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RESUMO 

O estágio em farmácia comunitária decorreu entre os dias 2 de Novembro de 2015 e 29 

de Fevereiro de 2016, na Farmácia Ferreira da Silva, localizada na Senhora da Hora, no 

Porto. Foi realizado com o objetivo de concluir o Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

É constituído por 2 partes, sendo que a primeira descreve as atividades que tive 

possibilidade de desenvolver, sendo descrito como é assegurado o circuito do 

medicamento a nível comunitário, e qual o papel do farmacêutico comunitário. A segunda 

aborda os trabalhos realizados com um impacto positivo para a farmácia. 
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PARTE I 

1. INTRODUÇÃO 

 

O farmacêutico é um profissional multifacetado que tem um papel fundamental na 

farmácia de oficina, mas também noutras áreas, nomeadamente nas análises clínicas, na 

indústria, na investigação bem como no hospital. Na farmácia de oficina, o farmacêutico é 

responsável por: assegurar o circuito correto do medicamento, garantir o aumento da 

qualidade de vida do utente e o uso correto do medicamento.  

 

Nas restantes secções do presente relatório, encontra-se descrito: qual o papel do 

farmacêutico comunitário, como se encontra organizada a farmácia em que tive 

oportunidade de estagiar, que tipos de procedimentos são realizados nessa farmácia, 

bem como que atividades desenvolvi no período de estágio. O cronograma das 

atividades desenvolvidas encontra-se na seção B) dos Anexos. 

 

2. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA 

 

2.1. Farmácia Ferreira da Silva 

 

A Farmácia Ferreira da Silva (FFS) localiza-se no NorteShopping, na Senhora da Hora 

(ver Figura 1). A proprietária é a Dra. Margarida Teixeira de Azevedo, farmacêutica. 

A direção técnica é assegurada permanentemente por um farmacêutico, neste caso a 

Dra. Susana Matos. Nas suas ausências ou impedimentos, é assegurada por adjuntos do 

Diretor Técnico (DT), nomeadamente pela Dra. Filomena Almeida e pelo Dr. Pedro Pires. 

O DT tem como principais funções: garantir o uso racional do medicamento; ser 

responsável por todos os atos farmacêuticos praticados na farmácia; garantir que sejam 

prestados esclarecimentos aos utentes sobre o modo de utilização do medicamento; 

garantir a boa conservação dos medicamentos e de outros produtos farmacêuticos; 

assegurar que a farmácia respeita as condições de higiene e segurança; bem como 

verificar se o código deontológico da Ordem dos Farmacêuticos é devidamente cumprido. 

[1] 

Como é indicado no artigo n.º 28 do decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, a FFS 

apresenta nas duas entradas uma “cruz verde” e o vocábulo “Farmácia”, os quais estão 

sempre iluminados durante a noite e em horário de funcionamento (ver Figuras 2 e 3). 

Para além disto, tal como é indicado no mesmo decreto-lei é divulgado de forma visível: o 

nome do DT; o horário de funcionamento e a existência de livro de reclamações. [1] 
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A FFS respeita o artigo n.º 29 do decreto-lei referido, apresentando: uma sala de 

atendimento ao público, 3 armazéns (o armazém do piso -1 possui um robot da Dream 

Tec® – Tecnilab Group® - ver Figuras 4 e 5), 1 laboratório (ver Figura 6) e instalações 

sanitárias. Na sala de atendimento ao público existem 10 balcões, sendo que cada 

balcão se encontra separado do outro, de modo a garantir a maior confidencialidade e 

proximidade com o utente. Isto permite aumentar a eficácia do aconselhamento 

farmacêutico. O robot é constituído por um local onde são armazenados produtos de 

menor rotação e outro local onde são colocados os de maior rotação. Todos os produtos 

que devido às suas dimensões ou rotatividade não possam ser aí armazenados, são 

colocados no armazém do piso 0 ou 1 (ver Figuras 7 e 8). É de referir que no armazém 

do piso 0, existe também um local onde são colocadas as reservas pedidas aos 

fornecedores. Para além disso, ainda existe uma sala de enfermagem e uma sala para os 

serviços de nutrição e podologia. 

 

2.2. Recursos Humanos 

 

A FFS é composta por uma equipa multidisciplinar, da qual fazem parte: farmacêuticos; 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT); técnicos auxiliares de farmácia; 

enfermeiras; nutricionistas; uma podologista; uma pessoa responsável pelo Marketing, 

sendo formada em Marketing; uma funcionária administrativa e um assistente 

operacional. Para além disso, dispõe pelo menos de um DT e de outro farmacêutico, 

como está estabelecido no artigo n.º 23 do decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto. Tal 

como é indicado no mesmo decreto-lei, os farmacêuticos constituem tendencialmente a 

maioria dos trabalhadores da farmácia. [1] 

 

2.3. Sistema Informático 

O programa informático utilizado é o PHC®, o qual apresenta as seguintes vantagens: 

controlo rigoroso dos recursos económicos, redução dos desperdícios, controlo rigoroso 

dos stocks, auxílio na gestão de receituário e faturação, bem como melhoria do ato e 

aconselhamento farmacêutico. 
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3. CLASSIFICAÇÃO E DISTINÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA 

FARMÁCIA  

 

3.1. Medicamentos Sujeitos e Não Sujeitos a Receita Médica Obrigatória 

 

Quanto à dispensa ao público, os medicamentos podem ser classificados em sujeitos a 

receita médica (MSRM; renovável, especial ou restrita) e não sujeitos a receita médica 

(MNSRM; geralmente os medicamentos homeopáticos e tradicionais à base de plantas 

são não sujeitos a receita médica). Os MSRM renovável destinam-se a determinadas 

doenças ou a tratamentos prolongados. Os MSRM especial devem preencher uma das 

seguintes condições: presença de um composto classificado como psicotrópico ou 

estupefaciente, em dose sujeita a receita médica; apresentação de um risco de abuso, 

em casos de má utilização do medicamento, podendo originar toxicodependência e 

utilização com finalidades ilegais; bem como existência de uma substância, que pelas 

suas propriedades e novidade, possa originar má utilização. Os MSRM restrita devem 

preencher uma das seguintes condições: serem destinados a uso exclusivo hospitalar; 

serem destinados a patologias, em que o diagnóstico seja apenas procedido a nível 

hospitalar ou noutro estabelecimento diferenciado; serem destinados a utentes em 

regime de ambulatório (com possibilidade de desencadear efeitos adversos muito 

graves). É de referir que, caso o medicamento não seja de uso exclusivo hospitalar, pode 

ser comercializado na farmácia comunitária. [2] 

São considerados medicamentos sujeitos a prescrição médica obrigatória, aqueles que 

preencham uma das seguintes condições: possam constituir um risco direto ou indireto 

para a saúde do doente, quando administrados para a indicação terapêutica a que se 

destinam e sem vigilância do médico; possam constituir um risco direto ou indireto para a 

saúde do doente, quando não administrados de acordo com a indicação terapêutica a 

que se destinam e quando administrados em frequência e doses consideráveis; a 

administração possa ser realizada por via parentérica; apresentem substâncias ou 

preparações à base dessas substâncias, sujeitas a um maior controlo científico, no que 

diz respeito a atividade e reações adversas. [2] Todos os medicamentos que não 

preencham uma das condições anteriormente referidas são classificados como não 

sujeitos a prescrição médica obrigatória. Geralmente este tipo de medicamentos não é 

comparticipável. [2] Também são designados de OTC, Over-The-Counter. 
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3.2. Medicamentos Genéricos 

Segundo o artigo n.º 3 do decreto-lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, um medicamento 

genérico é um “(…) medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados;”. [2]  

Segundo o artigo n.º 8 do decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, “As farmácias 

disponibilizam aos utentes informação sobre o preço dos medicamentos essencialmente 

similares ao medicamento solicitado.” [1] Enquanto estive a realizar atendimentos, o que 

os utentes me preguntavam mais frequentemente, era se o medicamento de marca era 

igual ao genérico. Tentei sempre explicar que a diferença entre o medicamento genérico 

e o de marca é o Preço de Venda ao Público (PVP), sendo que muitas vezes que dizia o 

valor do PVP, as pessoas achavam que era demasiado barato e que não ia fazer o 

mesmo efeito que o de marca. Cabe assim ao farmacêutico, educar a população e evitar 

que a pessoa desenvolva uma ideia errada e baseada em meios de informação não 

credíveis. Deve-se mostrar que ambos são iguais tanto em composição qualitativa como 

quantitativa das SA (s) e FF, e que os preços não traduzem a eficácia do medicamento, 

garantindo sempre que o doente posteriormente adira à terapêutica. 

