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Resumo 

 

O Farmacêutico Comunitário assume um papel primordial na melhoria do acesso aos 

cuidados de saúde, na promoção da saúde e na consciencialização para o uso seguro e eficaz dos 

medicamentos no sentido de assegurar que a população usufrui de um benefício terapêutico 

máximo. As farmácias comunitárias são muitas vezes o primeiro ponto de contacto entre o 

cidadão e o sistema de saúde, dada a sua acessibilidade e proximidade às comunidades. Assim, o 

farmacêutico comunitário estabelece relações de proximidade com os utentes que serve, sendo 

estes vínculos essenciais para uma comunicação eficaz. O estágio na farmácia comunitária visa a 

integração nas diferentes áreas de atuação, nomeadamente na preparação, aquisição, 

armazenamento, distribuição, administração, dispensa de produtos de saúde e na gestão da 

terapêutica medicamentosa, no sentido de completar a formação do futuro farmacêutico.  

O presente relatório relata o meu percurso enquanto estagiária na Farmácia Borralho, 

reunindo o conjunto de atividades farmacêuticas por mim exercidas e os projetos desenvolvidos. 

Assim, o relatório está organizado em duas partes distintas: a parte I, que descreve as diferentes 

valências de atuação da farmácia comunitária, e a parte II, onde se apresentam os projetos 

desenvolvidos. Desta forma, ao longo da parte I, após uma breve introdução e apresentação da 

Farmácia Borralho, percorro todas as valências da farmácia comunitária, descrevendo as funções 

e responsabilidades requeridas, normas e procedimentos, e expondo de uma forma sucinta a minha 

experiência em cada uma delas. Relativamente aos dois projetos desenvolvidos, descritos na parte 

II, foi realizado um inquérito para avaliar os hábitos de desparasitação dos animais de estimação 

e umas tabelas, para uso interno, que reúnem informação sobre os desparasitantes vendidos na 

farmácia. Nesta secção apresento o enquadramento, objetivos, métodos, resultados e conclusões 

destes projetos.  

A oportunidade de viver o dia-a-dia de um farmacêutico comunitário durante 4 meses na 

Farmácia Borralho teve um impacto imensurável, quer a nível pessoal e quer a nível profissional. 

Durante este período, adquiri conhecimentos e competências essenciais enquanto futura 

farmacêutica. Para além de toda a formação inerente ao estágio, o desenvolvimento dos projetos 

proporcionou-me a oportunidade de assumir um papel interventivo junto da comunidade, bem 

como a expansão dos meus conhecimentos na área do medicamento veterinário. Por fim, constatei 

que as competências sociais do farmacêutico são, sem dúvida, as mais complexas e as mais 

importantes para este poder atuar de uma forma plena.  
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Parte I 

1. Introdução 

A farmácia comunitária, dada a sua acessibilidade à comunidade, constitui-se muitas 

vezes a primeira linha de cuidados de saúde. O farmacêutico comunitário assume, assim, um papel 

preponderante na defesa da saúde pública e do bem-estar da população, promovendo o uso 

racional dos medicamentos e minimizando os riscos decorrentes da sua utilização[1][2]. A atuação 

do farmacêutico comunitário estende-se para além das atividades dirigidas ao medicamento, 

assumindo responsabilidades sociais, como a capacidade de sensibilizar a população para a 

adoção de estilos de vida saudáveis e de promover a literacia em saúde[3]. Assim, os serviços 

prestados pelos farmacêuticos nas farmácias comunitárias não se resumem à cedência de 

medicamentos e produtos de saúde, constituindo uma parte fundamental para o bom 

funcionamento do sistema de saúde[4].  

Tive a oportunidade de realizar o meu estágio na Farmácia Borralho (FB), no Porto, entre 

11 de maio e 11 de setembro de 2020. Durante o período de estágio, fui acompanhada e orientada 

pela farmacêutica adjunta substituta da FB, Maria José Mendonça, bem como por todos os 

elementos da FB, que sempre se demonstraram totalmente disponíveis. O presente relatório visa 

descrever de forma clara e sucinta todas as vertentes com que tive contacto, atividades realizadas 

e projetos desenvolvidos durante o estágio na Farmácia Borralho. Na Tabela 1 é apresentado o 

cronograma das atividades desenvolvidas ao longo dos meses de estágio.  

Tabela 1- Cronograma das atividades realizadas no período de estágio. 

Atividades Realizadas Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Controlo de prazos de validade e stock      

Receção e conferência de encomendas      

Armazenamento dos medicamentos e outros 

produtos 

     

Observação de atendimentos      

Introdução ao sistema informático de atendimento       

Atendimento ao balcão com supervisão      

Atendimento ao balcão autónomo      

Auxílio na preparação de campanhas promocionais      

Medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos      

Desenvolvimento do Projeto I      

Desenvolvimento do Projeto II      
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2. Farmácia Borralho 

2.1. Localização e Perfil de Utentes 

A FB localiza-se na Avenida de Fernão de Magalhães, número 692, freguesia do Bonfim, 

no concelho do Porto. Na proximidade da farmácia, situa-se uma clínica médica, a Clínica do 

Bonfim, e o Hospital Joaquim Urbano.  A Diretora Técnica (DT) da FB é Dra. Maria da Conceição 

Cabral, que integra uma sociedade à qual pertence a Farmácia Moderna (FM), situada na cidade 

de Ílhavo. O principal público-alvo da farmácia são utentes habituais, que são na sua maioria 

idosos polimedicados.  

2.2. Horário de Funcionamento 

O horário de atendimento ao público da FB é das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira, sem 

interrupção para almoço, e das 9h às 13h ao sábado, estando encerrada aos domingos. No entanto, 

face ao contexto de pandemia de COVID-19, a FB encontrava-se fechada para almoço das 13h-

14h, entre os meses de março e maio.  

2.3. Recursos Humanos 

A equipa da FB é constituída por quatro farmacêuticas: a Diretora Técnica e Proprietária 

Dra. Maria Conceição Cabral, a farmacêutica adjunta substituta Maria José Mendonça, Andreia 

Lima e Sofia Ferreira.  

Para além do quadro farmacêutico, a equipa da FB inclui também o sócio-gerente Pedro 

Cabral, três técnicos auxiliares de Farmácia, José Cunha, Margarida Pontes e Rute Ferreira, e uma 

auxiliar de limpeza, Cátia Ribeiro. 

2.4. Espaço Físico 

2.4.1. Exterior 

O espaço exterior da FB cumpre os requisitos da legislação aplicáveis, sendo profissional 

e facilmente identificável. A FB encontra-se ao nível da rua, estando identificada por um letreiro 

com a designação da farmácia e o símbolo “cruz verde” das farmácias. A montra promove 

campanhas promocionais em vigor de produtos de saúde e bem-estar, sendo que os produtos 

publicitados são escolhidos de acordo com as possíveis necessidades dos utentes.  

2.4.2. Interior 

A FB apresenta dois andares e distinguem-se 3 áreas: a área de atendimento ao público, 

o Back Office e a área destinada às pausas e refeições.  

A área de atendimento ao público, para além dos balcões de atendimento e dos lineares 

de exposição de produtos, inclui também um gabinete de atendimento personalizado, um gabinete 

que se destina a consultas de nutrição e outro gabinete atualmente vazio. Nesta área, existem 

quatro balcões disponíveis para o atendimento. No entanto, face à pandemia COVID-19 e, no 

sentido de garantir a distância de segurança entre utentes, eram apenas utilizados três balcões. 

Neste espaço, os lineares que expõem produtos cosméticos encontram-se na zona de entrada, 
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estando facilmente visíveis e acessíveis. Existem lineares específicos para determinadas 

categorias como veterinária, geriatria, dietética, higiene oral, cuidados para mães e bebés. Durante 

o estágio, apercebi-me do cuidado constante com a organização dos lineares e fiquei várias vezes 

responsável pela disposição de produtos. O gabinete de atendimento personalizado constitui-se o 

espaço reservado para os serviços farmacêuticos como a medição de parâmetros bioquímicos, 

medição da pressão arterial, administração de injetáveis e troca de seringas. Este gabinete 

constitui também um espaço que permite a partilha de conversas de caráter mais confidencial dos 

utentes. Estes serviços farmacêuticos, durante a fase inicial da pandemia, não foram 

disponibilizados aos utentes, exceto a realização de trocas de seringas. No entanto, durante o meu 

estágio, tive oportunidade de presenciar a reabertura destes serviços.  

O Back Office inclui a área de armazenamento dos medicamentos e outros produtos, o 

espaço destinado para o envio e receção de encomendas e o escritório destinado à gestão interna 

da farmácia. O posto de trabalho reservado para o envio e receção de encomendas é composto por 

um balcão, com um computador e um leitor ótico, cujo espaço permite a divisão dos produtos 

rececionados por ordem de stock existente. O quadro Kaizen encontra-se exposto nesta área, 

permitindo a comunicação constante de objetivos traçados, metas periódicas e do desempenho 

geral da equipa. Relativamente às instalações sanitárias, existem duas casas de banho, que se 

encontram distribuídas pelos dois pisos. O laboratório, localizado no piso superior, usualmente 

não é utilizado para a preparação de medicamentos manipulados, tendo sido utilizado neste 

contexto de pandemia para a preparação da solução desinfetante. Durante o meu estágio, realizei 

o inventário dos materiais e equipamentos presentes no laboratório.  

2.5. Sistema Informático 

No que diz respeito ao Sistema Informático (SI), a FB utiliza o Sifarma®2000, 

desenvolvido pela Glintt®. Para além deste SI, tive ainda a oportunidade de contactar com o novo 

módulo de atendimento do Sifarma®. No entanto, dadas as fragilidades e lacunas existentes do 

sistema em implementação, executei a maioria das funções no Sifarma®2000.  

3. Gestão em Farmácia Comunitária 

3.1. Grupo de Compras 

O agrupamento das farmácias em grupos organizados permite a criação de melhores 

condições financeiras e tecnológicas, comparativamente às condições individuais. Assim, a FB 

pertence ao grupo Health Porto, no sentido de beneficiar dos seus serviços que visam a criação de 

valor.  
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3.2. Gestão de Encomendas 

3.2.1. Realização de Encomendas 

Na FB, as encomendas diárias, cujo objetivo é a reposição do stock definido pela 

farmácia, realizam-se sempre no mesmo horário (até às 13h e fim do dia). Estas são geradas 

automaticamente pelo SI, tendo em conta os níveis mínimos e máximos definidos previamente 

para cada produto, podendo ser ajustadas pelo Farmacêutico responsável. Na FB, o fornecedor 

principal é a Alliance Healthcare®, realizando-se também encomendas à Cooprofar® e, 

pontualmente, à Empifarma®. Em caso de rutura de stock de um determinado produto nos 

fornecedores, averigua-se a existência do produto na Farmácia Moderna e, se este existir, faz-se 

a transferência entre farmácias.  

As encomendas instantâneas são efetuadas através do SI durante o atendimento, o que 

permite informar o utente acerca da disponibilidade do produto, do preço e da data de entrega na 

farmácia. As encomendas diretas aos laboratórios normalmente têm como objetivo obter melhores 

condições comerciais. Na FB estas encomendas são muitas vezes realizadas em conjunto com a 

FM a determinadas marcas de cosmética e outros laboratórios. Efetuam-se encomendas via 

telefónica quando surgem dúvidas durante o atendimento que podem ser relativas a diversos 

aspetos como ao códigos dos produtos, a produtos novos, à previsão de chegada ao mercado de 

determinado medicamento esgotado, entre outros. O pedido de medicamentos rateados aos 

armazenistas também é realizado por via telefónica.  

Durante o estágio, para além da oportunidade de perceber toda a dinâmica de realização 

de encomendas diárias e encomendas diretas aos laboratórios, realizei encomendas instantâneas 

e encomendas por via telefónica, muitas vezes de forma completamente autónoma.  

3.2.2. Receção de Encomendas  

A receção e verificação de encomendas, apesar de se constituir um processo de fácil 

execução técnica, exige muito concentração no sentido de garantir que os produtos encomendados 

correspondem aos produtos entregues e, sobretudo, assegurar que estes produtos reúnem as 

devidas condições para serem dispensados (integridade do produto e prazo de validade). 

Enquanto estagiária da FB, a oportunidade de rececionar encomendas revelou-se das 

primeiras atividades realizadas. Após uma breve explicação sobre o processo, rececionei pela 

primeira vez uma encomenda sob supervisão de uma farmacêutica. Nos momentos posteriores, 

rececionei sempre de uma forma autónoma, sem nunca deixar de expor as dúvidas que surgiram. 

Neste sentido, esta atividade integrou-se na minha prática diária do estágio, proporcionando mais 

uma oportunidade de contacto com os produtos e com o sistema informático.  

3.2.3. Devolução de Encomendas 

A devolução de encomendas pode ser necessária em determinadas situações, 

nomeadamente quando os produtos são solicitados por engano, quando se trata de produtos com 

prazo de validade expirado, produtos danificados, produtos reservados por utentes que desistiram 
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da compra ou produtos faturados com preço diferente do indicado na embalagem, entre outros. 

Para efetuar a devolução de encomendas, procede-se ao registo no sistema informático, que emite 

uma nota de devolução onde constam informações como a designação do produto devolvido e a 

quantidades a devolver, o preço de compra, o motivo da devolução e o número da fatura de 

origem. 

Como estagiária, tive a oportunidade de efetuar a devolução de vários produtos, 

principalmente por engano próprio durante a realização da encomenda (por exemplo duplicação 

do pedido), ou por desistência do utente face ao produto solicitado.  

3.3. Armazenamento 

No armazenamento dos medicamentos e outros produtos é utilizado o modelo FEFO-

First-Expired-First Out, o qual privilegia a colocação dos produtos com menor validade à frente, 

permitindo que estes sejam os primeiros a ser vendidos. O cumprimento desta regra é fundamental 

para garantir um atendimento eficiente e uma gestão sustentável dos medicamentos e outros 

produtos existentes na farmácia.  

Na FB a organização dos medicamentos é feita em gavetas de acordo com a DCI 

(denominação comum internacional), excetuando as seguintes formas farmacêuticas, que se 

encontram organizadas pelo respetivo nome comercial: Saquetas/pós, efervescentes, formas 

oftálmicas, gotas nasais e auriculares, gotas orais, xaropes, cremes/pomadas/geles, cutâneos, 

supositórios, cremes e óvulos vaginais, contracetivos orais, injetáveis, transdérmicos, protocolo 

diabetes, inaladores/diskus e ampolas bebíveis. Existem ainda gavetas para o armazenamento de 

colutórios, inaladores, chás e infusões. Os estupefacientes e psicotrópicos são armazenados junto 

dos outros medicamentos, fora do alcance do público, numa gaveta específica, identificada com 

uma marca interna definida pela direção técnica da farmácia. 

Durante o estágio constatei que o armazenamento correto e adequado dos produtos 

farmacêuticos constitui uma tarefa essencial para garantir o bom funcionamento da farmácia e 

não comprometer o atendimento dos utentes. Uma única caixa incorretamente arrumada pode ser 

suficiente para condicionar a eficiência no atendimento e condicionar toda a funcionalidade da 

farmácia. No entanto, ao longo desta experiência, percebi que apesar de simples, é uma tarefa 

difícil de assegurar de uma forma plena, havendo sempre espaço para erros.  

3.4. Gestão de Stock e Controlo dos Prazos de Validade 

Na Farmácia Borralho, a gestão de stock é assegurada diariamente no momento do 

armazenamento dos medicamentos e produtos rececionados, através da verificação da 

conformidade entre o stock real e o stock virtual. Com o objetivo de facilitar esta confirmação 

para a pessoa responsável pelo armazenamento, os produtos são organizados de acordo com o 

stock virtual através de etiquetas numeradas. Caso não se verifique a concordância entre o stock 

virtual e o stock real, anota-se o nome do medicamento em falta e a respetiva data. Ainda para 
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assegurar a gestão eficiente do stock, efetua-se a verificação mensal da correspondência entre o 

stock virtual e o real, procedendo-se à correção do stock virtual sempre que necessário. 

Relativamente ao controlo dos prazos de validade, este é sempre realizado no momento 

do armazenamento das encomendas. Mensalmente, emite-se a listagem dos prazos de validade a 

expirar nos 3 meses seguintes e procede-se à devolução dos produtos com validade a expirar de 

acordo com o respetivo prazo de utilização. Paralelamente, emite-se a listagem com validade a 

expirar nos 6 meses seguintes, de forma a segregar os produtos e trabalhá-los ativamente para 

escoar e evitar possíveis devoluções. Para além da confirmação dos prazos de validade, estes 

procedimentos proporcionam ainda a possibilidade de detetar discordâncias entre o stock real e o 

virtual.  

A FB tem um espaço, numa área visível do Back Office, destinado a produtos de saúde e 

bem-estar e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) que apresentam uma validade 

curta. O destaque destes produtos tem como objetivo priorizar o aconselhamento dos mesmos 

quando adequado, minimizando o desperdício e a perda de receitas. Durante o período de estágio, 

surgiu a ideia de criar um espaço na área de atendimento ao público para exposição de alguns 

destes produtos, aplicando um desconto de 50%. Este desconto era apenas aplicável a 

determinados produtos de cosmética (previamente articulado com os respetivos laboratórios) e 

não aplicável a medicamentos.  Assim, fiquei responsável por desenvolver o poster publicitário 

para este espaço.  

Nos meus primeiros dias na FB, realizei o controlo dos prazos de validade dos 

medicamentos e outros produtos existentes na farmácia. Esta tarefa surgiu com o objetivo de 

conhecer os medicamentos e outros produtos, bem como familiarizar-me com a sua respetiva 

localização. Neste sentido, revelou-se uma tarefa oportuna e imprescindível para o início do meu 

estágio.  

3.5. Reservas 

No momento da solicitação produtos sem stock na farmácia, o utente pode optar por 

efetuar o pagamento desta encomenda ou optar por pagar no momento da aquisição do produto. 

Assim, a FB apresenta um espaço destinado para as reservas pagas, onde se anexam as faturas, e 

outro para as reservas não pagas, onde se anexa um cartão que identifica o utente (contacto e 

nome), identifica o produto pedido (nome e código nacional do produto) e a data do pedido.  

Durante o estágio, efetuei frequentemente pedidos de produtos sem stock na farmácia, 

sendo a maior parte das vezes motivados pela ausência de stock de medicamentos de determinado 

laboratório. Quando algum produto solicitado estava esgotado, explicar ao utente a 

impossibilidade de efetuar a encomenda do produto, revelou-se uma tarefa difícil em alguns casos. 

