [27]. Com este programa em vigor, as farmácias passam a recolher nas suas 

instalações as embalagens e restos de medicamentos vazios ou fora de uso ou cujo prazo de validade 

se encontra ultrapassado.  A FCF, tendo em conta as preocupações ambientais e a consciência de que 

só mediante a concretização de ações no presente é que poderemos ambicionar um futuro mais limpo 

e saudável decidiu aderiu ao programa VALORMED. Cabe ao farmacêutico comunitário sensibilizar os 

utentes para entregar os desperdícios nos contentores VALORMED, alertando-os para as vantagens 

deste sistema de recolha e para os problemas ambientais associados a este tipo de resíduos. 
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       4.3.2.  Programa de troca de seringas 

       A FCF realiza nas suas instalações o programa de troca de seringas que tem como objetivo 

principal a prevenção ou diminuição da transmissão de doenças infeciosas entre os utilizadores de 

drogas injetáveis como o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), Hepatite B e C. Do mesmo modo, 

ao eliminar das ruas as agulhas e as seringas utilizadas, contribui-se para a redução do risco acidental 

de picadas por crianças e adultos. Assim, a FCF é responsável por distribuir um kit de material 

esterilizado aos utilizadores em troca da recolha do material utilizado que os próprios entregam [28]. 

 

       5. Outras atividades realizadas 

       5.1.  Formação contínua 

 Durante o período do meu estágio na FCF, tive a oportunidade de assistir a várias formações. 

Duas destas foram ministradas por farmacêuticas da FCF e devido à COVID-19 as restantes formações 

em que participei tiveram lugar online, ambas sobre a explicação e esclarecimento de dúvidas acerca 

do Sifarma® novo modulo de atendimento. A formação contínua é uma atividade fundamental para a 

atualização constante por parte do farmacêutico. Considero que as sessões de formação às quais tive 

a oportunidade de assistir contribuíram para o meu processo de aprendizagem a nível técnico-científico, 

essencial para posterior aplicação na prática diária farmacêutica. 

Tabela 2– Formações realizadas durante o estágio na FCF 

Tema Promotor Formador Data Duração Local 

Sifarma® modulo de 

atendimento (1ª sessão) 

Glintt® Miguel Duque 09/06/20 2h Online 

Sifarma® modulo de 

atendimento (2ª sessão) 

Glintt® Miguel Duque 18/06/20 2h Online 

Preparações orais para 

limpeza intestinal 

FCF Dra. Agostinha Teixeira 24/08/20 1h FCF 

Vacinação no idoso FCF Dra. Liliana Dinis 01/09/20 1h FCF 

 

      5.2.  Preparação Individualizada da Medicação 

 A Preparação Individualizada da Medicação (PIM) tem como objetivo auxiliar os doentes a efetuar 

a toma da sua medicação de forma prática, correta e segura de modo a evitar problemas associados 

ao esquecimento da toma dos medicamentos e outras dificuldades inerentes à população idosa 

polimedicada, promovendo a adesão à terapêutica. A FCF dispõe deste serviço sendo o mesmo 

prestado ao nível dos utentes da farmácia e também de instituições, nomeadamente aos lares, com os 

quais foi estabelecido um protocolo. A PIM é feita nas instalações da FCF recorrendo a um dispositivo 

de preparação de medicação individualizada onde se separa toda a medicação de cada utente 

conforme os dias da semana e consoante as horas/refeições em que tem de ser administrada.   

 Durante o meu estágio pude acompanhar os profissionais responsáveis pela PIM no decorrer desta 

tarefa, conseguindo perceber a importância deste tipo de intervenção na comunidade. 
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Parte II- Projetos desenvolvidos no âmbito do estágio em Farmácia Comunitária 
 
Projeto 1 - Formação Interna Mysimba®: O papel do Sistema Nervoso Central na Obesidade 
 

1. Enquadramento  

      O farmacêutico é o profissional de saúde responsável por promover as condições que 

garantam o uso racional e seguro do medicamento. Assim, durante a dispensa de um medicamento, 

este deverá ser capaz de transmitir toda a informação sobre o mesmo que considere essencial ao 

utente. Para isso, é necessário que o farmacêutico invista na sua formação contínua de modo a estar 

sempre o mais atualizado possível, permitindo-lhe conhecer os aspetos cruciais da medicação no 

momento da dispensa. 

      Posto isto, o meu primeiro projeto desenvolvido na FCF teve por base a sugestão da Professora 

Susana Casal, aquando de uma das reuniões acerca do estágio curricular, de realizar uma formação 

interna acerca de uma temática atual e pertinente no dia a dia de uma farmácia. 

      Considerando a ideia interessante, decidi realizar uma formação sobre o medicamento Mysimba®. 

A escolha adviu do facto de, durante o meu estágio, ter atendido um utente com uma prescrição 

contendo este fármaco que até então desconhecia, e após questionar os elementos da equipa da 

farmácia, ter verificado que estes também não detinham conhecimento deste mesmo. Portanto, sendo 

Mysimba® um medicamento recente e inovador como adjuvante no tratamento do excesso de peso e 

obesidade e pelo facto da equipa da FCF ainda não deter um conhecimento apropriado sobre este, 

considerei uma mais valia a concretização deste projeto.  

 

       2.  Obesidade e excesso de peso  

       2.1.  Introdução 

       A Organização Mundial de Saúde (OMS) define obesidade e excesso de peso como um acúmulo 

excessivo ou anormal de gordura que representa uma ameaça em termos de saúde [29]. A obesidade 

é caraterizada por um excesso crónico energético que resulta, por sua vez, de uma retenção calórica 

ou de um balanço positivo de energia [30]. 

      O índice de massa corporal (IMC) é um indicador simples que relaciona o peso e altura, muito 

utilizado para a classificação de excesso de peso e obesidade em adultos. É definido, em homens e 

mulheres, como o peso corporal de um indivíduo, em quilogramas, dividido pelo quadrado da sua altura, 

em metros (kg/m²) [29]. De acordo com a OMS, um adulto com um IMC igual ou superior a 25 kg/m² e 

menor que 30 kg/m² possui excesso de peso. Caso possua um IMC igual ou superior a 30 kg/m² é 

considerado obeso [31].  

       O aumento acentuado da prevalência da obesidade em muitos países tem levantado uma grande 

preocupação a nível global. Em termos epidemiológicos verificou-se que, a prevalência mundial de 

obesidade quase triplicou entre 1975 e 2016 e dados de 2016 indicam que mais 1,9 bilhão de adultos 

sofrem de excesso e destes mais de 650 milhões de obesidade. Assim a obesidade assume-se como 

uma importante preocupação a nível global pelo número de indivíduos que acomete e pelas 

comorbidades a que está associada que representam um impacto negativo na saúde pública, que se 
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traduzem num impacto a nível financeiro pelos custos de saúde significativos a cargo do doente, do 

sistema de saúde e da sociedade [29]. 

      Foi estimado, em 2014, que a obesidade representava globalmente um custo de 2 triliões de dólares 

e que especialmente na Europa, os custos dos cuidados de saúde diretos (que incluem os serviços 

pagos diretamente pelo serviço de saúde como exames médicos, medicamentos, custos de mão-de-

obra) e indiretos (que incluem os custos a cargo do doente, família ou sociedade como a perda  

de rendimentos ou produtividade) são mais altos se o valor do IMC for também mais elevado, 

comparativamente a indivíduos com peso normal [32][33]. 

 

        2.2.  Comorbilidades 

        A obesidade está associada a uma vasta diversidade de comorbilidades com impacto na qualidade 

de vida dos doentes. A evidência epidemiológica tem mostrado que existe uma relação entre um IMC 

elevado e as comorbilidades seguintes: AVC e doença cardíaca, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, 

hipertensão, dislipidémia, doença renal crónica, osteoartrite, apneia do sono e certas neoplasias [29] 

[34] [35]. 

        As estimativas de risco que têm sido efetuadas sugerem que o aumento de peso pode contribuir 

para um risco entre 65-80% de desenvolver hipertensão e de até 85% e de desenvolver diabetes, 

sugerindo que a perda de peso pode diminuir o risco de desenvolvimento destas comorbidades, com 

benefícios para a saúde [29] [36]. 

       As comorbilidades associadas ao excesso de peso e obesidade têm um impacto negativo na 

esperança de vida. Nos dias de hoje, a probabilidade de mortalidade é maior entre indivíduos com 

excesso de peso do que com baixo peso ou normal [29]. Verificou-se que, doentes com obesidade 

moderada, IMC entre 30-35 kg/m², e com obesidade mórbida, IMC entre 40-45 kg/m², apresentavam, 

respetivamente, uma redução da esperança de vida de 2 a 4 anos e 8 a 10 anos comparativamente 

com indivíduos com um IMC dentro dos valores recomendados. Sabe-se também que com o excesso 

de peso, nomeadamente, por cada aumento de 5 kg/m² no IMC de um doente, existe um risco 

aumentado de morte por doenças cardiovasculares, em aproximadamente 40% [37]. 

 

        2.3.  Etiologia 

       Atualmente a obesidade é considerada uma doença complexa e multifatorial podendo ser causada 

por vários fatores tais como ambientais, comportamentais, genéticos, psicológicos e metabólicos. Deste 

modo para o tratamento e controlo eficaz desta doença crónica, é essencial determinar a(s) sua(s) 

causa(s). O peso corporal é mantido ao longo do tempo graças a um processo de homeostase 

energética que permite ao corpo manter o equilíbrio entre o consumo e o gasto energéticos. O processo 

de aumento de peso acontece quando ocorre um desequilíbrio entre estes dois em prol do primeiro 

[30]. 

       Assim os fatores responsáveis pela obesidade podem ser divididos em dois grupos:  

       -Fatores que aumentam o consumo calórico: Os indivíduos apresentam uma ingestão elevada 

de calorias que poderá ser devido a fatores fisiológicos, psicológicos, socioculturais, ou pela toma de 

certos medicamentos que interfiram com o apetite. 
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       -Fatores que diminuem o gasto energético: Os indivíduos poderão apresentar redução do 

metabolismo basal ou então barreiras efetivas que comprometam a prática de exercício físico. Dentro 

dos fatores que podem causar uma diminuição do metabolismo basal inclui-se o sexo (mulheres têm 

um metabolismo basal mais lento que os homens), o envelhecimento (por perda de massa muscular 

que acelera o metabolismo), fatores neuroendócrinos (o estrogénio é responsável pelo armazenamento 

de gordura, daí as mulheres terem maior percentagem de gordura corporal) e fatores genéticos. Nas 

barreiras ao exercício físico incluem-se fatores biomédicos, socioculturais e de saúde mental [30]. 

 

      2.4.  Tratamento do excesso de peso e obesidade 

      O tratamento de primeira linha para o excesso de peso e obesidade consiste na abordagem de 

modificações no estilo de vida. Assim, a redução da ingestão calórica constitui o elemento primordial 

de um programa de intervenção no estilo de vida com vista à perda de peso ao qual se deverá associar 

a prática regular de atividade física, de forma a aumentar o dispêndio energético. 

      Muitas vezes, a abordagem que incide nas mudanças do estilo de vida revela-se insuficiente, 

traduzindo-se em resultados limitados ou transitórios. Estes resultados ineficazes podem ser explicados 

devido a mecanismos homeostáticos que funcionam de modo a restabelecer o peso inicial, explicados 

pelo modelo do “ponto de referência”. Este modelo baseia-se no pressuposto de que as modificações 

no estilo de vida proporcionam uma perda de peso por um período de aproximadamente meio ano e 

que após esse período atingir-se-á um patamar, independentemente da continuação da intervenção, 

isto pela redução no gasto energético associado ao desejo de ingerir mais calorias. O modelo sugere 

também que se houver interrupção das mudanças no estilo de vida, os doentes tenderão a recuperar 

o peso anteriormente perdido. Assim a tendência para manter um ponto de referência explica, 

possivelmente, o porquê de, inicialmente, as alterações no estilo de vida conseguirem provocar uma 

perda de peso, no entanto, normalmente não proporcionarem a longo prazo a manutenção desse 

mesmo peso corporal reduzido [38]. 

       Deste modo quando a primeira linha de tratamento falha, os doentes poderão ter necessidade de 

recorrer a outro tipo de tratamentos, nomeadamente, à farmacoterapia ou cirurgia bariátrica. A cirurgia 

barátrica pode mostrar-se eficaz no entanto, como é um processo invasivo, na maioria dos casos está 

apenas indicada em doentes obesos com um IMC superior a 35 kg/m² com complicações médicas 

associadas graves ou com um IMC superior a 40 kg/m², ou ainda em casos em que as mudanças no 

estilo de vida bem como a farmacoterapia não se tenham revelado eficazes [39]. 

       A farmacoterapia constituí uma opção em indivíduos que apresentam dificuldade em manter 

mudanças no estilo de vida e que não têm indicação ou não desejam realizar cirurgia bariátrica. Nos 

dias de hoje o arsenal terapêutico que existe para o tratamento do excesso de peso e obesidade é 

limitado. Ao longo dos últimos anos, vários fármacos utilizados no tratamento desta doença crónica 

foram retirados do mercado por preocupações de segurança psiquiátrica como o caso do rimonabant 

ou por preocupações do foro cardiovascular como o caso da silbutramina, acabando por deixar os 

médicos com menos opções terapêuticas [40]. 
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       Recentemente alguns fármacos para tratamento da obesidade, que atuam sobretudo pela 

supressão do apetite, foram sendo aprovados pela Agência Europeia dos Medicamentos (European 

Medicines Agency (EMA)) e pela Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos norte-americana 

(Food and Drug Administration (FDA)). Atualmente, as terapêuticas aprovadas pela EMA, com 

indicação para o tratamento do excesso de peso e obesidade incluem: o orlistato (Xenical®), que 

restringe a capacidade do organismo em absorver a gordura dos alimentos por inibição da lípase; 

liraglutido 3,0 mg (Saxenda®), agonista do recetor do peptídeo-1 semelhante ao glucagon (GLP-1) e a  

associação Naltrexona+ Bupropiom (Mysimba®), que atuam ambos a nível cerebral reduzindo a 

ingestão de calorias. Mysimba® e Saxenda® obtiveram os dois AIM em março de 2015 [39]. 

 

     3.  Papel do Sistema Nervoso Central na obesidade  

      Atualmente sabe-se que o SNC tem um papel fundamental no controlo do peso. O peso corporal é 

mantido ao longo do tempo graças a um equilíbrio entre consumo e gasto energéticos, ambos regulados 

por sistemas a nível cerebral. Assim, o aumento ou a perda de peso poderão ocorrer pelo 

comprometimento no funcionamento destes sistemas [41]. 

 

      3.1.  Sistema melanocortina do hipotálamo 

      O sistema da melanocortina é responsável pela regulação do processo de homeostase energética. 

Este sistema é composto por neurónios do hipotálamo mediobasal associados a outras áreas cerebrais 

a quem cabe o controlo do consumo alimentar [40]. 

      A nível neuronal, o circuito responsável pelo controlo da homeostase energética engloba um 

conjunto de vias neuronais do núcleo arqueado do hipotálamo (NAH) projetando-se para o núcleo 

paraventricular (NPV). Este conjunto de vias inclui uma via neuronal denominada AgRP/NPY, que 

expressa a proteína agouti-relacionada (AgRP) e neuropetídeo Y (NPY) e outra via que expressa a 

proteína pró-opiomelanocortina (POMC), denominados neurónios POMC. A POMC sofre um processo 

de proteólise libertando α-MSH (α-melanocyte-stimulting hormone, hormona estimulante de α-

melanócitos), β-Endorfina (agonista endógeno dos recetores µ (mu)) e ACTH (adrenocorticotropic 

hormone, hormona adrenocorticotrópica). Ambas as vias levam à produção de péptidos que de forma 

competitiva, se ligam aos recetores da melanocortina-4 (melanocortin 4-receptor (MC4R)), expressos 

a nível do NVP, que quando ativados são responsáveis por diminuir o consumo de alimentos. A AgRP 

e o NPY funcionam como antagonistas dos MC4R e deste modo impedem a sua ativação estimulando 

o consumo de alimentos. Por outro lado, quando os neurónios POMC são ativados, liberta-se α-MSH 

que ativa os MC4R, diminuindo o consumo alimentar e produzindo-se um efeito anoréxico [36] [40] [41]. 

      A leptina é uma hormona produzida pelos adipócitos que estimula os neurónios POMC resultando 

na redução do consumo de alimentos. Foram identificadas diferenças relativas à resposta à leptina 

entre indivíduos obesos e indivíduos com um IMC dentro dos valores recomendados. Assim, doentes 

obesos apesar de apresentarem níveis elevados de leptina, a sua sinalização a nível do hipotálamo 

encontra-se comprometida, funcionando como uma espécie de resistência a esta hormona. Deste 

modo as elevadas concentrações de leptina não conseguem reduzir adequadamente o consumo de 

alimentos ao mesmo passo que a percentagem de gordura corporal vai aumentando [42] [43]. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Betaendorfina
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       3.2.  Sistema de recompensa (via mesolímbica) 

       A via mesolímbica, habitualmente conhecida como o sistema de recompensa, é responsável pela 

regulação do comportamento relacionado com a recompensa como resposta a determinados estímulos. 

Este sistema participa no processo de regulação do comportamento alimentar, onde os opiáceos e 

neurotransmissores como a dopamina constituem os reguladores cruciais deste processo. A dopamina 

é libertada pelo núcleo estriado ventral sendo conhecida, historicamente, como o neurotransmissor 

envolvido no comportamento de procura do alimento e no estímulo do desejo por determinados 

alimentos, pelo valor compensatório que estes representam. A dopamina é assim responsável pela 

associação entre a alimentação e a sensação agradável de comer. Por outro lado, os opiáceos 

desempenham um papel associado à sensação de prazer pelos estímulos de recompensa, 

nomeadamente a sensação de gosto e satisfação pela ingestão de comida saborosa.   

      O sistema de recompensa sofre adaptações neurológicas em consequência a exposições de longa 

duração a estímulos de recompensa. Deste modo os indivíduos com perturbações na neurofisiologia 

do sistema de recompensa poderão apresentar maior risco de aumento de peso [40]. 

 

     4.  Sobre Mysimba® 

     4.1.  Composição e Indicação terapêutica 

     Mysimba® é um medicamento que consiste numa associação de duas substâncias ativas e se 

apresenta na forma de comprimidos de libertação modificada. Cada comprimido é composto por 8 mg 

de cloridrato de naltrexona e 90 mg de cloridrato de bupropiom, correspondendo, respetivamente, a 7,2 

mg de naltrexona e a 78 mg de bupropiom. 