3.3. Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial: Psicotrópicos e 

Estupefacientes 

Segundo o artigo n.º 3 do decreto-lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, os estupefacientes e 

psicotrópicos estão sujeitos a controlo especial. [3] 

Segundo o artigo n.º 16 do decreto-lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, “Só o farmacêutico, ou 

quem o substitua na sua ausência ou impedimento, pode aviar receitas respeitantes a 

substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas i e ii, devendo cumprir as regras 

sobre identificação previstas no diploma regulamentar.” Para além disso, o farmacêutico 

deve recusar-se a aviar receitas que não estejam de acordo com o seguinte: no caso de 

dispensa de substâncias e preparações presentes nas tabelas I e II do mesmo decreto-lei 

e que têm como finalidade o tratamento, só pode ocorrer aviamento se constarem em 

receita médica especial; as substâncias e preparações presentes nas tabelas III e IV 

(incluem as benzodiazepinas), do mesmo decreto-lei, só podem ser dispensadas com 

receita médica; as substâncias e preparações presentes na tabela IV, mediante aplicação 

do diploma respetivo, podem ser sujeitas a receita médica especial. Caso se trate de uma 

situação de urgente necessidade, o farmacêutico pode dispensar sem receita médica, as 
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substâncias e preparações presentes nas tabelas I e II, sendo ele devidamente 

responsável pelo seu ato, desde que seja para uso imediato e desde que a totalidade do 

fármaco não exceda a dose máxima. É de referir que a dispensa não pode ser feita a 

indivíduos com doença mental manifesta e a menores de 18 anos. Se o menor não tiver 

quem o represente, a dispensa poderá ser realizada ao individuo responsável pela sua 

tutela. É obrigatório que a farmácia possuía regularmente stock deste tipo de produtos. 

[3] É de referir que no final da venda é impresso o documento de psicotrópico e 

estupefaciente, o qual é anexado à fotocópia da receita e arquivado. 

Segundo o artigo n.º 27 do decreto regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro, só podem 

ser dispensados os produtos presentes nas tabelas I e II do mesmo decreto, para 

tratamento e ao público, se forem prescritas e apresentadas em receita médica ou 

médico-veterinária. O artigo n.º 28 do mesmo decreto indica, que no procedimento de 

dispensa deve ser verificada a identidade do adquirente, e registado o nome, número e 

data do bilhete de identidade ou carta de condução, ou o nome e número do cartão de 

cidadão, ou então no caso de o indivíduo ser estrangeiro, o passaporte, devendo ser 

registada a data de entrega, e devendo ser assinada uma declaração de entrega de 

forma legível. Para além disto, caso nenhum dos documentos esteja presente, pode ser 

apresentado outro documento desde que possuía uma fotografia do ser titular. [4] A 

farmácia deverá arquivar durante 3 anos (substâncias presentes nas tabelas I, II-B, II-C, 

III e IV): a fotocópia das receitas, o registo de saídas e o mapa de balanço. No caso das 

substâncias presentes nas tabelas I, II-B e II-C, é obrigatório enviar à Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), mensalmente, e até 

ao dia 8 do mês seguinte, a fotocópia das receitas e o registo de saídas. Para as mesmas 

substâncias referidas, é obrigatório enviar ao INFARMED, anualmente, e até 31 de 

Janeiro do ano seguinte o mapa de balanço. Relativamente às substâncias presentes nas 

tabelas III e IV, é obrigatório enviar anualmente ao INFARMED e até 31 de Janeiro do 

ano seguinte o mapa de balanço. [5]  

Relativamente a este tipo de produtos, tive oportunidade de realizar atendimentos em que 

os tive de dispensar e de pedir todos os dados necessários. Para além disso, nos meses 

de Novembro, Outubro e Dezembro imprimi e analisei o registo mensal de saídas de 

psicotrópicos e estupefacientes, e organizei-os por ordem crescente de número de 

registo. 

3.4. Homeopatia 

Segundo o artigo n.º 3 do decreto-lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, um medicamento 

homeopático é um “(…) medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks 
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ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na 

farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num 

Estado membro, e que pode conter vários princípios;”. [2] 

Os medicamentos homeopáticos sujeitos a registo simplificado devem: ser administrados 

por via oral ou externa; possuir um grau de diluição que garanta que o produto seja 

inócuo (não deve ter mais de 1 parte por 10000 de tintura-mãe, bem como mais de 1/100 

da mais pequena dose eventualmente utilizada em alopatia, para as substâncias ativas, 

em que a sua presença num medicamento homeopático obrigue a receita médica); bem 

como não possuir no rótulo ou em qualquer informação relativa ao medicamento, 

quaisquer indicações terapêuticas. Os medicamentos homeopáticos que cumprirem estas 

especificações podem ser comercializados fora das farmácias e para-farmácias. [2] No 

caso de medicamentos homeopáticos sujeitos a registo simplificado, o acondicionamento 

secundário e primário, e o folheto informativo devem apresentar a indicação 

“MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO”, em maiúsculas, de forma visível, legível, em fundo 

azul. Para além disso deverá conter ainda as informações indicadas no número 1, do 

artigo n.º 139 do decreto-lei nº 176/2006, de 30 de Agosto. [2] 

A Dra. Filomena Almeida explicou-me a teoria em que se baseavam os medicamentos 

homeopáticos, sendo que eu não estava muito familiarizada com este tipo de produtos. 

Verifiquei que são uma boa alternativa para grávidas e mulheres a amamentar. Apesar de 

ainda não serem muito conhecidos pela maioria da população portuguesa, reconheci que 

a maior parte dos clientes da FFS estão interessados neste tipo de produtos. 

3.5. Medicamentos e outros Produtos de uso Veterinário 

Em Portugal, os produtos e medicamentos de uso veterinário são regulados pela Direção-

Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Segundo o decreto-lei n.º 314/2009, de 28 

de Outubro, um medicamento veterinário consiste em “(…) toda a substância, ou 

associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

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

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico -veterinário ou, 

exercendo uma acção farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas;”. [6] 

Na FFS, existe uma grande variedade deste tipo de produtos, os quais se encontram no 

armazém do piso 0 e na sala de atendimento ao público. No balcão tive oportunidade de 

realizar um atendimento em que me pediram um antiparasitário interno, assim questionei 

o cliente qual era o animal e o seu peso. 
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3.6. Manipulados 

 

Segundo o anexo I da portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho, entende-se por medicamento 

manipulado “(…) qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico; (…)” e por manipulação o  “(…) 

conjunto de operações de carácter técnico, que englobam a elaboração da forma 

farmacêutica, a sua embalagem e o seu controlo; (…)”. Para além disso, “O farmacêutico 

director técnico tem a responsabilidade sobre todas as preparações de medicamentos 

que se realizem na farmácia (…)”. [7] 

Na receção de matérias-primas, o farmacêutico deve: analisar o boletim de análise; caso 

seja a primeira entrega analisar a ficha de dados de segurança; verificar os carateres 

organoléticos; confirmar o que está mencionado no rótulo [identificação, Prazo de 

Validade (PV), lote e fabricante]; se o acondicionamento é apropriado bem como a 

integridade e as condições de higiene dos recipientes. Para além disto, a matéria-prima é 

registada no documento presente na Figura 9, sendo anexado o boletim de análise. Na 

FFS, tive oportunidade de rececionar matérias-primas. 

Sempre que surge ao balcão um pedido de manipulado, a receita é devidamente 

analisada e posteriormente é realizada uma reserva, sendo que a informação relativa ao 

manipulado, utente e pagamento é registada no documento presente na Figura 10. É de 

referir que, o pedido de manipulado é colocado numa gaveta. Diariamente, as pessoas 

responsáveis pela manipulação verificam se existe algum pedido na gaveta (tive 

oportunidade de realizar esse procedimento), sendo que sempre que surge um pedido a 

pessoa que o tinha faturado avisa os responsáveis (tive oportunidade também de faturar 

manipulados, na altura em que realizei atendimentos). Após realização do manipulado, o 

utente é contactado preferencialmente por chamada telefónica e não por mensagem. 

A produção de manipulados realiza-se tendo em conta as necessidades de cada doente, 

com vista a aumentar a sua qualidade de vida. Existem substâncias ativas, que são 

bastante úteis em termos terapêuticos na área de Pediatria, mas que apenas são 

disponibilizadas pela Indústria Farmacêutica sob a forma de medicamentos para adultos 

(cápsulas e comprimidos e não FF líquidas, como soluções ou suspensões orais; e/ou em 

dosagens que não são apropriadas). O mesmo acontece com a população geriátrica! 

Estes indivíduos, por vezes, apresentam dificuldades em deglutir FF sólidas por via oral, 

tais como comprimidos e cápsulas, pelo que há a necessidade de manipular, e produzir 

FF líquidas (suspensões e soluções orais). A nível da Dermofarmácia, a manipulação 

também tem um interesse particular, visto que muitas vezes há a necessidade de 
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promover associações de SAs ou de produzir produtos em determinadas dosagens, que 

não estão disponíveis no mercado de medicamentos industrializados. A manipulação com 

vista à produção de medicamentos de uso veterinário também é uma mais-valia, devido à 

falta de dosagens específicas. Desta forma através da manipulação consegue-se 

produzir produtos farmacêuticos, adaptados especificamente a um determinado indivíduo 

ou animal. [8] A preparação de medicamentos manipulados na FFS, cumpre as Boas 

Práticas de Fabrico (BPF), estabelecidas na portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho. [7] A 

todos os manipulados realizados é atribuído um número de registo e após realização do 

manipulado é dado baixa das matérias-primas utilizadas. Assim, é indicado no 

documento da Figura 9 o número de registo, a data de preparação, a quantidade usada 

da respetiva matéria-prima, se houve quebras, a quantidade que ainda se encontra em 

armazém, sendo tudo no final devidamente assinado pelo operador. Para além disto, 

sendo todos os manipulados MSRM, a fotocópia da receita era anexada à Ficha Técnica 

de Preparação (FTP; ver Figuras 11 e 12). 