No período do estágio, houve uma rutura de stock do Victan®, tendo presenciado uma corrida 

desesperada dos utentes à farmácia: os pedidos emergiam todos os dias e, por vezes, pela mesma 
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pessoa do dia anterior. Com esta situação, constatei que muitos dos utentes não utilizavam o 

Victan® apenas em situações de SOS, como indicado em RCM, tomando este medicamento numa 

base diária. Perceber a quantidade de utentes que revelaram um quadro de dependência face a este 

medicamento, alertou-me ainda mais para a importância do papel do farmacêutico no controlo do 

consumo de ansiolíticos e antidepressivos em Portugal.  

3.6. Entregas ao Domicílio 

O serviço de entregas ao domicílio surgiu com a pandemia COVID-19, no sentido de 

diminuir as deslocações dos utentes à farmácia sem comprometer o acesso aos medicamentos e a 

outros produtos farmacêuticos necessários. Na FB, as encomendas para entrega ao domicílio 

podem ser efetuadas via telefónica, via sms, via whatsapp, via email ou através do preenchimento 

online de um formulário.  

Durante o estágio desenvolvi, a pedido da minha orientadora, um documento onde se 

encontra descrito o modo de procedimento de entregas ao domicílio e um fluxograma do mesmo. 

Sendo um serviço novo, é fundamental existir documentação relativa ao modo de proceder, no 

sentido de assegurar o apoio necessário no caso de surgimento de dúvidas. Esta tarefa envolveu 

alguma pesquisa prévia acerca da simbologia de fluxogramas e respetiva estruturação. Por outro 

lado, como desconhecia detalhadamente o procedimento deste serviço, este documento foi feito 

em constante comunicação com a equipa. Assim, esta tarefa permitiu-me compreender melhor a 

dinâmica de funcionamento das entregas ao domicílio.  

4. Dispensa de Medicamentos 

No que diz respeito à classificação dos medicamentos de uso humano quanto à sua 

dispensa ao público, estes podem ser considerados medicamentos sujeitos a receita médica e 

medicamentos não sujeitos a receita médica[5]. Assim, a cedência de medicamentos aos doentes 

pode ser realizada mediante prescrição médica, em regime de automedicação ou por indicação 

farmacêutica.  

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Estão sujeitos a receita médica os medicamentos que preencham uma das seguintes 

condições[6]: 

• Seja necessária vigilância médica durante o tratamento; 

• Possam constituir um risco para a saúde, quando utilizados para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

• Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja necessário aprofundar; 

• Destinem-se a ser administrados por via parentérica, ou seja, são injetáveis. 
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A cedência de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) é feita mediante uma 

prescrição elaborada por um médico, cuja validade e autenticidade é verificada pelo farmacêutico 

no momento da sua receção[2]. 

Perante a medicação prescrita, o farmacêutico interpreta e avalia do ponto de vista 

farmacoterapêutico a respetiva prescrição, considerando a adequação do medicamento ao doente 

e a posologia[2]. No caso de dúvidas relativamente à prescrição, o farmacêutico deve contactar o 

médico prescritor. Durante a dispensa da medicação prescrita, o farmacêutico deve dialogar com 

o utente no sentido de fornecer a informação necessária para garantir o uso correto e eficaz do 

medicamento e assegurar que o utente não fica com dúvidas.  

A cedência de MSRM constitui-se das principais tarefas do dia-a-dia do farmacêutico 

comunitário, tendo assumido, também, uma posição primordial do meu dia-a-dia como estagiária 

na Farmácia Borralho. Percebi que é fácil esquecer que a validação farmacêutica da prescrição 

requer uma análise e interpretação cuidadosa e baseada na evidência científica, e que é fácil 

esquecer o porquê de estarmos perante uma receita médica. A pressão imposta pelo tempo, quer 

porque o utente que está a ser atendido não quer esperar, quer porque há utentes que esperam 

impacientemente pela sua vez, reflete a falta de compreensão da comunidade acerca da nossa 

responsabilidade: interpretar e validar a prescrição, não se reduzindo apenas à dispensa dos 

medicamentos prescritos no menor tempo possível. A minha experiência permitiu-me ver de uma 

forma clara a importância do farmacêutico na dispensa de MSRM e do diálogo instituído com os 

utentes durante esta tarefa. Em vários momentos em que questionei os utentes sobre a indicação 

de determinado medicamento presente na sua prescrição, surgiam inúmeras incoerências nas 

respostas, e, nessas situações, esclareci sempre os utentes acerca da respetiva indicação 

terapêutica. 

4.1.1. Receita Médica 

Atualmente, a prescrição de medicamentos é efetuada, maioritariamente, através de meios 

eletrónicos, podendo em algumas exceções ser feita por via manual. A modalidade eletrónica veio 

aumentar a segurança na prescrição e na dispensa de medicamentos, bem como facilitar a 

comunicação entre os diferentes profissionais de saúde[7]. A prescrição manual é apenas permitida 

em situações excecionais como falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no 

domicílio ou até 40 receitas/mês[7]. 

A “Receita sem Papel”, ou “Receita Eletrónica Desmaterializada”, constitui um novo 

modelo eletrónico que vigora desde 2015. Este modelo garante maior eficácia, eficiência e 

segurança ao circuito da receita de medicamentos no SNS, para além de minimizar o impacto 

ambiental. Assim, as suas vantagens são inquestionáveis, quer para os médicos, os farmacêuticos, 

os cidadãos e para o sistema de saúde em geral, dada a redução de custos e simplificação de 

procedimentos. Através da minha experiência, este era o sistema preferencialmente usado quer 
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pelos prescritores quer pelos utentes. Com menor frequência, contactei, também, com receitas 

manuais, principalmente pertencentes a utentes imigrantes. O processamento de uma receita 

manual consome muito tempo, sendo pouco cómodo para o utente e pouco prático para o 

farmacêutico. Sem dúvida que as receitas eletrónicas revolucionaram a prescrição e dispensa de 

medicamentos, ao pouparem tempo nos aspetos técnicos e operacionais do processamento das 

receitas, assegurando tempo para o que realmente importa: cuidar do utente. Num dos 

atendimentos, um utente apresentou-me 10 receitas manuais, que consumiram quase 30 minutos 

para serem processadas. No fim, o utente, imigrante recente em Portugal, manifestou a sua 

inconformidade com todo o procedimento envolvido e tempo gasto, dizendo “só em Portugal”. 

Com este atendimento, percebi de forma plena, o valor da modalidade eletrónica de prescrição e 

dispensa de medicamentos.  

4.1.2. Sistemas de Comparticipação 

A comparticipação de medicamentos no SNS é aplicada através de um regime geral ou 

de um regime especial, o qual se aplica a situações específicas que abrangem determinadas 

patologias ou grupos de doentes. 

Relativamente ao regime geral, a percentagem de comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos de venda ao público, é fixada de acordo com escalões (A,B,C e D), que variam 

de acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as entidades que o 

prescrevem e ainda com o consumo acrescido para doentes que sofram de determinadas 

patologias: 

• Escalão A: Comparticipação de 90%. Aplicado a grupos farmacoterapêuticos como 

hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas, 

medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores e medicamentos usados em 

afeções oculares. 

• Escalão B: Comparticipação de 69%. Aplicado a grupos farmacoterapêuticos como 

medicamentos anti-infeciosos, sistema nervoso central e aparelho cardiovascular. 

• Escalão C: Comparticipação de 37%. Aplicado a grupos farmacoterapêuticos 

referentes ao aparelho geniturinário, aparelho locomotor e a medicação antialérgica. 

• Escalão D: Comparticipação de 15%. Aplicado a novos medicamentos, 

medicamentos com comparticipação ajustada, medicamentos com regime de 

comparticipação transitório. 

No que diz respeito ao regime especial, este prevê dois tipos de comparticipação: em 

função dos beneficiários, nomeadamente dos seus rendimentos, e em função das patologias ou de 

grupos especiais de utentes. O acesso dos doentes a este tipo de comparticipação é condicionado 

em função da patologia, sendo que este regime abrange patologias especiais que se encontram 

definidas (como por exemplo, a paramiloidose, a lúpus, a hemofilia, doença de Alzheimer).  
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A percentagem de comparticipação aplicada pelo SNS ou por outras entidades às tiras-

teste para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, assim como às agulhas, seringas e 

lancetas usadas no controlo da Diabetes é de 85% e 100%, respetivamente (“Protocolo da 

Diabetes”). 

Para além do SNS, existem outras entidades responsáveis pela comparticipação de alguns 

medicamentos. Um exemplo destes subsistemas comparticipantes é Serviço de Assistência 

Médico Social do Norte (SAMS Norte), com o qual tive contacto durante a dispensa de 

medicamentos na Farmácia Borralho.  

O farmacêutico assume um papel ativo nas questões socioeconómicas dos medicamentos, 

zelando pela acessibilidade dos tratamentos a todos os utentes. Através da minha experiência na 

FB, percebi que muitas vezes os utentes procuram respostas às inúmeras dúvidas que surgem 

relativamente ao preço dos medicamentos e à respetiva comparticipação. Nos primeiros dias de 

estágio, enquanto observava alguns dos atendimentos, um utente solicitou à farmacêutica que lhe 

demonstrasse, através de cálculos, o valor da comparticipação aplicado. Perante esta situação, 

percebi que se estivesse naquela posição, naquele momento, não iria saber dar uma resposta 

consistente, o que iria gerar desconfiança no utente. Assim, o farmacêutico deve compreender de 

forma sólida os regimes de comparticipação que vigoram, de forma a esclarecer corretamente o 

utente.  

4.1.3. Medicamentos Genéricos 

Atualmente, os medicamentos genéricos, dada a sua acessibilidade e disponibilidade 

económica nos sistemas de saúde, desempenham um papel fundamental no tratamento sustentável 

de doenças. Assim, os medicamentos genéricos são essenciais para garantir a equidade no acesso 

aos cuidados de saúde, possibilitando o acesso às terapêuticas padrão mais apropriadas, sem que 

as circunstâncias económicas e sociais de cada um determinem a consecução desse objetivo[8].  

O medicamento genérico é composto pela mesma substância ativa do respetivo 

medicamento original, na mesma dose, igual forma de apresentação e que surge no mercado a 

partir do momento que a patente do medicamento de marca ou original acaba[9][10]. Os 

medicamentos genéricos são identificados pela sigla “MG” na sua embalagem exterior. 

Relativamente ao desenvolvimento, fabrico, controlo de qualidade e fornecimento, os 

medicamentos genéricos seguem as mesmas exigências dos medicamentos de marca, sendo 

submetidos a testes realizados pelo Infarmed ou pela Agência Europeia do Medicamento antes de 

serem comercializados[9][11].  

O Sistema de Preços de Referência (SPR), constitui a base de comparticipação do SNS 

para o conjunto de substâncias ativas para as quais já existem medicamentos genéricos. A 

introdução de novos medicamentos genéricos no mercado conduz à criação de novos grupos 

homogéneos, constituídos por medicamentos genéricos e não genéricos com igual substância 

ativa, forma farmacêutica, dosagem e via de administração[12][13]. Com a criação do grupo 
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homogéneo é criado um preço de referência com base na média dos 5 preços mais baixos, sobre 

o qual passa a incidir a comparticipação do Estado em detrimento do PVP do medicamento. Caso 

o utente (beneficiário do regime especial dos pensionistas) opte por um dos medicamentos cujo 

preço seja inferior ou igual ao 5º preço mais baixo do grupo homogéneo, a comparticipação é 

ainda majorada para 95% (independentemente do escalão de comparticipação do 

medicamento)[12]. 

A questão “quer o genérico ou de marca?” é familiar para todos os farmacêuticos 

comunitários, e reflete o direito de opção do utente, sendo dever do farmacêutico disponibilizar a 

informação necessária para este poder optar por uma escolha de forma consciente e ponderada. 

Através da minha experiência, pude constatar que existe uma desconfiança por parte dos utentes 

relativamente à qualidade dos medicamentos genéricos, alegando que são de menor qualidade 

porque o preço é inferior. Nestas situações, esclarecer os utentes sobre as diferenças dos 

medicamentos de marca e os medicamentos genéricos, revelou-se um constante desafio. Durante 

um atendimento, um utente não quis optar pelo medicamento que lhe ficava completamente 

gratuito, porque “se era gratuito não podia ser eficaz”, optando pela segunda opção mais acessível. 

Mesmo depois de dispor de toda a informação sobre os medicamentos genéricos e de esclarecer 

o utente que os preços aplicados aos mesmos não refletiam a sua qualidade, percebi que não 

consegui estabelecer uma comunicação eficaz com aquele utente. Mais do que o conteúdo 

transmitido, a forma como se transmite a informação condiciona a compreensão e adesão do 

utente, e, por isso, trabalhar estratégias de comunicação torna-se muito importante para o 

farmacêutico comunitário.   

Neste sentido, o farmacêutico deve ser capaz de esclarecer as dúvidas dos utentes acerca 

dos medicamentos genéricos, e de alertar para o seu direito de escolha por soluções terapêuticas 

de preço mais baixo, evidenciando os respetivos benefícios económicos individuais e para o país. 

4.1.4. Medicamentos sujeitos a legislação especial: estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes atuam ao nível do Sistema Nervoso 

Central e desencadeiam alterações a nível da perceção e estímulo. As suas propriedades 

terapêuticas revelam-se de extrema importância para o tratamento de determinadas patologias do 

foro psiquiátrico ou no controlo da dor[14]. No entanto, dadas as suas características de 

dependência e efeitos nocivos, são sujeitos a medidas de controlo especial regulamentado pelo 

Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro[15].  

No ato da dispensa destes medicamentos, e independentemente do tipo de prescrição 

(manual, materializada ou sem papel) o farmacêutico é responsável por efetuar o registo 

informático dos seguintes elementos: identificação do doente ou seu representante, da prescrição, 

da farmácia, medicamento e data da dispensa[16]. Até ao dia 8 do mês seguinte à dispensa, a 

farmácia tem de enviar ao Infarmed a listagem de todas as saídas de estupefacientes, assim como 

uma cópia digitalizada das receitas manuais[16]. 
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Durante o estágio, dispensei várias vezes medicamentos deste grupo, nomeadamente a 

buprenorfina e o tapentadol, podendo familiarizar-me com todos os procedimentos inerentes à 

sua dispensa.  

4.1.5. MNSRM de dispensa exclusiva em farmácia 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em farmácia são 

medicamentos que constituem uma subcategoria dos medicamentos sujeitos a receita médica, mas 

que podem, transitoriamente, ser cedidos na ausência de uma prescrição médica se a sua DCI 

constar na lista do Anexo I do regulamento dos MNSRM-EF. Neste sentido, o Decreto-Lei n.º 

128/2013, de 5 de setembro, introduziu esta subcategoria de MSRM, que pelo seu perfil de 

segurança ou pelas suas indicações, apenas devem ser dispensados em farmácias, mediante a 

intervenção do farmacêutico e protocolos definidos pela Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED). Estes protocolos de dispensa disponibilizados pelo 

Infarmed têm como objetivo auxiliar o farmacêutico a dispensar o medicamento, minimizando 

possíveis erros. Através dos protocolos de dispensa o farmacêutico tem acesso a informações 

relativas às condições de dispensa dos medicamentos, nomeadamente a indicação terapêutica. 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica destinam-se ao tratamento de problemas 

de saúde ligeiros, podendo ser adquiridos sem apresentação de prescrição médica. Em 2005 as 

medidas implementadas implicaram o fim da exclusividade da atividade de dispensa de 

medicamentos não sujeitos a receita médica por parte dos farmacêuticos nas farmácias 

comunitárias, permitindo a sua venda noutros locais[17]. 

O farmacêutico deve orientar a correta utilização do MNSRM, contribuindo para que a 

terapêutica medicamentosa se realize sob uma indicação adequada e segundo o uso responsável 

do medicamento[18]. A automedicação designa a utilização de MNSRM, para o alívio e tratamento 

de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com o aconselhamento de um profissional de 

saúde[19]. Na ausência de consulta médica prévia, o utente deve ter consciência de que a 

automedicação acarreta riscos que podem ser diminuídos através do aconselhamento 

farmacêutico. A toma de um medicamento, mesmo que seja de venda livre, não deve ser 

subestimada. O farmacêutico é responsável por transmitir ao utente os benefícios da 

automedicação segura e eficaz, ajudando-o a distinguir o que é uma doença passível de 

automedicação, dos sintomas que requerem prontamente uma consulta médica[20].  

Durante o estágio, antes de iniciar o atendimento ao balcão, estudei a indicação 

farmacêutica de vários grupos de MNSRM, a partir de fluxogramas disponibilizados pela 

orientadora da farmácia. Através destes fluxogramas pude estudar como identificar o utente 

(identificar os sintomas e respetiva durabilidade, a presença de doenças crónicas, a medicação 

habitual), como caracterizar a situação quanto à necessidade de referenciação à consulta médica 

e, caso fosse passível de resolver sem consulta médica, que MNSRM podia dispensar para a 
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respetiva indicação. Para além dos MNSRM, estes fluxogramas disponibilizavam também 

tratamentos não farmacológicos e outros aconselhamentos adequados. Para além de me permitir 

conhecer a indicação farmacêutica dos MNSRM, permitiu-me sistematizar os pontos que devem 

guiar o diálogo com o utente quando determinado MNSRM é solicitado. No entanto, para 

assegurar a qualidade da informação prestada, o farmacêutico deve atualizar sempre os seus 

conhecimentos.  

Como estagiária, a dispensa de MNSRM foi a atividade farmacêutica que me inquietou 

mais: inquietava-me não conseguir avaliar a situação e não conseguir atuar da forma mais 

adequada e coerente. Saber ouvir o utente, saber o que perguntar e como perguntar, saber 

distinguir situações passíveis de automedicação, de situações que necessitam de consulta médica, 

saber selecionar o MNSRM ou produto farmacêutico para uma automedicação responsável: são 

alguns dos aspetos que exigiram muita dedicação no decorrer do estágio. Apesar de atender o 

utente de uma forma autónoma, nunca deixei de esclarecer as minhas dúvidas com a equipa e, na 

maioria dos casos para os quais pensava autonomamente na solução, confirmava sempre a sua 

adequabilidade com alguém da equipa. O trabalho em equipa é extremamente relevante no 

contexto da farmácia comunitária e o diálogo entre os vários membros é fundamental, quer para 

a constante melhoria do atendimento ao utente, quer para o bom funcionamento da farmácia.  

A preocupação constante que senti em satisfazer as necessidades do utente sempre da 

melhor forma possível, prende-se com uma premissa inquestionável: a automedicação segura e 

eficaz é da responsabilidade do farmacêutico.  

5. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

5.1. Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos são considerados instrumentos utilizados para fins de 

diagnóstico ou tratamento de uma doença, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não 

é atingido por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, contrariamente aos 

medicamentos[21]. Alguns exemplos destes produtos com os quais contactei durante o estágio são 

fraldas e pensos para incontinência, meias de compressão, pulsos, joelheiras elásticas para fins 

médicos, canadianas, lancetas, material de penso para feridas, entre outros.  

Durante o estágio, fiquei responsável por tirar as medidas a uma utente para encomendar 

meias de compressão para doença venosa, sendo que é fundamental assegurar a correta medição 

das dimensões. Assim, tive a oportunidade de explorar mais sobre a utilização destes dispositivos 

na doença venosa crónica, bem como inteirar-me dos vários tipos de meias de compressão 

existentes.   

5.2. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Os medicamentos veterinários designam substâncias que apresentam propriedades 

curativas ou preventivas de manifestações patológicas em animais, podendo ser utilizadas para 

diagnóstico ou para modificar funções fisiológicas[22]. Os medicamentos veterinários assumem 
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um papel preponderante na saúde animal e, indiretamente, também, na saúde humana, sendo 

contributos preponderantes na saúde pública. Assim, compete ao farmacêutico, como especialista 

do medicamento, assegurar a sua qualidade, eficácia e segurança[23]. 

O Decreto-Lei nº148/2008, de 29 de julho, estabelece a legislação em vigor que 

regulamenta os passos do ciclo de vida do medicamento veterinário, nomeadamente a autorização 

de introdução no mercado (AIM), comercialização e farmacovigilância[23]. Segundo este regime 

jurídico, os medicamentos veterinários podem ser classificados, quanto à dispensa, como[22]: 

medicamentos não sujeitos a receita médico-veterinária (MNSRMV), medicamentos sujeitos a 

receita médico-veterinária (MSRMV) e medicamentos de uso exclusivo por médicos veterinários 

(MUMV). A dispensa de MSRMV só deve ser realizada mediante a apresentação de uma receita 

médico-veterinária, receita-médico veterinária normalizada, ou receita de alimento 

medicamentoso para animais, cujos modelos estão disponíveis no website da Ordem dos Médicos 

Veterinários. Segundo a lei, as farmácias têm a obrigação de manter os registos, durante cinco 

anos, de todas as transações referentes aos MSRMV[23].  

Durante o estágio, percebi que o utente procurava muitas vezes o aconselhamento 

farmacêutico relativamente à saúde animal e aos medicamentos veterinários. No entanto, o hiato 

existente entre as responsabilidades do farmacêutico e o seu conhecimento sobre os 

medicamentos veterinários, condiciona a qualidade da atuação farmacêutica no segmento 

veterinário. Assim, os projetos desenvolvidos caminharam no sentido de explorar esta área (ver 

Parte II). Uma vez que estava a desenvolver o projeto na área dos medicamentos veterinários, a 

pedido da orientadora, fiz uma pesquisa acerca da coleira Scalibor®, no sentido de esclarecer uma 

dúvida colocada por uma utente relativa ao prazo de validade. Assim, para além da pesquisa 

individual, contactei com o delegado da MSD (Merck Sharp and Dohme, Lda) responsável pela 

área, para esclarecer esta questão.  Como estagiária, o contacto com estes produtos foi constante, 

bem como com receitas médico-veterinárias, o que proporcionou a oportunidade para desenvolver 

ferramentas para o adequado aconselhamento relativo a estes produtos.  

5.3. Produtos de Cosmética e Dermofarmácia 

O farmacêutico tem as bases científicas e as competências profissionais para intervir em 

toda a cadeia de valor dos produtos cosméticos. No contexto da farmácia comunitária, compete 

ao farmacêutico informar o utente acerca da correta utilização dos cosméticos destinados a 

afeções cutâneas, tendo consideração a natureza da dermatose, lesão, disfunção e características 

da pele[24][25].  

Durante o estágio, tive a oportunidade de explorar esta área, conhecendo os vários 

produtos e as respetivas indicações e adquirindo competências de aconselhamento de produtos 

cosméticos. Fora da zona do meu conforto, esta área constitui-se um dos maiores desafios no 

decorrer do estágio. Através da formação junto da equipa, de estudo autónomo e da participação 

em formações promovidas por várias marcas (ver secção 7 “Formações”), pude aprender 
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detalhadamente as indicações dos produtos, no sentido de saber selecionar o produto mais 

adequado e personalizado a cada utente.  

5.4. Dietética e Alimentação Especial 

Prevenir é o melhor remédio e o alimento assume um papel fundamental como medida 

preventiva no que diz respeito à saúde das populações. Neste sentido, o farmacêutico tem a 

responsabilidade de educar a população acerca da importância da alimentação na saúde. Os 

géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são formulados para ajudar as 

pessoas a obter uma nutrição adequada em situações particulares, para as quais os alimentos 

destinados ao consumo em geral não suprem essas necessidades nutricionais específicas[26].  

Na FB contactei com vários géneros alimentícios destinados a utentes que procuram um 

objetivo nutricional especial: para efeitos de controlo de peso, para reforço calórico em situações 

patológicas, para a alimentação alternativa de bebés (leites e outras fórmulas infantis), entre 

outros. 

Antes do estágio, desconhecia as diferenças dos leites para lactentes e das papas para 

bebés, tendo sido na FB que aprendi os aspetos mais relevantes durante o aconselhamento deste 

tipo de produtos. Assim, em dois atendimentos distintos, tive a oportunidade de informar e guiar 

a seleção da escolha do leite e da papa mais adequada às características do bebé.  

Outra situação de dispensa deste tipo de produtos foi referente ao Optifibre®, um alimento 

para fins medicinais específicos. Durante este atendimento, a utente pediu informações acerca 

deste produto, nomeadamente relativas à sua indicação terapêutica e constituição nutricional, 

dado que tinha sido aconselhado pela sua nutricionista. Em conversa com a utente soube que esta 

tinha um distúrbio funcional do cólon e, mediante uma rápida pesquisa acerca do produto, 

informei a utente relativamente à composição nutricional e potenciais benefícios do mesmo. 

Apesar de ter conhecimentos na área da alimentação e de patologias gastrointestinais, nada sabia 

sobre este produto. Assim, este atendimento revelou-se uma oportunidade para perceber que as 

capacidades de adaptação e de seleção da informação são extremamente importantes para o 

atendimento farmacêutico.   

5.5. Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares constituem fontes concentradas de nutrientes ou outras 

substâncias com efeito nutricional ou fisiológico, que visam complementar o regime alimentar 

normal. Estes não podem mencionar propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de doenças 

ou seus sintomas, uma vez que não são considerados medicamentos[27]. Podem ser categorizados 

três grupos: vitaminas e minerais, plantas e extratos botânicos, e outras substâncias (onde se 

incluem fibras e probióticos, ácidos gordos essenciais, aminoácidos e enzimas)[27].  

Na FB a procura por suplementos alimentares para melhorar o sono ou reduzir a ansiedade 

era muito frequente, sendo que experienciei vários momentos de dispensa de suplementos 

alimentares para este efeito.  Durante a dispensa destes produtos, através do diálogo com o utente, 
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tentei sempre perceber qual o motivo da ansiedade ou distúrbio de sono e foquei-me no 

aconselhamento de medidas não farmacológicas, salientando a sua importância para a melhoria 

da qualidade de vida do utente. A procura de vitaminas era também muito frequente e, por isso, 

tive vários momentos em que me foi solicitado aconselhamento sobre estes produtos. Durante o 

aconselhamento de vitaminas, é fundamental considerar as possíveis interações entre a 

composição destes suplementos e as patologias do doente e/ou a sua medicação habitual. Apesar 

da formação académica abranger a área dos suplementos alimentares, senti algumas dificuldades 

relativamente ao aconselhamento destes produtos. No entanto, junto da equipa da FB, pude 

inteirar-me melhor acerca dos suplementos alimentares disponíveis no mercado e adquirir 

competências para um melhor aconselhamento farmacêutico acerca destes produtos. 

6. Outros Serviços de Saúde 

6.1. Avaliação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A medição dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos visa a avaliação do estado de saúde 

do doente através da determinação de indicadores como pressão arterial, glicemia, colesterol total, 

triglicerídeos, ácido úrico, entre outros[2]. Assim, permitem a monitorização de situações 

patológicas já identificadas ou a deteção precoce de possíveis desvios dos parâmetros 

relativamente aos valores normais. 

Durante o estágio, realizei a medição de vários parâmetros, nomeadamente do colesterol 

total, glicemia e tensão arterial. Através da minha experiência, percebi que estes momentos são 

importantes para estabelecer um diálogo mais privado e personalizado com o utente, uma vez que 

estas medições são realizadas no gabinete farmacêutico. Assim, para além da determinação dos 

parâmetros bioquímicos, era uma oportunidade para conhecer melhor o utente e promover a sua 

literacia em saúde: sensibilizar para a adoção de um estilo de vida saudável, para a correta 

utilização dos medicamentos prescritos, para a monitorização regular do estado de saúde.  

6.2. Administração de Vacinas e Medicamentos Injetáveis 

Em Portugal, a administração de vacinas e medicamentos injetáveis por farmacêuticos, 

nas farmácias comunitárias, foi implementada em 2008. A extensa cobertura do território 

português pelas farmácias possibilita uma melhoria significativa da acessibilidade à vacinação 

pela população. Assim, a administração de vacinas nas farmácias comunitárias promove o 

aumento da taxa de cobertura vacinal na comunidade, constituindo um contributo fundamental no 

que diz respeito à saúde pública[28].  

Segundo a legislação em vigor, a Ordem dos Farmacêuticos é a entidade responsável por 

formar e certificar os farmacêuticos para esta atividade. Na FB, duas farmacêuticas estão 

habilitadas para administrar injetáveis, oferecendo aos utentes um serviço de qualidade e em 

condições de segurança.  
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6.3. Consultas de Nutrição 

A FB tem um gabinete destinado para o serviço de nutrição, cujas consultas são orientadas 

por uma nutricionista. A prestação deste serviço nas farmácias comunitárias visa contribuir para 

a promoção da saúde e bem-estar dos utentes através da sensibilização para a adoção de estilos 

de vida saudáveis. Na FB as sessões com a nutricionista realizam-se quinzenalmente.  

6.4. Programa de Troca de Seringas 

O Programa de Troca de Seringas (PTS) surgiu no início de 1993, com o objetivo de 

reduzir os riscos e minimizar os danos associados ao consumo de droga, através da distribuição 

de material esterilizado e da recolha e destruição do material utilizado[29]. Este programa nasceu 

de uma parceria entre o Ministério da Saúde, através da Coordenação Nacional para o VIH/SIDA, 

e a Associação Nacional de Farmácias.  Assim, este programa visa a prevenção de infeções pelo 

VIH, pelos vírus das hepatites B e C, por via sexual, endovenosa e parentérica nas Pessoas que 

Utilizam Drogas Injetáveis (PUDI)[30].  

Considerando a localização da FB, tive um contacto praticamente diário com indivíduos 

utilizadores de drogas injetáveis, que se dirigiam à farmácia para efetuar a troca de seringas e 

receber o kit. Estas intervenções são fundamentais pois, para além da disponibilização de material 

asséptico e consequente redução da transmissão de infeções, constituem uma oportunidade para 

a mediação entre o indivíduo e os serviços sociais e de saúde. Por outro lado, incluir as farmácias 

como pontos de troca de kits contribui para a adesão pelas PUDI, dada a fácil acessibilidade destes 

espaços. Durante a dispensa do kit, é importante garantir a privacidade do utente e assegurar a 

segurança em todo o processo. 

6.5. VALORMED 

A VALORMED, fundada em Portugal em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que 

visa a gestão do medicamento enquanto resíduo, no sentido de proteger o ambiente e a saúde 

pública[31]. Assim, disponibiliza à população, através dos contentores que se encontram instalados 

nas farmácias comunitárias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica 

(LVMNSRM), um sistema de recolha das embalagens vazias e medicamentos fora de uso ou de 

prazo de validade. Posteriormente, a VALORMED assegura a recolha e o tratamento apropriados 

para estes resíduos especiais[32].  

Com o estágio, constatei que há uma grande adesão por parte da comunidade na utilização 

dos pontos de recolha da VALORMED, sendo percetível a consciencialização das pessoas acerca 

da necessidade de preservar o ambiente e proteger a saúde pública.  

7. Formações  

Dado o contexto pandémico durante o período de realização de estágio, as formações 

passaram de um regime presencial para um regime online, sendo que todas as formações em que 

participei foram transmitidas por videoconferência. Dependendo do horário, assisti a algumas 
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durante o horário de estágio na farmácia, e outras em casa. Na Tabela 2 encontram-se listados os 

vários webinares a que assisti.  

Tabela 2 - Lista de formações assistidas. 

Formação Entidade Promotora Data Duração 

“Marketing para a farmácia 

em tempos de pandemia” 

Escola de pós-graduação 

em saúde e gestão 

20 de maio de 2020 2h 

“Os cuidados essenciais 

para a pele do bebé 

klorane” 

Pierre Fabre® 21 de maio de 2020 1h 

“Cuide das rugas em casa 

com Avène” 

Pierre Fabre® 26 de maio de 2020 1h 

“Klorane - Cuidados 

capilares” 

Pierre Fabre® 28 de maio 2020 1h 

“Máscaras e equipamento 

de proteção individual” 

Escola de pós-graduação 

em saúde e gestão 

28 de maio de 2020 2h 

“A importância da 

Vacinação ao longo da 

vida” 

Cooprofar® 17 de junho de 2020 2h 

“COVID-19, Gripe e 

Doenças Pneumocócicas” 

Escola de pós-graduação 

em saúde e gestão 

10 de setembro de 2020 2h 

“COVID-19 - Até 

quando?” 

Escola de pós-graduação 

em saúde e gestão 

17 de setembro de 2020 2h 

“Patologia da Cavidade 

Oral” 

Escola de pós-graduação 

em saúde e gestão 

23 de setembro de 2020 1h 

 

Para além das formações listadas na Tabela 2, a minha orientadora inscreveu-me no 

Curso de Segurança e Saúde no Trabalho promovido pela Escola de pós-graduação em saúde e 

gestão. Uma vez que a inscrição foi realizada perto do fim do estágio, iniciei os vários módulos 

do curso no início de novembro.  
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Parte II 

Projeto I - Estudo sobre Hábitos de Desparasitação dos Animais de 

Estimação 

1. Enquadramento Prático  

As relações estabelecidas entre os humanos e os animais de estimação trazem benefícios 

substanciais a nível social, fisiológico e emocional para todos os membros da família. No 

entanto, os animais estão envolvidos na transmissão de inúmeras infeções zoonóticas, que 

colocam em risco a saúde animal e a saúde pública. Deste modo, os benefícios inestimáveis da 

convivência e proximidade entre os animais e os humanos podem perder-se se estes animais não 

tiverem acesso aos cuidados de higiene e saúde adequados[33][34]. 

Uma grande variedade de artrópodes, helmintas e protozoários representam um risco para 

a saúde dos animais de estimação e um risco para a saúde humana dado o potencial zoonótico de 

algumas destas parasitoses[35][36]. Neste sentido, a desparasitação interna e externa dos animais é 

um problema de saúde pública, sendo fundamental a sensibilização da população para a sua 

importância[35][36]. 

Apesar da evidência face à eficácia e relevância da desparasitação, muitos estudos 

referem que o conhecimento dos detentores de animais de estimação é insuficiente para a prática 

de boas rotinas de desparasitação[35]. Neste sentido, é fundamental promover a consciencialização 

dos proprietários dos animais para este tema e sensibilizar para o uso racional dos antiparasitários, 

bem como para a adoção de outras medidas preventivas para o controlo das parasitoses.  

Considerando a importância das rotinas de desparasitação dos animais de estimação e a 

procura do aconselhamento farmacêutico sobre esta temática no contexto da Farmácia 

Comunitária, a minha orientadora sugeriu que estudasse os hábitos de desparasitação de cães e 

gatos da comunidade. Adicionalmente, como uma grande fração de utentes que frequentam a FB 

são detentores de animais de estimação, este tema demonstrou-se pertinente para esta farmácia. 

Neste sentido, decidi estudar este tópico por dois motivos: a falta de conhecimento sobre saúde 

animal e medicamentos veterinários aliada à necessidade de informar e esclarecer os utentes; e o 

facto deste estudo procurar responder a questões de saúde animal e saúde pública, áreas que me 

cativam. 

Nesta primeira parte é apresentada uma revisão bibliográfica que considera as classes de 

fármacos ectoparasiticidas e endoparasiticidas, medidas não farmacológicas para a prevenção das 

parasitoses e os esquemas de desparasitação recomendados. Após o enquadramento teórico, é 

apresentado o objetivo, os métodos utilizados, os resultados obtidos e respetivas ilações do projeto 

desenvolvido.  
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2. Objetivo 

O objetivo deste estudo consistiu na avaliação do conhecimento dos detentores de 

animais de estimação acerca das rotinas de desparasitação, da medicação à qual recorrem e 

respetiva frequência de uso, e as razões que motivam a desparasitação dos animais. Procurou-se, 

desta forma, consciencializar os inquiridos, para a importância desta prática. 

3. Enquadramento Teórico 

3.1.Endoparasitas 

 Os endoparasitas compreendem o grupo dos Protozoários e o grupo dos Helmintas que se 

subdivide em dois grandes grupos morfologicamente distintos, os Nematelmintas (nematodes) e 

os Platelmintas (trematodes e cestodes). Estes podem ser considerados parasitas intestinais como 

Dipylidium caninum, ou parasitas extraintestinais como Dirofilaria immitis, responsável por 

complicações cardiovasculares[37]. 

 Como doenças parasitárias zoonóticas destacam-se a toxoplasmose, a giardiose, a 

equinococose, a dirofilariose e toxocariose, podendo ser consideradas preocupantes tanto da 

perspetiva do animal como da perspetiva do hospedeiro humano.  A transmissão dos parasitas 

entre o animais domésticos e os humanos pode ocorrer através de diversas vias como através de 

alimentos infetados (ex. Toxoplasma gondii and Toxocara spp.), através da água (ex. Giardia 

duodenalis and Cryptosporidium parvum), através da penetração da pele (ex. Ancylostoma spp.) 

ou até através de artrópodes vetores (ex. Dirofilaria spp.)[36].  