     Este medicamento está indicado, em adultos (≥ 18 anos), como adjuvante de uma dieta com redução 

calórica associada ao incremento da atividade física, para o tratamento do peso em doentes com um 

IMC maior ou igual a 30 kg/m² (obesos) ou com um IMC maior ou igual a 27 kg/m² e menor que 30 

kg/m² (excesso de peso), que possuam uma ou mais comorbidades associadas ao peso elevado [44]. 

 

     4.2.  Mecanismo de ação 

     Os efeitos neuroquímicos pela qual a supressão do apetite ocorre com Mysimba® não estão ainda 

totalmente estabelecidos. Como referido este medicamento consiste numa associação de duas 

substâncias ativas: a naltrexona, um antagonista opiáceo dos recetores µ, e o bupropiom, classificado 

como um inibidor fraco da dopamina a nível neuronal e da reabsorção da noradrenalina [44].       

    Separadamente a naltrexona e bupropiom têm sido clinicamente utilizados há mais de 30 anos no 

tratamento de condições relacionadas com dependências. A naltrexona é utilizada no tratamento da 

dependência a opiáceos e de álcool e o bupropiom na dependência tabágica e também no tratamento 

de estados depressivos [45]. 

      Em conjunto, estas duas substâncias ativas afetam duas principais vias a nível do SNC: uma 

responsável pela ingestão de alimentos, pela fome e regulação energética (hipotálamo médio-basal) e 

outra pelo comportamento relacionado com recompensa e pelos desejos associados à ingestão de 

alimentos, “cravings” (via de recompensa mesolímbica) [44]. 
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      A nível do hipotálamo, o bupropiom estimula os neurónios POMC que, por sua vez, levam à 

libertação α-MSH que se liga aos MC4R, ativando-os, o que resulta numa menor ingestão de alimentos 

e num possível aumento do gasto energético. No entanto quando há ativação dos neurónios POMC, 

estes libertam também β-endorfina, um agonista endógeno dos recetores µ, que provoca autoinibição 

dos neurónios POMC, resultando numa diminuição da libertação de α-MSH. O papel da naltrexona será 

bloquear os recetores opiáceos µ, onde a β-endorfina se liga, impedido o mecanismo de feedback 

negativo sobre neurónios POMC.  Assim, o bupropiom e a naltrexona atuam de forma sinérgica de 

modo a potenciar, no hipotálamo, a ativação dos neurónios POMC, reduzindo o apetite e a ingestão de 

alimentos e influenciando, potencialmente, o gasto energético [41] [44] [46]. 

     No sistema de recompensa mesolímbico, neurotransmissores como a dopamina estimulam 

sensações de prazer quando há ingestão de alimentos com elevado teor em açúcar, sal ou gordura. A 

naltrexona e o bupropiom atuam conjuntamente na regulação destes neurotransmissores o que ajudará 

no controlo ou a reduzir os desejos associado à ingestão de alimentos [41]. 

 

      4.3.  Propriedades farmacocinéticas 

      4.3.1.  Absorção 

      Em indivíduos saudáveis, após administração oral única de Mysimba®, as concentrações máximas 

(Cmax) de naltrexona e bupropiom aconteceram aproximadamente em 2 e 3 horas, respetivamente. A 

naltrexona e bupropiom quando administradas em associação, não demonstraram diferenças na sua 

biodisponibilidade, medida pela área sob a curva (area under the curve (AUC)), em comparação com a 

administração em monoterapia de cada uma das substâncias ativas. Tanto a naltrexona como o 

bupropiom são bem absorvidos a nível do trato gastrointestinal, com uma percentagem superior a 90%. 

Contudo, a naltrexona sofre um considerável efeito de primeira passagem o que limita a sua 

biodisponibilidade, com uma percentagem somente de 5-6% que atinge a circulação sistémica intacta. 

     Relativamente ao efeito dos alimentos, quando Mysimba® foi administrado juntamente com uma 

refeição rica em gordura, a AUC e a Cmax do bupropiom aumentou 1,4 vezes e 1,8 vezes e a AUC e 

a Cmax da naltrexona aumentou 2,1 vezes e 3,7 vezes, respetivamente. Assim a experiência clínica 

suporta a toma dos comprimidos de Mysimba® acompanhada de alimentos [44]. 

 

       4.3.2.  Distribuição 

      Com a administração de Mysimba®, o volume de distribuição médio, em estado estacionário, do 

bupropiom e da naltrexona correspondeu a 880 litros e 5.8 litros, respetivamente. Mysimba® não 

apresenta uma ligação extensa às proteínas plasmáticas, com uma percentagem de 21% para 

naltrexona e de 84% para o bupropiom. Estes valores representam um potencial baixo para ocorrência 

de interações medicamentosas por deslocamento [44] [47]. 

 

      4.3.3.  Metabolismo e Eliminação 

      Em indivíduos saudáveis, após a administração única por via oral de Mysimba®, o tempo de 

semivida de eliminação médio (T½) para a naltrexona e bupropiom verificou-se em aproximadamente 

5 e 21 horas, respetivamente [44]. 
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      4.3.3.1.  Naltrexona  

      A naltrexona é metabolizada essencialmente em 6-beta-naltrexol, o seu metabolito principal, pelas 

dihidrodiol desidrogenases 1, 2 e 4 (DD1, DD2 e DD4). Este metabolito apesar de ser menos potente, 

a sua eliminação é mais lenta e como tal circula em maior concentração do que a naltrexona. Outras 

vias metabólicas importantes incluem glucoronidação mediada pelas enzimas UGT2B7 e UGT1A1 e a 

formação dos metabolitos 2-hidroxi-3-O-metil-6-beta-naltrexol e 2-hidroxi-3-O-metilnaltrexona pela 

catecol-O-metiltransferase (COMT). 

     A eliminação da naltrexona e dos seus metabolitos ocorre sobretudo a nível renal, com uma 

percentagem de dose excretada compreendia entre 37 e 60%, sendo a enzima responsável pela 

excreção renal ainda desconhecida. A excreção fecal constitui uma via minoritária de eliminação [44]. 

     4.3.3.2.  Bupropiom 

     O bupropiom sofre um processo de metabolização extenso dando origem a três metabolitos ativos: 

hidroxibupropiom (metabolito principal), eritrohidrobupropiom e treohidrobupropiom. Ambos os 

metabolitos apresentam um tempo de semivida de eliminação mais longo que o bupropiom, 

acumulando-se numa extensão maior. A CYP2B6 é a isoenzima principal do CYP450 responsável pela 

formação do hidroxibupropiom. A via de metabolização que resulta na formação da 

eritrohidrobupropiom é ainda desconhecida e pensa-se que a formação do treohidrobupropiom seja 

mediada pela 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase. Sabe-se também que o bupropiom e os seus 

metabolitos apesar de não serem metabolizados pela isoenzima CYP2D6, são responsáveis pela sua 

inibição [44] [47]. 

     Em seres humanos, após administração por via oral de 200 mg de cloridrato de bupropiom radiativo, 

14C, foi recuperado nas fezes e na urina, respetivamente, 10% e 87% da dose administrada. A 

percentagem da dose oral excretada sob a forma inalterada de bupropiom correspondeu a 0,5%, o que 

condiz com extenso metabolismo de que o bupropiom é alvo [44]. 

 

      4.4.  Posologia e modo de administração 

      O tratamento com Mysimba® segue um esquema em que a dose vai sendo aumentada ao longo 

de quatro semanas. Assim sendo, na primeira semana o doente deverá tomar um comprimido de 

manhã, na segunda semana um comprimido de manhã e um à noite, na terceira semana dois 

comprimidos de manhã e um à noite e na quarta semana e seguintes dois comprimidos de manhã e 

dois à noite. Os comprimidos devem ser de preferência tomados com alimentos, uma vez que deste 

modo se favorece o perfil de absorção de ambas as substâncias ativas. 

     De acordo com os estudos clínicos realizados, o tratamento com Mysimba® deverá ser suspenso 

caso os doentes não tenham perdido no mínimo 5% do seu peso inicial durante um período de 16 

semanas [44]. 

 

     4.5.  Advertências e preocupações especiais de utilização 

     Os doentes a realizar tratamento com Mysimba® deverão ser advertidos para determinadas 

precauções relacionadas com a sua utilização. 
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     O uso de Mysimba® em crianças e adolescentes com menos de 18 anos não se encontra 

recomendado uma vez que a segurança e eficácia da associação nesta população não foram ainda 

estabelecidas. Na população idosa com mais de 75 anos esta associação também não se encontra 

indicada e em doentes com mais de 65 anos deverá ser utilizada com cuidado adicional. Esta 

precaução tem a ver com o facto de doentes idosos poderem ser mais suscetíveis a possíveis reações 

adversas desta associação a nível do SNC. Uma vez que tanto a naltrexona como o bupropiom são 

excretadas a nível renal e que em indivíduos idosos a função renal se encontra comprometida, reações 

adversas e toxicidade poderão ocorrer pela acumulação tanto das substâncias ativas como dos seus 

metabolitos. Em doentes com insuficiência renal ou hepática deverá ser feito o ajuste da dosagem 

mediante o grau de insuficiência e no caso de doentes com insuficiência renal terminal ou com 

insuficiência hepática grave esta associação está contraindicada [44]. 

       O tratamento com Mysimba® pode causar um aumento transitório da pressão arterial. Como tal, 

tanto a tensão arterial como frequência cardíaca deverão ser avaliadas antes do início da terapêutica 

e durante, em intervalos estipulados pela prática clínica. Caso os doentes, durante o tratamento, 

apresentem aumentos constantes da pressão arterial e da frequência cardíaca com relevância clínica, 

este deverá ser descontinuado. Assim, Mysimba® deverá ser administrado com precaução em doentes 

com hipertensão controlada e está contraindicado em doentes com hipertensão não controlada [44] 

[47]. Esta associação deverá também ser utilizada com cuidado em doentes com história prévia de 

doença cerebrovascular e em indivíduos com doença ativa das artérias coronárias uma vez que a 

experiência clínica sobre a segurança nestes casos é ainda limitada [44]. 

      No período de pós comercialização de Mysimba® foram notificados, durante o tratamento, eventos 

suicidas em doentes de todas as faixas etárias, incluindo ideação suicida. A terapêutica com esta 

associação deverá ser alvo de uma monitorização mais apertada em doentes que estão em maior risco 

de desenvolver este tipo de problemas. [47] 

      Uma vez que Mysimba® contém lactose na sua formulação, doentes intolerantes à lactose 

(deficiência total de lactase ou problemas hereditários de intolerância à galactose) não deverão tomar 

este medicamento [44] [47]. 

 

      4.6.  Efeitos secundários e contraindicações 

       Como qualquer medicamento, Mysimba® apresenta reações adversas entre elas as muito 

frequentes, que ocorrem em mais de 1 em cada 10 indivíduos, náuseas, vómitos, obstipação e cefaleias 

e as frequentes, que ocorrem em mais de 1 em cada 100 indivíduos, mas menos de 1 em cada 10, 

tonturas e xerostomia [44][46]. 

       A utilização de Mysimba® está contraindicada em determinados doentes que estão em especial 

risco de sofrer efeitos secundários incluindo: doentes com hipersensibilidade à(s) substância(s) ativa(s) 

ou aos excipientes da formulação; hipertensão não controlada; compromisso renal ou hepático grave; 

histórico de convulsões (o bupropiom, está associado a um aumentado risco de convulsões que é 

dependente da dose);  tumor no SNC; determinados problemas psicológicos como diagnóstico atual ou 
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prévio de anorexia ou bulimia nervosa e doentes que sofrem de síndrome de abstinência aguda a 

opiáceos [44].  

 

      4.7.  Interações medicamentosas 

      As interações medicamentosas mais relevantes que podem ocorrer com a toma de Mysimba® são 

com: 

     -Inibidores da monoamina oxidase (IMAO): O bupropiom é conhecido por potenciar a via das 

catecolaminas e uma vez que os inibidores da monoamina oxidase A e B também o são, Mysimba® 

não deve ser utilizado concomitantemente com IMAO. Caso um doente esteja a tomar algum IMAO só 

poderá iniciar a toma de Mysimba® após 14 dias do termino da toma do primeiro. São exemplos desta 

classe de fármacos: moclobemida, rasagilina, selegilina e fenelzina [44]. 

     -Analgésicos opiáceos e medicamentos contendo opiáceos: Pelo facto de a naltrexona ser um 

antagonista opiáceo, doentes a efetuar terapêutica com Mysimba® poderão não usufruir do total efeito 

de um tratamento que contenha opiáceos. Analgésicos como a morfina, antitússicos e antigripais 

contendo dextrometorfano ou codeína, antidiarreicos como a loperamida e a utilização de metadona na 

dependência a opiáceos, apresentam potencial para interferir com a toma de Mysimba®. Assim, o 

tratamento com esta associação deverá ser interrompido, temporariamente, em doentes que 

porventura necessitem de realizar um tratamento intermitente com opiáceos, sendo que a retoma do 

tratamento com Mysimba® só poderá ocorrer 7 a 10 dias após o final da toma destes. Em caso de 

necessidade de tratamento crónico com opiáceos, a terapêutica com esta associação terá de ser 

descontinuada [44] [48]. 

     -Indutores e inibidores da CYP2B6: O bupropiom é metabolizado pela isoenzima CYP2B6 no seu 

metabolito ativo principal, hidroxibupropiom. Desta forma, fármacos que induzam ou inibam esta 

enzima apresentam potencial para desencadear interações podendo afetar a eficácia clínica de 

Mysimba®. Exemplos de fármacos responsáveis por induzir a CYP2B6 são a fenitoína, carbamazepina, 

efavirenz, ritonavir e por inibir o clopidogrel e ticlopidina [44]. 

     -Substratos da CYP2D6: O bupropiom e o hidroxibupropiom são capazes de inibir a enzima 

CYP2D6 e como tal existe potencial para interferir com a eficácia de fármacos que sejam metabolizados 

por esta via. Exemplos destes fármacos são: antidepressivos tricíclicos (imipramina, desipramina), 

inibidores seletivos de recaptação de serotonina (paroxetina), antipsicóticos (risperidona, haloperidol e 

tioridazina) e beta-bloqueadores (metopropol) [44] [48]. 

 

      4.8.  Gravidez e amamentação 

      Mysimba® não deverá ser utilizado em mulher grávidas ou que planeiam engravidar devido à 

existência limitada de estudos sobre a sua utilização nesta população, desconhecendo-se assim o seu 

potencial risco no ser humano [44]. 

      Do mesmo modo o tratamento com Mysimba® também não está recomendado durante a 

amamentação pelo facto de tanto a naltrexona como bupropiom e os seus metabolitos serem 
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excretados no leite materno e os dados existentes sobre a exposição sistémica em lactentes serem 

ainda limitados. Como tal o risco em recém-nascidos não consegue ser excluído [44] [47]. 

 

     5.  Objetivo 

     A realização deste projeto teve como objetivo dotar a equipa da FCF de um conhecimento técnico-

científico pertinente acerca deste medicamento, adequado à prática farmacêutica, permitindo que a sua 

dispensa ao utente seja realizada da forma mais eficiente possível, sempre acompanhada de todas as 

informações importantes. 

 

     6.  Metodologia 

     Para a concretização deste projeto decidi realizar uma apresentação em formato PowerPoint 

(Anexo II). Para isso procedi à recolha da informação que considerei relevante a nível da prática 

farmacêutica em contexto de atendimento ao público, focando sobretudo, nos aspetos mais importantes 

a transmitir ao utente que vai iniciar a toma deste medicamento. Elaborei também um panfleto (Anexo 

III), que resume as principais informações acerca deste medicamento abordadas na apresentação com 

a finalidade de entregar e ficar disponível para a equipa da FCF, a título informativo e de rápida consulta.  

     A formação decorreu nos dias 19 e 20 de agosto, por turnos de 2 a 3 elementos da equipa, de modo 

a não prejudicar o funcionamento normal da farmácia. No fim de cada sessão abriu-se um espaço para 

colocação de dúvidas decorrentes da apresentação. 

 

     7.  Resultados e discussão 

     Com a formação realizada consegui transmitir aos profissionais da equipa toda informação relevante 

que pretendia. O feedback que recebi por parte da equipa foi muito positivo, mostrando-se esta muito 

satisfeita com a pertinência do conteúdo e com a forma dinâmica e interativa como a sessão decorreu. 

Ao longo da apresentação a equipa demonstrou-se muito interessada, colocando várias questões e no 

final da mesma foram postas ainda mais questões para além das anteriores. Posteriormente, os 

panfletos foram distribuídos aos elementos da equipa, que os consideraram um excelente resumo sobre 

todos os aspetos fulcrais apresentados na sessão e também como um bom instrumento de consulta 

rápida em caso de dúvidas. 

     Relativamente à aplicação do conhecimento adquirido a nível prático, saliento o caso de uma utente 

que vinha com uma prescrição de Mysimba® e que questionou o profissional da equipa da FCF, no 

decorrer do atendimento, como é que o referido medicamento causava perda de peso. Neste caso, o 

profissional da equipa conseguiu, de forma clara e objetiva, explicar o mecanismo de ação pelo qual 

esta associação de fármacos atua, respondendo à sua pergunta. Além deste esclarecimento foram 

fornecidas várias outras informações importantes a ter em conta aquando do início do tratamento, indo 

de encontro às expectativas da utente. 

 

      8.  Conclusão 

De um modo global, considero que a realização deste projeto conseguiu cumprir o objetivo para o 

qual foi desenvolvido. A concretização deste mesmo permitiu-me adquirir conhecimento acerca de um 
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medicamento até então desconhecido e transmitir à equipa esse mesmo conhecimento adquirido, com 

vista a um atendimento de excelência destinado a utentes a realizar esta terapêutica.  

     A realização de formações internas no âmbito da farmácia comunitária é uma atividade que deve 

ser sempre promovida, uma vez que a realidade diária de uma farmácia nem sempre permite ao 

farmacêutico estar devidamente informado e atualizado acerca de todos os medicamentos disponíveis 

no mercado. 

Projeto 2- Dermatite Atópica: Uma frequente afeção dermatológica  

1. Enquadramento 

No decorrer do meu estágio fui-me apercebendo que as patologias inflamatórias da pele atingem 

uma percentagem significativa dos utentes que frequentam a farmácia. Entre elas inclui-se a dermatite 

atópica que representa uma das patologias crónicas cutâneas mais comum, que surge em contexto de 

farmácia comunitária e com a qual fui, em vários momentos, confrontada a nível do atendimento. Muitas 

das vezes, os utentes vêm solicitar auxílio e conselhos por parte do farmacêutico para o tratamento 

dos seus sinais e sintomas, sobretudo em períodos de crise. Uma situação que ocorre também 

frequentemente a nível da farmácia, é a visita por parte dos pais de crianças com dermatite atópica 

solicitando indicação farmacêutica para o tratamento desta patologia. Como tal o farmacêutico 

comunitário deve estar apto a intervir ativamente no tratamento desta afeção cutânea, aconselhando 

os produtos que considere mais adequados a cada situação e caso considere necessário proceder ao 

encaminhamento médico. Para além disso, deverá transmitir toda a informação que considere relevante 

acerca da própria patologia, fatores desencadeantes e se for o caso à cerca do tratamento 

farmacológico prescrito pelo médico.  