 

Relativamente ao controlo de qualidade, convém proceder às verificações necessárias, 

de modo a garantir a qualidade final do produto, sendo conveniente verificar no mínimo 

os carateres organoléticos. É de referir que dependendo da FF realizam-se, caso 

possível os seguintes ensaios: soluções não estéreis (pH e transparência) e FF semi-

sólidas (pH). Também é conveniente que o produto semi-acabado esteja de acordo com 

os requisitos impostos pela monografia para a respetiva FF, da Farmacopeia Portuguesa. 

Convém também que o volume ou massa do manipulado produzido, corresponda à 

quantidade prescrita. Todos os resultados inerentes às verificações devem ser registados 

na respetiva FTP. [7]  

Surgiu no dia 3 de Novembro de 2015, o manipulado de “coaltar saponinado 15g, ácido 

salicílico 5 g, álcool e água em partes iguais, q.b.p. 100g”. Sendo a primeira vez que a 

farmácia iria fazer este manipulado, foi-me proposto que ligasse para o Laboratório de 

Estudos Farmacêuticos (LEF) a pedir que me enviassem por e-mail o respetivo 

procedimento de preparação. A receita (Figura 13) e o procedimento de preparação 

(Figuras 14-20) encontram-se nos Anexos.  

Ao longo do estágio tive oportunidade de realizar vários manipulados. A lista dos 

manipulados que realizei encontra-se na Tabela 1. Também me foi proposto que fizesse 

uma pesquisa de uma formulação, sendo que a informação detalhada relativa a esse 

trabalho realizado encontra-se nos Anexos, na página 70. 
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3.7. Produtos Dietéticos  

 

A entidade reguladora dos Produtos Dietéticos (PD) em Portugal é o INFARMED. 

Existem indivíduos com erros congénitos de metabolismo, os quais necessitam de PD 

específicos para satisfazer as necessidades nutricionais. Os PD apenas podem ser 

comparticipados, caso estejam presentes no despacho nº 25 822/2005, de 15 de 

Dezembro de 2005. [9] O despacho n.º 4326/2008, de 23 de Janeiro, indica quais os 

centros hospitalares ou hospitais, que os podem prescrever. [10] 

Para além disso existem pessoas sem erros congénitos de metabolismo, mas com outro 

tipo de problemas, em que a utilização de PD faz todo o sentido, como por exemplo: 

úlceras de pressão, pé diabético, geriatria (dificuldade em ingerir alimentos ricos em 

proteínas e perda de massa muscular), entre outros. A FFS dispõe de um conjunto de 

PD, nomeadamente: Resource®, Meritene® e Fortimel®.  

Tive oportunidade de ter duas ações de formações da Nestlé®, uma no dia 26 de Janeiro 

e outra no dia 22 de Fevereiro, que me ajudaram a perceber melhor em que situações os 

produtos Resource® e Meritene® devem ser aconselhados.  

3.8. Produtos Fitoterapêuticos 

 

Relativamente a produtos fitoterapêuticos temos: medicamentos à base de plantas, 

preparações à base de plantas e substâncias derivadas de plantas. Os medicamentos 

derivados de plantas são regulados pelo INFARMED, sendo que os restantes produtos 

fitofarmacêuticos são regulados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

(DGAV). 

O artigo n.º 3 do decreto-lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto define medicamento à base de 

plantas. [2] Um exemplo de um produto da farmácia que satisfaça os requisitos é o 

DAFLON 500® (Servier Portugal - Especialidades Farmacêuticas, Lda.). O artigo n.º 3 do 

decreto-lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, define preparações à base de plantas. [2] Um 

exemplo de um produto da farmácia que satisfaça os requisitos é o Óleo de Onagra 1300 

mg (Solgar®), o qual é um suplemento alimentar que possui óleo de sementes de onagra. 

O artigo n.º 3 do decreto-lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto define substâncias derivadas 

de plantas. [2] Um exemplo de produtos da farmácia que satisfaçam os requisitos são os 

da gama Biolys (Tilman®). 

Na farmácia realizei uma ação de promoção no dia 17 de Dezembro de 2015, com a 

finalidade de dar a conhecer a gama Biolys e a marca Tilman® aos clientes. Esta ação 

encontra-se melhor descrita na parte II do relatório, na secção 2 referente à “Promoção 
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da gama Biolys da Tilman®”. Penso que esta atividade foi bastante benéfica para mim 

enquanto estagiária, porque ajudou-me a perceber como devo comunicar com o público, 

permitindo-me ganhar mais autonomia e confiança. No dia 23 de Fevereiro tive uma ação 

de formação da Tilman® onde foram abordados todos os produtos da marca. Esta ação 

de formação também foi bastante benéfica. O respetivo certificado encontra-se na Figura 

21. 

3.9. Suplementos Alimentares 

 

A entidade reguladora dos suplementos alimentares em Portugal é a DGAV. A DGAV 

indica que os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios comuns, 

contudo apresentam uma forma de apresentação doseada. Para além disso, não podem 

alegar propriedades profiláticas, de prevenção ou cura de doenças, nem se quer podem 

fazer qualquer referência a essas propriedades. Destinam-se também a complementar ou 

suplementar uma alimentação normal. [11] 

Na FFS tive oportunidade de realizar uma formação da Pharma Nord®, onde me foi 

explicado qual a legislação que suporta a existência deste tipo de produtos. Percebi que 

o controlo não é muito “apertado” e por isso a qualidade, segurança e eficácia dos vários 

suplementos existentes no mercado varia. O certificado desta formação encontra-se na 

Figura 23.  

 

3.10. Produtos Cosméticos  

 

A entidade reguladora dos produtos cosméticos em Portugal é o INFARMED. Segundo o 

Regulamento (CE) nº 1223/2009, de 30 de Novembro, um produto cosmético é definido 

da seguinte forma: “(…) qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em 

contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo 

em vista, exclusiva ou principalmente, limpá -los, perfumá-los, modificar-lhes o aspecto, 

protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais;”. [12] A colocação 

deste tipo de produtos no mercado português deve obedecer ao regulamento já referido, 

à deliberação n.º 15/CD/2013 e ao decreto-lei n.º 189/2008, de 24 de Setembro.  

A FFS é conhecida por apresentar uma grande variedade de marcas de produtos 

cosméticos, nomeadamente: Uriage®, Bioderma®, Avéne®, Eucerin®, Galénic®, 

Sensilis®, Phyto®, Lierac®, Filorga®, Klorane®, Institut Esthederm®, Caudalie®, 

SkinCeuticals®, entre outras. 
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No decorrer do estágio verifiquei que ainda existe muita gente que coloca champô em 

bebés que não apresentam cabelo, sendo que tentei alertar esses clientes de que não 

seria o mais indicado. A participação do farmacêutico em ações de formação organizadas 

pelas marcas de cosmética é uma mais-valia, garantindo assim que seja explicado ao 

cliente toda a potencialidade do produto. Ao longo do estágio, participei em várias ações 

de formação (ver seção B dos anexos – Cronograma das Atividades Realizadas), que me 

ajudaram a ganhar autonomia a nível do atendimento. Os certificados disponíveis 

encontram-se nas Figuras 23-27. 

 

3.11. Dispositivos Médicos 

 

Os dispositivos médicos são regulados pelo INFARMED. Segundo o decreto-lei n.º 

145/2009, de 17 de Junho, um dispositivo médico é “(…) qualquer instrumento, aparelho, 

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

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

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

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

por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos 

para fins de: i) Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma 

doença; ii) Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão 

ou de uma deficiência; iii) Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um 

processo fisiológico; iv) Controlo da concepção.”. [13] 

 

Na FFS existe uma grande variedade de dispositivos médicos, nomeadamente: artigos de 

penso, sutura e drenagem, material para urostomizados, material ortopédico, acústico, 

ótico, pediátrico e higiénico bem como testes de gravidez. 

 

Ao balcão tive oportunidade de presenciar pedidos de dispositivos médicos.  

 

4. GESTÃO DE RECEITUÁRIO 

Existem três conferências de receituário na FFS. A primeira é feita pelo operador que faz 

a dispensa de medicamentos contidos na receita. Este deve assinar e colocar a data da 

dispensa na receita. A segunda é realizada por uma pessoa que esteja incluída no grupo 

de conferência da pessoa que dispensou, sendo que a receita deve ser carimbada no 

final (com o carimbo da farmácia com informação da direção técnica). De seguida, todas 
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as receitas são colocadas em local apropriado, sendo posteriormente organizadas, tendo 

em conta o tipo de lote, o número de lote e número da receita. É de referir que cada lote 

apresenta no máximo 30 receitas, à exceção do último lote (pode atingir ou não este 

número). Cada tipo de lote apresenta um código específico, por exemplo: normal (10); 

doenças profissionais (11); paramiloidose (12); lúpus, hemofilia, talassemia e 

depranocitose (13); pensionistas (15); entre outros. [14] A terceira conferência é feita no 

escritório, e consiste em verificar se estão presentes todos os parâmetros necessários 

para que a receita não seja devolvida pelo Centro de Conferência de Faturas (CCF). Na 

parte II do relatório encontra-se informação mais detalhada relativa ao processo de 

conferência de receituário. 