3.2.Ectoparasitas 

Os ectoparasitas ou parasitas externos pertencem ao filo dos artrópodes, sendo parasitas 

que vivem sobre e na pele. Estes podem pertencer à classe Arachnida (carraças e ácaros) e à classe 

Insecta (pulgas, piolhos, mosquitos, moscas e flebótomos). A sua importância prende-se com a 

capacidade de causar lesões cutâneas de gravidade variável, respostas imunológicas (as quais 

podem ter complicações clínicas associadas, por exemplo infeções secundárias) e de transmitir 

agentes patogénicos causadores de doenças no Homem (potencial zoonótico). Desta forma, o 

controlo dos parasitas externos é relevante quer para manter os animais de estimação saudáveis 

quer para assegurar a saúde pública[38]. 

4. Fármacos antiparasitários 

4.1.Endoparasiticidas 

Lactonas Macrocíclicas 

As lactonas macrocíclicas são produzidas por microorganismos do género Streptomyces 

e constituem um grupo de moléculas hidrofóbicas com propriedades nematocidas de largo espetro 

e ectoparasiticidas[39]. Assim, ao apresentarem ação contra parasitas internos e externos são 
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consideradas endectocidas. O mecanismo de ação baseia-se na ligação destas moléculas nos 

canais do glutamato dependentes do cloro, provocando a hiperpolarização a nível neuromuscular 

de nematodes e artrópodes, provocando hiperpolarização por influxo de Cl-, com paralisia flácida 

e morte do parasita[39]. Este grupo divide-se em duas subfamílias: as avermectinas (ivermectina, 

selamectina), que apresentam na sua estrutura molecular um grupo dissacárido, e as milbemicinas 

(milbemicina oxima, moxidectina), em que este grupo sacárido não está presente[39]. 

Estão descritos sinais de toxicidade ao nível do SNC para algumas raças de cães, 

nomeadamente Collies, em que existe reduzida ou nula atividade de glicoproteína-P, responsável 

pelo efluxo de fármacos lipossolúveis da BHE e do epitélio intestinal do vertebrado[40]. No 

entanto, as lactonas macrocíclicas constituem um dos grupos de antiparasitários mais importantes 

do mercado, face ao seu largo espetro de ação, ao seu perfil de segurança e a fácil 

administração[39][40]. 

Benzimidazóis 

Os benzimidazóis representam um grupo de endoparasiticidas de largo espectro sendo 

eficazes contra cestodes, nematodes, trematodes e alguns protozoários[41]. Estes compostos atuam 

no parasita a nível da tubulina, inibindo a polimerização e formação dos microtúbulos e, 

consequentemente, impedindo a divisão mitótica. A seletividade de ação deve-se à maior 

afinidade pela tubulina do parasita em relação à tubulina das células dos mamíferos[41]. Alguns 

exemplos de benzimidazóis são o albendazol, o mebendazol e o febantel.  

Imidatiazóis   

O grupo dos imidatiazóis é representado pelo levamisol, antihelmíntico com efeito 

nematocida (larvocida e adulticida). O levamisol é um agonista dos recetores nicotínicos 

provocando uma estimulação contínua ao nível muscular do parasita, levando à sua paralisia[42]. 

Tetrahidropirimidinas - Pirantel e Oxantel 

O pirantel e o oxantel são tetrahidropirimidinas que tem ação nematocida (adulticidas). 

Estes atuam como agonistas nicotínicos, ligando-se seletiva e irreversivelmente aos recetores 

nicotínicos neuromusculares de acetilcolina do parasita, cujo efeito resulta na paralisia ou morte 

do mesmo. O sal de embonato de pirantel é a formulação mais usada, devido à baixa solubilidade 

do sal que permanece biodisponível a nível intestinal e consequentemente em contacto com o 

parasita[43]. 

Nitroscanato 

O nitroscanato é um difenil éter que apresenta ação nematocida e cestocida. Este 

composto é tóxico para os gatos e, por isso, é apenas utilizado em cães[44]. 
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Emodepside 

O emodepside é um derivado semissintético produzido a partir de um metabolito 

secundário natural do fungo Mycelia sterilia, que pertence à microflora das folhas da Camellia 

japonica. Este composto apresenta uma atividade eficaz contra vários nemátodes intestinais. O 

emodepside paralisa os músculos corporais e os músculos da faringe do parasita, através de um 

mecanismo de ação que envolve recetores do tipo latrofilina e, consequentemente, ocorre paralisia 

flácida e morte do parasita[45]. O facto do mecanismo de ação deste composto ser diferente dos 

mecanismos dos antiparasitários clássicos, constitui um aspeto positivo no que diz respeito às 

resistências aos antiparasitários[46].O emodepside é utilizado para cães e gatos e associa-se ao 

praziquantel em diversas formas comercializadas.  

Niclosamida 

A niclosamida pertence ao grupo das salicilanilidas e apresenta apenas atividade 

cestocida. O mecanismo de niclosamida como anti-helmíntico ainda não está bem definido, 

contudo, vários estudos sugerem que estará relacionado com o desacoplamento da fosforilação 

oxidativa[47]. 

Praquizantel 

O praziquantel pertence ao grupo das isoquinolonas e apresenta ação de largo espetro 

contra cestodes e trematodes[48]. Este composto altera o fluxo de iões cálcio nas células 

parasitárias originando contração muscular[48]. 

4.2.Ectoparasiticidas 

Lactonas Macrocíclicas 

As características deste grupo de compostos encontram-se descritas na secção 4.1.   

Organofosforados 

Os organofosforados representam uma grande classe de pesticidas cujo uso como 

antiparasitários é limitado atualmente, dada a sua elevada toxicidade. Atuam pela inibição da 

acetilcolinesterase, provocando paralisia do parasita. Estão descritas algumas reações de 

toxicidade no hospedeiro, inerentes à ligação irreversível dos organofosforados à 

acetilcolinesterase, como efeitos muscarínicos, nicotínicos ou ao nível do SNC[49]. 

Carbamatos 

Os carbamatos apresentam um mecanismo de ação semelhante aos organofosforados, no 

entanto, neste caso, a ligação à acetilcolinesterase é reversível. Desta forma, os carbamatos são 

mais seguros que os organofosforados[50]. 
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Piretróides 

Os piretróides são derivados sintéticos das piretrinas que são extraídas da flor 

Chrysanthemum cinerariaefolium. Estes compostos são bem tolerados e seguros.  A permetrina 

(terceira geração), cipermetrina e deltametrina (quarta geração) são alguns exemplos pertencentes 

a esta classe. Dada a sua volatilidade, os piretróides apresentam efeito repelente. Atuam por 

interação com os canais de sódio dependentes da voltagem das células parasitárias, provocando a 

sua abertura e, consequentemente, ocorre morte do parasita. Os piretróides são tóxicos para os 

gatos devido à sua incapacidade de realizar metabolização hepática por 

glucoronoconjugação[51][52]. 

Reguladores do crescimento dos insetos 

Os reguladores do crescimento dos insetos constituem um grupo de moléculas que 

interfere com enzimas ou hormonas. Estes inibem a reprodução nos insetos adultos e bloqueiam 

a organogénese, não tendo efeito adulticida direto. Assim, são normalmente associados a 

compostos adulticidas como por exemplo o fipronil e a imidacloprida. Estes compostos dividem-

se em dois grupos: os análogos da hormona juvenil (por exemplo S-metopreno) e os inibidores 

da síntese de quitina (por exemplo lufenuron)[52][53]. 

Imidacloprida 

A imidacloprida pertence à classe dos neonicotinóides e atuam seletivamente no recetor 

nicotínico de acetilcolina do inseto. A imidacloprida é usada em cães e gatos em formulações 

spot-on. Este composto atua por contacto, eliminando rapidamente as pulgas e as carraças[52][54]. 

Fipronil 

O fipronil é um fenilpirazol que atua por ligação ao recetor do GABA ou aos recetores 

do glutamato, inibindo a abertura dos canais de cloro e provocando hiperexcitabilidade neuronal. 

Este composto é lipofílico, o que explica a sua resistência à água, e fotoestável. Praticamente não 

é absorvido a nível tópico, ficando armazenado durante várias semanas na componente lipídica 

dos folículos pilosos e das glândulas sebáceas do animal[54][55]. 

4.2.1. Vias de administração dos ectoparasiticidas 

 As formulações de ectoparasiticidas evoluíram no sentido de proporcionar um efeito de 

ação mais duradouro, uma maior facilidade de aplicação e no sentido de permitir o controlo quer 

de parasitas externos quer de parasitas internos[52]. 

 No mercado existem diversas formas ectoparasiticidas, quer de ação sistémica quer de 

ação tópica, como sprays, spot-on, champôs, coleiras e comprimidos. As fórmulas de ação 

sistémica podem apresentar administração parenteral ou aplicação tópica na pele, onde a 

substância ativa é absorvida percutaneamente, atingindo a circulação sanguínea. Em relação às 
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preparações de administração tópica, as formas spot-on e pour-on, e os sistemas impregnados 

(coleiras) constituíram-se avanços significativos[52][56]. 

As formas spot-on podem atuar localmente por contacto com o parasita, podem permitir 

a absorção transdérmica das substâncias ativas e consequente distribuição na circulação sanguínea 

ou podem ser absorvidas pela pele e armazenadas no compartimento sebáceo da pele[56]. 

As coleiras, compostas por uma matriz de polímeros de plástico impregnada com 

fármaco, permitem a libertação regular e contínua de fármaco, através da fricção com a superfície 

da coleira, que migram pela camada lipídica da pele[56]. Estes sistemas impregnados apresentam 

uma ação residual longa, podendo atuar por vários meses. Apesar de constituírem uma boa opção 

de prevenção a longo-prazo, apresentam algumas desvantagens como o início de ação não 

imediato[52]. 

Os champôs e os sprays apresentam uma ação imediata de curta ação, tendo uma ação 

residual limitada[52]. 

5. Esquemas de desparasitação de cães e gatos 

5.1.Recomendações para o controlo endoparasiticida 

As rotinas curativas e profiláticas para as doenças parasitárias em cães e gatos dependem 

de vários aspetos como a legislação aplicada em cada país, circunstâncias epidemiológicas que 

condicionam a escolha do tipo de antiparasitários e respetivo esquema e, também, da perceção 

individual do risco dos cuidadores de animais. Assim, o risco de exposição dos animais é 

condicionado pelo contacto do animal com o exterior, contacto com outros animais, pelo acesso 

a carne crua, entre outros fatores[37]. 

Na Tabela 3, encontra-se sintetizada a informação relativa ao esquema de desparasitação 

interna para a espécie canina, segundo as recomendações do Conselho Europeu para o Controlo 

das Parasitoses dos Animais de Companhia (ESCCAP).  

Tabela 3 - Esquema de tratamento profilático recomendado pelo ESCCAP para cães. 

 Esquema de tratamento profilático 

Cachorros A partir das 2 semanas de idade, a cada 14 dias até 2 semanas 

após o desmame, e posteriormente todos os meses até aos 6 

meses de idade. 

 

Fêmeas gestantes No último terço de gestação. 

 

Fêmeas lactantes Concomitantemente com a primeira desparasitação interna dos 

cachorros. 

 

Cães adultos Regra geral, a desparasitação interna é aconselhada de 3 em 3 

meses, sendo, no entanto, variável consoante o risco de infeção. 

 

Fonte: Adaptado de ESCCAP. Worm control in dogs and cats [Internet]. Vol. 6, ESCCAP (European 

scientific counsel animal parasites). 2020. 42 p. Disponível em: https://www.esccap.org/guidelines/gl1/. 
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Na Tabela 4, encontra-se sintetizada a informação relativa ao esquema de desparasitação 

interna para a espécie felina, segundo as recomendações do Conselho Europeu para o Controlo 

das Parasitoses dos Animais de Companhia (ESCCAP).  

Tabela 4 - Esquema de tratamento profilático recomendado pelo ESCCAP para gatos. 

 Esquema de tratamento profilático 

Gatinhos A partir das 3 semanas de idade, a cada 14 dias até 2 semanas 

após o desmame, e posteriormente todos os meses até aos 6 

meses de idade. 

 

Fêmeas gestantes No último terço de gestação. 

 

Fêmeas lactantes Concomitantemente com a primeira desparasitação interna dos 

cachorros. 

 

Gatos adultos (sem acesso 

ao exterior) 

 

Regra geral, 6 em 6 meses 

Gatos adultos (com acesso 

ao exterior) 

Regra geral, 3 em 3 meses 

Fonte: Adaptado de ESCCAP. Worm control in dogs and cats [Internet]. Vol. 6, ESCCAP (European 

scientific counsel animal parasites). 2020. 42 p. Disponível em: https://www.esccap.org/guidelines/gl1/. 

5.2.Recomendações para o controlo ectoparasiticida 

Segundo o ESCCAP, as recomendações para a prevenção de infestações por pulgas e 

carraças são delineadas de acordo com diferentes cenários de risco de exposição que dependem, 

por sua vez, dos estilos de vida dos animais de estimação. Desta forma, devem ser considerados 

fatores como o nº de animais presentes na casa, se os animais têm acesso ao exterior, entre outros 

fatores[38]. 

Para os animais que não têm acesso ao exterior ou este acesso é limitado, o risco de 

exposição é considerado mínimo e, a simples escovagem e inspeção do pêlo pode ser suficiente 

para o controlo de ectoparasitoses. Para os animais que têm contacto frequente com o exterior, o 

tratamento preventivo em intervalos apropriados (segundo indicações do respetivo 

antiparasitário) é recomendado. Apesar das infestações por pulgas e carraças apresentarem maior 

incidência nos meses mais quentes, estas podem ocorrer ao longo de todo o ano, sendo importante 

sensibilizar a comunidade para a realização das medidas profiláticas durante todo o ano[38]. 

Relativamente aos flebótomos e aos mosquitos, são recomendadas medidas preventivas 

nos países endémicos para doenças transmitidas por estes vetores, como leishmaniose e 

dirofilariose respetivamente. Estas medidas incluem o uso de antiparasitários com atividade 

repelente contra os vetores, e a minimização da exposição dos animais em áreas endémicas, como 

por exemplo ao abrigar o animal no interior durante o crepúsculo[38]. 
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6. Outras medidas preventivas 

Para além das medidas farmacológicas apresentadas anteriormente, devem ser 

consideradas outras medidas preventivas no controlo das ecto- e endoparasitoses.  

Relativamente ao controlo das endoparasitoses, várias medidas podem contribuir para a 

redução da sua incidência, como a restrição do acesso a hospedeiros intermediários, o uso de 

rações comerciais ou alimentos cozinhados e a disponibilização de água fresca e potável para o 

animal[37]. A recolha das fezes dos animais nos espaços públicos é de extrema importância neste 

contexto, uma vez que constituem fontes de parasitas, passíveis de infetarem os animais via 

transmissão oral-fecal. 

Face às ectoparasitoses, a limpeza mecânica do ambiente que rodeia o animal é 

fundamental para eliminar formas imaturas e ovos e evitar a re-infestação. As pulgas que vivem 

na forma de estádios imaturos no ambiente do gato e/ou do cão representam 95% do total de uma 

infestação por pulgas[57]. Assim, o não cumprimento da desinfestação ambiental pode 

comprometer a eficácia do tratamento com ectoparasiticida no cão ou gato caso já existam formas 

imaturas no ambiente circundante. Na farmácia podem encontrar-se produtos inseticidas 

destinados a serem aplicados no ambiente do cão e do gato, cuja finalidade é eliminar todos os 

insetos ocultos presentes neste meio e evitar o desenvolvimento das fases larvares dos mesmos 

(ex. Bolfo® Casa spray).  

7. Prevalência de parasitoses intestinais em Portugal e o papel da 

quimioprofilaxia  

Atualmente não existem estudos epidemiológicos nacionais representativos da população 

portuguesa relativos à prevalência das parasitoses intestinais. No entanto, existem estudos de 

pequena dimensão que apontam para uma taxa de infeção intestinal baixa, com valores de 

prevalência de parasitose intestinal entre os 3,4% e os 19%[58]. Apesar da incidência de parasitoses 

intestinais em Portugal ter vindo a diminuir, fruto da melhoria das condições sanitárias e medidas 

de higiene e do acesso a cuidados de saúde, a desparasitação profilática para pessoas com a 

animais, continua a ser uma prática aconselhada de 6 em 6 meses. A presença de animais 

domésticos constitui um dos fatores de risco para a exposição a parasitas intestinais e, deste modo, 

não deve ser subestimado[59][60].  

Este tratamento “profilático” não corresponde a uma prevenção da infeção, mas sim a um 

tratamento em massa pela alta probabilidade de a infeção já ter ocorrido[60]. Para este tratamento 

em massa, são usados os mesmos desparasitantes usados no tratamento individual, sendo os 

derivados benzimidazóis, como o mebendazol e o albendazol, o grupo de fármacos mais 

amplamente utilizado, dada a sua elevada eficácia e fácil administração. De acordo com as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) nas crianças entre os 12 e 24 meses a 

dose de albendazol deve ser reduzida para metade (200 mg), não sendo necessário ajuste da dose 
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de mebendazol. No entanto, a utilização destes fármacos antes dos 12 meses é desaconselhada 

pela OMS, devido à ausência de estudos que considerem a sua utilização segura antes desta 

idade[59][61]. 

A OMS recomenda a desparasitação profilática de rotina com anti-helmínticos apenas nos 

países com taxas de prevalência de parasitismo intestinal superiores a 20% e principalmente 

superiores a 50%[62][63]. Apesar de Portugal não se enquadrar, atualmente, nestas taxas de 

prevalência, a quimioprofilaxia continua a desempenhar um papel importante, podendo destacar-

se como um dos fatores que mantêm estes níveis residuais no país.  

Contudo, é necessário ter em consideração que esta prática não é isenta de desvantagens, 

uma vez que o uso generalizado dos antiparasitários pode conduzir ao desenvolvimento de 

resistências e consequentemente, desencadear redução da eficácia dos fármacos usados como 

primeira linha[63]. 

8. Métodos 

Como método de intervenção, optei por um questionário isolado em formato digital, tendo 

sido criado com recurso à ferramenta Google Forms, no sentido de evitar o uso de papel e facilitar 

o processamento e análise de dados. Para além da participação presencial no inquérito dos utentes 

na FB e na Farmácia Moderna de Ílhavo, este foi também divulgado nas redes sociais da FB, e 

partilhado com familiares e amigos. A elaboração deste inquérito exigiu uma pesquisa 

bibliográfica veemente, quer para me inteirar da problemática em questão, quer para desenvolver 

um questionário adequado para responder ao principal objetivo delineado.  