O farmacêutico, pela relação de proximidade e confiança que estabelece com os utentes, tem o 

papel de promover ações de sensibilização acerca de temáticas com relevância a nível da comunidade, 

onde o tema da dermatite atópica se incluí, promovendo assim um melhor conhecimento acerca desta 

afeção, dos seus sinais e sintomas e alertando para a importância do seu diagnóstico e tratamento 

precoces. 

Deste modo, para a realização do meu segundo projeto, decidi escolher como tema a dermatite 

atópica, por ser um problema dermatológico frequente com uma importante expressão a nível da 

farmácia comunitária. 

 

2. Dermatite Atópica 

       A Dermatite Atópica (DA) ou eczema atópico, é uma doença inflamatória imunomediada de 

evolução crónica com um impacto marcado na qualidade de vida dos indivíduos portadores e das suas 

famílias. O diagnostico e tratamento precoces são essenciais de modo a evitar a morbilidade 

significativa associada a esta condição. Habitualmente a DA manifesta-se nos primeiros anos de vida, 

geralmente antes dos dois anos de idade, com maior incidência entre os três e seis meses. Contudo 

esta patologia pode ter início em qualquer idade, incluindo em adulto. A DA geralmente tende a 
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resolver-se quando a criança atinge a idade adulta, no entanto, aproximadamente 10% a 30% dos 

doentes continuarão a manifestar sintomas da doença [49] [50]. 

      Em termos epidemiológicos verifica-se que, ao que longo das últimas décadas a sua incidência tem 

vindo a aumentar e estima-se que, atualmente, afete 15% a 20% da população pediátrica e 1% a 3% 

dos adultos a nível global [49]. 

       Esta afeção está frequentemente associada a outras patologias como a asma e a rinite alérgica, 

sendo a DA, muitas vezes, a primeira manifestação de patologia alérgica num padrão que tem sido 

referenciado como “marcha atópica”. Aproximadamente um terço dos indivíduos com DA desenvolve 

asma e dois terços rinite alérgica. Como referido anteriormente, apesar do perfil da DA tender a 

melhorar com a idade, a predisposição para a asma e rinite continua a persistir. O vínculo comum entre 

estas patologias é atopia, ou seja, a predisposição para reações de hipersensibilidade do tipo I 

mediadas por imunoglobulina E (IgE) como resposta aos diferentes estímulos [49] [51]. 

      Geralmente um histórico familiar de doença atópica está fortemente correlacionado com o 

desenvolvimento de DA. Cerca de 70% dos portadores da patologia apresentam este historial e o risco 

do seu desenvolvimento aumenta 2 a 3 vezes se um dos pais for portador e em 3 a 5 vezes se ambos 

os pais forem portadores. Estudos genómicos apontam a implicação de múltiplos cromossomas 

envolvidos no fenómeno da herança genética, sendo a região que apresenta maior envolvimento a 

encontrada no cromossomo 1q21, designada de Epidermal Differentiation Complex (EDC), que codifica 

proteínas importantes no processo de diferenciação epidérmica [49]. 

 

3. Sinais, sintomas e localização das lesões 

      A dermatite atópica carateriza-se por prurido cutâneo, xerose, eritema, edema, descamação, 

inflamação e exsudação sendo que a distribuição das lesões varia consoante a idade. Na primeira 

infância (desde o nascimento até aos 3 anos) as lesões podem atingir toda a superfície corporal 

excluindo, normalmente, a zona da fralda. Habitualmente a primeira apresentação na infância constitui 

uma erupção cutânea papular eritematosa que afeta a parte da frente do cotovelo e a parte de trás do 

joelho (fossa antecubital e poplíteal), podendo progredir e estender-se à região malar, testa, queixo 

couro cabeludo e atrás das orelhas. Na segunda infância (3 a 6 anos) as lesões ocorrem principalmente 

nos membros, nomeadamente nas pregas internas dos cotovelos, e nas crianças mais velhas e adultos, 

as lesões localizam-se predominantemente nas mãos e pés, na região cervical e nas zonas flexíveis 

dos membros. O prurido, que constitui o principal sintoma da DA, e a xerose são sintomas comuns em 

todas as faixas etárias [49] [50] [52] [53]. 

      Passado o período da infância, a eliminação total das lesões pode ocorrer, no entanto sendo a DA 

uma doença crónica, geralmente cursa com períodos de exacerbação (agudização) e de melhoria 

(remissão). Na fase aguda, ou período de crise, a pele pode apresentar-se com eritema, edema e 

exsudação, com formação de vesiculas e posteriormente crostas resultando nas lesões da pele. Na 

fase de remissão, ou quando crónica, a patologia manifesta-se sobretudo por xerose e descamação 

[49] [52]. 
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4. Fisiopatologia  

O mecanismo fisiopatológico desta afeção não está ainda totalmente estabelecido, no entanto 

sabe-se que resulta da interação entre uma desregulação imunológica, uma suscetibilidade genética e 

uma disfunção da barreira epidérmica [50]. 

      A barreira cutânea é composta pelo extrato córneo (EC) que corresponde à camada mais superficial 

da epiderme. O EC funciona como barreira contra o ambiente externo e tem um papel fundamental na 

retenção de água, impedindo a perda de água transepidérmica (Transepidermal Watter Loss (TEWL)). 

Esta camada é composta por células mortas e achatadas, os corneócitos, que correspondem a 

queratinócitos anucleados na sua fase final de diferenciação. Estas células estão envolvidas por uma 

matriz lipídica constituída por ceramidas (40-50%), colesterol (20-33%) e ácidos gordos (7-13%) [54]. 

       O distúrbio funcional da barreira cutânea, provavelmente, surge como resultado da concentração 

reduzida de ceramidas na epiderme que são responsáveis pela coesão e adesão das membranas 

celulares impedindo a TEWL. O teor diminuído nestes lípidos levará a um aumento da TEWL resultando 

numa tez constitucionalmente muito seca. A xerose, por sua vez, contribui para o desenvolvimento de 

microfissuras cutâneas, as quais permitem que alergénios que se encontram presentes no meio 

ambiente ou substâncias irritantes consigam penetrar mais profundamente na epiderme, estimulando 

o sistema imunitário a reagir de forma excessiva [52] [55].  

       Por outro lado, sabe-se hoje que indivíduos que possuam uma mutação no gene que codifica para 

a filagrina apresentam maior risco de desenvolver DA. A filagrina é uma proteína presente na epiderme 

necessária para a formação dos corneócitos e que é responsável por promover a agregação e o 

alinhamento das fibras de queratina, contribuindo para a estruturação e integridade do EC. A filagrina 

tem também um papel determinante na hidratação do EC, uma vez que vai sendo degradada em 

peptídeos e deste modo origina um “pool” de aminoácidos que fazem parte do fator humectante natural 

(FHN). Esta proteína é formada durante o processo de queratinização do EC, em que os queratinócitos 

migram da camada basal até à formação do extrato córneo, sofrendo um processo de diferenciação e 

morte celular. Os queratinócitos, durante este processo, vão adquirindo grânulos de querato-hialina que 

são constituídos por profilagrina. O gene FLG é responsável pela expressão da profilagrina, uma pró-

proteína encontrada na camada granular da epiderme que após proteólise dá origem à proteína com 

atividade, a filagrina. Uma mutação neste gene resulta numa redução da expressão da filagrina 

causando uma disfunção da barreira cutânea com aumento da TEWL. Assim, uma mutação no gene 

FLG confere um forte fator de risco para o desenvolvimento da DA sendo que, esta mutação quando 

presente origina um perfil de doença mais grave, com início precoce (antes dos dois anos) persistindo 

até idade adulta, e indica uma propensão para o desenvolvimento de asma. Aproximadamente 50% 

dos pacientes com DA possuem uma mutação no gene FLG [49] [50] [52] [55] [56]. 

       Na DA, a nível imunológico, ocorre um desequilíbrio entre células Th (linfócitos T auxiliares, T-

helper cells), com uma predominância da resposta Th2 sobre Th1 na fase aguda da doença. Deste 

perfil imunológico resulta um aumento da imunoglobulina E (IgE) por meio de uma via que envolve a 

ativação de interleucinas inflamatórias (IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-31) resultando no perfil inflamatório 

da patologia. A produção destas interleucinas é também responsável pela diminuição da expressão da 

proteína filagrina e o aumento abrupto de IL-31 origina o prurido intenso. Na fase crónica ocorre uma 
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predominância da resposta Th1 com produção de interferon-gama (IFN-γ) e interleucinas inflamatórias 

(IL-2, IL-5) [49] [50] [55]. 

 

5. Fatores desencadeantes 

      Existem vários fatores que podem desencadear as exacerbações da dermatite atópica. Fatores 

ambientais tais como como humidade baixa ou mudanças de temperatura e determinados alergénios 

como os ácaros, poeiras, pelos de animais e alergénios alimentares podem ser responsáveis por 

desencadear crises de DA. Os ácaros, nomeadamente as espécies Dermatophagoides pteronyssinu e 

Dermatophagoides farinae, constituem os principais aeroalergéneos envolvidos na manifestação de 

doenças atópicas (DA, asma e rinite alérgica). Estudos sugerem que a exposição precoce a estes 

alergénios durante a infância está associada a um risco acrescido de desenvolvimento de DA nos três 

primeiros anos de vida [57]. 

      O papel dos alimentos como fator desencadeante é ainda controverso. Estudos sugerem que os 

alérgenos alimentares podem contribuir em aproximadamente 40% dos casos de DA na infância, no 

entanto não constituem a sua causa. Os principais alimentos considerados como alergénios 

alimentares são o ovo, leite, amendoim, trigo, soja, noz e marisco [49] [57]. 

      Agentes irritantes como alguns produtos cosméticos, sabonetes fortes, perfumes, roupas de tecidos 

abrasivos como a lã, podem também constituir fatores desencadeantes de exacerbações da DA. Deste 

modo, as roupas que estão em contacto direto com a pele, incluindo os lençóis, devem ser 

preferencialmente de fibras naturais, habitualmente de algodão, e na lavagem das roupas é 

recomendável que estas sejam bem enxaguadas de modo a eliminar os restos de detergente. 

      O suor e o stress emocional assumem também um papel importante no possível desencadeamento 

de crises da DA [52]. 

 

6. Complicações  

O prurido característico nestes doentes despoleta o ato de coçar que pode originar lesões na pele 

que funcionam como porta de entrada a microorganimos com potencial para causar infeções. Por este 

motivo é importante que, principalmente nas crianças, as unhas estejam sempre bem cortadas de modo 

a tentar minimizar a ocorrência destas lesões decorrentes de coçar. 

Por outro lado, doentes com DA possuem uma deficiência em peptídeos antimicrobianos 

(antimicrobial peptides (AMPs)) produzidos na epiderme que são parte integrante do sistema 

imunológico inato necessário na defesa rápida e efetiva por parte do hospedeiro contra 

microorganismos como bactérias, vírus e fungos. A principal fonte de produção de AMPs são os 

queratinócitos, que numa pele considerada saudável, produzem um nível basal destas substâncias. 

Após lesão ou infeção da pele é induzida a síntese de AMPs. Em indivíduos com DA, as citocinas 

produzidas pela resposta Th2 (IL-4, IL-10 e IL-13) diminuem a síntese destes péptidos [49] [56]. 

      Assim, indivíduos portadores de DA encontram-se mais suscetíveis a desenvolver infeções 

provocadas por diversos microorganismos. As infeções mais comuns que ocorrem são de origem 

bacteriana, habitualmente causadas por espécies de bactérias como Staphylococcus aureus e 

Streptococcus pyogenes. A DA está associada a um microbioma cutâneo alterado, com diminuição da 
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sua diversidade e aumento da colonização por Staphylococcus aureus. Aproximadamente 80% a 90% 

dos pacientes com DA são portadores de S. aureus, correndo assim o risco de superinfecção das suas 

lesões cutâneas. Esta bactéria pode ser responsável por exacerbações da DA na medida em que 

secretas toxinas que funcionam como superantigénios estimulando a ativação de células T, que resulta 

numa libertação de elevadas quantidades de citoquinas pró-inflamatórias. A maioria dos pacientes com 

DA desenvolve anticorpos IgE específicos direcionados contra superantigénios estafilocócicos, que se 

correlacionam diretamente com a gravidade da doença [49] [52]. 

Indivíduos com DA estão também em maior risco de desenvolver infeções víricas, nomeadamente 

Eczema Herpético (EH) causada pelo Vírus Herpes Simples tipo 1 e 2 (Herpes Simplex Virus 1 e 2 

(HSV-1 ou HSV-2)). O EH é uma emergência dermatológica, principalmente em crianças com menos 

de dois anos, que se manifesta como uma dermatite extensa, linfoadenopatia e febre alta podendo 

originar sequelas graves com envolvimento ocular, meníngeo ou multiórgão. Esta condição pode ser 

fatal e como tal requer um diagnóstico imediato e instituição de tratamento antivírico. Aproximadamente 

20% dos doentes com DA desenvolvem EH. Doentes com DA podem também desenvolver outras 

infeções víricas provocadas pelo vírus do papiloma humano (Human Papillomavirus (HPV)) e Poxvirus 

podendo causar, respetivamente, verrugas e molusco contagioso [52] [56]. 

Os fungos podem igualmente invadir a barreira cutânea comprometida, nomeadamente os do 

género Malassezia, que fazem parte da flora normal da pele, mas que, em determinadas condições, 

podem ser responsáveis por originar dermatoses como dermatite seborreica e pitiríase versicolor [52]. 

 

7. Impacto na qualidade de vida 

As doenças dermatológicas, onde a DA se incluí, representam um impacto negativo no estado 

emocional, nas atividades quotidianas e nas próprias relações sociais, devido ao estigma pela 

aparência da pele e pelo aspeto das lesões. O prurido crónico e intenso provoca um impacto marcado 

na qualidade de vida dos indivíduos portadores, podendo prejudicar o sono e consequentemente afetar 

o comportamento diurnal e a produtividade, principalmente na primeira e segunda infâncias. Esta 

afeção pode causar uma situação de stress na vida dos doentes e sendo este um fator desencadeante 

da DA, sugere assim, a existência de uma relação bidirecional. Para além do impacto da DA nos 

doentes é de referir ainda o impacto emocional e financeiro exercido sobre a família destes doentes, 

sobretudo nos pais de crianças portadoras de DA [52]. 

 

8. Diagnóstico 

      O diagnóstico da dermatite atópica baseia-se em critérios clínicos. Analisando as manifestações 

clínicas, a evolução da doença e a história pessoal e familiar é possível, na maioria das vezes, efetuar 

o seu diagnóstico. O prurido e as lesões eczematosas crónicas ou recorrentes com forma e distribuição 

típicas, consoante a idade, bem como a xerose são as características essenciais que permitem o 

diagnóstico da DA. Ao longo dos anos, vários grupos de investigadores desenvolveram critérios de 

classificação para auxiliar no diagnóstico desta afeção cutânea. Os critérios de Hanifin e Rajka (1979) 

modificados por Williams (2005) são os mais reconhecidos e amplamente utilizados para efetuar o 

diagnóstico da DA. Estes critérios baseiam-se na presença obrigatória do sintoma principal, o prurido, 
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que se associado a pelo menos 3 dos achados clínicos apresentados no esquema do Anexo IV, 

determinam o diagnóstico [49] [52]. 

       A biopsia cutânea e outros testes cutâneos são atualmente de pouca utilidade e estão apenas 

reservados para casos em que surja duvida no diagnóstico ou para exclusão de outros problemas 

dermatológicos que se possam assemelhar à DA [52]. 

 

9. Tratamento  

       O tratamento da dermatite atópica tem como objetivo principal atingir o controlo da doença, de 

forma a prevenir ou diminuir os períodos de crise, modificando assim o seu curso natural. A correção 

da xerose, o controlo do prurido e a diminuição da inflamação são os principais alvos terapêuticos a 

serem atingidos no tratamento da DA. Na maioria dos casos, consegue-se um controlo eficaz através 

do cuidado diário de higiene e hidratação e através da evicção de fatores desencadeantes. Em períodos 

de crise ou exacerbação da doença, para o tratamento das lesões do eczema, poderá ser necessário 

utilizar formulações tópicas que diminuam a inflamação da pele como corticosteroides ou 

imunomoduladores tópicos. Em doentes com dermatite atópica grave que é refratária às terapias 

tópicas podem ser utilizados fármacos imunossupressores e biológicos [50] [52] [56]. Atualmente existe 

ainda a opção de recorrer à fototerapia em associação com corticosteroides tópicos em casos em que 

a disseminação corporal das lesões é extensa. [58]  

Para o alívio do prurido poderão utilizar-se anti-histamínicos orais como a difenidramina e 

hidroxizina, que apesar de possuírem efeito sedativo são os mais eficazes no controlo deste sintoma 

[50]. Em caso de infeção bacteriana poderá ser necessário recorrer a antibioterpia tópica ou via oral. 

Igualmente a utilização de antivíricos poderá ser indicada em casos de eczema herpético e de 

antifúngicos em caso de infeção fúngica [52]. 

 

  9.1.  Higiene e hidratação 

        O cuidado diário de higiene e hidratação visa, portanto, o tratamento da xerose e do prurido 

associado característicos deste tipo de pele. Esta rotina, diariamente, permitirá repor o estado 

fisiológico do filme hidrolípidico da pele reduzindo a TEWL, bem como diminuir os períodos de crise e 

a necessidade de recorrer a corticosteroides tópicos [50] [56]. 

        Os produtos dermocosméticos utilizados em doentes com DA são concebidos para uma ótima 

tolerância, com pH neutro, sem álcool ou determinados conservantes e fragrâncias que possam irritar 

ou causar inflamação da pele. São formulados com uma base suave e diversos ingredientes ativos com 

função hidratante, emoliente, relipidante e apaziguante. Exemplos destes ativos são humectantes 

naturais (como a glicerina), manteiga de carité, ureia, derivados petrolados (vaselina), aveia coloidal, 

ceramidas, óleos essenciais (canola, amêndoas doces) e a niacinamida. Os produtos para higiene são 

habitualmente formulados em cremes de lavagem ou óleos de banho de modo a permitir uma limpeza 

suave e a proteger a pele dos efeitos da secura provocada pelo duche. O banho deve ser rápido, cerca 

de 5 minutos e com água morna, sendo que a secagem deve ser feita de forma suave sem esfregar a 

pele e imediatamente proceder à sua hidratação. Para o gesto de hidratação são utilizados cremes 
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emolientes e relipidantes que nutrem a pele em profundidade, aliviando a xerose e apaziguando o 

prurido. 