Até ao dia 10 do mês seguinte, relativamente ao mês a que respeita a faturação, devem 

ser enviados os seguintes documentos: a fatura (em duplicado e conforme o indicado no 

Manual de Relacionamento das Farmácias com o CCF); as notas de débito/crédito (em 

duplicado; conforme o indicado no Manual de Relacionamento das Farmácias com o 

CCF; para correção da fatura relativa ao mês anterior e tendo em conta as correções 

realizadas pela farmácia); a relação resumo de lotes (conforme o indicado no Manual de 

Relacionamento das Farmácias com o CCF); os verbetes de identificação de lotes 

(conforme o indicado no Manual de Relacionamento das Farmácias com o CCF); bem 

como as receitas médicas devidamente organizadas. [14] 

Todos os dias em que fui ao estágio enlotei receitas. Na primeira semana de Novembro e 

no final dos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro tirei os verbetes, verifiquei se 

estavam corretos, carimbei e assinei. Entre os dias 2 e 20 de Novembro, foi-me explicado 

como se fazia a conferência de receituário e como se organizavam os comprovativos. Na 

semana de 2 a 6 de Novembro foi-me explicado pela primeira vez como se fechava a 

faturação da farmácia. A partir do dia 23 de Novembro comecei a realizar conferência de 

receitas sozinha. Realizei conferência de receituário nos meses de Novembro e 

Dezembro.  

5. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

Segundo o artigo n.º 34 do decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, “As farmácias só 

podem adquirir medicamentos a fabricantes e distribuidores grossistas autorizados pelo 

INFARMED, (…)”, a não ser que se trate de um medicamento de importação paralela ou 

de autorização excecional. [1,2] 
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Na gestão de existências usam-se indicadores de gestão, nomeadamente o ponto de 

encomenda, o stock mínimo e o stock máximo. A partir destes indicadores é depois 

realizado o pedido de compra. 

Tive oportunidade de rececionar encomendas, sendo que se deve verificar se o 

documento de transporte vem em nome da farmácia, e confrontar o número de volumes 

indicados com o número de volumes rececionados. Na conferência de encomendas, 

deve-se sempre confirmar se a mercadoria apresenta fatura (com valor contabilístico) ou 

guia de transporte (sem valor contabilístico). Caso a encomenda apresente produtos 

termolábeis, é necessário colocar o produto no frigorífico. Após conferência física da 

encomenda (quantidades, PV, Código Nacional do Produto - CNP) dá-se entrada da 

encomenda no sistema informático. Ao dar entrada da encomenda deve-se sempre 

verificar: se a fatura é dirigida à farmácia em questão, se as quantidades indicadas estão 

de acordo com as do pedido de compra, os PV, se os CNPs correspondem, se foram 

aplicados alguns descontos financeiros ou comerciais, ou bónus. Em caso de não 

conformidades, por exemplo quando a fatura não está de acordo com a nota de 

encomenda em termos de condições comerciais e/ou de quantidades, há a necessidade 

de reclamação ao fornecedor, realizando-se uma devolução (emite-se uma nota de 

devolução) e uma reclamação do crédito. [1] Na FFS existe uma área de devoluções, em 

que os produtos estão devidamente identificados com o documento de devolução, tal 

como está indicado no artigo n.º 34 do decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto. [1] 

Posteriormente são impressas as etiquetas, sendo que a etiquetagem deverá ser feita, 

tendo em conta o CNP. Para além disto, não devem ser ocultadas quaisquer informações 

em língua portuguesa relativas: à posologia, ao modo de administração, à composição, 

às informações sobre o fornecedor, ao PV, ao CNP, ao número do lote, entre outras que 

possam ser consideradas relevantes para o profissional de saúde no ato da dispensa ou 

para o cliente. A partir do dia 23 de Novembro comecei a conferir encomendas e a 

etiquetar. A conferência de encomendas e a etiquetagem foram realizadas por mim 

sempre que necessário a partir desta data. Após etiquetagem o produto é reposto. Caso 

não haja necessidade de repor, o produto vai para o armazém, sendo colocado por 

ordem alfabética ou caso se trate de cosmética ou dispositivos médicos, é colocado na 

prateleira indicativa da marca, no armazém do piso 1. Na FFS segue-se a metodologia 

First Expired First Out (FEFO). 

Segundo o artigo n.º 34 do decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, “As farmácias 

devem garantir o bom estado de conservação dos produtos.” Para além disto, as 

farmácias não podem fornecer produtos que tenham sido retirados do mercado e/ou com 

o PV expirado. [1] Também é de referir que a farmácia possui 6 termohigrómetros (1 no 
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laboratório, 1 em cada frigorífico, 1 na sala de atendimento, 1 no armazém do piso 1 e 1 

no armazém do piso -1) para medição e registo da temperatura e humidade relativas, tal 

como é indicado no artigo n.º 34 do decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto. [1] Todos 

os meses, os dados dos termohigrómetros eram verificados e arquivados. No dia 2 de 

Dezembro verifiquei como se fazia download e analisavam os dados dos 

termohigrómetros, e no dia 4 de Janeiro fiz download e analisei os dados dos 

termohigrómetros referentes ao mês de Dezembro. 

6. GESTÃO DE PREÇOS 

A Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE) é responsável por autorizar os 

PVPs dos medicamentos. O INFARMED regula os preços dos medicamentos 

comparticipados. [15] A comparticipação pelo Estado no preço dos medicamentos é 

estabelecida tendo em conta: uma percentagem do PVP do medicamento, um Sistema 

de Preços de Referência (SPR) e a prevalência de determinadas patologias, as 

caraterísticas dos doentes e objetivos a nível da saúde pública. [16] De acordo com o 

decreto-lei n.º 48-A/2010, de 13 de Maio, existem vários escalões de comparticipação 

dos medicamentos pelo Estado, o A, o B, o C e o D, que diferem na % de 

comparticipação do PVP, sendo que os medicamentos que possuem o escalão A 

apresentam a maior % de comparticipação. Existem 2 tipos regime de comparticipação, 

ou seja o geral e o especial. No caso do regime geral não existe uma % de 

comparticipação adicional e no regime especial existe. Relativamente ao regime especial, 

a comparticipação pode ser realizada em função dos beneficiários, ou seja dos 

pensionistas, de acordo com o estabelecido no decreto-lei referido. Neste caso na receita 

deverá vir mencionada a letra “R”. No regime especial, a comparticipação também pode 

ser realizada em função de determinadas patologias e grupos especiais de utentes, 

sendo que neste caso o médico prescritor deverá mencionar na receita o diploma e 

deverá vir mencionada a letra “O” no regime. [17] 

O SPR tem como objetivo equilibrar os preços dos medicamentos comparticipados, de 

modo a garantir que todos os utentes tenham acesso a medicamentos. O SPR é aplicável 

aos medicamentos incluídos em Grupos Homogéneos, GH (cada GH é constituído pelo 

conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa de SA, 

FF, dosagem e via de administração; em cada GH deverá constar, pelo menos um 

medicamento genérico comercializado; em cada GH podem estar presentes diversos 

tamanhos de embalagem), e comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Este sistema estabelece um valor máximo a ser comparticipado, ou seja um ”(..) escalão 

ou regime de comparticipação aplicável calculado sobre o preço de referência ou igual ao 
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Preço de Venda ao Público (PVP) do medicamento, conforme o que for inferior (…)”. O 

preço de referência corresponde à média dos PVPs dos 5 medicamentos mais baratos, 

que integram cada GH. [16,18] Tem em conta 5 preços diferentes, ou seja pode 

corresponder a mais de 5 medicamentos (genéricos ou não). O valor máximo da 

comparticipação pelo SNS pode ser obtido ao aplicar a taxa de comparticipação ao preço 

de referência, sendo que o valor a pagar pelo utente, corresponde à diferença entre o 

PVP e o valor comparticipado pelo SNS. Caso o PVP seja inferior ao valor 

comparticipado, o utente não paga nada pelo medicamento. [18] 

Segundo o artigo n.º9, do decreto-lei n.º 97/2015, de 1 de Junho, o PVP do medicamento 

é constituído pelo: Preço de Venda ao Armazenista (PVA), pela margem de 

comercialização do distribuidor grossista, pela margem de comercialização do retalhista 

(neste caso a margem da farmácia), pela taxa sobre a comercialização de medicamentos 

e pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). [16] 

O PVP do manipulado é calculado com base no valor: dos honorários, das matérias-

primas e dos materiais de embalagem. A fórmula de cálculo é a seguinte: (valor dos 

honorários + valor das matérias-primas + valor dos materiais de embalagem) x 1,3, sendo 

posteriormente acrescido o valor do IVA à taxa em vigor. [19] Após a realização de cada 

manipulado, calculei o seu respetivo PVP. Existem medicamentos manipulados que 

podem ser comparticipados em 30% do respetivo preço se estiverem presentes no anexo 

ao despacho n.º 18694/2010, de 16 de Dezembro de 2010, e se na prescrição médica 

não existir qualquer referência a marcas de medicamentos, produtos de saúde ou outros 

produtos. Para além disto, a prescrição deverá ser feita por indicação da (s) SA (s), 

respetiva concentração, excipientes (s) aprovados e FF. [20] 

7. DISPENSA  

Segundo o artigo n.º 6 do decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, e o artigo n.º 6 do 

decreto-lei n.º 171/2012, de 1 de Agosto, as farmácias têm o dever de dispensar 

medicamentos, exceto quando sejam produtos não registados nos serviços oficiais ou 

que não estejam comprovados científica e tecnicamente. No caso dos MSRM, podem ser 

dispensados sem receita médica e/ou sem ser ao utente nela indicada ou a quem o 

represente, em casos de força maior e devidamente justificados. [1,21,22] No caso de 

dispensa de MSRM em situações de força maior e devidamente justificadas, e depois de 

termos contactado o médico, dispensa-se o medicamento e o utente apresenta a receita 

posteriormente. Tive oportunidade de assistir a um caso, em que a utente pediu um 

medicamento, que possuía como Substância Ativa (SA) Aripiprazol, sendo que tinha sido 

a amiga que lhe tinha indicado, pelo facto de lhe ajudar em situações de maior cansaço 
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Neste caso, a farmacêutica que estava a realizar o atendimento, indicou que se tratava 

de um MSRM, e que só mesmo com avaliação médica é que se poderia perceber se 

seria a melhor opção para ela.  