8.1.Estrutura do Inquérito 

O inquérito está estruturado em quatro secções distintas: 

a. Dados sociodemográficos para a caracterização da amostra, nos quais se incluem o 

género, a idade, a profissão, a posse de animais de estimação e, no caso de ter animais 

de estimação, que tipo de animais tem entre “cão”, “gato” ou “outro”.  

b. Perguntas sobre hábitos de desparasitação direcionadas para pessoas com cães. Nesta 

secção o primeiro grupo de perguntas tinha como objetivo caracterizar a amostra de 

cães, e incluía perguntas como “quantos cães tem”, “de que idade”, “passeia o(s) 

seu(s) cão(ães) em espaços públicos exteriores?”, “o(s) cão(ães) come(m) carne ou 

peixe cru?”. O segundo grupo de perguntas pretendia obter respostas face aos hábitos 

de desparasitação interna e externa, incluindo perguntas sobre se realizava as 

mesmas, sobre a respetiva frequência, sobre os antiparasitários mais comummente 

usados, bem como os motivos para a desparasitação. 
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c. Perguntas sobre hábitos de desparasitação direcionadas para pessoas com gatos. 

Nesta secção as perguntas são similares à secção direcionada para pessoas com cães, 

mas aplicadas a gatos.  

d. Perguntas gerais sobre desparasitação, que se aplicam quer a pessoas com gatos quer 

a pessoas com cães. Nesta secção incluem-se perguntas como “No caso de ter mais 

do que um animal em casa, quando faz a desparasitação, desparasita todos?”, 

“Relativamente ao espaço onde o(s) seu(s) animal(ais) dorme, tem o cuidado de 

limpar frequentemente (exemplos: casota, manta ou cama)?” e “Tem por hábito tomar 

um desparasitante intestinal?”.  

No processo de realização do inquérito, selecionaram-se as respostas mais relevantes para 

o objetivo pretendido, tendo o cuidado de utilizar uma linguagem simples, para tornar o 

questionário acessível e minimizar o tempo despendido para a sua realização. 

8.2.Critérios de Inclusão 

 A amostra do inquérito inclui utentes que frequentam a Farmácia Borralho e a Farmácia 

Moderna de Ílhavo, e inclui indivíduos externos, como familiares e amigos. Durante o 

desenvolvimento do inquérito, foi sugerido pela minha orientadora que incluísse também pessoas 

não detentoras de animais de estimação, no sentido de assegurar a representatividade da amostra.  

8.3.Processamento de Dados 

Para o tratamento de dados, recorri ao programa Microsoft Excel.  Durante esta análise, 

detetei muitos erros de preenchimento que condicionaram a utilização dos dados processados 

automaticamente pela ferramenta Google Forms. Deste modo, as respostas que apresentaram 

erros de preenchimento foram rejeitadas. 

9. Resultados e Discussão 

9.1.Caracterização dos Inquiridos  

  No total obtiveram-se 116 respostas, das quais 83,6% correspondem ao género feminino, 

15,3% ao género masculino e 0,8% a outro género (Gráfico 1). Como se pode observar, a maioria 

das respostas foi dada pelo género feminino, o que, por um lado, pode justificar-se com o facto 

de as mulheres representarem a maior parte da população que frequenta a Farmácia Borralho e, 

por outro lado, uma vez que o questionário teve uma extensão externa à Farmácia Borralho, pode 

refletir uma maior adesão à participação no questionário pelo género feminino.  
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Relativamente às faixas etárias, do total dos 116 indivíduos inquiridos, a maioria situa-se 

no intervalo de idades entre 32-42 anos (n=35, 30,2%). O intervalo que se segue corresponde à 

faixa etária entre 42-52 (n=25, 21,6%), de seguida os intervalos entre 22-32 anos e do 52-62 anos 

(n=22, 19,0%), o intervalo entre 62-72 anos (n=7, 6,0%), o intervalo entre 72-82 anos (n=3, 2,6%) 

e, por fim, o intervalo entre 82-92 anos (n=2, 1,7%) (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sentido de garantir a representatividade da amostra, o inquérito incluiu indivíduos 

detentores de animais de estimação e indivíduos não detentores de animais de estimação. Dos 116 

inquiridos, 93 (80,2%) indivíduos têm animais de estimação e 23 (19,8%) indivíduos não têm 

animais de estimação (Gráfico 3). 
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Não Detentores
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Outro

Gráfico 1- Distribuição do género dos inquiridos. 

Gráfico 2 - Faixas etárias dos inquiridos. 

Gráfico 3 - Percentagem de inquiridos detentores e não detentores de animais de estimação. 
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Das 93 pessoas que têm animais de estimação, 53 têm apenas cão(ães), 25 têm apenas 

gato(s), 11 têm cão(ães) e gato(s) e 4 têm outro(s) animal(ais). 

9.2.Estudo dos Hábitos de Desparasitação dos Animais de Estimação 

9.2.1. Desparasitação Externa em Cães e Gatos 

Dos 53 inquiridos que têm apenas cão(ães), todos realizam a desparasitação externa. Dos 

25 inquiridos que têm apenas gato(s), 17 (68,0%) fazem a desparasitação externa e 8 (32,0%) não 

fazem. Dos 11 inquiridos que têm cão(ães) e gato(s), todos fazem a desparasitação externa dos 

cães, no entanto, 2 (18,2%) dos mesmos não fazem a desparasitação externa dos gatos.  

Assim, verifica-se que a maior fração de respostas negativas é relativa à desparasitação 

externa dos gatos. Face estes dados, analisei se os gatos que não são submetidos a desparasitação 

externa, tinham contacto com espaços públicos exteriores e, em caso de não terem, se coabitavam 

com outros animais que tinham acesso à rua.  

9.2.1.1.Influência do fator “contacto com espaços públicos exteriores” na 

desparasitação dos gatos 

Quando confrontados com o porquê de não realizarem a desparasitação externa dos gatos, 

alguns dos participantes, interrogados presencialmente na Farmácia Borralho, justificaram a 

ausência desta prática com o facto dos gatos não terem contacto com espaços públicos exteriores. 

Assim, na tentativa de analisar esta questão a partir dos dados obtidos, averiguei a influência do 

contacto com espaços exteriores na prática da desparasitação. 

Dos 36 inquiridos com gatos (inclui pessoas só com gato(s); com gato(s) e cão(ães); e 

gato(s), cão(ães) e outro(s) animal(ais)) 7 (19,4%) afirmam que os gatos têm contacto com 

espaços públicos exteriores e 29 (80,6%) afirmam que os gatos permanecem sempre em casa. 

Observa-se que os 7 inquiridos que afirmam que os gatos têm contacto com o exterior, todos 

fazem a desparasitação externa dos gatos. No entanto, dos 29 participantes que alegam que os 

gatos não têm contacto com o exterior, 18 (62,1%) fazem a desparasitação externa dos gatos e 11 

(37,9%) não fazem.  

Dos 11 inquiridos que afirmam que os gatos não têm acesso à rua e não são submetidos 

a desparasitação externa, observa-se que 3 (27,3%) dos mesmos têm também cão(ães) que vão à 

rua, sendo que os restantes têm apenas gato(s).  

Desta forma, estes dados permitem afirmar que o acesso à rua condiciona a desparasitação 

externa dos gatos, uma vez que todos os gatos que vão à rua são desparasitados. No entanto, pode 

verificar-se que alguns dos gatos que não vão à rua e não são desparasitados externamente, 

coabitam com outros animais, neste caso cães, que têm contacto com espaços públicos exteriores.  

9.2.2. Frequência da Desparasitação Externa de Cães e Gatos 

No Gráfico 4 pode observar-se os dados relativos à frequência de desparasitação externa 

em cães e gatos.  Para esta análise, dos 36 participantes que têm gatos, 9 não responderam a esta 
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questão, contabilizando 27 participantes. Assim, estes dados são referentes a um total de 27 

participantes que afirmam ter gato(s) (este número é relativo aos participantes que responderam 

ter apenas gato; gato e cão; gato, cão e outro; gato e outro), e a um total de 64 participantes que 

afirmam ter cão(ães) (este número é relativo aos participantes que responderam ter apenas cão; 

cão e gato; cão, gato e outro; cão e outro).  

Relativamente aos cães, a maior parte recebe tratamento trimestral (28,1%) e, seguindo-

se o tratamento mensal (23,4%). Quanto aos gatos, a maioria recebe tratamento mensal (33,3%), 

seguindo-se o tratamento semestral (22,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.3. Ectoparasiticidas mais usados na desparasitação externa de Cães e 

Gatos 

               No que diz respeito aos ectoparasiticidas mais usados em cães, as formas mais utilizadas 

são os comprimidos (48,4%), seguido das formas spot-on (40,6%), seguido das coleiras (32,8%) 

e, por último, os sprays (3,1%). Nenhum dos entrevistados não soube responder a esta questão e 

4,7% afirmaram não utilizar nenhum dos produtos que constavam na lista do inquérito (Gráfico 

5). Das apresentações comerciais contempladas no inquérito, 35,9% das respostas mencionam os 

comprimidos Bravecto®, cuja composição é fluralaner e a frequência de administração é 

trimestral. O fluralaner não apresenta atividade repelente, sendo, que para atuar, as pulgas e as 

carraças têm de se fixar à pele do hospedeiro e começar a alimentar-se do seu sangue. Deste modo, 

este produto não confere proteção contra o risco de transmissão de doenças através destes vetores.  
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3,7%

3,7%

Anual

6 meses

4 meses

3 meses

Mensal

2 semanas

Depende do produto

Quando deteta parasitas

Não sei

Gato (n=27)
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Gráfico 4 - Frequências de desparasitação externa de cães e gatos. 
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Dos 36 participantes que têm gatos, 9 não responderam a esta questão, por isso estão 

excluídas 9 respostas nesta análise (contabilizando 27 participantes). Relativamente aos 

ectoparasiticidas mais usados em gatos, as formas mais utilizadas são as formas spot-on (66,7%), 

seguido das coleiras (18,5%) e, por fim, os comprimidos (7,4%). Apenas 3,7% não soube 

responder a esta questão e 11,1% alegou não utilizar nenhum dos produtos que constavam na lista 

do inquérito (Gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 Exposição dos gatos à permetrina e análogos 

Dada a toxicidade da permetrina e análogos para a espécie felina, decidi verificar se 

dentro do grupo de entrevistados que têm cão(ães) e gato(s) se usavam algum ectoparasiticida 

no(s) cão(ães) que tivesse esta substância ou respetivos análogos na sua composição, no sentido 

de avaliar o risco de exposição secundária dos gatos. Dos 11 participantes que possuem cão(ães) 

e gato(s), 3 (27,3%) utilizam a coleira Scalibor® (deltametrina) e 3 (27,3%) utilizam Advantix® 

spot-on (permetrina) no(s) cão(ães).  

Apesar das intoxicações por permetrina e análogos ocorrerem principalmente por 

exposição cutânea direta (uso do produto para tratar o gato) ou por ingestão, estas podem ocorrer 

por exposição secundária, por via oral ou cutânea, após o contacto com cães aos quais o produto 

18,51%

3,70%

44,44%

3,70%

3,70%

18,50%

3,70%

11,11%

Advantage (spot on)

Amflee Combo (spot on)

Frontline Combo (spot on)

Stronghold

Credelio

Seresto (coleira)

Não sabe

Nenhum dos anteriores

15,6%

25,0%

1,6%

1,6%

12,5%

20,3%

35,9%

12,5%

4,7%

Advantix (spot on)

Frontline Combo (spot on)

Frontline Spray

Amflee Spray

Seresto (coleira)

Scalibor (coleira)

Bravecto (comprimidos)

Nexgard (comprimidos)

Nenhum dos anteriores

Gráfico 5 - Ectoparasiticidas mais usados na desparasitação externa de cães (n=64). 

Gráfico 6 - Ectoparasiticidas mais usados na desparasitação externa de gatos (n=27). 
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foi aplicado[64].Assim, é necessário assegurar o fornecimento de informação aos detentores de 

animais sobre esta realidade, aconselhando a leitura adequada dos rótulos dos produtos, onde 

consta o símbolo de contra-indicação de uso em gatos caso se aplique.  

9.2.4. Desparasitação Interna de Cães e Gatos 

Relativamente aos 53 participantes que têm apenas cão(ães), 3 (5,7%) afirmam não fazer 

a desparasitação interna. Dos 25 participantes que têm apenas gato(s), 6 (24,0%) não fazem a 

desparasitação interna. No que diz respeito aos 11 participantes que têm cão(ães) e gato(s), 1 

(9,1%) não faz a desparasitação do(s) cão(ães) e 2 (18,2%) não fazem do(s) gato(s), sendo que o 

cão não desparasitado vive na mesma casa que um dos gatos não desparasitados. À semelhança 

dos dados obtidos para desparasitação externa, observa-se uma maior fração de respostas 

negativas relativamente à desparasitação interna da espécie felina.  

9.2.4.1.Consumo de carne e peixe cru em gatos e cães 

Uma vez que consumo de carne e peixe cru aumenta o risco de exposição a endoparasitas 

dos animais[65], questionei às pessoas se os animais tinham acesso a este tipo de alimentos. Dos 

64 inquiridos que alegaram ter cão(ães), 4 (6,3%) afirmam dar “às vezes” carne ou peixe cru, 

sendo que destes 4, apenas 1 (25,0%) não é desparasitado internamente. Dos 36 inquiridos que 

alegaram ter gato(s), 4 (11,1%) afirmam dar “às vezes” carne ou peixe cru, sendo que estes 4 são 

todos desparasitados internamente. 

9.2.5. Frequência da Desparasitação Interna de Cães e Gatos 

Dos 60 participantes que fazem a desparasitação interna do(s) cão(ães), 25 (41,7%) alega 

desparasitar de 3 em 3 meses, 14 (23,3%) de 6 em 6 meses, 11 (18,3%) desparasitam anualmente,  

4 (6,7%) de 4 em 4 meses, 2 (3,3%) quinzenalmente, 1 (1,7%) desparasita mensalmente, sendo 

que 2 (3,3%) dos inquiridos não souberam responder a esta questão (Gráfico 7). A porção que 

admitiu fazer a desparasitação interna trimestralmente corresponde a detentores de cães adultos 

e, assim sendo, esta frequência é a recomendada segundo o ESCCAP.  

Dos 28 inquiridos que fazem a desparasitação interna do(s) gato(s), 11 (39,3%) afirmam 

desparasitar de 6 em 6 meses, 10 (35,7%) fazem a desparasitação trimestralmente, e 7 (25,0%) 

anualmente (Gráfico 7). No sentido de verificar o cumprimento das recomendações da ESCCAP 

relativas à frequência da desparasitação interna em gatos, analisei se os gatos que têm contacto 

com a rua são tratados trimestralmente. Assim, verifiquei que dos 28 gatos que são submetidos à 

desparasitação interna, 3 de um total de 5 gatos que têm acesso à rua são desparasitados de 3 em 

3 meses como recomendado. Tendo em conta estes resultados, a percentagem de incumprimento 
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relativamente à correta desparasitação interna dos gatos é pouco significativa, comparativamente 

à percentagem de cumprimento.  

 

9.2.6. Endoparasiticidas mais usados na desparasitação interna de cães e gatos 

Dos 60 inquiridos que afirmaram desparasitar internamente o(s) cão(ães), apenas 56 

responderam relativamente ao endoparasiticida que usavam. Como se pode observar no Gráfico 

8, a associação de febantel, pirantel e praziquantel é a mais frequentemente usada (Drontal® e 

Anthelmin®). Apesar de não fazer parte da lista de opções na pergunta “Quais destes produtos 

costuma usar para a desparasitação interna do(s) seu(s) cão(ães)?”, 1 (1,8%) inquirido escreveu 

Bravecto® no espaço indicado para digitar opções que não constavam na lista definida. Contudo, 

este produto tem uma ação ectoparasiticida, não apresentando ação contra parasitas internos. No 

entanto, como é administrado oralmente (comprimido) pode ser incorretamente associado à 

desparasitação interna. 

Comparativamente aos ectoparasiticidas mais usados, a percentagem de participantes que 

admitem não saber qual produto que usam é superior em relação aos endoparasiticidas. Durante 

a realização presencial do inquérito percebi que a muitas pessoas que admitiam não saber, usavam 

o produto fornecido avulso pelo médico veterinário. Contudo, como não defini uma opção para 

distinguir se desconheciam o produto que usavam porque este era dispensado pelo médico 

veterinário, não posso saber se a totalidade da percentagem correspondente à opção “não sabe” é 

sobreponível com a opção “o que o veterinário dá”. 
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Gráfico 7 - Frequência de desparasitação interna em cães e gatos. 

Gráfico 8 - Endoparasiticidas mais usados em cães (n=56). 
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Dos 28 participantes que desparasitam internamente os gatos, apenas 24 responderam em 

relação ao endoparasiticida usado. Como se pode verificar no Gráfico 9, o endoparasiticida mais 

usado corresponde à associação de pirantel e praziquantel (Drontal®), sendo que se segue a 

associação de praziquantel com milbemicina oxima (Milbemax®). Uma percentagem significativa 

(12,5%), não sabe qual o produto que usa, admitindo que é o que o médico veterinário dispensa 

avulso.  

 

9.2.7. Outros cuidados de desparasitação 

9.2.7.1.“No caso de ter mais do que um animal em casa, quando faz a 

desparasitação, desparasita todos?” 

Aos 32 indivíduos que têm mais do que um animal em casa (cão e gato, mais do que um 

cão, ou mais do que um gato), foi-lhes questionado se, quando desparasitavam (externa ou 

internamente) um dos animais, se o faziam aos outros simultaneamente. Destes 32, obtiveram-se 

31 respostas à questão, sendo que 26 (83,9%) afirmaram fazer a desparasitação de todos em 

simultâneo, e 5 (16,1%) afirmaram não fazer. Assim, pode verificar-se que a maioria dos 

participantes está consciente da importância da desparasitação simultânea em todos os animais 

presentes na casa.  

 

29,2%

16,7%

20,8%

4,2%

4,2%

16,7%

12,5%

Drontal

Dehinel

Milbemax

Tenil Vet

Stronghold

Nenhum dos anteriores

O que o veterinário dá
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Gráfico 9 - Endoparasiticidas mais usados em gatos (n=24). 

Gráfico 10 - Resposta dos inquiridos à questão “No caso de ter mais do que um animal em casa, quando 

faz a desparasitação, desparasita todos?”. 
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9.2.7.2.Adesão ao tratamento antiparasitário profilático humano 

Dos 93 indivíduos que têm animais de estimação, 81 responderam à questão relativa à 

toma profilática de desparasitante intestinal. Destes 81 participantes, 41 (50,6%) não tomam e 40 

(49,4%) tomam (Gráfico 11).  