 

      9.2.  Tratamento farmacológico 

      9.2.1.  Corticosteroides tópicos 

       Os corticosteroides tópicos são considerados a terapêutica padrão para o controlo das crises e 

exacerbações da DA. São utilizados pelo seu efeito anti-inflamatório para o tratamento do eczema 

atópico e prurido associado e está provado que são capazes de diminuir a colonização por S.aureus 

[50] [56] [59]. Os corticosteroides são agrupados segundo a sua potência (Anexo V) e a sua regra geral 

de utilização consiste em utilizar o de menor potência necessária de modo a ser eficaz (tendo em conta 

a idade do doente, localização e gravidade do eczema) e durante o menor intervalo de tempo possível. 

O cumprimento desta regra torna-se particularmente importante nas crianças, sendo que nestas 

apenas se deverão utilizar corticosteroides de potência ligeira/baixa. Igualmente, se a área a tratar for 

muito extensa ou se for necessário aplicar em zonas mais suscetíveis de sofrer reações adversas como 

o rosto e pescoço deverão preferir-se corticosteroides de baixa potência [56]. A Hidrocortisona a 1% 

(Pandermil®), disponível em pomada ou creme, é um corticosteroide de potência ligeira e um MNSRM-

EF, sendo os restantes corticosteroides, todos de potência mais elevada, MSRM [60]. 

       Os corticosteroides tópicos não deverão ser aplicados na pele infetada ou ulcerada por um período 

superior a 1 a 2 semanas uma vez que podem ocorrer reações adversas locais tais como: atrofia 

cutânea, hipopigmentação, aparecimento ou agravamento do eritema, estrias, telangiectasias, 

hipertricose e aumento da suscetibilidade a infeções ou mascará-las. O risco de sofrer estas reações 

adversas aumenta proporcionalmente com a potência do corticosteroide, a duração da aplicação, o 

local e a área de exposição [52] [56]. 

      O sintoma chave na avaliação da resposta ao tratamento é a diminuição do prurido, sendo que o 

desmame não deverá ser iniciado antes do prurido desaparecer. Uma vez controlada a crise, o 

corticosteroide deverá ser descontinuado de forma gradual, por forma a evitar o efeito “rebound” [52]. 

      As formulações com corticosteroides tópicos habitualmente utilizadas para o tratamento do eczema 

atópico são as pomadas, os cremes e loções. É importante utilizar a formulação que seja mais 

adequada a cada caso. Quanto maior for o efeito oclusivo maior a penetração cutânea e absorção do 

corticosteroide, e consequentemente maior o seu efeito. Assim as pomadas, como possuem maior 

percentagem de componente oleoso na sua constituição, têm maior efeito oclusivo e como tal 

constituem o tipo de formulação mais potente. Por outro lado, apresentam o inconveniente de poderem 

deixar a pele oleosa e pegajosa. Os cremes são mais hidratantes que as loções uma vez que estas 

últimas possuem uma elevada percentagem de água na sua constituição. As loções constituem assim 

as formulações menos potentes, pelo seu menor efeito oclusivo graças à percentagem reduzida em 

componentes oleosos [50] [56].  

 

       9.2.2.  Imunomoduladores tópicos 

       Os imunomoduladores derivados dos macrolídeos constituem uma boa alternativa para o 

tratamento da DA moderada a grave em casos que há intolerância à terapêutica convencional com 
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corticosteroides tópicos ou quando não existe uma resposta adequada a estes. Podem também ser 

utilizados em regiões do corpo em que o tratamento prolongado com corticosteroides tópicos é 

desaconselhado pelos seus efeitos adversos, como pescoço e o rosto. Esta classe de fármacos tem 

como alvo a calcineurina, uma proteína citoplasmática que se encontra presente em várias células tais 

como células dendríticas e linfócitos, e que após ativação atua como um fator de transcrição de 

interleucinas inflamatórias (IL-2, IL-4, IL-5, IL-10). Os imunomoduladores tópicos atuam por inibição da 

calcineurina, impedindo a transcrição destas interleucinas e a ativação das células T, que 

desempenham um papel fulcral na desregulação imunológica que ocorre nesta patologia [50] [52] [56].   

     Os dois representantes deste grupo farmacológico são: Pimecrolimus (Elidel® 1%) indicado em 

doentes com idade igual ou superior a 2 anos e o Tacrolimus (Protopic®) formulado em duas dosagens: 

tacrolimus a 0,03% indicado em doentes com idade igual ou superior a 2 anos e a 0,1% indicado em 

doentes com idade igual ou superior a 16 anos [61] [62]. 

      Os efeitos secundários que têm sido mais frequentemente descritos na aplicação destes fármacos 

são o ardor, a irritação e a sensação de queimadura no local que melhoram com a resolução das lesões 

da pele. [56] É importante salientar que durante o tratamento com inibidores da calcineurina a exposição 

da pele à luz solar deverá ser reduzida, e evitada a luz de solários (UV) bem como terapêuticas com 

UVA ou UVB ou em combinação com psoralenos (PUVA) [61] [62]. 

 

     9.2.3.  Tratamento sistémico 

   Em doentes com dermatite atópica grave que é refratária às terapêuticas tópicas, pode recorrer-se 

ao tratamento via sistémica. Apesar da utilização frequente na prática clínica, o uso de corticosteroides 

via sistêmica no tratamento da DA é limitado pelos seus conhecidos efeitos adversos, pela escassez 

de estudos que comprovem a sua eficácia e pelo facto de a sua descontinuação geralmente resultar 

numa resposta inflamatória grave. O seu uso está restrito apenas a casos excecionais de doentes com 

agudizações graves durante um curto período [56] [63]. Assim, o tratamento por via sistémica baseia-

se na utilização de fármacos com ação anti-inflamatória que suprimem ou modulam a resposta 

imunológica. Deste modo podem melhorar indiretamente a função da barreira cutânea, resultando 

numa diminuição dos sinais clínicos e sintomas, em particular o prurido [64]. Para isso são utilizados 

fármacos imunosupressores como a ciclosporina A, azatioprina, metotrexato e mofetil micofenolato por 

via oral e fármacos biológicos como o dupilumab, por via injetável, de prescrição apenas hospitalar [52] 

[64]. Os doentes a realizar terapêutica com fármacos imunossupressores devem ser cuidadosamente 

avaliados antes da sua prescrição e continuamente monitorizados devido ao potencial de ocorrência 

de reações adversas (Anexo VI) devendo, por este motivo, o tratamento ser limitado a curta duração 

[65]. O dupilumab (Dupixent®) foi o primeiro fármaco biológico aprovado na União Europeia para o 

tratamento da dermatite atópica moderada a grave. Este fármaco é um anticorpo monoclonal humano 

direcionado à subunidade α dos recetores IL-4 que bloqueia a sinalização IL-4 e IL-13, uma vez que 

esta subunidade é compartilhada por ambas as interleucinas, reduzindo a resposta Th2. O dupilumab, 

contrariamente aos restantes imunossupressores clássicos utilizados no tratamento da DA, não 

necessita de monitorização de parâmetros sanguíneos e apresenta um melhor perfil de segurança uma 

vez que os efeitos adversos que pode causar são de menor gravidade [64] [66]. 
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       9.3.  Fototerapia 

Atualmente existe ainda a opção de recorrer à fototerapia em casos em que a disseminação 

corporal das lesões é extensa e em que o controlo da patologia não consegue ser atingido apenas com 

a utilização de corticosteroides ou imunomoduladores tópicos. A fototerapia poderá ser realizada com 

irradiação de UVA ou UVB ou em combinação com psoralenos (PUVA) para o tratamento das lesões 

em período de agudização ou como tratamento de manutenção e profilaxia das crises. A radiação UV 

é utilizada no tratamento da DA pelo seu efeito anti-inflamatório, resultando em efeitos 

imunossupressores positivos. Deste modo, ocorre a inibição da libertação de citoquinas pró-

inflamatórias produzidas pelos linfócitos T, que medeiam a resposta imunológica no desenvolvimento 

das lesões eczematosas. A radiação UV atua também na redução da colonização da pele por 

bactéricas como Staphylococcus aureus, e aumentando a espessura do estrato córneo, o que melhora 

a função a barreira epidérmica [58] [67] [68] [69] [70]. 

 

10.  Papel do farmacêutico 

      O farmacêutico tem um papel fundamental junto do doente com DA e dos seus familiares na 

compreensão da patologia e do seu tratamento. Assim, o farmacêutico pode intervir na elaboração do 

plano diário de cuidados de higiene e hidratação, através da seleção dos produtos mais adequados a 

cada doente, na explicação do modo de utilização e na educação respeitante à evicção de fatores 

desencadeantes e medidas não farmacológicas. Em caso de instituição de tratamento farmacológico 

determinado pelo médico o farmacêutico deve complementar a respetiva intervenção promovendo a 

educação do doente relativa à correta utilização dos medicamentos e produtos cosméticos prescritos e 

identificando a ocorrência de possíveis problemas relacionados com a medicação. O farmacêutico deve 

igualmente participar na avaliação e seguimento dos objetivos terapêuticos definidos e na explicação 

dos mesmos ao doente, bem como os possíveis efeitos secundários que possam advir da medicação 

prescrita. Cabe também ao farmacêutico a identificação de eventuais agudizações da DA e caso 

considere necessário indicar o encaminhamento médico. A comunicação farmacêutico-doente tem um 

papel determinante para assegurar e promover a adesão à terapêutica [71].  

 

11. Objetivo 

      A concretização deste projeto teve como objetivo principal criar um suporte destinado a auxiliar os 

profissionais da equipa da FCF e futuros estagiários perante o atendimento de casos de dermatite 

atópica. O segundo objetivo prendeu-se com a tentativa de sensibilizar os utentes da FCF para esta 

temática promovendo uma maior literacia à cerca desta afeção dermatologia e alertando para a 

importância do seu diagnóstico e tratamento precoces. 

 

12. Metodologia 

       Para a concretização deste projeto decidi elaborar um “Manual de Indicação Farmacêutica sobre 

a Dermatite Atópica” (Anexo VII), de consulta rápida, para auxiliar os profissionais da FCF perante o 

atendimento de casos desta afeção cutânea. Para isso procedi à recolha da informação que considerei 

relevante a nível da prática farmacêutica em contexto de atendimento ao público focando, sobretudo, 
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no tratamento que o farmacêutico pode aconselhar e nos aspetos mais importantes a transmitir ao 

utente acerca da patologia, fatores desencadeantes e se for o caso acerca do tratamento farmacológico 

prescrito pelo médico. No dia 9 de setembro, procedi à entrega do manual elaborado à equipa da FCF, 

acompanhado de uma breve apresentação acerca da sua estrutura e organização. 

     De modo a sensibilizar os utentes da FCF para esta temática, decidi realizar um folheto informativo, 

em formato A5, (Anexo VIII) simples e apelativo acerca dos aspetos mais importantes desta afeção 

cutânea, nomeadamente, em que consiste, sinais e sintomas, fatores desencadeantes e tratamento. 

Nos dias 10 e 11 de setembro, os folhetos foram distribuídos aos utentes da FCF. 

 

13. Resultados e discussão 

     A equipa da FCF mostrou-se muito satisfeita com o manual elaborado, considerando a informação 

selecionada muito pertinente e uma excelente ferramenta, de consulta rápida, para recorrer em casos 

de aconselhamento farmacêutico desta afeção cutânea. 

     Ao longo dos dois dias foram distribuídos cerca de 150 folhetos no ato do atendimento, tendo-se 

esta revelado uma experiência muito positiva. De um modo geral os utentes aquando da entrega do 

folheto manifestaram interesse e curiosidade, tendo colocado várias questões, as quais por vezes, 

foram respondidas com recurso ao manual elaborado. 

 

14. Conclusão 

 De uma forma geral, considero que a concretização deste projeto conseguiu cumprir os objetivos 

estipulados. A realização deste mesmo permitiu-me explorar uma temática sobre a qual não tinha um 

conhecimento muito aprofundado e expor, de forma escrita, a teoria assimilada com o propósito de 

facilitar e melhorar o atendimento a utentes portadores desta afeção dermatológica. Com a distribuição 

dos panfletos consegui, de um modo global, sensibilizar e captar a atenção dos utentes para esta 

temática, sobretudo para a importância do seu diagnóstico e tratamento precoces de modo a melhorar 

a qualidade de vida dos doentes. 

 

  Conclusão final do estágio 

O estágio curricular em farmácia comunitária foi essencial para culminar a minha formação 

enquanto futura farmacêutica. Durante os 4 meses que integrei a equipada FCF pude compreender a 

importância do papel do farmacêutico numa farmácia comunitária, sempre com a sua atuação focada 

no utente. Tive a oportunidade de contactar com as várias etapas do circuito do medicamento e de lidar 

diariamente os problemas que ocorrem no dia a dia de um farmacêutico numa farmácia comunitária. 

As exigências e necessidades impostas pelos utentes desafiaram-me a ultrapassar algumas limitações 

e a procurar aprofundar os meus conhecimentos, de forma a conseguir ir de encontro às suas 

expectativas e a melhorar a minha postura e comunicação no ato do atendimento. Considero que este 

estágio foi, sem dúvida, uma experiência muito gratificante e enriquecedora a nível da minha formação 

como futura profissional de saúde bem como a nível pessoal.  
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            Anexo I: Ficha de preparação da solução alcoólica a 60% saturada com ácido bórico 
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Anexo II: Apresentação PowerPoint Mysimba® 
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Anexo III: Panfleto sobre Mysimba® 
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Anexo IV: Fluxograma de critérios clínicos para o diagnóstico de dermatite atópica. Critérios de 
Hanifin e Rajka (1979) modificados por Williams (2005). 
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Anexo V: Classificação dos corticosteroides tópicos segundo a sua potência 
 
 
 
 

 

Potência ligeira (Classe I) Hidrocortisona 1% 

Potência moderada (Classe II) Valerato de betametasona 0,02–0,05% 
Acetoneto de triancinolona 0,02% 
Butirato de clobetasona 0,05% 
Desonida 0,1% 
Valerato de dexametasona 0,1% 

Potência elevada (Classe III) Dipropionato de betametasona 0,05% 
Valerato de betametasona 0,1% 
Acetoneto de triancinolona 0,1% 
Furoato de mometasona 0,1% 
Dipropionato de betametasona (pomada) 
0,05% 
Halcinonida 0,1% 
Aceponato de metilprednisolona 0,1% 
Propionato de fluticasona 0,005% e 
0,05% 

Potência muito elevada (Classe IV) Propionato de clobetasol 0,05% 
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Anexo VI: Reações adversas dos imunomoduladores utilizados no tratamento sistémico da dermatite 
atópica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fármaco Reação adversa 

Azatioprina Mielosupressão, náuseas, vómitos e 
hepatotoxicidade 

Ciclosporina Hipertensão e insuficiência renal 

Metotrexato Náuseas, estomatite ulcerativa, 
hepatotoxicidade e mielosupressão 

Mofetil micofenolato Náuseas, vómitos e cólicas abdominais 

Dupilumab Conjutivite e reação no local de injeção 
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Anexo VII: Manual de Indicação Farmacêutica sobre Dermatite Atópica 
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Anexo VIII: Folheto distribuído aos utentes sobre a Dermatite Atópica 
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Resumo 

     O presente relatório é referente ao nosso estágio profissionalizante em Farmácia Hospitalar que 

decorreu na Unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, no período 

de 13 de janeiro a 12 de março do ano 2020. Neste relatório descrevemos a organização e as 

atividades desempenhadas pelos Serviços Farmacêuticos bem como as como as atividades que 

desenvolvemos durante o período de estágio.  

     Deste modo, destacamos no presente relatório a importância do farmacêutico hospitalar, por ser 

este o profissional de saúde com maior abrangência de conhecimentos e competências na área do 

medicamento e que funciona como elo de ligação essencial entre os demais profissionais de saúde e 

utentes. Assim, o farmacêutico, em ambiente hospitalar, desempenha atividades fulcrais contribuindo 

para a saúde, bem-estar e qualidade de vida dos doentes. 
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Introdução 

     Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares constituem uma estrutura essencial dos cuidados de 

saúde prestados em meio hospitalar. Todos os hospitais têm a sua farmácia e todas as farmácias têm 

os seus farmacêuticos. O farmacêutico hospitalar integra uma vasta equipa multidisciplinar de saúde 

que trabalha nos hospitais, desempenhando um papel essencial, uma vez que é responsável por 

supervisionar e atuar em todos os processos do circuito do medicamento. Está diretamente envolvido 

na aquisição e boa gestão dos medicamentos, na sua preparação e distribuição para todo o hospital, 

fornecendo a informação de natureza clínica e científica com o objetivo de manter a eficácia e 

segurança dos tratamentos. É igualmente responsável por gerar a informação financeira que o 

sistema carece, especialmente na monitorização dos ensaios clínicos e na avaliação da inovação 

terapêutica. 
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   Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto e Douro 

    O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto e Douro (CHTMAD), EPE está integrado na ARS 

Norte sendo que a sua área de influência direta abrange cerca de 300.000 habitantes. Abrange a 

população de Tarouca, Tabuaço, S. João da Pesqueira, Montalegre, Lamego, Chaves, Boticas, 

Armamar, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Santa Marta de Penaguião, Sabrosa, Ribeira de Pena, 

Peso da Régua, Murça, Mondim de Basto, Mesão Frio e Alijó. Abrange ainda, para algumas valências, 

a parte norte do distrito de Vila Real, a parte sul do distrito de Bragança, o norte do distrito de Viseu 

e a área leste do distrito do Porto, estendendo-se assim, a um total de cerca de meio milhão de 

habitantes.[1] [2] 

    O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE apresenta-se constituído por cinco 

unidades hospitalares: o Hospital de S. Pedro, em Vila Real, o Hospital Distrital de Chaves, em 

Chaves, o Hospital de Proximidade de Lamego, em Lamego, a Unidade de Cuidados Paliativos em 

Vila Pouca de Aguiar e o Hospital D. Luiz I, no Peso da Régua, que atualmente se encontra encerrado. 