A prescrição de medicamentos deverá ser obrigatoriamente realizada por Denominação 

Comum Internacional (DCI) da SA, FF, dosagem, apresentação (corresponde a um 

CNPEM – Código Nacional de Prescrição Eletrónica do Medicamento) e posologia. 

Poderá também apresentar a denominação comercial, marca ou nome do titular de 

Autorização de Introdução no Mercado. Os medicamentos presentes na receita médica 

podem apresentar exceções, nomeadamente: a a) em que o medicamento apresenta 

uma margem ou índice terapêutico estreito; a b) em que se suspeita de reação adversa 

prévia por parte do utente ao medicamento com a mesma SA, mas com DCI diferente; a 

c) em que o medicamento será administrado durante um período de tratamento superior 

a 28 dias. A prescrição de medicamentos poderá ser realizada eletronicamente ou em 

casos excecionais e devidamente justificados por via manual. [23] 

Segundo o artigo n.º 120-A do decreto-lei n.º176/2006, de 30 de Agosto, “As farmácias 

devem ter sempre disponíveis para venda no mínimo três medicamentos com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondem aos 

cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo, devendo dispensar o de menor 

preço, salvo se for outra a opção do doente.”. Para além disto, no ato da dispensa, o 

farmacêutico ou o TDT deverá informar o cliente de que o mesmo poderá optar por um 

medicamento com a mesma SA, FF, dosagem e apresentação do medicamento prescrito 

(com o mesmo GH), exceto nas seguintes situações: não existir medicamento genérico; 

existir uma exceção com alínea a) e b). Caso exista uma exceção c), o utente poderá 

exercer o direito de opção, podendo optar por um medicamento mais barato que o 

prescrito, desde que ambos apresentem o mesmo GH. Caso não exista GH, não poderá 

ocorrer substituição. O utente deverá assinar a declaração indicada no verso da receita, 

declarando que exerceu o direito de opção. É de referir também que devem ser indicadas 

ao utente informações relativas à comparticipação dos medicamentos pelo SNS. 

Também se deve referir que é possível optar pelo medicamento mais barato existente no 

mercado. [23] 

Segundo o artigo n.º 16, do Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, no ato da 

dispensa, o farmacêutico deverá assegurar que o doente recebe informação correta 

acerca da utilização do medicamento. Deverá assim ser indicada a posologia, o modo de 

administração e conservação domiciliária do medicamento (aquando a dispensa de um 

medicamento que deve ser guardado no frigorífico o cliente é devidamente avisado, 
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sendo colocado o colante presente na Figura 28). Deve também garantir a adesão à 

terapêutica por parte do utente. Aquando a dispensa de algum medicamento escrevia na 

embalagem a posologia e outras informações que considerava relevantes para o utente. 

[24] 

Nos casos em que o medicamento solicitado está esgotado, a farmácia deve-o obter com 

a maior brevidade possível. [1] Assim, na FFS quando o medicamento requerido se 

encontra esgotado no stock da farmácia, é indicado ao utente que é possível fazer 

encomenda ao fornecedor e caso estivesse também esgotado a nível nacional, também 

se pode indicar que é possível dispensar embalagens de dimensão diferente, que 

perfaçam a quantidade equivalente ou inferior à prescrita (ou em casos excecionais pode 

ser dada a superior; esta temática encontra-se melhor desenvolvida na segunda parte do 

relatório na secção 4). Desta forma, caso o utente desejasse realizar a encomenda ao 

fornecedor, seria feito o pedido através do site ou através de telefonema. Após realização 

da encomenda, é preenchido o documento presente na Figura 29, com informação do 

produto, informação do utente (de modo a contactá-lo quando o produto chegasse), 

indicação do operador e do fornecedor e informação relativa à presença de receita e 

pagamento do produto. [25] O documento é depois entregue à funcionária administrativa, 

a qual após receção do produto contacta o utente e coloca a reserva no respetivo espaço 

(encontra-se no armazém 0). Caso a encomenda fosse um produto que não fosse 

medicamento, o procedimento seria semelhante, sendo que a farmácia também o tentaria 

obter com a maior brevidade possível. 

Aquando a receção da prescrição médica deverá ser verificada em primeiro lugar a 

autenticidade da receita. Em segundo lugar, verificar se a receita está dentro do PV. 

Posteriormente verificar se a assinatura do médico está presente, e se a entidade 

responsável, número de utente e/ou número de beneficiário e nome do utente estão 

presentes. No caso das receitas eletrónicas materializadas confirmar se o número da 

cédula profissional e local de prescrição estão presentes. No caso das receitas manuais 

verificar se a vinheta do médico prescritor em modelo válido está presente e se a 

justificação está presente. Para além disto, confirmar se o medicamento, dosagem, FF, 

apresentação e posologia se aplicam à situação do utente, caso não se apliquem deve-se 

contatar o médico prescritor. Sempre que a receita não respeitar as normas de 

prescrição, a farmácia pode recusar a dispensa, tendo em conta que posteriormente pode 

não receber o valor das comparticipações pelo SNS (caso o medicamento seja 

comparticipado). [14] Quando o farmacêutico ou outro profissional competente fala com o 

médico, ou caso o médico na farmácia deseje algum MSRM, mas não tenha qualquer 

folha de prescrição presente, pode ser realizada uma dispensa excecional, sendo 
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registados no documento presente na Figura 30, a identificação do médico, do utente e 

do operador bem como a prescrição. No caso do médico é indicado no documento o 

número da sua cédula profissional, sendo também a mesma fotocopiada e anexada. 

É de referir que no caso de receitas manuais e eletrónicas materializadas, apenas podem 

ser dispensadas por receita duas embalagens de medicamentos iguais (exceção no caso 

de medicamentos unidose, podem ser dispensadas até 4 embalagens do mesmo 

medicamento, por receita) e um total de 4 medicamentos por receita. No caso de receitas 

com medicamentos psicotrópicos apenas podem ser dispensados os medicamentos 

psicotrópicos, sendo que devem ser prescritos em receita do tipo “RE”. [25] 

Um atendimento que me marcou foi aquele em que uma senhora me pediu um “produto 

natural” para as articulações, porque não gostava de químicos. Perguntei-lhe se tinha 

alguma patologia conhecida, nomeadamente artrose ou artrite, e ela disse-me que tinha 

artrite reumatoide. Nesta situação, reconheci mais uma vez a necessidade de ter um 

profissional multifacetado, o farmacêutico, a dispensar medicamentos. Para além disso 

reconheci a necessidade de realizar um questionário de modo a tentar perceber para que 

situação se destina e se existe alguma patologia ou patologias em questão. Percebi 

também que a cliente não realizava qualquer terapêutica indicada pelo médico para a 

situação em questão, porque não gostava de produtos químicos. Indiquei-lhe que não 

havia nenhum produto natural que fosse suficientemente eficaz para o seu problema e 

que a adesão à terapêutica indicada pelo médico lhe poderia trazer vários benefícios. 

Também lhe questionei quanto à prática de atividade física, ela indicou-me que não 

praticava nada. Indiquei-lhe que a prática de exercício físico, sob vigilância de um 

profissional competente, lhe iria trazer benefícios não só na prevenção da rigidez articular 

matinal, mas também em termos de inflamação e dor. A cliente mostrou-se satisfeita com 

o aconselhamento. Sempre que surgia ao balcão um cliente que indicava estar 

recorrentemente obstipado, tentei sempre perceber que terapêutica farmacológica e não 

farmacológica o cliente efetuava, sendo que muitas vezes me indicava que realizava de 

modo crónico produtos com laxantes de contacto. Assim tentei sempre aconselhar a 

mudança para um laxante osmótico ou emoliente, a inclusão de um simbiótico e de 

medidas não farmacológicas (caso o cliente não as realizasse). Na FFS, tive 

oportunidade de realizar uma ação de formação sobre a flora intestinal, sendo que essa 

temática encontra-se melhor desenvolvida na secção 1 da parte II do relatório. 
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8. AUTOMEDICAÇÃO 

 

A automedicação consiste no uso responsável e racional de MNSRM, para alívio de 

problemas de saúde passageiros e sem gravidade. Pode ocorrer ou não, 

aconselhamento por um profissional de saúde. No despacho n.º 17690/2007, de 23 de 

Julho, é disponibilizada uma lista de situações em que pode ocorrer automedicação, 

contudo e na minha opinião, apesar de serem situações com baixa gravidade, deve haver 

sempre o intermédio de um farmacêutico, de modo a que o uso racional do medicamento 

seja uma realidade. [26] Nem sempre as pessoas sabem reconhecer o que é uma 

situação de baixa gravidade, nem quais os efeitos adversos, contraindicações e 

interações medicamentosas que podem estar inerentes. No caso de pessoas 

polimedicadas é preciso ter um cuidado excecional. 