Pode observar-se que a taxa de não adesão à quimioprofilaxia obtida é elevada, podendo 

traduzir uma despreocupação geral da população acerca da sua importância. O farmacêutico, dada 

a sua posição mediadora entre a comunidade e o sistema nacional de saúde, assume a 

responsabilidade de educar os utentes quanto à relevância da quimioprofilaxia para a proteção da 

saúde pública. Como estagiária na FB, aprendi que este era um dos aspetos que devia ser abordado 

com o utente, aquando da dispensa de antiparasitários internos para animais de estimação. 

10. Conclusão 

Os resultados deste estudo parecem refletir uma consciência generalizada para a 

importância dos hábitos de desparasitação dos animais de companhia, uma vez que a maioria dos 

detentores de animais inquiridos administra antiparasitários para o controlo de ecto- e 

endoparasitoses. Todavia, esta adesão à terapêutica pode não traduzir-se no controlo eficaz das 

parasitoses internas e externas nos casos em que a administração de antiparasitários não é 

realizada adequadamente. Neste sentido, foram detetados alguns erros que podem condicionar a 

eficácia do tratamento, como a inadequação de alguns tratamentos aplicados e erros associados 

ao esquema de desparasitação. 

Este estudo evidencia também o importante papel dos veterinários e dos restantes 

profissionais de saúde que dispensam medicamentos veterinários, como é o caso dos 

farmacêuticos, na transmissão de informação sobre este tema aos proprietários de animais. Neste 

sentido, é necessário salientar que o estudo dos medicamentos veterinários deve ser incluído na 

educação profissional dos farmacêuticos, no sentido de garantir o correto aconselhamento e 

minimizar os erros aquando da dispensa.  

49,4%

50,6%

Questão: Tem por hábito tomar um desparasitante intestinal (exemplos: zentel, 

pantelmin)?

Sim

Não

Gráfico 11 - Percentagem de inquiridos que toma antiparasitário oral vs. percentagem que não toma. 
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Este projeto revelou-se uma oportunidade excelente para o desenvolvimento dos meus 

conhecimentos sobre saúde animal e medicamentos veterinários, tornando a minha formação mais 

completa enquanto futura farmacêutica. Relativamente ao método escolhido, os inquéritos 

presenciais, ao proporcionarem a comunicação com o utente, permitiram-me detetar lacunas 

relativamente ao conhecimento dos utentes sobre a temática, que não seriam detetáveis apenas 

por observação das respostas do questionário, possibilitando, assim, uma perspetiva mais 

paradigmática da realidade atual. Para além disso, proporcionaram a oportunidade de educar o 

utente com informação adequada, no momento mais pertinente, uma vez que à medida que 

colocava as questões, abria-se sempre um espaço para desenvolver o tema.  

Considerando os vários erros de preenchimento e algumas questões estruturais do 

inquérito que poderiam ser melhoradas, como perspetiva futura, seria interessante desenhar 

novamente este estudo, no sentido de obter resultados com maior relevância estatística e 

conclusões maior aplicabilidade. Com a elaboração deste trabalho, constatei que existem poucos 

estudos acerca desta temática, principalmente a nível nacional. Assim, é de salientar a relevância 

do desenvolvimento de estudos neste âmbito, na medida que constituem importantes contributos 

para a saúde pública.  

Projeto II- Tabelas Informativas sobre os Antiparasitários Internos e 

Externos Dispensados na Farmácia Comunitária 

1. Enquadramento Prático 

Na FB, há uma grande afluência de utentes com animais de estimação que procuram 

frequentemente respostas sobre medicamentos veterinários, principalmente sobre os 

antiparasitários, os quais correspondem ao grupo de medicamentos veterinários que representa 

maior volume de vendas nas farmácias comunitárias[66]. Assim, durante o estágio presenciei vários 

momentos de insegurança da equipa face a questões relacionadas com medicamentos veterinários, 

nomeadamente antiparasitários externos e internos, que condicionavam a qualidade do 

aconselhamento farmacêutico. Como estagiária, durante a solicitação e dispensa destes produtos, 

senti, também, várias dificuldades e imperou a necessidade de estudar mais sobre estes 

medicamentos, bem como de contribuir para a formação da equipa. Desta forma, decidi realizar 

tabelas informativas, nas quais estão sintetizadas as informações mais relevantes sobre os 

diferentes antiparasitários, no sentido de esclarecerem de uma forma prática a rápida alguma 

dúvida que surja durante o atendimento. 

2.  Objetivo 

 As tabelas informativas tiveram como finalidade disponibilizar informação rapidamente 

acessível e prática, para o esclarecimento de dúvidas sobre antiparasitários vendidos na FB, que 

surgem durante o atendimento. Desta forma, o acesso facilitado à informação, ao melhorar a 
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qualidade do atendimento, estimula a confiança dos utentes e, por conseguinte, promove a adesão 

às boas práticas de desparasitação.  

3. Enquadramento Teórico 

3.1.O papel do Farmacêutico nos Medicamentos Veterinários 

As funções desempenhadas pelos farmacêuticos no âmbito da farmácia comunitária não 

se limitam apenas aos medicamentos de uso humano. Uma vez que as farmácias são locais 

autorizados para a venda a retalho de medicamentos veterinários e, tendo em conta a proximidade 

e acessibilidade destas à população, o farmacêutico apresenta um papel primordial na utilização 

dos medicamentos veterinários e na transmissão de informação para os detentores de animais e 

para o público em geral quanto à sua utilização correta e consciente[66][67].  

  A procura por medicamentos veterinários nas farmácias tem vindo a aumentar ao longo 

do tempo, e, desta forma, os farmacêuticos devem ser capazes de responder às necessidades dos 

utentes[68]. No entanto, apesar do farmacêutico ter a responsabilidade de ser um profissional 

competente na indicação e aconselhamento de medicamentos veterinários, existem muitas falhas 

durante a dispensa destes produtos[66][69], que podem ser o reflexo da falta de formação e 

conhecimentos dos farmacêuticos no que diz respeito a esta temática[68][67]. Assim, sem uma 

compreensão clara das suas funções no âmbito da farmacoterapia veterinária, os farmacêuticos 

comunitários podem colocar em risco a saúde dos animais de estimação, sendo imperativo 

colmatar estas limitações ao nível educacional[67].  

3.2.Formação dos Farmacêuticos em Medicamentos Veterinários 

No que diz respeito ao Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), o plano 

de estudo abrangido varia de acordo com a instituição, sendo que, a nível nacional, poucas 

instituições apresentam uma unidade curricular de cariz obrigatório destinada à saúde animal e 

aos medicamentos de uso veterinário. No entanto, algumas instituições nacionais que lecionam o 

MICF, incluem uma unidade que aborda esta temática como unidade opcional[70]. Considerando 

que compete ao farmacêutico a dispensa e o aconselhamento de medicamentos veterinários, a 

aquisição de competências e conhecimentos nesta área através do MICF, revela-se de extrema 

importância no sentido de assegurar a qualidade do atendimento e a capacidade de resposta do 

farmacêutico. Durante o meu percurso académico, tive a oportunidade de contactar com esta área 

na unidade “Veterinary Drugs”, através do Programa Erasmus, o que me permitiu adquirir 

conhecimentos basilares acerca da saúde animal.  

No sentido de apoiar o serviço de aconselhamento veterinário, as farmácias portuguesas 

podem aderir a programas que visam disponibilizar informação acerca dos medicamentos de uso 

veterinário, como o é o caso do “Espaço Animal”. Assim, estes programas visam complementar 

a formação dos farmacêuticos e assegurar a sua integração na vertente dos medicamentos 
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veterinários, disponibilizando informação online e promovendo formações presenciais periódicas 

às equipas da farmácia.  

4. Métodos 

 A informação foi sistematizada em tabelas, realizadas com recurso à ferramenta Microsoft 

Power Point. Como fontes de informação, recorri aos resumos das características do medicamento 

(RCM) e às recomendações do ESCCAP. Para além da pesquisa inerente à realização das tabelas, 

aproveitei para questionar os membros da equipa acerca de possíveis dúvidas sobre medicamentos 

veterinários, com especial foco nos antiparasitários, no sentido de direcionar de forma mais 

personalizada a informação selecionada para o preenchimento das tabelas.  

4.1.Estrutura das Tabelas 

Considerando que os antiparasitários externos têm diferentes apresentações (coleira, 

spray, pipetas, …), realizei uma tabela para cada forma farmacêutica, diferenciando entre gatos e 

cães. Relativamente aos antiparasitários internos, realizei duas tabelas, uma que engloba as 

fórmulas para gatos e outra as fórmulas para cães. 

 Todas as tabelas apresentam uma estrutura comum e são constituídas por uma imagem da 

embalagem do produto veterinário, de forma a facilitar a identificação do respetivo produto, e por 

diferentes secções referentes às substâncias ativas, indicação de utilização, espécie-alvo, 

posologia, esquema de tratamento e à administração. Adicionalmente, nas tabelas referentes à 

desparasitação interna, incluí recomendações gerais sobre as rotinas de tratamento (ESCCAP). 

Relativamente às tabelas de desparasitantes externos, incluí vantagens e desvantagens da 

respetiva forma farmacêutica, no sentido do farmacêutico saber como orientar a escolha do utente 

relativa ao tipo de antiparasitário, adequando às respetivas necessidades. 

5. Resultados e discussão 

 No total foram realizadas 9 tabelas informativas que foram impressas e disponibilizadas 

à equipa da farmácia.  

Durante o desenvolvimento do projeto, tive a oportunidade de esclarecer dúvidas 

colocadas pela equipa sobre os desparasitantes em vários atendimentos, o que me permitiu 

presenciar o impacto do trabalho realizado. Num dos atendimentos, um utente solicitou 

informações detalhadas acerca da coleira Scalibor® com um dos membros da equipa. Atenta à 

situação, decidi intervir junto do colega da equipa, quando percebi que algumas informações não 

estavam a ser transmitidas da forma mais adequada, tendo ajudado a melhorar a qualidade do 

aconselhamento disponibilizado. Assim, mesmo antes da materialização das tabelas, tive um 

papel de formação maioritariamente passivo, mas tive, também, a oportunidade de intervir 

ativamente em alguns atendimentos.  
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6. Conclusão 

A proximidade do farmacêutico aos utentes e a sua capacidade de promover a literacia 

em saúde nos mesmos, proporcionam uma excelente oportunidade para estes profissionais de 

saúde contribuírem para a melhoria dos cuidados de saúde animais, em conjunto com os 

veterinários[67][71]. No entanto, é necessário encontrar soluções para ultrapassar as suas limitações 

nesta área, nomeadamente no que diz respeito à sua formação académica, no sentido de 

uniformizar as competências dos farmacêuticos face à dispensa de medicamentos de uso 

veterinário[67].   

Relativamente ao impacto do projeto desenvolvido, as tabelas informativas contribuíram 

de uma forma significativa para a formação da equipa da FB acerca dos antiparasitários 

veterinários. Este projeto demonstrou-se de grande utilidade para a equipa da FB, contribuindo 

de uma forma simples e prática, para a melhoria do aconselhamento farmacêutico acerca da 

desparasitação dos animais de estimação. Para além da formação à equipa da FB, este trabalho 

proporcionou-me uma aprendizagem notável acerca dos produtos veterinários antiparasitários 

vendidos na farmácia, na medida em que envolveu uma pesquisa detalhada de inúmeros produtos 

veterinários. Assim, permitiu-me o contacto com temas menos comumente explorados durante a 

formação académica, proporcionando-me uma melhor compreensão dos medicamentos 

antiparasitários veterinários. Neste sentido, complementou a minha formação académica e, 

certamente que terá repercussões positivas futuras a nível profissional. 

Como perspetiva futura, seria interessante estudar, através de um inquérito, a perspetiva 

dos farmacêuticos relativamente à sua formação e competência para a dispensa de medicamentos 

veterinários.  
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Anexos  

Anexo 1 - Inquérito sobre Hábitos de Desparasitação dos Animais de Estimação. 
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Anexo 2 - Tabela informativa sobre desparasitantes internos para cães. 
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Anexo 3 - Tabela informativa sobre pipetas desparasitantes para cães. 
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Anexo 4 - Tabela informativa sobre comprimidos ectoparasitas para cães. 
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Anexo 5 - Tabela informativa sobre coleiras desparasitantes para cães. 

Anexo 6 - Tabela informativa sobre coleiras desparasitantes para gatos. 
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Anexo 7 - Tabela informativa sobre sprays ectoparasiticidas para cães e gatos. 

Anexo 8 - Tabela informativa sobre comprimidos ectoparasiticidas para gatos. 
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Anexo 9 - Tabela informativa desparasitantes internos para gatos. 

Anexo 10 - Tabela informativa sobre pipetas desparasitantes 

para gatos. 
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Resumo 

 

O presente relatório descreve os diferentes setores da Farmácia Hospitalar e as atividades 

desenvolvidas no estágio curricular, integrado no Mestrado em Ciências Farmacêuticas, realizado 

nos Serviços Farmacêuticos do Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, 

E.P.E..  

O Farmacêutico Hospitalar assume um papel indispensável e insubstituível nos cuidados 

de saúde. No âmbito de ação dos Serviços Farmacêuticos do IPO-Porto integra-se um conjunto 

de cuidados multidisciplinares ao doente, cuja finalidade é assegurar a eficácia, qualidade e 

segurança em todas as etapas do circuito do medicamento hospitalar.  

A formação durante o período de estágio visa a integração nas diferentes valências da 

Farmácia Hospitalar que compõe os Serviços Farmacêuticos do IPO-Porto: Unidade Centralizada 

de Quimioterapia, Farmacotecnia (produção de estéreis e não estéreis), Ensaios clínicos, 

Ambulatório, Distribuição individualizada diária em dose unitária e tradicional, 

Farmacovigilância e Farmácia Clínica. Deste modo, este relatório relata a minha experiência 

nestas diversas vertentes de ação farmacêutica, bem como o dia-a-dia do Farmacêutico Hospitalar 

do IPO-Porto. Neste sentido, após uma breve definição das competências e responsabilidades dos 

serviços farmacêuticos hospitalares, descrevem-se as áreas funcionais constituintes da farmácia 

hospitalar e as respetivas atividades que exerci em cada uma delas.  

Assim, este estágio permitiu-me adquirir conhecimentos essenciais e basilares acerca das 

diferentes áreas de atuação do Farmacêutico Hospitalar, contribuindo para a minha valorização 

profissional e pessoal enquanto futura farmacêutica. Adicionalmente, o facto de ser um hospital 

com ação no domínio da oncologia, possibilitou-me uma formação diferenciada, tendo 

aprofundado o conhecimento sobre terapêuticas e fármacos que desconhecia.  
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1. Introdução 

O Farmacêutico Hospitalar (FH) desempenha um papel crítico nos cuidados de saúde 

dispensados aos doentes em meio hospitalar[1]. Assim, inserido numa equipa multidisciplinar, o 

FH está diretamente envolvido na aquisição e adequada gestão dos medicamentos, na sua 

preparação e distribuição para os diferentes serviços do hospital. Neste sentido, as atividades 

farmacêuticas permitem garantir a segurança em todo o circuito do medicamento e assegurar a 

qualidade e eficácia da terapêutica dos doentes[1]. 

O presente relatório expõe as atividades desenvolvidas nos Serviços Farmacêuticos do 

IPOPFG, E.P.E. no âmbito do estágio curricular. No sentido de proporcionar uma adequada 

integração nas funções do FH, tive a oportunidade de contactar com todos os setores que compõe 

os SF do IPOPFG, E.P.E.. A distribuição do estágio pelas diferentes valências dos Serviços 

Farmacêuticos consta na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Distribuição do estágio pelas valências dos Serviços Farmacêuticos. 

Setor dos Serviços Farmacêuticos Período de estágio 

Distribuição em Regime de Ambulatório 2 a 6 de março 

14 a 18 de setembro 

Unidade Centralizada de Quimioterapia (UCQ) 21 de setembro a 2 de outubro 

Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária 

(DIDDU) 

6 a 16 de outubro 

Unidade de Preparação de Estéreis e Unidade de 

Preparação de Não Estéreis (UPE e UPNE) 

19 a 30 de outubro 

Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) 28 e 30 de outubro 

Nota. Devido à pandemia COVID-19, o período de estágio foi interrompido dia 6 de março, após 

ter efetuado uma semana, tendo sido retomado dia 14 de setembro. Assim, o período 

correspondente ao setor de ambulatório dividiu-se entre março e setembro.  

2. O Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, 

Entidade Pública Empresarial 

 Em Portugal, a luta contra o cancro materializou-se em 1923 com a criação do Instituto 

Português para o Estudo do Cancro, no Hospital Escolar de Santa Marta em Lisboa, sob a 

responsabilidade do Professor Francisco Gentil. Seguiu-se a abertura do Instituto de Oncologia 

de Coimbra em 1967 e, em abril de 1974, foi inaugurado o centro regional do Porto[2]. 
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 O IPO-Porto apresenta uma estrutura atípica relativamente aos outros hospitais, 

organizando-se em unidades multidisciplinares por patologia, designadas por Clínicas de 

Patologia. Esta estrutura pretende focalizar a atividade assistencial no doente oncológico, 

privilegiando o tratamento personalizado[3]. A missão que move a instituição é a prestação de 

cuidados de saúde hospitalares oncológicos, centrados no doente, com a máxima qualidade, 

humanismo e eficiência. O IPO-Porto visa também a prevenção, a investigação, a formação e o 

ensino no domínio da oncologia com o objetivo da constante melhoria dos seus serviços e 

profissionais[4].  

3. Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos do IPOPFG, E.P.E. foram inaugurados com o IPO Porto em 

1974 e constituem um serviço de prestação de cuidados de saúde centrados nas necessidades dos 

utentes da instituição, fundamental para a garantia da qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos[5]. 

O Farmacêutico Hospitalar apresenta como missão assegurar a gestão dos medicamentos 

e otimizar os resultados em saúde, garantindo a qualidade e segurança em todos os processos 

relacionados com o medicamento[1][5]. Assim, destacam-se vários funções da responsabilidade do 

FH como[1]: 

▪ A seleção, aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos e outros produtos 

de saúde; 

▪ A produção de medicamentos, análise de matérias-primas e produtos acabados; 

▪ A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e prestação de Cuidados 

Farmacêuticos; 

▪ A disponibilização de informação sobre os medicamentos; 

▪ A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e na sua preparação; 

▪ A colaboração em Ensaios Clínicos (EC); 

▪ A participação em comissões técnicas e na elaboração de protocolos terapêuticos;  

▪ O desenvolvimento de formações internas.  

3.1.Localização e Horário 

Relativamente à localização, a Farmácia Central situa-se no piso 1 do edifício principal e 

a Farmácia de Ambulatório situa-se no piso 3 do mesmo edifício.  