     A Unidade Hospitalar de Vila Real está inserida numa área de 120.000 m² e compreende um 

edifício hospitalar monobloco de 9 pisos com cerca de 25 anos, e uma área conjunta total de 

30.000m², com 8 pavilhões de construção antiga. Atualmente, e devido à preocupação constante da 

melhoria dos cuidados de saúde prestados à população, acresce a estas construções o Centro 

Oncológico, com 3.714m², e a nova Urgência Geral, Urgência Pediátrica, Unidade de Cuidados 

Intensivos Polivalentes (UCIP) e Unidade de Cuidados Intensivos Coronários (UCIC), com 7.440m². 

[3] 

     O Conselho de Administração (CA) é o órgão máximo de gestão e supervisionamento do 

CHTMAD. É composto por um presidente, um diretor clínico, um enfermeiro diretor e dois vogais 

executivos. O CA é ainda apoiado por várias comissões de apoio técnico, de entre as quais se destaca 

a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). [4]  

Figura 1. Mapa da Unidade Hospitalar de Vila Real. Este mapa 

é impresso no verso das convocatórias para consultas e 

exames. 
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      1. Serviços Farmacêuticos do CHTMAD 

      Segundo o Decreto-Lei n.º 44/204, de 2 de fevereiro de 1962, os serviços farmacêuticos 

hospitalares (SFH) constituem departamentos com autonomia técnica, sem prejuízo de estarem 

sujeitos à orientação geral dos órgãos da administração. É através dos SFH que se exercem as 

atividades de Farmácia Hospitalar, definidas como o “conjunto de atividades farmacêuticas exercidas 

em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que 

pertencem a esses organismos e serviços e promover a ação de investigação científica e de ensino 

que lhes couber”. Assim, os SFH são o serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica 

medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integra as 

equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação científica e de ensino. [5] [6]. 

      A direção dos SFH tem de ser obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar, 

cabendo esse cargo, no caso do CHTMAD, à Dra. Almerinda Alves. [5] 

      O Decreto-Lei n.º 44/204 de 2 de fevereiro de 1962 e o manual das Boas Práticas da Farmácia 

Hospitalar fazem ainda referência às responsabilidades dos SFH, sendo estas a gestão dos 

medicamentos e de outros produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, reagentes, etc.); a seleção, 

aquisição, armazenamento e distribuição dos mesmos; a implementação e monitorização da política 

de medicamentos, definida pelo Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela CFT 

e a gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos necessários à sua administração. Os 

SFH têm ainda como funções a produção de medicamentos, a análise de matérias-primas e produtos 

acabados, a participação em Comissões Técnicas (como a de Farmácia e Terapêutica, o Programa 

Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos (PPCIRA), 

Comissão de Ética, entre outras), a colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos e de 

Nutrição Parentérica, a participação em Ensaios Clínicos, Farmácia Clínica, Farmacocinética, 

Farmacovigilância, a prestação de Cuidados Farmacêuticos e a contribuição no fornecimento e 

procura da informação acerca dos medicamentos e outros produtos de saúde. [5] [6] 

      Assim os Serviços Farmacêuticos constituem uma unidade funcional do CHTMAD com autonomia 

técnica e científica no que diz respeito às atividades diretamente relacionadas com a prestação de 

uma assistência medicamentosa de qualidade aos doentes. 

      Os SF têm como principal objetivo disponibilizar o medicamento correto, na quantidade certa, para 

cumprimento da prescrição médica proposta, para cada doente do hospital, em regime de 

internamento e ambulatório, contribuindo assim, para a obtenção de um melhor rácio risco/benefício 

e custo/utilidade. Integram ainda, as equipas de cuidados de saúde e promovem ações de 

investigação científica e de ensino. [7] 

       A Farmácia Hospitalar da Unidade de Vila Real é constituída por uma equipa de 25 colaboradores 

entre eles: 9 Farmacêuticas; 8 Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT); 3 

Assistentes Técnicos (AT) e 5 Assistentes Operacionais (AO). 

      O espaço físico está situado no 1º piso do edifício F (Figura 1) permitindo o acesso ao exterior 

para descarga dos fornecedores e o fácil acesso por parte dos utentes à farmácia de ambulatório. A 

farmácia está dividida em: sala de reuniões; gabinetes destinados à diretora do serviço, aos 

farmacêuticos, TSDT e administrativos; sala do Centro de Informação Médica (CIM); vestiário; área 
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destinada ao atendimento em ambulatório; laboratório; área de distribuição; zona de reembalamento; 

armazém; zona de receção e conferência de encomendas; armazém de inflamáveis e armazém de 

injetáveis de grandes volumes. Todas as secções são intercomunicáveis exceto a última. No exterior 

encontra-se ainda o armazém do oxigénio. A Unidade Central de Preparação de Citotóxicos (UCPC) 

está localizada no edifício da oncologia (edifício H) (Figura 1), onde se encontra também a farmácia 

de ambulatório, exclusiva para os doentes oncológicos, com o objetivo de tornar mais fácil e cómoda 

a dispensa da medicação necessária. 

     Os SF da Unidade de Vila Real funcionam nos dias úteis das 9h00 às 19h00, existindo sempre um 

farmacêutico de prevenção das 19h00 às 00h00 nos dias úteis e aos sábados, domingos e feriados 

das 9h00 à 00h00.  

     Os SF do CHTMAD são certificados pela Norma International Standard Organization (ISO) 

9001:2008 desde 2010, tendo sido, entretanto, atualizada para a norma ISO 9001:2015. Esta norma 

permite implementar um Sistema de Controlo de Qualidade nos SF de forma a melhorar a gestão de 

qualidade dos medicamentos. Existe, para o efeito, um Manual de Qualidade no qual constam os 

princípios e procedimentos a adotar de acordo com esta norma. [8] 

 

      2. Código Hospitalar Nacional do Medicamento 

     O Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) é um sistema de codificação atribuído 

pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P (INFARMED) a todos os 

medicamentos com Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ou com Autorização de Utilização 

Especial (AUE), Autorização de Utilização Excecional (AEX) e Autorização de Importação Paralela 

(AIP) e que é disponibilizado aos hospitais por forma a que estes possam aceder a um conjunto de 

informações relevantes para a prática da farmácia hospitalar de forma automática. 

     O CHNM tem como objetivo fundamental a uniformização da informação relativa aos 

medicamentos utilizados nos estabelecimentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 

nas regiões de saúde. Sempre que seja atribuída uma AIM ou uma AUE, o INFARMED fará a abertura 

de um novo CHNM e atualizará a base de dados com informação relativa a esse medicamento. Esta 

atualização produzirá efeito no mês seguinte (de acordo com a periodicidade de atualização do 

código).  [8] 

     Este código foi criado ao abrigo da Portaria nº155/2007, de 31 de janeiro. [9] [10] 

 

    3. Ciclo dos Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 
 
    3.1. Sistema de Gestão de Farmácia e de Armazém 

     A gestão de medicamentos efetuada pelos serviços farmacêuticos deve ser feita informaticamente. 

Nos SF do CHTMAD, o software utilizado é o GHAF - Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia, 

marca da ST+I - Serviços Técnicos De Informática, Unipessoal, Lda.. O GHAF integra num único 

sistema a gestão de todas as atividades dos SF do CHTMAD. 
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     O acesso ao sistema é feito através de um código de utilizador pessoal e respetiva palavra-passe. 

Tanto os farmacêuticos como os TSDT e AT podem ter acesso ao software informático, no entanto 

existem diferentes níveis de acesso mediante a classe profissional (consoante as funções que 

desempenham nos SF). 

      O GHAF permite assim a gestão de todo o processo de compra e a gestão do inventário, desde 

a realização de encomendas, a transferência entre armazéns, requisições, débitos nos diferentes 

centros de custos, verificação de quantidades existentes em tempo real, entre outros. Permite ainda 

efetuar a validação de prescrições médicas, em regime de internamento e de ambulatório, o acesso 

ao historial dos doentes, quer em termos de patologias quer relativo às terapêuticas efetuadas, 

emissão de alertas, informações sobre preços dos medicamentos e os custos que estes representam 

por doente. 

      Durante o nosso estágio tivemos a oportunidade de trabalhar com este software nomeadamente 

efetuar validações de prescrições, débitos de medicação a diferentes centros de custo e impressão 

de etiquetas com a informação dos doentes. Foi-nos ainda explicada a utilização do sistema na 

abertura de concursos para a compra de medicamentos. 

 

       3.2. Seleção e Aquisição de Medicamentos e Outros Produtos Farmacêuticos  

       A seleção e a aquisição de produtos farmacêuticos para o CHTMAD são da responsabilidade da 

Dra. Almerinda Alves, DT dos SF. Este processo tem por base o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) bem como necessidades terapêuticas dos doentes do centro hospitalar. [11] 

       A elaboração e atualização do FHNM, promovendo a inclusão ou exclusão de medicamentos, é 

da competência da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT), criada nos termos e ao 

abrigo do nº 7 do artigo 8º do Decreto-Lei nº46/2012, de 24 de fevereiro. De acordo com o Despacho 

n.º 2061-C/2013, de 1 de fevereiro de 2013, compete ainda à CNFT, para além da elaboração e 

atualização do FHNM, a análise da utilização de medicamentos não abrangidos pelo formulário, 

através do reporte das CFT dos hospitais do SNS e das Administrações Regionais de Saúde, que 

são responsáveis por efetuar a seleção dos medicamentos a incluir na adenda do FHNM, com base 

nas necessidades terapêuticas dos doentes, não contempladas no FHNM, em critérios fármaco-

económicos e na melhoria da qualidade de vida dos doentes. [11] [12]. 

      Os produtos farmacêuticos, no CHTMAD, são selecionados pelo Sistema de Aprovisionamento 

em coordenação com os SF. Esta seleção é feita tendo por base a previsão de consumo anual. As 

conjeturas são elaboradas numa lista pelo Diretor de cada Serviço e pela DT dos SF, sendo esta de 

seguida entregue ao aprovisionamento para avaliação e posteriormente ao Conselho de 

Administração para aprovação dos concursos abertos. 

       Para além da previsão de consumos farmacêuticos na seleção dos produtos deve ter-se em conta 

os seguintes parâmetros:    

• Pontos de Encomenda (PE): que prevê o momento em que a encomenda deve ser efetuada, 

tendo em atenção o histórico de consumos relativos ao consumo dos últimos meses; 

• Produtos abaixo do PE; 

• Pontos de alerta; 



Relatório de estágio em Farmácia Hospitalar | Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

6 
 

• Faltas detetadas pelos colaboradores; 

• Informação solicitada aos laboratórios (por exemplo, a possibilidade de um medicamento ser 

fornecido em formato unidose); 

• Propostas efetuadas; 

       Para aprovação por parte do CA, o Sistema de Aprovisionamento em conjunto com a DT dos SF, 

de modo a dar seguimento ao processo de compra, procedem à elaboração de um Caderno de 

Encargos. Neste documento constam todas as cláusulas e informações relevantes sobre os 

processos de compra, nomeadamente, critérios de seleção e de desempate na escolha de 

determinado fornecedor, para determinado produto farmacêutico. 

      De seguida é aberto um Concurso Público, em que os vários fornecedores interessados 

apresentam as suas propostas de venda para um determinado produto farmacêutico com base nas 

cláusulas definidas. As propostas apresentadas são analisadas por um júri, normalmente constituído 

por 3 elementos podendo incluir farmacêuticos, médicos e enfermeiros. 

     A proposta selecionada será aquela que cumpre os critérios impostos e que apresenta melhor 

relação custo/benefício. Posteriormente, esta proposta de adjudicação final é submetida para 

aprovação ao CA e subsequentemente introduzida no sistema informático, permitindo deste modo a 

aquisição do produto. 

     É necessário ter em conta que os processos de compra são baseados em previsões e como tal, 

por vezes, poderão surgir necessidades não contempladas nestes processos. Quando tal acontece, 

a aquisição de um determinado produto, caso conste no catálogo da Administração Central do 

Sistema de Saúde, pode ser feita através de “Ajuste Direto”. Deste modo, o fornecedor que reúne as 

melhores condições comerciais e sem avaliação negativa é contactado. Em situações que carecem 

de maior urgência, como em caso de ruturas de stocks, os SF do CHTMAD podem recorrer a outros 

Centros Hospitalares para empréstimo do produto em falta ou ainda à Farmácia Lordelo, uma 

farmácia local. 

      Para além de tudo isto, existem ainda casos cujos protocolos terapêuticos incluem medicamentos 

que não estão inseridos no FHNM. Nestes casos, terá de ser entregue à CFT um pedido de introdução 

do medicamento. Este pedido pode ser uma AUE, quando o medicamento que se pretende já dispõe 

de AIM, no entanto não está a ser comercializado em Portugal. Esta tem durabilidade de 3 anos e 

abrange todos os pacientes do hospital que necessitem do fármaco. Outra situação é quando o 

fármaco dispõe de AIM e é comercializado em Portugal, contudo carece de avaliação económica, 

sendo a autorização feita apenas para um paciente específico. Neste caso pode ser efetuada uma 

AEX (Autorização Excecional). Ambas as autorizações são elaboradas e/ou validadas pelo Diretor de 

Serviço que considera a sua utilização importante. A CFT reúne e emite um parecer sobre o mesmo 

que, em caso de ser positivo, leva ao envio da ata da reunião ao CA para ser homologada e concedida 

a autorização de compra. 

      A aquisição de determinados fármacos como benzodiazepinas, estupefacientes e psicotrópicos 

possui normas específicas que obrigam ao preenchimento de um documento específico pela DT dos 

SF, presente no Anexo VII da Portaria n.º 981/98, de 8 de junho (Figura 3 - ANEXO I), que será 

enviado juntamente com a nota de encomenda original ao fornecedor. [13] 
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      Durante o nosso estágio tivemos a oportunidade de assistir a todo o processo de seleção e 

aquisição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, onde todos os passos desta cadeia nos 

foram devidamente explicados. 

 

        3.3. Receção e Conferência de Medicamentos e Outros Produtos Farmacêuticos Adquiridos 

       A receção e conferência de medicamentos e produtos farmacêuticos adquiridos é feita pelo AO 

e/ou o TSDT, com exceção do caso das benzodiazepinas, psicotrópicos, estupefacientes, 

hemoderivados e medicamentos para ensaios clínicos, que têm que obrigatoriamente ser 

rececionados e conferidos por um farmacêutico. 

      Juntamente com a encomenda é enviada pelo fornecedor uma Guia de Remessa ou Fatura que 

servirá de base para a verificação quantitativa, qualitativa e administrativa. Tem de ser confirmado o 

número de unidades, lote, prazo de validade, estado das embalagens e o acondicionamento especial 

de certos medicamentos (por exemplo, medicamentos de frio, frágeis, tóxicos e inflamáveis). 

      No caso de ser detetada uma “não conformidade”, esta terá de ser registada pelo colaborador que 

a detetou num documento específico e contactar o fornecedor para notificação da mesma. [8] 

      Para determinados medicamentos, é necessária documentação adicional como, por exemplo, os 

certificados de libertação de lote, certificados de controlo de matérias-primas, entre outros, para que 

estes possam ser utilizados pelos SF. Como exemplo temos o caso dos hemoderivados, vacinas e 

medicamentos manipulados. No caso concreto dos hemoderivados, é necessário que o fornecedor 

envie o boletim de análise e o certificado de libertação de lote ou Certificado de Autorização de 

Utilização de Lotes (CAUL), aprovados pelo INFARMED. É importante ainda referir que todos os 

medicamentos que requerem um boletim de libertação de lote para o seu uso, terão de ser 

obrigatoriamente conferidos por um farmacêutico. [8] 

       No caso dos medicamentos citotóxicos, o rótulo deverá ser identificado com: “Citotóxico” e 

“Biohazard”. Posteriormente deverão ser enviados para UCPC, sendo transportados em malas 

específicas e separados dos restantes produtos farmacêuticos. [8] 

       No final da conferência de uma encomenda, as guias de remessa ou faturas são assinadas e 

datadas pelo colaborador que as conferiu sendo posteriormente introduzido no sistema informático 

GHAF a quantidade, preço, lote, prazo de validade e número de fatura ou guia de remessa da 

encomenda por um AT.  

      Os fornecedores são ainda sujeitos a uma avaliação anual pelo serviço prestado, segundo as 

normas de qualidade descritas no Manual de Qualidade do CHTMAD. [8] 

       No decorrer do nosso estágio pudemos acompanhar os profissionais dos SF do CHTMAD no 

processo de receção de medicamentos e outros produtos que chegavam diariamente ao CHTMAD e 

de compreender a importância da correta conferência dos mesmos. 
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        3.4. Armazenamento e Controlo dos Prazos de Validade 

       Os medicamentos e outros produtos farmacêuticos após serem rececionados e conferidos devem 

ser armazenados corretamente tendo em conta as condições necessárias de espaço, luz, 

temperatura, humidade e segurança necessárias. 

        Nos SF do CHTMAD - Unidade de Vila Real, os medicamentos e produtos farmacêuticos são 

armazenados em função de determinados fatores tais como o tipo de produto, volume, condições 

especiais de armazenamento e ritmo de escoamento. Deste modo, os locais de armazenamento 

existentes e disponíveis são [8]: 

• Armazém geral (ANEXO II), onde está armazenada a maior diversidade dos medicamentos;  

• Armazém de citostáticos, localizado na UCPC; 

• Armazém de injetáveis de grande volume;  

• Armazém de produtos inflamáveis, equipado com uma porta e armários antifogo, bacias de 

retenção e um sistema AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado);  

• Frigoríficos, onde se armazenam os medicamentos que exigem refrigeração e que possuem 

aparelhos que fazem o controlo da temperatura e humidade: o Sirius Stockage®, que emite 

alertas quando existem desvios significativos de temperatura;  

• Cofres e outros armários individualizados com fecho de segurança, que se encontram no 

Centro de Informação do Medicamento (CIM), para armazenamento de estupefacientes, 

psicotrópicos, benzodiazepinas, hemoderivados e medicamentos utilizados em ensaios 

clínicos. Cada classe é guardada em armários diferentes exceto os psicotrópicos e 

estupefacientes que são guardados no mesmo cofre;   

• Kardex®, que funcionam também como instrumentos de dispensa de medicamentos;  

• Áreas para materiais de penso e produtos de nutrição entérica e parentérica. 

      Os medicamentos e produtos farmacêuticos estão armazenados em todos os locais ordenados 

por ordem alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI), estando identificados com 

etiquetas que contêm escritas a DCI, dose, forma farmacêutica e código. As etiquetas poderão ter 

diferentes cores mediante a apresentação de diferentes doses de uma mesma forma farmacêutica. 

Assim sendo os rótulos que apresentam cor branca serão destinadas à rotulagem do medicamento 

de dose mais baixa, cor azul ou verde para doses intermédias e cor vermelha para a dose mais 

elevada.  