Segundo o artigo n.º 150 do decreto-lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, “1 - Considera-se 

publicidade de medicamentos, para efeitos do presente decreto-lei, qualquer forma de 

informação, de prospecção ou de incentivo que tenha por objecto ou por efeito a 

promoção da sua prescrição, dispensa, venda, aquisição ou consumo (…) junto do 

público em geral (…)”. [2] Na minha opinião, qualquer ato publicitário, seja sobre MNSRM 

ou suplementos predispõe à automedicação, visto que predispõe ao consumo. Cabe 

assim ao farmacêutico, sendo um dos profissionais de saúde com grande proximidade ao 

utente, educar a população, de modo a prevenir qualquer ato de automedicação. Assim 

aquando a dispensa de qualquer MNSRM, o farmacêutico deverá verificar se os 

benefícios da toma do medicamento são superiores aos seus riscos. Deve assim 

perguntar para quem se destina o medicamento, verificar se existem algumas 

contraindicações, indicar qual a posologia recomendada, nomeadamente de quantas em 

quantas horas poderá ser tomado o medicamento e em que situações específicas, 

devendo também ser referida a dose máxima diária. Para além disto, deverá referir o 

modo de administração. Toda esta informação deverá ser indicada oralmente e por 

escrito, de modo a que o uso racional de medicamento seja assegurado. Obviamente, 

que caso não se justifique, e dependendo da situação e sua gravidade, o farmacêutico 

deverá aconselhar o doente a consultar o médico. 

No período em que realizei atendimentos, verifiquei que o farmacêutico desempenha um 

papel bastante importante na comunidade, não só por educar a população, mas também 

por evitar interações medicamentosas, polimedicação desnecessária bem como efeitos 

adversos indesejáveis. Reparei que as pessoas ainda não estão muito familiarizadas com 

os antigripais e com os descongestionantes, e que se automedicam e polimedicam muito 
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frequentemente. O meu papel enquanto futura farmacêutica foi de alertar como deveria 

ser realizado o uso correto do medicamento. 

9. OUTROS CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA 

 

Na FFS, existe um serviço de distribuição domiciliária de medicamentos e de outros 

produtos. Para além disso também é realizada a distribuição de medicamentos e de 

outros produtos a determinadas empresas, nomeadamente à Sonae® e à Efacec®. 

Durante o estágio na FFS, tive oportunidade de dispensar medicamentos relativos a 

trabalhadores da Sonae®. Após emissão da fatura, o pedido é entregue à funcionária 

administrativa, a qual disponibiliza todos os pedidos ao assistente operacional que vai 

realizar as entregas. 

 

Como já foi referido, existe um gabinete de enfermagem na FFS, no qual a enfermeira é 

responsável pela realização da determinação de parâmetros fisiológicos ou bioquímicos, 

nomeadamente: pressão arterial, colesterol total, HDL-colesterol, triglicerídeos, glicémia, 

ácido úrico, análise à urina, intolerâncias alimentares, pesagem de bebés. Para além 

disto também se realiza: a administração de injetáveis, o tratamento de feridas; 

massagem de retorno venoso; furo nas orelhas; teste de gravidez e despiste de drogas. 

Durante o estágio na FFS, tive oportunidade de acompanhar medições da pressão 

arterial, colesterol total e glicémia. Na sala de atendimentos ao público existe um 

equipamento semiautomático para medição da pressão arterial e frequência cardíaca, 

sendo que muitas vezes acompanhava o cliente, ajudava-o a fazer corretamente a 

medição e interpretava os valores obtidos. Também existe um serviço de podologia e um 

serviço de nutrição (com ou sem aplicação da dieta EasySlim). 

 

10. MARKETING 

Como já foi referido, a FFS apresenta uma pessoa responsável por esta área, a Dra. 

Sara Barandela. Esta profissional tenta garantir que seja utilizada uma comunicação 

eficaz, de modo a garantir um aumento do número de vendas na farmácia. Essa 

comunicação tem em conta os seguintes aspetos: emocionais, racionais e morais. No 

caso da comunicação pessoal, semanalmente a FFS apresenta um conjunto de 

conselheiras de várias marcas disponíveis na farmácia. Para além disso, quando existe 

alguma promoção, a responsável pelo Marketing avisa a equipa, de modo a que o cliente 

seja avisado. A FFS apresenta: 1 site (www.farmaciaferreiradasilva.pt), 1 página de 

Facebook, 1 página de Instagram, e 1 site de vendas online de cosmética 

(www.cosmeticdelivery.com). Estas páginas são geridas pela responsável pela área de 
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Marketing, sendo realizada uma comunicação impessoal. Na FFS, tive oportunidade de 

atualizar o site de vendas online de cosmética. A disposição dos produtos na sala de 

atendimento ao público, bem como a afixação de cartazes e colocação de panfletos, são 

metodologicamente analisados. 

11. VALORMED 

 

A FFS participa no projeto de recolha de medicamentos fora de uso e embalagens 

vazias, organizado pela Valormed. É de referir, que os clientes da farmácia encontram-se 

já bastante educados relativamente a esta temática, sendo que a FFS já foi premiada por 

conseguir recolher um grande número de resíduos. O meu papel enquanto estagiária foi 

de participar na promoção de recolha de resíduos, de modo a garantir que a população 

continue a gerir os resíduos farmacêuticos de forma correta. 

 

12. CONCLUSÃO 

O farmacêutico apresenta assim um papel excecional na promoção do uso racional do 

medicamento e no circuito do medicamento. Permite garantir: a adesão à terapêutica, a 

educação da população bem como a monitorização de parâmetros biológicos ou 

fisiológicos. Na minha opinião, o uso não racional do medicamento tem sido uma 

realidade, não só pela necessidade que as farmácias, atualmente, têm em faturar e 

também de aumentar o número de clientes. O uso racional do medicamento cabe 

obviamente, não só aos trabalhadores de uma farmácia ou para-farmácia, mas 

principalmente ao DT ou seu(s) substituto(s) (como já foi referido anteriormente), os quais 

são responsáveis pela boa integridade e dignidade da farmácia. Segundo o artigo n.º 8 

do decreto-lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, “As farmácias promovem o uso racional do 

medicamento.”, sendo que na FFS, ao contrário de muitas outras farmácias em Portugal, 

promove-se o uso racional do medicamento. [1] 

Gostei de todas as ações de formação a que tive oportunidade de assistir, sendo que 

acho que todas elas tiveram o seu contributo para o meu desenvolvimento enquanto 

profissional. Para além disso gostei bastante de todos os trabalhos que realizei na FFS, 

sendo que penso que todos eles vão ter um contributo bastante benéfico para a minha 

vida profissional. 

Achei que a área de farmácia comunitária é bastante interessante, não só pela 

possibilidade de ajudar diretamente a população, mas também pelo reconhecimento 

direto que algumas pessoas mostram pelo trabalho do farmacêutico. 
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Gostei bastante de estagiar nesta farmácia não só pela quantidade de conhecimentos 

que adquiri, mas também pela oportunidade que tive de sair da minha zona de conforto. 

Estes quatro meses marcaram sem dúvida a minha vida académica, e penso que vão 

contribuir positivamente para a minha vida profissional! 
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PARTE II 

1. A FLORA INTESTINAL  

 

1.1. Enquadramento 

 

Convém explicar como é que surgiu a ideia de que o nosso organismo possui 

microorganismos a nível intestinal. Tudo começou com o projeto do genoma humano, 

que ficou concluído em 2003, e que teve como objetivo realizar o mapeamento do 

genoma humano. Com isto, chegou-se à conclusão que 90% das células do nosso 

organismo são microorganismos. Posteriormente, em 2008, surgiu um projeto mais 

dirigido aos microorganismos presentes no nosso intestino, intitulado de projeto MetaHIT, 

Metagenomics of the Human Intestinal Tract, em que se caraterizou o genoma de todos 

os microorganismos que constituem a flora intestinal humana. [1]  

Assim conseguiu-se perceber como é constituída a flora intestinal humana de um adulto! 

É maioritariamente constituída por espécies pertencentes aos filos Firmicutes e 

Bacteroidetes, que representam mais de ¾ da microbiota intestinal. Relativamente ao filo 

Firmicutes temos a Clostridia e as bactérias do ácido láctico, nomeadamente  

Lactobacillus e Leuconostoc, e no caso do filo Bacteroidetes temos os Bacteroides. As 

Actinobacterias (Colinsella e Bifidobacterium) são o terceiro filo com maior constituição a 

nível intestinal (como é possível verificar no gráfico referente ao cólon – Figura 1). Para 

além disso, a partir da Figura 1 também é possível inferir que faz todo o sentido que 90% 

das células do nosso organismo sejam microorganismos, como foi referido pelo projeto 

do genoma humano. [2,3,4] 

A flora intestinal de um recém-nascido é completamente diferente da de um adulto. 