Os horários dos diferentes setores dos SF do IPOPFG, E.P.E. apresentam-se na Tabela 

2.  
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Tabela 2 - Horário de funcionamento dos SF do IPOPFG, E.P.E. 

Setor Horário 

a) Serviços Administrativos 9h00 – 17h00 (2ª a 6ª) 

b) Distribuição Individualizada  9h00 – 17h30 (2ª a 6ª) 

9h00 – 13h00 (sábado) 

c) Unidade Centralizada de Quimioterapia 8h00 – 21h00 (2ª a 5ª) 

8h00 – 20h00 (6ª) 

8h00 – 13h00 (sábado, domingo e 

feriados) 

d) Unidade Preparação de Estéreis 9h30 – 16h30 (2ª a 6ª) 

e) Unidade Preparação de Não Estéreis 9h30 – 16h30 (2ª a 6ª) 

f) Atendimento em Ambulatório 9h00 – 17h00 (2ª a 6ª) 

g) Armazém  9h00 – 17h00 (2ª a 6ª) 

 

Externamente ao horário acima referido, existe um farmacêutico em regime de prevenção 

cujo horário, de segunda-feira a sexta-feira, é das 17h30 às 23h30, aos sábados é das 13h00 às 

23h30 e aos domingos e feriados é das 9h00 às 23h30.  

3.2.Organização  

Os Serviços Farmacêuticos dividem-se nas seguintes áreas distintas: distribuição 

tradicional ou clássica, distribuição individualizada de medicamentos, distribuição em regime de 

ambulatório, unidade centralizada de quimioterapia, unidade de preparação de estéreis, unidade 

de preparação de não estéreis e ensaios clínicos. Com exceção da farmácia de ambulatório, todos 

estes setores constituem a Farmácia Central do IPOPFG, E.P.E.  

Os profissionais distribuem-se de uma forma rotativa pelos diferentes setores, 

assegurando-se, assim, a renovação dos membros ou equipas que suportam as diferentes áreas 

dos Serviços Farmacêuticos. A rotatividade dos turnos contribui para a expansão do 

conhecimento da atividade de Farmácia Hospitalar e, por outro lado, evita que se gere um 

sentimento de monotonia e automaticidade no trabalho, promovendo a motivação nos 

profissionais de saúde.  

3.3.Recursos Humanos 

Este departamento é constituído por uma equipa multidisciplinar composta por 49 

profissionais: 19 farmacêuticos, sendo a Dra. Florbela Braga a Diretora Técnica dos Serviços 

Farmacêuticos, 18 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (TDT), 7 assistentes 

operacionais (AO), 3 assistentes técnicos (AT). 
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3.4.Recursos Informáticos 

Os Serviços Farmacêuticos do IPOPFG, E.P.E. recorrem ao Sistema de Gestão Integrado 

do Circuito do Medicamento (SGICM) pertencente à Glintt®, para garantir a gestão eficiente da 

informação, indispensável face à natureza crítica das atividades e responsabilidade envolvida. O 

SGICM permite o acesso online a prescrições e a informação clínica dos doentes, permite o 

rastreamento da medicação prescrita e cedida no hospital, possibilita a gestão de stocks e 

inventário, e serve de ferramenta de comunicação entre os diferentes profissionais de saúde e 

entre os serviços do hospital.  

4. Gestão de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

4.1.Seleção, aquisição e gestão de existências 

 A seleção de medicamentos para o hospital é efetuada com base no Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM), nas necessidades terapêuticas dos doentes do hospital e em 

critérios económicos, sendo da responsabilidade da Comissão de Farmácia e Terapêutica[1]. 

 A aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, é da 

responsabilidade do FH, tendo em conta as necessidades dos serviços de aprovisionamento. Cada 

produto tem associado um ponto de encomenda, definido com base no respetivo consumo, 

rotatividade e acessibilidade do produto, que, quando atingido, faz gerar uma encomenda. Neste 

sentido, o controlo regular de stocks é de extrema importância para evitar a ocorrência de rutura 

de stocks. Para colmatar faltas urgentes de medicamentos e outros produtos, pode realizar-se 

pedidos de empréstimos a hospitais geograficamente próximos.  

4.2.Receção e Armazenamento dos produtos adquiridos 

Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos requeridos devem ser 

entregues nos serviços farmacêuticos, sendo verificados qualitativamente e quantitativamente 

aquando da respetiva receção. A receção está geralmente afeta aos TDT e aos AO, excetuando 

os estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados, eritropoietinas e medicamentos para ensaios 

clínicos, cuja receção é da responsabilidade do FH. 

O armazenamento dos produtos adquiridos deve ser feito de modo a garantir as 

condições necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança dos mesmos, sendo 

estas continuamente monitorizadas no sentido de garantir a qualidade dos produtos. A 

metodologia de armazenamento segue os princípios “first in, first out” (FIFO) e “first expire, 

first out” (FEFO), assegurando uma gestão adequada dos prazos de validade, cujo controlo é 

efetuado regularmente.  
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5. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

5.1.Distribuição Tradicional 

Os serviços clínicos apresentam um stock de medicamentos previamente definido pelos 

farmacêuticos, enfermeiros e médicos. A distribuição tradicional tem como objetivo repor estes 

stocks, de acordo com a periodicidade estipulada ou por requisição do serviço. 

A dispensa de materiais de penso e outro tipo de fármacos que não são dispensados pela 

DIDDU, como produtos de maior consumo (como o paracetamol) ou produtos para ser usados 

em S.O.S., é feita através deste sistema.  

5.2.Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

 Na DIDDU a medicação é enviada diariamente para cada doente, por um período de 24h, 

em função do sistema de prescrição online[6]. Neste serviço farmacêuticos, TDT e os AO 

colaboram em conjunto no sentido de garantir que cada medicamento é entregue no momento 

certo, na quantidade certa e ao utente certo. Este sistema de distribuição de medicamentos 

minimiza a ocorrência de erros durante a administração e permite a redução dos desperdícios[1][6].  

 No IPOPFG, E.P.E. esta distribuição está afeta a 13 serviços: Pediatria, Serviço de 

Transplante de Medula Óssea (STMO), Cirurgia 6, 7, 8, 9 e 10, Medicina 3, 4 e 6, Serviço de 

Braquiterapia e Serviço de Cuidados Paliativos (SCP) 1 e 2. A dispensa é assegurada das 17h do 

dia anterior até às 17h do dia seguinte, exceto ao fim-de-semana e aos feriados, cuja distribuição 

é feita para 72 horas e 48 horas, respetivamente[6].  

 O circuito inicia-se com a validação da prescrição médica pelo Farmacêutico, onde este 

é responsável por verificar a dose, via de administração, duração do tratamento, adequação da 

medicação a determinado protocolo terapêutico, entre outros aspetos relativos ao perfil 

farmacoterapêutico. Para além dos aspetos farmacoterapêuticos, o sistema informático permite o 

acesso ao processo clínico do doente, onde existem informações complementares para a validação 

da prescrição acerca do diagnóstico, possíveis alergias, doenças crónicas pré-existentes, 

medicação realizada no domicílio, entre outras.  Para assegurar esta função, o Farmacêutico tem 

um conhecimento profundo sobre a patologia oncológica e a respetiva terapêutica. A intervenção 

farmacêutica, quer ativa quer passiva, apresenta um papel primordial neste setor, assegurando a 

correta distribuição de medicamentos para os doentes internados.  

 Após validação da prescrição, os TDT são responsáveis por elaborar os mapas de 

distribuição e preparar os carrinhos de transporte de medicação. O transporte dos carrinhos para 

os respetivos serviços é efetuado pelos AO.  

 Podem ser necessários medicamentos fora do horário da entrega diária, – medicamentos 

urgentes – cujo pedido é efetuado por via telefónica pelo enfermeiro do respetivo serviço. Estes 

pedidos surgem devido à indisponibilidade de determinada terapêutica necessária no serviço, 

sendo que vários motivos podem gerar estas requisições urgentes como a alteração da prescrição 
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previamente validada ou alteração do horário do tratamento. Assim, após comunicação do 

Enfermeiro com o Farmacêutico da DIDDU, este regista o pedido num documento próprio e a 

efetua o Registo de Consumo ao Doente[6]. 

 Para além da intervenção ativa do Farmacêutico, este é responsável por esclarecer todas 

as dúvidas que possam surgir acerca da terapêutica aos profissionais de saúde. Durante o estágio 

colaborei muitas vezes com o Farmacêutico no sentido de encontrar a resposta para o problema 

colocado. Assim, estas intervenções proporcionaram-me momentos de aprendizagem, quer pela 

pesquisa nas várias fontes de informação quer pela comunicação estabelecida com o 

Farmacêutico. 

5.3.Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Legislação Restritiva 

Ao nível da Farmácia Hospitalar, existem medicamentos que, por força da legislação, 

requerem condições especiais de segurança, nomeadamente os estupefacientes e psicotrópicos, os 

hemoderivados e as eritropoietinas[1]. Assim, a dispensa deste grupo de medicamentos exige um 

circuito diferenciado, sendo feita exclusivamente pelos Farmacêuticos na DIDDU. 

5.3.1. Hemoderivados 

Os hemoderivados são medicamentos derivados do plasma humano e, desta forma, 

acarretam risco biológico. A albumina humana, imunoglobulinas (contra a hepatite B, contra a 

varicela, contra o antigénio D, contra o citomegalovírus e contra o tétano) e os fatores da 

coagulação (Fator VII, Fator VIII, Fator IX, além dos complexos protrombínicos) constituem os 

principais Hemoderivados[7]. A requisição, distribuição e administração de Hemoderivados 

exigem o registo num documento modelo oficial - Via Farmácia e na Via Serviço do Modelo 1804 

da Imprensa Nacional da Casa da Moeda -, facilitando, assim, a rastreabilidade da medicação 

dispensada e aumentando a segurança neste circuito. Neste sentido, os Hemoderivados são sempre 

acompanhados de certificados de análise emitidos pelo INFARMED com a designação de 

Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL)[1]. Para além deste registo obrigatório, 

nos SF é realizado um registo interno dos hemoderivados dispensados, onde é indicada a data da 

dispensa, o número do registo de distribuição, serviço clínico, OBS do doente e quantidade 

dispensada. 

Durante o estágio, pude auxiliar na preparação de pedidos e dispensa de hemoderivados. 

Fiz também o inventário mensal dos medicamentos hemoderivados.  

5.3.2. Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os estupefacientes e psicotrópicos são alvo de legislação restritiva face à sua distribuição 

dada a natureza particular das suas características. Os psicofármacos utilizados em meio 

hospitalar são usados com analgésicos para aliviar dores intensas, que podendo causar tolerância 

e dependência, e serem alvo de uso indevido e abusivo.  
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O armazenamento destes medicamentos é feito num local próprio, numa sala-cofre, cuja 

chave é guardada pelo Farmacêutico. A requisição destes medicamentos é realizada por via 

informática pelos pisos 3, 4 e 5 de medicina e STMO e os outros serviços fazem requisição manual 

em formato de papel.  

No sentido de minimizar os erros de stock, é realizado um inventário semanalmente. 

Durante o estágio, fiz o inventário semanal dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos.  

A preparação dos pedidos de estupefacientes e psicotrópicos constituiu a minha principal 

tarefa neste setor. Todas as operações que executei foram supervisionadas, desde o registo dos 

pedidos até à dispensa dos mesmos.   

5.3.3. Eritropoietinas  

 A produção da eritropoietina endógena encontra-se debilitada em doentes com 

insuficiência renal crónica e a principal causa da sua anemia é a deficiência em eritropoietina. Em 

doentes com cancro submetidos a quimioterapia, a etiologia da anemia é multifatorial[8]. Nestes 

doentes, tanto a deficiência em eritropoietina como uma redução da resposta das células 

progenitoras eritroides à eritropoietina endógena contribuem ambas significativamente para a sua 

anemia[8][9]. 

 Durante o estágio auxiliei várias vezes na preparação dos pedidos de eritropoietinas e 

realizei o inventário mensal das mesmas.  

5.4.Distribuição em Regime de Ambulatório 

 O setor de ambulatório dos Serviços farmacêuticos do Instituto Português de Oncologia 

do Porto FG, EPE (IPO-Porto) constitui uma das valências da Farmácia Hospitalar, que se dedica 

à dispensa de medicação regulamentada e que serve todos os utentes do IPOPFG, E.P.E. que não 

se encontram em regime de internamento. Todos os medicamentos são cedidos gratuitamente 

desde que constem no formulário interno da instituição - Formulário de Ambulatório Hospitalar 

(FAH) – e sejam suportados por uma prescrição médica da especialidade. O FH é responsável por 

assegurar a disponibilidade do medicamento, a eficácia e a respetiva segurança.  

 Os grupos farmacoterapêuticos contemplados no FAH da instituição são: antineoplásicos 

(hormonoterapia convencional, quimioterapia convencional, terapêutica alvo, dexametasona), 

fatores de crescimento, antivíricos, antifúngicos, antibióticos, antiparasitários, eritropoetinas, 

tuberculostáticos, medicação prevista pela lei para doentes acromegálicos e deficiência da 

hormona de crescimento, medicamentos manipulados, alimentação artificial e 

imunomodeladores[10]. No sentido de assegurar uma eficaz gestão do stock de medicamentos e 

garantir a disponibilidade de medicação para todos os utentes, estipularam-se períodos máximos 

para a cedência dos mesmos. Assim, a hormonoterapia é dispensada para o mês atual e para os 5 

meses seguintes ou até à data de término da prescrição, caso seja inferior a 6 meses[10]. 

Relativamente à alimentação entérica a dispensa pode ser efetuada para um máximo de 7 dias. Os 
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restantes medicamentos são cedidos para um máximo de 30 dias, ou até à data de fim da prescrição 

se esta for inferior a 30 dias[10].  

 Neste departamento, o FH realiza um acompanhamento próximo e personalizado do 

doente, no sentido de promover a utilização correta e segura dos medicamentos e a adesão à 

terapêutica. Tendo em consideração a toxicidade elevada da maioria dos medicamentos 

dispensados (citotóxicos) na farmácia de ambulatório do IPOPFG, E.P.E., a proximidade do 

atendimento é essencial devido ao risco de reações adversas graves e, simultaneamente, da 

imprescindibilidade destas terapêuticas. Neste sentido, o FH é responsável por alertar o utente da 

possibilidade de ocorrência de reações adversas e informar sobre como minorar as mesmas, assim 

como, elucidar o utente e/ou o cuidador acerca do correto armazenamento e administração dos 

medicamentos.  

A cedência de medicamentos em regime de ambulatório realiza-se mediante a 

apresentação do cartão de identificação do utente da instituição, no qual consta o número de observação 

do paciente no IPOPFG (OBS) que é solicitado. Desta forma, a análise do perfil 

farmacoterapêutico do utente é realizada informaticamente, utilizando o SGICM, através de uma 

prescrição eletrónica. A apresentação de receita médica manual é apenas autorizada em caso de 

falha do sistema informático. Após inserção do OBS do utente no sistema informático é, então, 

apresentado o perfil do utente no qual consta a sua identificação, os medicamentos fornecidos, a 

data da respetiva dispensa, a quantidade cedida e o farmacêutico responsável pelo ato de dispensa. 

O SGICM permite também ter acesso a outras informações, tais como a calendarização do 

tratamento e esquema posológico, diagnóstico médico, custos da respetiva terapêutica e 

observações escritas pelo farmacêutico. No ato de dispensa, a quantidade fornecida é 

rigorosamente calculada pelo FH, considerando a data de término da prescrição, a quantidade de 

medicamentos que o utente tem em sua posse e a quantidade máxima de dispensa estipulada para 

os medicamentos anteriormente referida. Assim, é da responsabilidade do FH assegurar a 

disponibilidade da terapêutica, reduzir desperdícios de recursos e custos, promovendo, deste 

modo, a eficiência na produção hospitalar. Outro detalhe importante de salientar é a introdução 

do lote do medicamento no final da dispensa, uma vez que esta prática permite verificar 

informaticamente que o medicamento que está a ser dispensado corresponde ao medicamento 

prescrito. Desta forma, a inserção do lote no SGICM minimiza a ocorrência de erros, conferindo 

maior segurança no ato de dispensa.  

O armazenamento dos medicamentos dispensados em regime de ambulatório é feito no 

mesmo espaço onde é efetuada a cedência dos mesmos, sendo que este espaço é mantido em 

condições ambientais controladas. Assim, a temperatura da sala de dispensa é diariamente 

verificada e registada, e nunca deve exceder os 25ºC. O frigorífico presente na sala deve manter 

a temperatura entre os 2ºC e os 8ºC de modo a assegurar a adequada conservação dos 

medicamentos que requerem frio.  
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Mensalmente, é efetuado um inventário do armazém que serve o ambulatório pelo FH, 

com o objetivo de verificar se o stock real está de acordo com o stock registado informaticamente. 

Este procedimento permite não só o ajuste do stock, como também o registo dos medicamentos 

com um prazo de validade mais curto. Durante o estágio, tive a oportunidade de realizar este 

inventário, o que me permitiu contactar com todos os medicamentos dispensados e perceber a 

importância da gestão do stock.  

Como salientado anteriormente, os medicamentos dispensados em regime de ambulatório 

são referentes a agentes quimioterápicos orais. A quimioterapia oral veio revolucionar o 

tratamento de doentes oncológicos, uma vez que, ao permitir a administração da medicação em 

casa, traz maior conforto ao doente[11]. No entanto, a esta mudança de paradigma prende-se uma 

desvantagem: o risco de não adesão à terapêutica[12]. A quimioterapia oral transfere a 

responsabilidade da aquisição e administração das terapêuticos dos profissionais de saúde para os 

utentes e/ou respetivos cuidadores, podendo surgir, então, problemas de adesão[12]. Deste modo, 

o FH assume um papel preponderante no esclarecimento e aconselhamento dos utentes face às 

terapêuticas instituídas, no sentido de sensibilizar para a sua correta e segura utilização. Durante 

a minha passagem pelo ambulatório contactei com várias situações em que os utentes 

demonstraram dúvidas face à sua medicação (por exemplo, relativas à posologia e modo de 

administração), que poderiam condicionar a eficácia da terapêutica caso não fossem esclarecidas 

atempadamente. O diálogo instituído pelo FH era conduzido no sentido de detetar as dúvidas do 

utente e assegurar que o utente ficava completamente esclarecido face à sua medicação. Assim, 

na farmácia de ambulatório pude perceber a importância da relação de confiança estabelecida 

entre o FH e o utente para a adesão à terapêutica, sendo a prioridade do FH satisfazer as 

necessidades do doente. 