      A ordem de armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos é regido pelos 

princípios First Expired First Out (FEFO), ou seja, produtos com prazo de validade (PV) mais curto 

serão os primeiros a ser dispensados, e First In First Out (FIFO), ou seja, quando os PV são iguais, o 

produto que está há mais tempo armazenado será o primeiro a ser dispensado. Relativamente às 

soluções de eletrólitos concentrados, estas devem conter obrigatoriamente uma etiqueta com a 

indicação “Deve ser diluído” e segregadas dos restantes medicamentos. 

     Durante o período do nosso estágio, o armazenamento de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos foi uma das tarefas que pudemos observar e na qual tivemos oportunidade de 

participar, tornando-se muito útil, de modo a entendermos a organização e disposição dos produtos 

nos SF do CHTMAD.  
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        4. Produção e Controlo de Medicamentos 

       Os SFH são responsáveis pela preparação de formulações de medicamentos necessários ao 

hospital e que não existam no mercado. Muitos dos medicamentos comercializados são inadequados 

às características fisiopatológicas de determinados grupos de doentes com necessidades específicas 

e, por isso requerem condições especiais de manipulação ou operações de reembalagem que 

garantam a sua correta utilização. [14] [15] 

      As preparações que se fazem atualmente, no CHTMAD, estão dirigidas para a preparação de 

medicamentos, nomeadamente através do fracionamento de unidades, reembalagem e a sua 

rotulagem. Estas operações são destinadas, essencialmente, à obtenção de doses individuais ou 

específicas, doses unitárias sólidas, preparações estéreis ou citostáticas individualizadas e de 

medicamentos. A preparação e prescrição de medicamentos manipulados são reguladas pelos 

Decretos de Lei n.º 90/2004, n.º 95/2004 e pela Portaria n.º 594/2004, que aprovam as “Boas Práticas 

a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”, no 

entanto é importante referir que, com a exceção da preparação de citostáticos, cada vez menos se 

recorre a este tipo de operações, dada a grande oferta que existe disponível no mercado 

farmacêutico. Atualmente no CHTMAD, o medicamento manipulado mais vezes preparado é 

suspensão oral para o tratamento de mucosites provocadas pelos ciclos de tratamentos de 

quimioterapia (ANEXO III). [14] [16] [17] 

 

        4.1. Preparação de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 
 

        4.1.1. Reembalagem e Rotulagem de Doses Unitárias Sólidas 

       A reembalagem e rotulagem de medicamentos sólidos orais são processos essenciais aos 

diferentes sistemas de distribuição de medicamentos. Permitem aos SF dispor do medicamento na 

dosagem prescrita, de forma individualizada (dose unitária), permitindo assim, reduzir o tempo de 

enfermagem dedicado à preparação da medicação a administrar, reduzir os riscos de contaminação 

do medicamento e os erros de administração e assegurar uma maior economia. 

       Este processo é efetuado numa área dos Serviços Farmacêuticos especificamente destinada 

para o efeito, estando equipada com uma máquina de embalamento semi-automática acoplada a um 

sistema informático que possibilita a inserção das informações a constar no rótulo e onde se programa 

cada operação (ANEXO IV). Esta tarefa é efetuada por um TSDT e supervisionada e validada por um 

farmacêutico. [8] 

      Assim, antes de iniciar o processo é necessária a limpeza e desinfeção da bancada de trabalho e 

do equipamento com álcool a 70% (v/v), bem como, a verificação do medicamento a reembalar, a 

verificação das informações inseridas no sistema informático (DCI, dose, forma farmacêutica, 

laboratório fabricante, nº de lote e PV atribuído pelos SF). [8] 

      O prazo de validade atribuído a um medicamento, que não sofre qualquer manipulação e está na 

sua embalagem de origem, corresponde ao prazo de validade da embalagem original. Caso contrário, 

se o medicamento for manipulado ou fracionado não deverá exceder: 
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• 25% do tempo restante entre a data do reembalamento e o prazo de validade do 

acondicionamento do fabricante. Se, por este cálculo, resultar um prazo superior a 6 meses, 

a validade imposta será 6 meses após a data da reembalagem; 

a) Se a data do reembalamento ocorrer até ao 15º dia do mês, será atribuída a validade 

do último dia do mês anterior; 

b) Se a data ocorrer após o 15º dia do mês, será atribuída a validade do último dia do mês 

em causa. 

       O captopril constitui uma exceção aos pontos anteriormente mencionados. Como é um fármaco 

com características especiais de estabilidade, o seu PV de validade máximo não poderá ser superior 

a 3 meses após o reembalamento. [8] 

      No fim do processo cabe ao farmacêutico a libertação do lote, conferindo a manga do 

medicamento reembalado na sua totalidade e todos os elementos do rótulo. [8] 

 
     4.1.2. Preparação de Medicamentos em Doses Individuais e Específicas 

      A preparação de medicamentos em doses individuais e específicas reveste-se de especial 

importância para os serviços de Pediatria e Neonatologia.  

     Uma vez que a maioria dos ensaios clínicos dos medicamentos existentes no mercado são 

realizados na população adulta, torna-se difícil efetuar uma extrapolação da investigação científica 

para a população pediátrica uma vez que esta possui diferenças significativas a nível de parâmetros 

fisiológicos [15]. É necessário também ter em conta que uma parte considerável dos medicamentos 

não possuem indicação ou o seu uso não é aconselhável nesta população, uma vez que, para estes, 

a segurança e eficácia não é comprovada, aumentando o risco da ocorrência de reações adversas. 

[18] 

     Outro ponto a ter em conta é que a maioria dos medicamentos se apresentam na forma de 

cápsulas e comprimidos o que pode dificultar a administração na população pediátrica, pela sua maior 

dificuldade em engolir. [15] Para ultrapassar este problema, desenvolveram-se fórmulas de 

administração mais cómoda, podendo assim preparar-se as chamadas Doses Individuais ou “Papéis 

Medicamentosos”, que são obtidas por pulverização das formas farmacêuticas sólidas orais 

comercializadas, ou formulações líquidas orais extemporâneas. 

 

         4.1.3. Medicamentos Manipulados 

        Nos SF do CHTMAD – Unidade de Vila Real não se realiza a preparação de muitos 

medicamentos manipulados, sendo que muitas vezes quando são necessárias estas preparações são 

feitas pela “Farmácia Lordelo”, farmácia com a qual o hospital mantém um acordo nesse sentido. 

        A preparação dos medicamentos manipulados começa após a validação da prescrição médica 

pelos farmacêuticos, ou seja, depois de verificada a segurança e a ausência de incompatibilidades. A 

execução da preparação pode ser atribuída a um farmacêutico ou a um TSDT sob supervisão de um 

farmacêutico. [8] [14] 
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        O operador deve escolher a técnica de preparação mais adequada e realizar os cálculos 

necessários, que deverão ser sempre alvo de uma segunda verificação. Deve equipar-se com 

vestuário apropriado e assegurar-se da disponibilidade e qualidade do material e matérias-primas, 

bem como se os equipamentos e utensílios necessários à preparação estão limpos e a funcionar 

corretamente. [8] [14] 

       O protocolo estabelecido para a preparação deve ser executado de forma a garantir que o produto 

final obtido possua o teor de substância ativa pretendido e satisfaça as exigências da monografia 

genérica sobre a fórmula farmacêutica que está inscrita na Farmacopeia Portuguesa, salvo exceção 

justificada e autorizada. [8] [14] 

      Nos SF do CHTMAD, a preparação das formas farmacêuticas não estéreis é feita em simultâneo 

com o preenchimento da ficha de preparação de medicamentos manipulados [8]. São registadas na 

ficha todas as informações relacionadas com a composição qualitativa e quantitativa, quantidade 

preparada, lotes e validades das matérias-primas. O rótulo da preparação é também anexado à ficha 

de preparação e deve conter: nome do local de trabalho (SF do CHTMAD), nome do DT, DCI, forma 

farmacêutica, dosagem, quantidade dispensada, PV, nome do doente ou número do processo clínico 

(se possível), entre outras informações relevantes. [8] 

      Como já referimos, no CHTMAD, a preparação de medicamentos manipulados é escassa, no 

entanto a suspensão oral para o tratamento de mucosites provocadas pelos tratamentos de 

quimioterapia é bastante requisitada. Esta suspensão é constituída por nistatina (antifúngico), 

lidocaína a 2% (anestésico local) e bicarbonato de sódio a 1,4% (corretor do pH – alcalinizante).  

       Durante o nosso estágio pudemos assistir à preparação da suspensão oral para o tratamento de 

mucosites. Na Figura 6 - ANEXO III está representada a “Suspensão Oral para o Tratamento de 

Mucosites” bem como a sua respetiva ficha de preparação.  

 

         4.2. Preparação de Formas Farmacêuticas Estéreis 

       Para a preparação de formas farmacêuticas estéreis é necessário que se reúnam condições de 

assepsia e esterilidade ideais, podendo só assim, garantir a diminuição da contaminação 

microbiológica e a inexistência de pirogénios. Para isso este tipo de preparações terá de ocorrer em 

áreas limpas, onde a entrada de pessoal e materiais é feita por antecâmaras, e com controlo de 

fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e pressão. 

 

         4.2.1. Preparação de Fármacos Citostáticos 

       É na Unidade Centralizada de Preparação de Citostáticos (UCPC) onde é feita a preparação e 

dispensa de medicamentos citostáticos ou citotóxicos. 

      Os Medicamentos Citotóxicos são a única forma farmacêutica estéril produzida nos SF do 

CHTMAD – Unidade de Vila Real. Na UCPC é feita a preparação de citostáticos necessários para o 

Hospital de Dia, para o Internamento da Unidade de Oncologia da Unidade de Vila Real e ainda para 

a Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros (Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE), para 

onde são enviados três vezes por semana. Para além disso, são ainda preparados fármacos 
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biológicos destinados a serem administrados por via intravenosa para a Medicina Auto-Imune, 

Reumatologia e Gastroentereologia (como é o caso do Infliximab para o serviço de 

Gastroenterologia). 

       Nesta unidade estão sempre presentes duas farmacêuticas e dois TSDT. Na UCPC existe uma 

sala limpa pertencente à Classe A destinada à preparação dos medicamentos citostáticos pelos 

TSDT. Esta mesma está equipada com uma Câmara de Fluxo Laminar de Segurança Biológica (CFL-

SB) de Classe II, Tipo B, com fluxo de ar unidirecional com velocidade constante e estipulada e um 

filtro High Efficiancy Particle Air (HEPA), capaz de reter 99,97% das partículas com diâmetro superior 

a 0,3 μm, garantindo assim um ambiente assético. A CFL-SB está permanentemente ligada de forma 

a prevenir ao máximo o surgimento de aerossóis. Na Figura 9 - ANEXO V está representada a sala 

de preparação equipada com a Câmara de Fluxo Laminar. 

       De forma a garantir a qualidade dos medicamentos citostáticos preparados do ponto de vista de 

assepsia e esterilidade, o acesso à câmara é efetuado de acordo com o Manual da Farmácia 

Hospitalar, existindo deste modo, uma antecâmara de passagem obrigatória onde se encontra o 

material de proteção necessário a utilizar durante preparação como batas, luvas, toucas e máscaras 

adequadas. [8] [11] [19] 

       Antes de qualquer preparação a sala destinada à preparação de citotóxicos é limpa com álcool a 

70% assim como após a produção dos fármacos. O controlo microbiológico do material, ambiente e 

operadores é realizado semanalmente na UCPC. 

       A preparação dos medicamentos citostáticos é da responsabilidade de dois TSDT (um TSDT 

operador e um TSDT de apoio ao operador) sob a supervisão de uma farmacêutica. Para a 

preparação é necessária a transferência do material e matérias-primas do exterior para o interior da 

sala de preparação. Esta transferência é feita pelo farmacêutico, que se encontra no exterior da sala, 

através de uma janela de dupla porta com um sistema duplo de encravamento, de modo a manter a 

pressão negativa no interior da sala. 

       O processo de preparação de medicamentos citostáticos inicia-se com a chegada da folha de 

prescrição médica que é entregue na UCPC pela AO. Para a preparação dos citostáticos é obrigatória 

a existência de uma prescrição médica e para a realização do ciclo de quimioterapia, o médico 

responsável necessita de dar um parecer positivo. Na prescrição devem constar as seguintes 

informações: dose do(s) medicamento(s) citostático(s), tempo previsto para a perfusão, solvente de 

diluição a utilizar e respetivo volume, ritmo e via de administração, diagnóstico, fármacos adjuvantes 

ao ciclo de quimioterapia, como antieméticos, anti-inflamatórios e de proteção gástrica e informações 

relativas ao doente e tratamento [8]. Juntamente com a prescrição é enviado um autocolante com a 

identificação do doente que é colado no Livro de Registos dos ciclos de quimioterapia, fazendo 

corresponder os fármacos dispensados ao doente a fazer o respetivo tratamento. 

        De seguida, é feita a confirmação da prescrição mediante o protocolo instituído bem como a 

confirmação dos dados do doente. Nas Figuras 10 e 11 - ANEXO V encontra-se o modelo da ficha 

de prescrição médica da Unidade de Oncologia. 

        A preparação dos medicamentos citostáticos na Unidade de Vila Real é realizada por volumetria, 

sendo de extrema importância, durante a análise do ciclo de quimioterapia, ter em atenção aos 

cálculos do volume de fármaco necessário bem como eventuais diluições ou reconstituições do 
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mesmo. Os cálculos da quantidade necessária de citotóxico são feitos geralmente tendo por base a 

superfície corporal do doente. De seguida é calculado o respetivo volume de citotóxico com base na 

quantidade de fármaco e na concentração do mesmo. 

       No caso de ser detetado algum erro de prescrição, este é reportado pela farmacêutica ao médico 

responsável. Depois de feitos os cálculos dos volumes necessários a medir, é elaborado um rótulo 

com a identificação do doente e todos os dados necessários à preparação do medicamento. [8] 

        De seguida, o farmacêutico prepara um tabuleiro em inox com:  

• Citostático e reconstituinte (quando aplicável); 

• Sistema de administração (quando aplicável); 

• Diluente (soro fisiológico 0,9 % ou glicose 5 %) (quando aplicável); 

• Rótulo de identificação. 

        Todo o material e matérias-primas enviados para o interior da câmara pela janela de dupla porta 

são sujeitos a uma primeira desinfeção com álcool a 70%, com recurso a um pulverizador. O registo 

dos fármacos utilizados, doses e lotes é feito numa ficha específica e destinada ao efeito. É também 

feito o registo dos lotes e validades dos sistemas spike e do material de apoio, como os soros, numa 

outra ficha de registo. 

        Já no interior da sala, o TSDT de apoio recebe o tabuleiro e confere os cálculos e o material 

recebido. De acordo com o indicado para cada fármaco, o TSDT acrescenta o restante material 

necessário para a preparação do citotóxico: agulha, sistema anti-gotagem (spikes) ou seringa. [19] O 

TSDT de apoio é também responsável por conferir as medições efetuadas pelo TSDT operador e 

verificar a existência de partículas em suspensão bem como a coloração, podendo estas inviabilizar 

a administração do fármaco. Torna-se, deste modo, imprescindível conhecer as propriedades dos 

diferentes fármacos, uma vez que alguns deles apresentam coloração. Como exemplo, temos o caso 

da Doxorrubicina que em solução apresenta uma coloração vermelha. 

        Após preparação do medicamento citotóxico, este mesmo tem de ser validado por um 

farmacêutico. Para isso, o TSDT de apoio mostra a preparação e o rótulo através de uma janela com 

visibilidade para o interior da câmara, sendo que o farmacêutico confere o nome do doente e o 

fármaco bem como o respetivo volume preparado. Após confirmação, o medicamento é colocado num 

invólucro de transporte de citostáticos e é colado o respetivo rótulo e a inscrição “Citostáticos”.  

        O farmacêutico recolhe o produto final através da janela de porta dupla e coloca-o posteriormente 

numa mala de transporte identificada com “Citostáticos”. O AO recolhe a mala de transporte 

juntamente com o livro de registos, onde o enfermeiro que é responsável pela administração assina 

e confirma a receção do medicamento citotóxico prescrito. [8] [19] 

        Em determinadas situações, como no caso do aparecimento de uma reação adversa num doente 

com um determinado medicamento citotóxico. O medicamento é preparado pode não ser 

administrado na totalidade, podendo-se avaliar a sua reutilização noutro doente, após ajuste da 

diluição, por forma a reduzir a despesa. Se tal não for possível, é preenchido o impresso de registo 

de inutilizações de citostáticos, onde se discrimina o nome do fármaco e o volume rejeitado, sendo o 

medicamento enviado para incineração.  

        Na UCPC existem kits (derrames / extravasão) e Programas de Prevenção de Controlo de Risco 

à Exposição a Citostáticos que abrangem todos os profissionais envolvidos na manipulação deste tipo 
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de medicamentos. Caso ocorra algum acidente com um medicamento citostático, ter-se-á de 

preencher um documento específico, destacando-se o nome do fármaco, a ocorrência sucedida e as 

medidas de socorro efetuadas. [19] 

        Durante o nosso estágio, estivemos durante duas semanas na UCPC, onde tivemos a 

oportunidade de participar em diferentes etapas da preparação de citostáticos, sempre sob a 

supervisão da farmacêutica responsável. Participámos na verificação e cálculo do volume de 

citostáticos, elaboração dos rótulos, dispensa do material necessário para a preparação, registos de 

lotes e ainda na verificação da informação constante no rótulo com a descrita no recipiente, após 

preparação do fármaco.  

  

         4.2.2. Nutrição Parentérica 

        A nutrição parentérica pode ser definida como o aporte, por via intravenosa, de nutrientes, 

recorrendo-se a esta quando a administração dos nutrientes por via oral ou entérica não é possível. 

        No CHTMAD – Unidade de Vila Real não se efetua a preparação de dietas destinadas à 

administração parenteral, uma vez que o número de doentes que necessita de recorrer a este tipo de 

alimentação é pequeno e porque já existem disponíveis no mercado diversos produtos destinados a 

este fim. Estas dietas encontram-se disponíveis para serem prescritas pelos médicos, podendo estas 

ser adicionadas de oligoelementos e vitaminas conforme as necessidades do doente a que se destina. 

No ANEXO VI estão apresentadas as Bolsas Bi e Tri-compartimentadas. 

        Existe também, um protocolo de cooperação estabelecido entre o CHTMAD e o Centro 

Hospitalar de S. João no Porto, para onde são encaminhadas as requisições. Este hospital é 

responsável pela sua preparação e envio, sobretudo para o Serviço de Neonatologia do CHTMAD.  