Assim, após o nascimento, se o bebé for alimentado a partir de leite materno, a sua flora 

intestinal vai ser maioritariamente constituída por Bifidobacterium. Posteriormente, após a 

introdução de fórmulas, a flora intestinal vai-se aproximando cada vez mais da do adulto, 

sendo principalmente constituída por Bacteroides, Clostridium coccoides e Lactobacillus. 

Por volta do primeiro ano de idade, após a introdução dos alimentos sólidos na dieta, a 

microbiota é muito semelhante ao de um organismo adulto. Assim, a forma como o bebé 

se alimenta, influencia o desenvolvimento cerebral, e consequentemente o seu 

comportamento quando adulto. [4,5] 

O nosso organismo tem vindo a ser referido como sendo o segundo cérebro, por ser o 

único órgão do corpo humano, capaz de executar funções independentemente do 
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Sistema Nervoso Central. Existe assim, um eixo intestino-cérebro de comunicação 

bidirecional, ou seja, o intestino comunica com o cérebro e o cérebro com o intestino. 

Este eixo é constituído pelo Sistema Nervoso Central, pelo Sistema Nervoso Autónomo e 

pelo eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal, o qual faz parte do sistema límbico, visto que o 

Hipotálamo faz parte desse mesmo sistema. O sistema límbico está envolvido na 

memória e respostas emocionais. Assim, quando o nosso organismo é sujeito a um 

determinado stresse, existe uma ativação do Hipotálamo, este liberta Fator Libertador de 

Corticotropina (CRF), ocorre estimulação da Hipófise, a qual vai começar a produzir e 

libertar Hormona Adrenocorticotrópica Humana (ACTH), que por sua vez leva à libertação 

de Cortisol pelas glândulas adrenais. O Cortisol interage com os seus recetores a nível 

intestinal, levando a alterações: da motilidade, da função imunitária, da permeabilidade 

da mucosa, da produção de muco e da produção de biofilme. (Figura 2) Por sua vez, a 

microbiota intestinal, interage com o cérebro, através da produção de ácidos gordos de 

cadeia curta (Short-Chain Fatty Acid - SCFA), que são uns dos principais produtos do 

metabolismo bacteriano. Os SCFA são capazes de estimular o Sistema Nervoso 

Simpático, aumentar a libertação de serotonina, GABA, melatonina, histamina, e 

acetilcolina, pela mucosa intestinal e de influenciar assim, a memória, o processo de 

aprendizagem e o estado emocional. Assim alterações na dieta podem originar 

alterações comportamentais. É de referir que cada indivíduo possui o seu perfil 

microbiota, mas que a abundância relativa e a distribuição são muito semelhantes em 

indivíduos saudáveis. Desta forma, o eixo intestino-cérebro é responsável pela 

manutenção da homeostasia gastrointestinal, e parece também estar relacionado com o 

afeto, motivação e função cognitiva. [2,5] 

A densidade, diversidade e atividade da microbiota intestinal podem ser interferidos, tanto 

por influências externas (dieta, prebióticos, probióticos, uso de antibióticos, infeções, e 

estilo de vida - tabaco e bebidas alcoólicas, por exemplo) e internas (idade, predisposição 

genética, stresse, processos fisiológicos e estrutura anatómica e fisiológica do trato 

digestivo). Assim, podemos ter saúde a nível intestinal ou doença (disbiose, ou seja, um 

desequilíbrio a nível da flora intestinal). Na realidade, existem vários estudos (em animais 

e humanos) que indicam que em determinadas doenças, existe disbiose a nível intestinal. 

Essas doenças bem como as respetivas alterações qualitativas e quantitativas a nível da 

flora intestinal, encontram-se resumidas nas Tabelas 1 e 2. [4] 

É importante referir que, para que a microbiota intestinal se prolifere e diferencie, é 

necessário que lhe sejam fornecidos substratos, nomeadamente hidratos de carbono, 

proteínas e vitaminas, os quais são excelentes para os microorganismos do cólon, 

principalmente para as bactérias. [6]  
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Os hidratos de carbono (prebióticos – frutooligossacarídeos também conhecidos por FOS 

e galactoligossacarídeos também conhecidos por GOS, amido resistente e outros 

polissacarídeos) que chegam ao nosso intestino, que não são digeridos pelo pH ácido do 

estômago e que são fermentados a nível intestinal pelo microbiota originam lactato. Por 

sua vez, o lactato pode ser convertido em SCFA, principalmente em butirato, o qual tem 

um efeito antidiarreico, é uma fonte de energia para os colonócitos e previne a atrofia da 

mucosa. Ou seja, os hidratos de carbono são benéficos para a flora intestinal! As 

proteínas podem ser metabolizadas por duas vias, e dependendo da via podem ter efeito 

benéfico ou não. Assim, se sofrerem proteólise pela microbiota intestinal ou pelas 

proteases pancreáticas (em menor extensão), vão ter efeito benéfico, isto porque, após 

degradação proteica, há formação de novas proteínas as quais vão ser usadas pela 

microbiota intestinal (efeito benéfico). Se forem fermentadas podem-se originar produtos, 

tais como: gases (H2,CH4, CO2, H2S – originam cólicas), ácidos gordos de cadeia 

ramificada (Branched Chain Fatty Acids - BCFA), amónia, compostos N-nitroso, aminas e 

compostos fenólicos e indólicos. Obviamente que dependendo da concentração luminal, 

vai haver mais ou menos dano. Assim quanto maior a concentração destes compostos, 

maior a probabilidade de ocorrer dano a nível da mucosa. Tudo isto também vai 

depender, da taxa de produção e da taxa de destoxificação, bem como da taxa de 

absorção e da taxa de excreção. [6,7] Caso um indivíduo consuma um elevado teor de 

proteínas e um baixo teor de hidratos de carbono, é muito provável que a sua flora 

intestinal esteja desregulada e existam cólicas. Surge assim então uma oportunidade de 

venda cruzada ao balcão! Ou seja, caso o cliente queira comprar suplementos proteicos 

para aumentar a massa muscular, convém aconselhar a implementação de um simbiótico 

(probiótico com prebiótico, sendo que o prebiótico deve conter hidratos de carbono). Ou 

até mesmo, se uma pessoa indicar que está recorrentemente obstipada, e que consome 

muitas proteínas e tenta evitar hidratos de carbono, o problema poderá ser resolvido 

através do aconselhamento do simbiótico referido. Relativamente às vitaminas, é de 

referir que o ser humano é incapaz de sintetizar a maioria das vitaminas, sendo que tem 

de as obter via exógena. A maioria das bactérias do ácido láctico são auxotróficas para 

muitas vitaminas (vitaminas do complexo B), contudo há estirpes que conseguem 

sintetizar vitaminas do complexo B. [4,8,9] Obviamente que ao balcão, é muito difícil 

perceber se o cliente tem ou não essas estirpes, por isso o melhor será que o produto 

tenha sempre vitaminas do complexo B.  

Assim, durante o atendimento, sempre que sejam referidas as seguintes afirmações, 

pode ser necessário incluir no dia-a-dia do cliente um simbiótico: “Estou sempre 

cansado(a).”; “Estou com desconforto abdominal (gases, inchaço).”; “Tenho o trânsito 
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intestinal muito acelerado ou muito lento.”; “Tomei/ estou a tomar antibióticos.”; “Estou 

sempre com alergias.”; “Estou sempre doente.”; “Tenho problemas de memória/ 

concentração.”; e “Sou viciado(a) em ginásio e sinto-me inchado(a).” Ou, até mesmo a 

partir da receita médica e/ou da ficha de cliente! 

Segundo o Prontuário Terapêutico, “Os bacilos lácticos e as leveduras não têm provas 

convincentes da sua eficácia terapêutica.”. [10] Contudo, temos de ter em consideração 

que o projeto MetaHIT teve início em 2008, e que portanto é um tema relativamente 

recente. É de referir que existe já alguma evidência clínica de que os simbióticos são 

eficazes em determinadas situações, nomeadamente: diarreia associada a antibióticos 

(prevenção), obstipação, dermatite atópica, dor abdominal funcional (cólicas), diarreia 

infeciosa aguda, síndrome do cólon irritável (sintomas), regurgitação (melhoram a 

motilidade gastrointestinal), doença inflamatória intestinal (sintomas) e diarreia do 

viajante. Fiz uma recolha dos simbióticos que existiam na farmácia, e analisei a 

constituição do medicamento ou suplemento. Construí a tabela presente na Figura 3, que 

relata a evidência clínica da eficácia desses produtos, com base em guidelines, Resumo 

das Caraterísticas do Medicamento e artigos. A tabela também inclui se o produto é 

isento de glúten ou lactose. Para além disto, a tabela referida foi afixada na farmácia, 

para ajudar no aconselhamento. Enviei também e-mail para os laboratórios, com a 

finalidade de obter documentação científica que comprove a eficácia do produto, mas 

apenas a Alfa Wassermann – Produtos Farmacêuticos, Lda. (responsável pelo produto 

Zir-Fos®) e a Generis Farmacêutica S.A (responsável pelo produto Lacto-levur®) me 

responderam. Os e-mails e as respetivas respostas encontram-se nas Figuras 4, 5, 6, 7, 

8 e 9.  