5.4.1. Serviço de entrega de medicação ao domicílio 

Com a pandemia COVID-19, surgiu a necessidade de implementar um serviço de entrega 

de medicação ao domicílio, no sentido de assegurar a segurança e o cumprimento do plano 

terapêutico dos utentes que estão impossibilitados de providenciar por meios próprios o 

levantamento da sua medicação na Farmácia de Ambulatório.   

Assim, os serviços farmacêuticos do IPO do Porto criaram um serviço gratuito disponível 

para utentes da instituição que reúnem determinados critérios, como a debilidade do estado de 

saúde, dificuldade de transporte e/ou circulação e ausência de substituto legal ou cuidador. Caso 

sejam suportados pelos critérios indicados anteriormente, os utentes podem preencher o 

formulário de candidatura disponibilizado online e enviar para o email disponibilizado. Desta 

forma, os serviços farmacêuticos permitiram minimizar os riscos associados à deslocação dos 

doentes à Farmácia de Ambulatório nesta fase de pandemia, sem comprometer a terapêutica 

oncológica.  
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Adicionalmente a esta medida, estenderam o período de cedência dos medicamentos, que 

passou de mensal para bimestral e, em alguns casos, semestral.  

Durante o estágio, pude acompanhar a satisfação de um pedido de medicação para entrega 

ao domicílio e auxiliar preparação do mesmo.  

6. Farmacotecnia 

6.1.Unidade Centralizada de Quimioterapia 

 A Unidade Centralizada de Quimioterapia (UCQ) tem como objetivos a preparação e a 

distribuição de fármacos citotóxicos injetáveis e anticorpos monoclonais, cuja via de 

administração é endovenosa, destinados ao tratamento da doença oncológica[13]. Esta unidade 

apresenta, assim, um papel fundamental na garantia da segurança dentro de todo o circuito destes 

fármacos de alto risco e margem terapêutica estreita, permitindo também a gestão eficaz dos 

recursos.  

No que diz respeito à terapêutica oncológica, podem distinguir-se os cuidados 

neoadjuvantes, adjuvantes e os cuidados paliativos. No caso de se tratar de neoplasias ressecáveis, 

as terapêuticas neoadjuvantes são instituídas antes da cirurgia, e as adjuvantes constituem as 

terapêuticas pós-cirúrgicas, tendo uma função curativa. Os cuidados terapêuticos paliativos são 

instituídos nos casos inoperáveis (neoplasias não ressecáveis), tendo como objetivo melhorar a 

qualidade e o tempo de vida do utente[14]. Um protocolo de quimioterapia não é apenas constituído 

pelos agentes antineoplásicos, podendo incluir a pré-hidratação, fármacos antieméticos, fármacos 

para minimizar a toxidade dos citotóxicos (como o levofolinato de cálcio utilizado em conjunto 

com o 5-fluorouracilo), fármacos antidiarreicos, inibidores da síntese do ácido úrico (como 

alopurinol), bifosfonatos, entre outros. 

 No IPOPFG, E.P.E., a UCQ produz e distribui a quimioterapia que se destina na sua 

maioria aos doentes do Hospital de Dia Adultos, mas também se destina ao Hospital de Dia 

Pediatria, a serviços de Internamento, ao bloco operatório, entre outros. Existe também produção 

para o Centro Hospitalar Médico de Ave (CHMA), abrangendo a Unidade de Santo Tirso e a 

Unidade de Vila Nova de Famalicão. Esta unidade é constituída por uma equipa multidisciplinar 

composta por farmacêuticos, TDT, AO e AT. Deste modo, existe um farmacêutico destacado para 

gerir a quimioterapia dos doentes do Internamento e do Hospital de Dia de pediatria, sendo que a 

quimioterapia para o Hospital de Dia adultos fica ao encargo dos restantes farmacêuticos.  

 A comunicação entre o Hospital de Dia de Adultos e a UCQ foi otimizada com o destaque 

de um Farmacêutico para trabalhar em presença física em conjunto com os enfermeiros, médicos 

e assistentes que compõe os serviços do Hospital de Dia. Assim, para além de reforçar a empatia 

e comunicação entre os vários profissionais e serviços, permite uma melhor gestão dos doentes 

prioritários, diminuição do volume de chamadas telefónicas para a UCQ e permite uma maior 

rapidez de resposta face a dúvidas relativas à terapêutica. 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

11 
 

 O circuito inicia-se com a prescrição do médico de um protocolo de quimioterapia 

aprovado pelo Hospital. Após avaliação do estado do doente (realização de análises ao sangue e 

realização do teste à COVID-19), no dia do tratamento, o enfermeiro ou o médico confirma que 

o doente reúne condições para efetuar a quimioterapia e dá o aval. Esta confirmação indica ao 

farmacêutico que a produção da quimioterapia para o respetivo doente pode ser iniciada. Assim, 

o farmacêutico valida a prescrição e é impresso um rótulo identificativo de cada preparação 

medicamentosa. Neste rótulo constam informações importantes como a identificação do paciente, 

identificação do fármaco e respetiva dose, condições de conservação e estabilidade do fármaco, e 

um código de barras, que permite o rastreio informático do medicamento. Os rótulos são 

colocados em sacos de plástico e distribuídos por tabuleiros metálicos, onde são colocados os 

frascos necessários para a preparação da respetiva quimioterapia, sendo que cada tabuleiro 

corresponde a um doente. Estes são introduzidos nas salas de biossegurança (salas limpas de 

pressão negativa) onde os TDT são responsáveis pela preparação da quimioterapia. Após receção 

dos medicamentos já preparados, o Farmacêutico tem como função verificar se a preparação se 

encontra conforme (aspeto da preparação, confere a quantidade de fármaco introduzida e o 

veículo de diluição utilizado) e proceder à rotulagem da mesma. De seguida, procede-se ao 

embalamento secundário das preparações, sendo que esta função é da responsabilidade dos AO. 

No fim, as preparações são distribuídas para os serviços através de um sistema de transporte 

pneumático (Bzidróglio) ou, em caso de falha deste sistema, através do transporte manual em 

malas devidamente fechadas e identificadas com o símbolo de produtos citotóxicos.  

 Muitas vezes são efetuadas devoluções de preparações de quimioterapia para a UCQ que 

podem ser reaproveitadas para outro doente, permitindo reduzir desperdícios de recursos e custos. 

Nestes casos, no sentido de proceder ao reaproveitamento da preparação, o farmacêutico avalia 

as características organoléticas da preparação e verifica a estabilidade do fármaco e o momento 

em que este foi preparado. 

 No sentido de garantir as condições adequadas para a preparação destes fármacos, são 

efetuados semanalmente controlos microbiológicos no serviço. São também realizadas auditorias 

ao serviço para supervisionar as condições e verificar se estas estão em conformidade com os 

requisitos estabelecidos.  

 Durante o estágio tive a oportunidade de conhecer todo o circuito destas preparações 

citotóxicas e participar de forma supervisionada em todas as funções asseguradas pelos 

farmacêuticos na UCQ. Deste modo, validei prescrições, introduzi os rótulos no sistema 

informático e preparei os tabuleiros com os fármacos necessários; confirmei as preparações 

efetuadas e rotulei as mesmas; acondicionei as preparações na embalagem secundária e fiz o 

registo da saída das preparações. Durante estas duas semanas na UCQ, deparei-me com várias 

situações de erros de prescrição em que foi necessária uma intervenção farmacêutica no sentido 

de corrigir doses, esquemas de tratamento e de terapêuticas prescritas. Perceber de uma forma tão 
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próxima a importância e a responsabilidade que o FH transporta consigo foi sem dúvida 

gratificante.  

6.1.1. Medicamentos de Ensaio Clínico 

 Os medicamentos de ensaio clínico que pertencem à classe dos citotóxicos ou anticorpos 

monoclonais são preparados na UCQ. Cada ensaio tem um dossier no qual é arquivada toda a 

informação correspondente a cada participante do ensaio. 

 Estes fármacos seguem o circuito acima descrito para a preparação de citotóxicos, todavia 

as prescrições são efetuadas manualmente. O FH assegura então a verificação de doses, o cálculo 

dos volumes de fármaco e de solvente para a diluição. Todas as informações relativas ao material 

e aos fármacos (prazo de validade, lotes) são registados no respetivo dossier. 

 Durante a minha passagem na UCQ, tive a oportunidade de observar o processo de 

verificação efetuado pelo farmacêutico relativo aos medicamentos de ensaio clínico e, desta 

forma, compreender melhor a dinâmica envolvida.  

6.2.Unidade de Produção de Estéreis e Não Estéreis 

 Uma grande porção dos medicamentos comercializados mostram-se inadequados às 

características fisiopatológicas de determinados grupos de doentes com necessidades específicas, 

requerem condições especiais de manipulação ou têm de ser submetidos a operações de 

reembalagem que assegurem a sua correta utilização. Assim, no sentido de colmatar estas lacunas 

e responder às exigências terapêuticas, os farmacêuticos hospitalares efetuam a preparação de 

formulações de medicamentos estéreis e não estéreis[15]. 

6.2.1. Unidade de Preparação de Estéreis  

Para garantir a esterilidade e apirogenia das preparações, o fabrico deve ser feito em áreas 

limpas, alimentadas com ar devidamente filtrado, em que a entrada de pessoal e dos materiais é 

feita por antecâmaras. Todas as condições necessárias e os cuidados especiais para assegurar a 

adequada manipulação destas preparações estão contempladas na Portaria n.º 42/92 de 23 de 

janeiro[1]. A UPE é constituída por quatro áreas: o gabinete farmacêutico (onde ocorre a validação 

de prescrições, impressão de rótulos e de guias de preparação), a sala cinzenta (onde se procede 

à mudança de roupa), a antecâmara (destinada às etapas de higienização das mãos e transferência 

de materiais) e a sala limpa (equipada com duas câmara de fluxo laminar horizontal, filtros HEPA 

– “High Efficiency Particulate Air” e um transfer)[16]. 

A manipulação de preparações estéreis, em ambiente controlado, é feita obrigatoriamente 

sob supervisão farmacêutica, no sentido de minimizar os riscos potenciais de contaminação 

microbiológica e erros de preparação, assegurar a proteção do meio ambiente e simultaneamente 

reduzir os custos[15]. Na UPE do IPOPFG, E.P.E. são preparadas misturas de analgesia quer para 

dor aguda, administradas por via epidural através do sistema Patient-controlled epidural 

analgesia (PCEA), quer para dor crónica, administradas por bombas elastoméricas designados 
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Drug Infusion Ballons (DIB)[16]. Estes sistemas usados para o controlo da dor contêm substâncias 

estupefacientes e psicotrópicos cujo circuito de utilização em meio hospitalar é diferenciado e 

encontra-se regulamentado. A UPE é também responsável pela preparação de bolsas de nutrição 

parentérica individualizadas, principalmente para a Pediatria uma vez que existem poucas 

fórmulas comerciais pediátricas disponíveis no mercado. A nutrição parentérica é utilizada em 

doentes cujas necessidades nutricionais não podem ser atingidas por via oral ou entérica. O acesso 

venoso da nutrição artificial realiza-se por veia periférica ou central, dependendo da duração 

prevista para o suporte nutricional e da osmolaridade e volume da infusão da solução. Alguns dos 

medicamentos que são da responsabilidade desta unidade são manipulados na UCQ, dada a 

perigosidade das suas características – Biohazards. Este grupo de medicamentos é representado 

pelo ganciclovir, cidofovir, ciclosporina e foscarnet. A distribuição dos medicamentos 

manipulados estéreis é realizada de uma forma independente dos restantes medicamentos, sendo 

transportados pelo AO destacado neste serviço. 

Durante o estágio pude assistir à preparação de medicamentos manipulados estéreis, 

nomeadamente de solução de tetraspan de administração hipertérmica, PCEAs e bolsas de 

nutrição parentéricas.  

6.2.2. Unidade de Preparação de Não Estéreis 

 Na unidade de preparações de não estéreis são produzidas formulações medicamentosas 

que não são comercializadas, no sentido de satisfazer necessidades específicas de determinados 

doentes, assumindo particular importância nos doentes pediátricos[15]. 

 O circuito do medicamento manipulado não estéril inicia-se na receção de uma prescrição 

médica ou por uma requisição pelos serviços clínicos. Posteriormente, o farmacêutico consulta a 

ficha técnica de preparação do manipulado requerido, e emite os rótulos. No caso de se tratar de 

um medicamento manipulado requerido pela primeira vez, o farmacêutico faz uma pesquisa 

bibliográfica para proceder à elaboração da ficha técnica de preparação. A produção do MM não 

estéril é efetuada mediante a ficha de preparação pelo TDT sob supervisão do farmacêutico, que 

é responsável pelo controlo de qualidade de acordo com as Boas Práticas de Preparação do 

medicamento manipulado[17]. 

 Durante a minha passagem na UPNE, contactei com todas as fases constituintes do 

circuito do medicamento manipulado não estéril, desde a validação das prescrições até à produção 

e distribuição das preparações. Assim, presenciei a preparação de várias formulações de 

medicamentos não estéreis e tive ainda a oportunidade de ajudar na manipulação dos mesmos 

(como por exemplo suspensão oral de flucitosina, suspensão oral de amlodipina, solução oral de 

piridoxina e alguns veículos, como o xarope simples) e respetivo controlo de qualidade.  
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7. Unidade de Ensaios Clínicos 

Os ensaios clínicos são estudos conduzidos no Homem e que se destinam a descobrir ou 

confirmar os efeitos clínicos, farmacológicos ou farmacodinâmicos, as propriedades 

farmacocinéticas, bem como os possíveis efeitos adversos, de um ou mais medicamentos 

experimentais[18]. Assim, os ensaios clínicos têm como objetivo avaliar a segurança e eficácia dos 

medicamentos experimentais, a fim de desenvolver novas utilizações de medicamentos já 

comercializados ou desenvolver novas terapêuticas. Considerando o risco envolvido e todas as 

questões éticas inerentes aos ensaios clínicos para o doente, estes estudos são sujeitos a um 

planeamento e controlo muito rigoroso, sendo conduzidos segundo protocolos que asseguram o 

cumprimento de elevados padrões de segurança, tratamento dos doentes, qualidade e 

interpretação dos dados[18]. 

A Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) do IPO-Porto é responsável pela gestão do 

medicamento experimental do hospital, assegurando a respetiva eficácia e segurança. O FH 

assume um papel determinante nesta área, garantindo que são respeitadas as Boas Práticas 

Clínicas reconhecidas, na receção, preparação, registo e na dispensa dos medicamentos 

experimentais. Sendo o IPO-Porto um hospital oncológico, todos os ensaios clínicos conduzidos 

são destinados a doentes oncológicos, não sendo, no entanto, necessariamente testados 

medicamentos antineoplásicos (por exemplo: antibacterianos, antifúngicos). 

Toda a informação da UEC é confidencial e, por isso, este setor é de acesso restrito, sendo 

os farmacêuticos destacados permanentes e não sujeitos à rotatividade dos outros setores. Neste 

setor, as responsabilidades assumidas pelos farmacêuticos abrangem a receção, conservação, 

validação, manipulação, dispensa, gestão de stock e devolução dos medicamentos experimentais, 

a gestão da documentação e o planeamento e participação em visitas de pré-início. No que diz 

respeito à devolução de medicação oral, o farmacêutico verifica a adesão do utente à respetiva 

terapêutica, calculando a percentagem de compliance que considera a quantidade de medicamento 

fornecida, a posologia e o que o doente realmente tomou.   

Na UEC tive a oportunidade de observar e compreender os processos envolvidos no 

circuito do medicamento experimental, nomeadamente a receção, dispensa e devolução. Com o 

auxílio de um farmacêutico, pude rececionar medicação destinada a ensaios clínicos. Nesta 

unidade, efetuei a segregação dos medicamentos orais cujo prazo de validade já não permitia a 

sua utilização, fazendo o registo dos mesmos nos documentos respetivos, sob supervisão de um 

FH. Tive, também, a oportunidade de ler protocolos de investigação clínica, fichas-resumo e 

brochuras do investigador, documentos fundamentais para o desenvolvimento do estudo clínico. 

Desta forma, a minha passagem pela UEC permitiu-me ter uma perspetiva ampla acerca do 

importante papel do FH na área dos ensaios clínicos.  
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8. Outras atividades desenvolvidas 

 Assisti a uma formação interna realizada por uma farmacêutica do IPO sobre antieméticos 

utilizados no âmbito da quimioterapia. Com esta apresentação desenvolvi conhecimentos acerca 

dos antieméticos: a sua história e evolução, classes e aplicações terapêuticas, impacto deste grupo 

de fármacos na melhoria da qualidade de vida dos doentes submetidos a quimioterapia e o papel 

do farmacêutico na sensibilização à adesão à terapêutica.  

 A pedido de uma farmacêutica, preenchi uma tabela com as indicações terapêuticas que 

constam no Resumo das Características do Medicamento (RCM), referentes aos medicamentos 

antineoplásicos, hormonas e anti-hormonas, e imunomoduladores injetáveis. Assim, a partir da 

listagem dos medicamentos deste grupo farmacoterapêutico, pesquisei as respetivas indicações 

terapêuticas através da INFOMED. Esta tarefa foi importante para o desenvolvimento dos meus 

conhecimentos acerca destes grupos de fármacos e da patologia oncológica.  

9. Conclusão 

O FH, como profissional integrante do sistema de saúde, é extremamente relevante para 

o bom funcionamento do hospital. As responsabilidades assumidas exigem muito para além dos 

conhecimentos técnico-científicos na área farmacêutica, sendo as competências sociais 

extremamente relevantes, quer nas relações com outros profissionais de saúde quer nas relações 

com os utentes da instituição. A atuação do FH caracteriza-se, então, pela multidisciplinaridade, 

uma vez que está afeta a diversas áreas funcionais. Independentemente da valência onde o FH se 

encontra integrado, a missão que desenvolve é sempre centrada no utente e na satisfação das suas 

necessidades.  

Estes 2 meses de estágio deram-me uma visão ampla do dia-a-dia de um FH, permitindo-

me contactar com todas as áreas de atuação do mesmo. Foram, sem dúvida, 2 meses preenchidos 

de aprendizagem de novos conhecimentos e aquisição de competências sociais e profissionais. 

Para além de me permitir compreender as funções e responsabilidades exigidas ao FH, 

proporcionou-me a oportunidade para explorar de uma forma abrangente a área da oncologia. 

Assim, este estágio contribuiu para a minha valorização profissional e pessoal, tornando a minha 

formação mais completa enquanto futura farmacêutica.  
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