 

        4.3. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

       A distribuição é a última etapa do ciclo do medicamento, tendo como principais objetivos garantir 

o cumprimento da prescrição e racionalizar a distribuição dos medicamentos, garantir a administração 

correta do medicamento, monitorizar a terapêutica e diminuir os erros relacionados com a medicação 

(administração de medicamentos não prescritos, troca da via de administração, erros de doses, etc.). 

Assim a distribuição permite reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e 

manipulação dos medicamentos e racionalizar os custos com a terapêutica. [11] 

       De acordo com as Boas Práticas em Farmácia Hospitalar do Colégio da Especialidade da Ordem 

dos Farmacêuticos, a distribuição dos medicamentos num hospital divide-se em três categorias: [6] 

 

• A distribuição a doentes em regime de internamento: 

I. Sistema de Distribuição em Dose Unitária e/ou Individual  

II. Sistema de Reposição de Stocks Nivelados 

• A distribuição individualizada que engloba a dispensa de medicamentos sujeitos a 

legislação restritiva, como: 

I. Estupefacientes e Psicotrópicos  



Relatório de estágio em Farmácia Hospitalar | Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

15 
 

II. Hemoderivados 

• A distribuição a doentes em regime de ambulatório. 

 
        4.3.1. Distribuição Clássica 

       A distribuição clássica, ou tradicional, é o sistema mais simples para fazer chegar os 

medicamentos e outros produtos aos diferentes serviços do hospital. É utilizado para a reposição de 

stocks pré-estabelecidos de acordo com as necessidades de cada serviço. [11] 

       Os pedidos são elaborados pelo enfermeiro chefe, no sistema informático (GHAF), sendo estes, 

rececionados e verificados na farmácia. Os TSDT procedem à preparação do pedido sob a supervisão 

de um farmacêutico e os AO fazem o transporte até ao serviço requisitante onde é conferido e a folha 

de requisição é assinada e devolvida aos Serviços Farmacêuticos. [8] 

 

         4.3.2. Distribuição Individual em Dose Unitária 

        A Distribuição Individual em Dose Unitária (DIDU) consiste na dispensa das doses de 

medicamentos necessárias para cada utente, em regime de internamento, num período de 24 horas 

exceto casos de fim de semana ou feriado. Cada fármaco é dispensado na sua forma unitária e 

devidamente identificado pela DCI, dosagem, PV e lote. 

        Depois do médico efetuar a prescrição online, o farmacêutico faz a respetiva validação, 

verificando diversos parâmetros como a dosagem, frequência de administração, interações, 

duplicações de medicação, duração e adequação do tratamento ao doente. Após a validação, é 

elaborado um perfil farmacoterapêutico para cada doente, que é enviado para o Kardex®, 

representado na Figura 14 - ANEXO VII. Este equipamento possui armazenada uma grande 

quantidade de medicamentos e produtos farmacêuticos mais consumidos pelos serviços, permitindo 

fazer a distribuição dos medicamentos de forma mais rápida e eficiente, uma vez que a distribuição é 

feita por medicamento. [8] 

      Os TSDT retiram a medicação do Kardex®, segundo as informações fornecidas pelo 

equipamento, e fazem a sua distribuição por gavetas, que são devidamente identificadas com o nome 

e o número do processo do doente. Os produtos que não couberem nas gavetas são enviados 

separadamente estando também eles etiquetados com a identificação do doente. Caso determinado 

medicamento prescrito não exista armazenado no Kardex®, é emitido um mapa de incidências, onde 

surgem todos os medicamentos em falta no equipamento que devem ser colocados nas respetivas 

gavetas pelo TSDT. Se algum desses medicamentos não estiver disponível nos SF, há a emissão de 

um Alerta da Farmácia que é colocado na gaveta do doente.  

      Os medicamentos que necessitem de refrigeração são também preparados pelo TSDT. Neste 

caso a medicação é identificada com nome e o número do processo do doente e só é retirada do frio 

na hora da entrega. [8] 

      Podem existir alterações durante a preparação da DIDU, nomeadamente ao nível da prescrição 

médica ou até mesmo ao nível dos serviços (altas, mudanças de cama…), cabendo ao farmacêutico 
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a verificação no sistema informático da ocorrência das alterações e a elaboração de um mapa de 

diferenças para a correção das mesmas. 

      Quando a preparação da medicação é concluída, os AO transportam as malas de medicação, 

devidamente fechadas e identificadas até ao serviço correspondente. Alguns dos medicamentos 

como benzodiazepinas, estupefacientes, psicotrópicos e medicamentos de SOS, não são distribuídos 

pelo sistema de Distribuição Individual em Dose Unitária, pelo que são colocados nos Pyxis® dos 

serviços respetivos. [8]  No caso do serviço de internamento pediátrico, a preparação dos 

medicamentos é da responsabilidade do farmacêutico e o transporte da mala de medicação é feito 

com a maior segurança possível. 

 

        4.3.3. Reposição de Stock por Níveis 

       No CHTMAD, existe um sistema semiautomático de distribuição designado por Pyxis 

MedStation® em praticamente todos os serviços (Figura 15 - ANEXO VII). Este sistema é formado 

por vários módulos, constituídos por armários e/ou frigoríficos que possibilitam a abertura eletrónica 

das portas e gavetas e garantem o acesso aos medicamentos. O acesso ao Pyxis® é controlado e só 

permite a dispensa de um medicamento quando é feita a autenticação dos profissionais e são 

inseridos os dados do doente. Os medicamentos são armazenados e organizados por diferentes 

níveis de acordo com a segurança necessária: 

• Gavetas de baixa segurança: Permitem o acesso a todos os medicamentos existentes nos 

diferentes compartimentos da mesma; 

• Gavetas de segurança média: Formados por vários compartimentos fechados, que abrem 

apenas quando o medicamento é selecionado; 

• Gavetas de alta segurança: Permitem o acesso a um compartimento de cada vez, no qual 

se encontra apenas uma unidade do medicamento selecionado, normalmente 

psicotrópicos ou estupefacientes. 

       Os farmacêuticos fazem o levantamento das necessidades e falhas dos medicamentos 

armazenados nos Pyxis® regularmente, tendo em conta o stock mínimo e máximo ajustado para 

satisfazer as necessidades dos diferentes serviços. Sempre que um stock mínimo de determinado 

medicamento é atingido, este é incluído na lista de necessidades e falhas a que os farmacêuticos têm 

acesso, através da consola central do sistema Pyxis MedStation®. [8] 

      A medicação é preparada com base na lista emitida, para posterior reposição no Pyxis® pelo 

farmacêutico. Este deve conferir as quantidades existentes e armazenar a medicação de acordo com 

o princípio First Expire First Out (FEFO) e First In First Out (FIFO). 

      Este tipo de distribuição apresenta, apesar do controlo, alguma falhas, nomeadamente 

discrepâncias nos stocks dos medicamentos presentes nas gavetas de baixa e média segurança que 

permitem retirar mais do que uma unidade do fármaco. É por isso importante a manutenção regular 

dos stocks e o registo das diferenças identificadas por parte do farmacêutico. 

       Durante o nosso estágio realizámos diversas vezes a preparação da medicação mencionada na 

lista das necessidades. Tivemos também a possibilidade de auxiliar as farmacêuticas responsáveis 

na reposição da medicação nos Pyxis® dos diferentes serviços. 
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         4.3.4. Distribuição Personalizada de Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial ou Distribuição 

Individualizada 

        A Distribuição Individualizada de medicamentos abrange a distribuição de medicamentos e 

produtos farmacêuticos sujeitos a controlo especial, tais como Benzodiazepinas, Estupefacientes e 

Psicotrópicos, Hemoderivados, Estimulantes da Hematopoiese, Medicamentos Extra-Formulário e 

Material de Penso. [11] Consoante o tipo de medicação a dispensar, é utilizado um modelo específico 

de prescrição/distribuição, como a Justificação Extra-Formulário (ANEXO VIII) ou o Modelo de 

Requisição de Material de Penso (ANEXO IX).  

 

         4.3.4.1. Benzodiazepinas, Estupefacientes e Psicotrópicos 

       Segundo o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, todas as substâncias que devido ao grau 

elevado de dependência física e psíquica e aos efeitos secundários graves associados, devem ser 

sujeitas a um maior controlo e fiscalização relativamente ao seu consumo. Assim, como medida de 

controlo, a dispensa de fármacos da classe das benzodiazepinas, estupefacientes e psicotrópicos, 

pressupõe o correto preenchimento do Modelo nº 1509 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda 

(INCM) definido pela Portaria nº 981/98 de 8 de junho, correspondente ao Anexo X (Figura 4 - ANEXO 

I). [20] [13]  

       O modelo deve ser preenchido em duplicado com a DCI, forma farmacêutica, lote de fabrico, 

dosagem, informação do doente, sendo assinado pelo médico do serviço requisitante e pela Diretora 

dos SF, depois da verificação. O farmacêutico valida a prescrição e prepara a requisição, enviando-a 

de seguida para o serviço clínico juntamente com o duplicado do impresso.  Para além da dispensa 

propriamente dita, o preenchimento do Modelo nº 1509 da INCM é também obrigatório na 

transferência de medicamentos das classes anteriores entres as diferentes unidades do CHTMAD, e 

em serviços que não dispõem de Pyxis®. 

 

          4.3.4.2. Hemoderivados 

        Os medicamentos derivados do plasma humano constituem um grupo particular e diferenciado 

dentro das especialidades farmacêuticas. São constituídos por proteínas plasmáticas de interesse 

terapêutico que não são passíveis de serem sintetizadas por métodos convencionais, pelo que são 

obtidos a partir do plasma de dadores humanos saudáveis e submetidos a processos de 

fracionamento e purificação adequados.  

        O INFARMED é responsável pela libertação oficial de lotes de medicamentos de origem 

biológica, no qual se incluem os hemoderivados. Estes medicamentos são acompanhados 

obrigatoriamente por certificados de análise e pelo CAUL que são emitidos após uma avaliação 

detalhada da documentação de produção de cada lote individual e a realização de ensaios 

laboratoriais bem definidos. [21]  A prescrição desta medicação é feita conforme o Despacho conjunto 

n.º 1051/2000, que determina o preenchimento do Modelo n.º 1804 da INCM pelo médico prescritor 
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e pelo farmacêutico que dispensa, de forma a certificar a rastreabilidade dos lotes administrados a 

cada doente (ANEXO X). [22] [23] 

      Durante o nosso estágio, realizámos diversas vezes a dispensa dos medicamentos 

hemoderivados mais requisitados no CHTMAD, como a Albumina Humana a 20%, a Imunoglobulina 

anti-D (Rh+) e a Imunoglobulina Humana G, com o devido do modelo acima indicado. 

 

        4.3.4.3. Estimulantes da Hematopoiese 

       A legislação em vigor, para a cedência de eritropoetinas, nomeadamente o Despacho n.º 11 

619/2003, de 22 de maio (Condições de dispensa e utilização de medicamentos prescritos a doentes 

insuficientes renais crónicos e transplantados renais), o Despacho n.º 10/96, de 16 de maio (Acesso 

à Hormona Eritropoetina para os doentes insuficientes renais crónicos), o Despacho n.º 9 825/98, de 

13 de maio (Acesso ao medicamento Eritropoetina Humana Recombinante), e o Despacho n.º 

6370/2002, de 7 de março (Acesso aos medicamentos darbepoetina alfa, epoetina alfa e epoetina 

beta), regulam a prescrição, distribuição e a comparticipação dos estimulantes da hematopoiese aos 

doentes renais crónicos. [24] [25] [26] [27] 

       A distribuição deste tipo de medicamentos é feita de acordo com uma calendarização elaborada 

pelos serviços de nefrologia. Diariamente, o AO do serviço de nefrologia transporta a lista de doentes 

em hemodiálise que vão recorrer a estimulantes da hematopoiese. O farmacêutico responsável pelo 

serviço recebe a prescrição, valida-a e dispensa-a, com o cuidado de acondicionar devidamente os 

medicamentos numa mala refrigeradora. Faz o registo do lote distribuído e identifica as embalagens 

com as etiquetas dos doentes, para a enfermagem proceder à validação e administração dos 

medicamentos. 

       No nosso estágio realizámos, diariamente, a preparação e dispensa deste tipo de medicamentos 

sob supervisão da farmacêutica responsável. 

 

        4.3.4.4. Medicamentos Extra-Formulário 

       Os medicamentos que não constam no FHNM são prescritos pelo médico através do 

preenchimento de uma Justificação Extra-Formulário. Neste impresso próprio, o médico prescritor, 

descreve a justificação clínica do caso e faz a comparação da mais valia do medicamento que 

pretende prescrever com a alternativa terapêutica presente no FHNM (ANEXO VIII).  

        A CFT, ou quando necessário a CNFT, avalia a Justificação Extra-Formulário e emite um parecer 

que conduz à autorização ou não do medicamento. [11] 

       Com a autorização poderão verificar-se duas situações: 

• A introdução do medicamento no hospital, quando se apurar que o mesmo trará benefícios 

para um número alargado de doentes; 

• A autorização de utilização excecional, no caso de estar previsto o uso em apenas um 

doente. 
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       4.3.5. Distribuição em Regime de Ambulatório 

      A dispensa de medicamentos a doentes em regime ambulatório, por parte dos SF, apresenta 

como vantagens a redução dos custos relacionados com o internamento hospitalar, a diminuição dos 

riscos inerentes a um internamento e a possibilidade de o doente continuar o tratamento no seu 

ambiente familiar. A farmácia de ambulatório é uma unidade especializada na cedência de 

determinadas terapêuticas que exigem um maior controlo e vigilância, por poderem levar ao 

aparecimento de eventuais reações adversas graves e por necessitarem de um acompanhamento 

farmacêutico de forma a assegurar a adesão à terapêutica. Todos os medicamentos dispensados 

pela farmácia de ambulatório são comparticipados a 100%. [11] 

      Na farmácia de ambulatório são disponibilizados os medicamentos que se encontrem abrangidos 

por regimes especiais de comparticipação de dispensa exclusiva em farmácia hospitalar, de acordo 

com a legislação nacional em vigor. São exemplos as doenças infeciosas, algumas áreas de 

oncologia, a insuficiência renal crónica, a esclerose múltipla, entre outras. Segundo a Circular 

Normativa N.º 01/CD/2012, as quantidades a dispensar para tratamento de doenças crónicas a um 

doente não devem ultrapassar um período de trinta dias, no entanto podem existir exceções. 

Normalmente, são dispensados medicamentos até à consulta seguinte, não ultrapassando os 

sessenta dias. Existem situações excecionais, devidamente autorizadas pelo CA, cuja dispensa é 

feita para um período mais alargado. [28] 

       No CHTMAD - Unidade de Vila Real existem duas farmácias de ambulatório, uma no Edifício 

Central, e outra mais recente, no Edifício de Oncologia para uso exclusivo dos doentes daquele 

serviço. Para a dispensa dos medicamentos é necessária a apresentação de uma receita médica 

proveniente de determinado serviço, consulta ou Hospital de Dia. O farmacêutico valida a prescrição 

médica e verifica a identificação do doente e do médico. Uma vez averiguada a conformidade da 

prescrição, o farmacêutico deve ter atenção ao perfil farmacoterapêutico: início ou continuação da 

terapêutica, eventuais alterações da dosagem ou porventura interações medicamentosas não 

verificadas. No primeiro ato de dispensa é particularmente importante que a medicação seja recebida 

pelo próprio doente, de forma a que lhe sejam transmitidas as informações acerca do modo de 

administração, posologia, possíveis efeitos secundários, condições especiais de armazenamento dos 

fármacos, entre outros [8]. Nas vezes subsequentes, os medicamentos podem ser cedidos ao próprio 

ou ao cuidador, após a devida identificação.  

      O farmacêutico regista na receita e no guia de tratamento do doente as quantidades dispensadas, 

datando e assinando. Regista também o lote e a data de validade, sempre que se trate de 

medicamentos biológicos ou de medicamentos cedidos para tratamento pós-operatório de cirurgia em 

ambulatório. Por fim, efetua o débito por doente, e pede ao doente/cuidador para rubricar a receita 

[11] [28]. No ANEXO XI apresenta-se o exemplo de uma receita e guia de tratamento.  

       No nosso estágio, tivemos a possibilidade de realizar vários atendimentos na farmácia de 

ambulatório, no edifício central, sob a supervisão de uma farmacêutica. Pudemos também realizar os 

débitos no stock da medicação dispensada a fim de enviar a informação para faturação. 

       Durante as 2 semanas de estágio que estivemos na UCPC, tivemos ainda a oportunidade de 

assistir e participar na dispensa em ambulatório na farmácia do edifício de oncologia. 
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       5. Ensaios Clínicos no CHTMAD 

       A realização de ensaios clínicos de medicamentos para uso humano passou a ser regulada a 

nível nacional pela Lei de Investigação Clinica, a Lei n.º 21/2014, de 16 de abril alterada pela Lei n.º 

73/2015 de 27 de julho, e que, relativamente aos Ensaios Clínicos com Medicamentos de uso 

humano, revoga a Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto, passando a transpor a Diretiva 2001/20/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de abril. 

       A Lei n.º 21/2014, de 16 de abril estabelece o regime jurídico para a realização de estudos clínicos 

em Portugal e deste modo regulamenta toda a investigação clínica, abrangendo entre outros estudos 

clínicos, os ensaios clínicos definidos como “qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou 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”. [29] [30] De acordo com esta lei, o farmacêutico hospitalar é o profissional de saúde 

responsável pelo armazenamento e dispensa dos medicamentos experimentais. Os ensaios clínicos 

de medicamentos experimentais cursam com várias etapas obrigatórias para o seu desenvolvimento 

e aprovação no mercado e que estão apresentadas na Figura 2: 

Fase I Fase II Fase III Fase IV 

  

20-80 

Participantes 

  

Até vários meses 

  

Estuda a segurança 

  

  

100-300 

Participantes 

  

Até 2 anos 

  

Estuda a eficácia 

  

1000-3000 

Participantes 

  

1-4 anos 

  

Estuda a 

segurança, eficácia 

e a dose 

  

Milhares de 

Participantes 

  

Mais de 1 ano 

  

Estuda a eficácia a 

longo prazo; 

relação custo-

benefício 

Taxa de sucesso = 

70% 

Taxa de sucesso = 

33% 

Taxa de sucesso =  

25-30% 

Taxa de sucesso = 

70-90% 

Figura 2. Fases de um Ensaio Clínico. De acrescentar ainda a Fase 0, que 

corresponde aos ensaios pré-clínicos. Adaptado de [31] 

       

http://dre.pt/application/dir/pdf1s/2014/04/07500/0245002465.pdf
http://dre.pt/application/dir/pdf1s/2014/04/07500/0245002465.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/69879383
https://dre.pt/application/conteudo/69879383
https://dre.pt/application/conteudo/69879383
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2004/08/195A00/53685378.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2004/08/195A00/53685378.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2001_20/dir_2001_20_pt.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2001_20/dir_2001_20_pt.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2001_20/dir_2001_20_pt.pdf
https://www.sns.gov.pt/institucional/investigacao-em-saude-2/
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 O INFARMED e a Comissão de Ética Competente (CEC) são responsáveis pelo supervisionamento 

da realização do estudo clínico e pela manutenção das condições necessárias ao seu 

desenvolvimento. Quanto à Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), cabe-lhe 

assegurar a implementação dos princípios de boas práticas clínicas e orientações científicas relativas 

aos ensaios clínicos. [29] 

       Para a realização de um ensaio clínico no CHTMAD existem 4 entidades fundamentais :1) o 

médico investigador responsável pelo ensaio clínico; 2) o promotor que é a pessoa, singular ou 

coletiva, o instituto ou o organismo responsável pela conceção, realização, gestão ou financiamento 

de um estudo clínico; 3) o monitor que é o profissional, dotado da necessária competência científica 

ou clínica, designado pelo promotor para acompanhar o estudo clínico e para o manter 

permanentemente informado, relatando a sua evolução e verificando as informações e dados 

coligidos; 4) e por fim os serviços farmacêuticos, nomeadamente o farmacêutico responsável pelos 

ensaios clínicos. [29] 

       Para a implementação e realização de um novo ensaio clínico, este tem de ser acordado entre o 

CA e o promotor do ensaio, responsável por fornecer toda a documentação e informação acerca do 

ensaio. O ensaio só tem início após autorização pelo Conselho de Administração do hospital. Os SF 

são contactados pelo promotor ou monitor para a realização do ensaio, sendo agendada uma reunião, 

ou visita de início, onde toda a equipa interveniente é apresentada e para conhecimento das 

características do ensaio clínico e do respetivo protocolo. Nesta fase, é entregue aos SF o 

medicamento experimental e o dossier do ensaio, que inclui toda a documentação referente ao 

mesmo, o “Dossier da Farmácia”. [8] 

       No CHTMAD são apenas realizados ensaios de Fase II e III, ou seja, só com participantes 

doentes. O médico investigador propõe os doentes a incluir no ensaio clínico após análise do seu 

perfil, com base no cumprimento dos critérios de inclusão previamente definidos pelo promotor. O 

médico é também responsável por explicar ao doente todo o procedimento de forma detalhada bem 

como como os riscos associados, pedindo-lhe o seu consentimento informado. [29] 

       No momento da receção do medicamento experimental o farmacêutico tem de verificar a 

quantidade recebida, o número de lote, PV, acondicionamento (embalagem e temperatura) e o 

número do kit. A guia de remessa é sempre assinada, datada e arquivada no dossier do ensaio clínico 

e todas as deficiências detetadas devem ser registadas sendo o promotor do ensaio informado via 

IWRS, IVRS ou via e-mail. O farmacêutico responsável preenche o modelo definido pelo promotor 

para o registo de receção do medicamento experimental, ficando registado a receção do kit com o 

respetivo número, lote, prazo de validade e o nome do farmacêutico que conferiu o medicamento 

experimental. De acordo com o ensaio, este registo poderá ser efetuado apenas informaticamente. O 

medicamento experimental é depois armazenado em local destinado a esse efeito, de acordo com as 

condições de conservação exigidas pelo promotor. [8] 

       Após a randomização do doente identificado, de acordo com as especificidades do ensaio, 

procede-se à dispensa mediante a prescrição médica. Na identificação do medicamento é apenas 

indicado o seu número de randomização, e não o seu nome, bem como o nome do protocolo e o 

nome da medicação do estudo, tal como designada no ensaio. 
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       No momento da dispensa do medicamento experimental pelo farmacêutico responsável, é 

preenchido um modelo que é definido pelo promotor de modo a documentar toda a informação. A 

dispensa do medicamento pode ser feita ao doente ou ao profissional hospitalar intermediário 

previamente acordado. 

      Posteriormente, o farmacêutico recolhe o medicamento experimental não administrado e 

embalagens vazias (blisters ou frascos), sendo a devolução registada de acordo com as normas 

impostas. A medicação fica então na posse dos SF, até monitorização, contabilização e reconciliação 

pelo monitor do ensaio. 

      De acordo com o definido pelo promotor, o monitor deslocar-se-á aos SF, para monitorização do 

respetivo ensaio. [8] [29] 

      A Lei n.º 21/2014 define a existência de uma plataforma online, o Registo Nacional de Estudos 

Clínicos (RNEC), na qual constam todos os ensaios clínicos a decorrer em Portugal, que permite uma 

mais fácil comunicação entre os diferentes grupos de investigação. 

      No CHTMAD – Unidade de Vila Real estão a decorrer atualmente 12 ensaios clínicos, 5 na 

especialidade de oncologia, 1 em pediatria, 4 em cardiologia e 2 em hepatologia.  

      Durante o nosso estágio, tivemos a oportunidade de assistir a todo o circuito do medicamento 

experimental no CHTMAD, onde todos os aspetos e particularidades nos foram devidamente 

explicados. Assistimos, várias vezes, à receção deste tipo de medicamentos e ao seu processo de 

verificação bem como a todos os passos que são necessários efetuar até ao seu armazenamento. 

Durante o nosso estágio pudemos ainda participar em várias visitas de início de monitorização de 

ensaios clínicos a decorrer no CHTMAD - Unidade de Vila Real. 

 

        6. Erros na Medicação 

       A Agência Europeia do Medicamento (European Medicines Agency (EMA)) define o conceito de 

Erro de Medicação como a falha não intencional no processo de tratamento farmacológico que leva 

a, ou tem potencial para, produzir dano no doente. [32] 

      Quando ocorre um erro de medicação no hospital, este é reportado por um profissional de saúde 

através do preenchimento de uma ficha, apresentada no ANEXO XII. 

      São vários os tipos de erros que podem ser cometidos, entre eles os mais comuns, prescrição de 

dose errada ou validação de dose ou frequência errada ou até mesmo na administração. 

      Os erros de medicação são classificados mediante o grau de gravidade em: 

• Erro do Tipo A: quando as situações podem induzir em erro; 

• Erro do Tipo B: quando o erro ocorre, mas não chega ao doente; 

• Erro do Tipo C: quando o erro afeta o doente diretamente. 

       Quando ocorre um erro do tipo C, implica avisar imediatamente o médico que seja responsável 

pelo serviço para que a situação clínica do doente seja avaliada. 

        No final de cada mês, é enviado um relatório de Erros de Medicação pelo Gestor do Erro de 

Medicação à CFT, ao Gabinete de Qualidade e aos Diretores e Enfermeiros-Chefes dos serviços. 

Sempre que o erro pertença à categoria A ou B, ou seja, quando o erro causado não afetou o doente, 
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é elaborado um impresso pelo profissional de saúde que o detetou, que é arquivado numa pasta 

específica [8] 

       No decorrer do nosso estágio realizámos, várias vezes, o registo informático de erros na 

medicação, e pudemos perceber quais são o tipo de erros mais frequentes e a importância da sua 

notificação e registo. 

 

       7. Pedidos de Informação 

      Sendo o farmacêutico o “especialista do medicamento”, uma das funções dos SF é dispensar 

informação sobre os medicamentos aos doentes, mas também aos demais profissionais de saúde. 

Assim, devido ao crescente número de novos medicamentos que vão surgindo e que se encontram 

disponíveis, tornou-se necessário a criação de um Centro de Informação do Medicamento (CIM). O 

CIM contém toda a informação científica apropriada dos medicamentos que se encontram disponíveis 

para serem prescritos e utilizados no hospital, podendo os profissionais de saúde fazer uso desta 

informação. 

       A transmissão de informação sobre medicamentos pode ser passiva ou ativa. [11] A informação 

ativa, também denominada de informação proativa, corresponde àquela em que os SF fazem uma 

recolha autónoma de informação relevante. Esta informação pode, posteriormente, ser transmitida 

recorrendo-se a folhetos informativos ou então via e-mail ou internet. A informação passiva, também 

designada de informação solicitada, refere-se às respostas dadas às questões que são colocadas 

pelos profissionais de saúde. Este pedido pode ser feito pessoalmente, por via telefónica ou escrito. 

Assim, após a questão chegar até aos SF, efetua-se um registo num modelo próprio, “Pedido de 

informação” (ANEXO XIII). 

       Caso o pedido de informação contenha uma questão que nunca tenha sido colocada antes, é 

realizada uma pesquisa bibliográfica pelo farmacêutico. Para responder à maioria das questões 

colocadas, que se referem a como administrar fármacos por via parentérica recorre-se, 

principalmente, ao “Guia de preparação e administração de medicamentos por via parentérica”. Outra 

fonte de informação extensamente utilizada é o Resumo das Características do Medicamento (RCM) 

dos respetivos medicamentos. 

       No modelo “Pedido de Informação” é registada a resposta elaborada, as fontes utilizadas, a 

identificação do farmacêutico que efetuou a resposta, o número de registo e o tempo de resposta. [9] 

       Durante o nosso estágio tivemos a oportunidade de registar informaticamente respostas a vários 

pedidos de informação, sendo estes posteriormente impressos e arquivados num dossier específico. 

Pudemos também intervir na resposta a alguns pedidos de informação colocados por diversos 

profissionais de saúde.  

 

     8. Emergência Hospitalar e SF 

     Em situações de emergência, nomeadamente situações que impliquem reanimação 

cardiorrespiratória, o hospital dispõe em todos os serviços, de carros de emergência. Deste modo, os 

SF do CHTMAD dispensam medicação 24 horas por dia em qualquer situação. Os carros de 
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emergência são estruturas móveis ou transportáveis que comportam um conjunto de equipamentos, 

fármacos e outros materiais que poderão ser necessários em emergência hospitalar. A primeira 

gaveta do carro de emergência é destinada a fármacos de primeira linha em situações de emergência, 

de acordo com as normas do CHTMAD.  

     Os carros de emergência necessitam de ser sujeitos a processos de manutenção e verificação 

específicos tais como o teste semanal do desfibrilhador e a verificação diária da pressão da garrafa 

de oxigénio.  É necessário igualmente verificar, mensalmente, os prazos de validade dos 

medicamentos que o carro de emergência possui, bem como avaliar a necessidade de medicação e 

averiguar a gestão dos stocks com especial atenção. Sempre que o prazo de validade se encontra 

próximo de expirar, o farmacêutico é responsável por efetuar a troca do medicamento com prazo de 

validade curta pelo de validade mais longa. 

      Durante o nosso estágio tivemos a oportunidade de efetuar a substituição de medicação dos 

carros de emergência cujo prazo de validade se encontrava próximo de expirar, ou seja, trocar o de 

validade curta pelo de validade mais longa. [8] [33] 

 

       9. Atividades Complementares 

      Durante o nosso estágio nos SF do CHTMAD – Unidade de Vila Real, tivemos a oportunidade de 

contactar, para além dos farmacêuticos, com diversos profissionais de saúde e visitar os vários 

serviços que constituem o hospital. Desta forma pudemos compreender melhor o funcionamento 

desta grande unidade de saúde e o modo como se interligam as diversas equipas de profissionais 

dos demais serviços, que contribuem para o correto funcionamento do sistema. 

      Tivemos a oportunidade de visitar o Hospital de Dia de Hemodiálise e ainda usufruir de uma 

pequena apresentação do serviço pelo enfermeiro-chefe. Este serviço é destinado aos doentes renais 

crónicos, onde realizam as suas sessões de hemodiálise três vezes por semana. As sessões estão 

organizadas em dois turnos (segunda, quarta e sexta; e terça, quinta e sábado) para que possam 

atender o maior número de doentes.  

      Também tivemos a oportunidade de visitar o Serviço de Análises Clínicas onde pudemos observar 

a realização do teste-controlo para a monitorização de fármacos imunossupressores. Esta é uma 

análise frequente realizada no CHTMAD - Unidade de Vila real, dado o elevado número de doentes 

renais transplantados que são seguidos neste hospital. 

      O farmacêutico, como profissional de saúde deve manter-se sempre atualizado, técnica e 

cientificamente, dos novos medicamentos que são lançados no mercado. Assim sendo, no decorrer 

do nosso período de estágio tivemos a oportunidade de assistir a duas formações no âmbito da 

utilização de novos fármacos nas instalações do CHTMAD-Vila Real. A primeira relativa ao novo e 

pioneiro medicamento específico para o tratamento preventivo da enxaqueca, o Erenumab, por parte 

do grupo farmacêutico Novartis. O Erenumabe é assim, o primeiro anticorpo monoclonal totalmente 

humano desenvolvido especificamente para bloquear os recetores do peptídeo relacionado com os 

genes de calcitonina (CGRP), responsável por desencadear crises de enxaqueca. A segunda 

formação foi relativa ao fármaco Rituximab, uma vez que o CHTMAD - Unidade de Vila Real iria, 

naquele momento, começar a utilizar este fármaco agora de um novo fornecedor, a Sandoz. Esta 
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formação teve como objetivo abordar questões relacionadas com o modo de administração, 

velocidade de perfusão e reações adversas. 

      Tivemos também a oportunidade de visitar a Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros 

(Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE) e de conhecer o funcionamento deste hospital, 

nomeadamente a parte do Hospital de Dia de Oncologia, sendo como já referido o CHTMAD - Unidade 

de Vila Real responsável pela preparação e envio dos ciclos de quimioterapia efetuados nesta 

unidade. 

      Na sequência da pandemia COVID-19, tivemos a oportunidade de assistir a uma palestra 

destinada essencialmente ao Serviço de Urgência com o objetivo de fornecer informações 

importantes sobre o curso da infeção e como é que deveria ser a conduta dos profissionais de saúde, 

nomeadamente, médicos e enfermeiros e assistentes operacionais mediante a apresentação de um 

caso suspeito. 

      A propósito do uso dos antibióticos, a Dra. Cláudia apresentou-nos o programa PPCIRA. O 

Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos foi criado, em 

consequência do Despacho nº 2902/2013 de 22 de fevereiro, com o objetivo de reduzir a taxa de 

infeções associadas aos cuidados de saúde, promover o uso correto dos antimicrobianos e diminuir 

a taxa de microrganismos com resistência aos antimicrobianos [34]. Desde a sua criação, conseguiu-

se racionalizar o uso dos antimicrobianos de largo espetro apenas para as situações de necessidade 

justificada, contribuindo assim para a diminuição das resistências bacterianas aos antimicrobianos. 

 

     Conclusão 

      Durante os dois meses do nosso estágio nos SF do CHTMAD-Unidade de Vila Real tivemos o 

privilégio de poder integrar uma equipa multidisciplinar com vasta experiência e participar de forma 

ativa em todas as atividades correspondentes ao ciclo do medicamento. Com este estágio tivemos a 

oportunidade de experienciar na pele uma das saídas profissionais que a nossa formação académica 

nos possibilita bem como compreender a importância inquestionável do farmacêutico hospitalar, que 

integrando os SF, desempenha um papel imprescindível na promoção da saúde e bem-estar do 

doente. Os SF do CHTMAD permitiram-nos assim desenvolver novas competências, ao nos 

proporcionaram um estágio muito enriquecedor do ponto de vista científico e pessoal. Para além deste 

serviço, tivemos a oportunidade de conhecer diversos outros serviços do hospital bem como os 

demais profissionais de saúde e perceber a dinâmica e articulação entre todos eles. 

     Concluído o nosso estágio curricular em farmácia hospitalar, consideramos ter sido uma 

experiência muito positiva e gratificante tanto a nível pessoal como a nível profissional enquanto 

futuros farmacêuticos. 
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ANEXO I - IMPRESSO PARA A REQUISIÇÃO DE ESTUPEFACIENTES, 

PSICOTRÓPICOS E BENZODIAZEPINAS 

 

 

Figura 3. Impresso para a Requisição de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas.  

 

 
Figura 4. Impresso para a Requisição e Dispensa de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas. Adaptado de 

[13]. 
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ANEXO II – ARMAZÉM GERAL 

  

Figura 5. Armazém Geral para Armazenamento de Medicamentos e Produtos 
Farmacêuticos. 
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ANEXO III – PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

 

 

 

Figura 6. Suspensão oral para o tratamento de mucosites e respetiva ficha de preparação  
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ANEXO IV – REEMBALAGEM E ROTULAGEM DE DOSES UNITÁRIAS SÓLIDAS  

 

 

Figura 7. Máquina de Embalamento de Cápsulas e Comprimidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Rotulagem dos Medicamentos Embalados. 
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ANEXO V – PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS CITOSTÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sala de Preparação Equipada com Câmara de Fluxo Laminar. 
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Figura 10. Ficha de Prescrição Médica na Unidade de Oncologia (1). 

 

 

Figura 11. Ficha de Prescrição Médica na Unidade de Oncologia (2). 
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ANEXO VI – EXEMPLOS DE BOLSAS PARA NUTRIÇÃO PARENTÉRICA 

COMERCIALIZADAS 

 

 

  

Figura 12. Bolsa Bi-Compartimentada. 

Figura 13. Bolsa Tri-Compartimentada. 
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ANEXO VII – SISTEMA KARDEX® E SISTEMA PYXIS® 

 

 
Figura 14. Sistema Semi-Automatizado, Kardex®. 

  

 

Figura 15. Sistema de Distribuição Semi-Automatizado, Pyxis®. 
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ANEXO VIII – JUSTIFICAÇÃO EXTRA-FORMULÁRIO 

 

 

Figura 16. Justificação Extra-Formulário.  
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ANEXO IX – FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO 

 

 

 
Figura 17. Modelo de Requisição de Material de Penso. 
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ANEXO X – MODELO REFERENTE À UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

HEMODERIVADOS 

 

 

Figura 18. Modelo Nº1804 Referente à Utilização de Medicamentos Hemoderivados. 
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ANEXO XI – RECEITA E GUIA DE TRATAMENTO PARA A DISPENSA DE 

MEDICAMENTOS EM AMBULATÓRIO 
 

 

 

Figura 19. Exemplo de Receita e Guia de Tratamento para a Dispensa de Medicamentos em Ambulatório.  
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ANEXO XII – REGISTO DE ERROS DE MEDICAÇÃO 

 

 

 
Figura 20. Impresso para Registo de Erros de Medicação. 
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ANEXO XIII – PEDIDO INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS 

 

 

 

 Figura 21. Exemplo de um Pedido de Informação. 
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