1.2. Objetivos 

 

Este projeto teve como objetivo aperfeiçoar esta temática com a equipa, visto ser um 

ponto fraco. Para além disso, também teve como finalidade aumentar o número de 

vendas de simbióticos no mês de Fevereiro.  

 

1.3. Métodos 

 

A Dra. Filomena Almeida, minha orientadora de estágio, propôs-me que realizasse na 

farmácia, uma ação de formação sobre a flora intestinal (ver Power Point nos Anexos – 

página 104). A formação decorreu nos dias 20, 21 e 22 de Janeiro e dia 1 de Fevereiro. 

Para além disto, no dia 1 de Fevereiro afixei um cartaz (Figura 3) e no dia de 9 de 

Fevereiro, coloquei o panfleto nos balcões (Figura 10). Indiquei à orientadora que 
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gostaria de fazer esse mesmo panfleto para facilitar o aconselhamento e dar a conhecer 

este tema tão recente aos clientes. No final do mês de Fevereiro (dia 29), avaliei o 

número de vendas dos produtos, recorrendo ao sistema informático (PHC®). 

1.4. Resultados e Discussão 

 

Existiram alguns produtos em que o número de vendas aumentou no mês de Fevereiro, 

relativamente aos meses anteriores, nomeadamente: o Atyflor® (Italfarmaco), o 

Ergyphilus Confort® (Nutergia), o UL-250® (Merck, S.A.) e o BioGaia® (Jaba Recordati) 

– ver Figuras 11-14. Houveram alguns produtos em que a posologia não foi abordada na 

ação de formação por uma questão de tempo, mas que incluí no cartaz afixado, 

nomeadamente: o Antibiophilus® (Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A.), 

o Duobiotic® (My Pharma), o Lacto-levur® (Merck, S.A.), o Vinalac immunitum® (Atral 

Cipan), o Lacteol® (BioSaúde – Produtos Farmacêuticos, Lda) e o BioGaia® (Jaba 

Recordati). Estes corresponderam a alguns dos produtos com o número de vendas mais 

reduzidas (ver Figuras 15-19), à exceção do BioGaia® (Jaba Recordati) e do Duobiotic® 

(My Pharma). O BioGaia® (Jaba Recordati) correspondeu a um dos produtos em que o 

número de vendas aumentou após a formação. Este produto apenas estava presente no 

cartaz, e foi abordado apenas numa das formações na altura da discussão. A meu ver, 

parece-me que esteja relacionado com o facto de ser um produto já bastante conhecido 

na farmácia, sendo que a ação de formação apenas permitiu relembrar, que a 

administração de simbióticos em determinadas situações, pode ter um efeito benéfico na 

qualidade de vida de um indivíduo. Existiram alguns produtos em que o número total de 

vendas, entre os dias 20 de Janeiro (início das ações de formação) e 31 de Janeiro, 

correspondeu a metade do número total de vendas em Janeiro, nomeadamente o 

Duobiotic® (My Pharma), o Zir-Fos® (Alfa Wassermann – Produtos Farmacêuticos, Lda.) 

e o BioGaia® (Jaba Recordati) (ver Figuras 14, 16 e 20 respetivamente). No caso do 

Ergyphilus Confort® (Nutergia), o número de vendas aumentou porque a equipa não 

tinha perceção da diferença entre o Ergyphilus Plus® (Nutergia), ver Figura 21, e o 

Ergyphilus Confort® (Nutergia), ver Figura12, pelo que na formação foi explicado. O 

Atyflor® (Italfarmaco) e o UL-250® (Merck, S.A.), Figuras 11 e 13 respetivamente, 

corresponderam ao maior número de vendas, porque eram produtos já bastante 

comercializados, como é possível verificar nos meses anteriores, e conhecidos pela 

equipa. Desta forma, a formação apenas permitiu solidificar conceitos antigos e introduzir 

novos conhecimentos, facilitando a venda desses mesmos produtos ao balcão. 

Relativamente ao Lacto-levur® (Merck, S.A.) e ao Fibro tecnilor® (Tecnilor), continuaram 

a não existir vendas após a formação (ver Figuras 17 e 22, respetivamente). No caso do 
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Ergyphilus Plus® (Nutergia), do Casenbiotic® (Jaba Recordati), do Symbio Lact® 

(Symbiopharm GmbH), do Ergyphilus Enfants® (Nutergia), do Ultrabiotique® (Nutrisanté) 

e do Bi-Oral Suero® (Jaba Recordati), não é possível perceber se a formação teve 

alguma influência no número de vendas (ver Figuras 21 e 23-27). 

 

O número de vendas, entre os dias 20 de Janeiro (início das ações de formação) e 31 de 

Janeiro corresponde a aproximadamente 37% das vendas registadas em Janeiro (ver 

Figura 28). Como Janeiro tem 31 dias, correspondendo a um total de 100% de vendas, 

em 11 dias (entre os dias 20 e 31 de Janeiro) dever-se-ia ter 35%, realizando-se assim 

um maior número de vendas do que o expetável. É de referir que, durante este período, a 

ação de formação ainda não tinha decorrido para toda a equipa. 

 

Como é possível verificar na Figura 28, o número total de vendas de simbióticos no mês 

de Fevereiro foi superior relativamente aos meses transatos. Para além disso, em 

Fevereiro, a grande maioria dos profissionais já tinham tido ação de formação. 

 

1.5. Conclusão 

 

Conclui-se assim que, a ação de formação teve um impacto bastante positivo na FFS, 

pelo que permitiu a solidificação e aquisição de conhecimentos.  

 

Esta temática passou a ser assim um ponto forte da equipa, permitindo possivelmente 

distinguir o aconselhamento farmacêutico da FFS das restantes farmácias e para-

farmácias concorrentes. 

 

Apesar deste tema ser relativamente recente, e tendo em conta a sua potencialidade, 

espero que o número de investigações relativas a esta temática aumente, de modo a se 

perceber melhor qual a influência da flora intestinal nas diversas patologias. Desta forma, 

poderemos ter avanços a nível da prevenção e tratamento dessas doenças. 

 

2. PROMOÇÃO DA GAMA BIOLYS DA TILMAN® 

 

2.1. Enquadramento 

 

Segundo o decreto-lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, (Estatuto do Medicamento), os 

produtos da gama Biolys da Tilman® são considerados “substâncias derivadas de 

plantas”, visto que estão de acordo com a seguinte definição: “quaisquer plantas inteiras, 
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fragmentadas ou cortadas, partes de plantas, algas, fungos e líquenes não 

transformados, secos ou frescos e alguns exsudados não sujeitos a tratamento 

específico, definidas através da parte da planta utilizada e da taxonomia botânica, 

incluindo a espécie, a variedade, se existir, e o autor;”. [21]  

Uma operação de promoção tem como objetivo associar o produto a uma vantagem, com 

a finalidade de facilitar ou estimular a sua utilização e/ ou a sua compra. [22]  

Expliquei às pessoas que a Tilman® é uma marca em que as plantas são produzidas a 

partir de agricultura biológica. O processo de produção é duplamente certificado, GMP 

(Good Manufacturing Practises) e HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), 

garantindo assim que as plantas sejam mais ricas nos seus constituintes ativos, e 

apresentem maior eficácia, maior sabor e maior segurança. [23] Garante-se assim um 

maior aproveitamento de todas as potencialidades da planta.  

2.2. Objetivos 

 

A minha orientadora de estágio propôs-me que realizasse na farmácia, uma promoção da 

gama Biolys da Tilman®, no dia 17 de Dezembro de 2015. Esta ação teve como objetivo 

dar a conhecer a marca aos clientes. 

2.3. Métodos 

 

Ação de degustação e entrega de pacotes de chás e tisanas da gama Biolys da Tilman®. 

2.4. Conclusão 

 

Os clientes demonstraram bastante interesse pela marca, e até houve alguns a comprar 

o produto. 

Toda esta promoção permitiu assim informar a população de que dependendo do tipo de 

produção e do controlo de qualidade, poderemos ter bons ou maus chás e tisanas.  

3. RASTREIO CARDIOVASCULAR 

 

3.1.  Enquadramento 

 

Segundo um relatório da Direção-Geral da Saúde, as doenças do aparelho circulatório 

(18%) e a diabetes (7%), fazem parte do conjunto de patologias com maior impacto em 

termos de morbilidade, incapacidade e morte prematura, na população portuguesa. Para 
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além disto, verificou-se que existem determinados fatores de risco que contribuem 

bastante para a diminuição do número de anos de vida saudável, da população 

portuguesa, nomeadamente: os hábitos alimentares inadequados (19%), a hipertensão 

arterial (17%), o índice de massa corporal elevado (13%) e o tabagismo (11%). É de 

referir que estes fatores de risco, são aqueles que mais contribuem para essa diminuição. 

[24] 

Tem-se verificado que aproximadamente 27% da população portuguesa, entre os 20 e os 

79 anos, possui anomalia de glicémia em jejum (ou pré-diabetes). É de alertar que 

aproximadamente 40% da população portuguesa, entre os 20 e os 79 anos, apresenta 

diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. [24] 

Segundo os dados estatísticos presentes no documento “Estatística do Medicamento e 

Produtos de Saúde de 2014”, disponibilizado pelo INFARMED, os anti-hipertensores 

foram o subgrupo farmacoterapêutico mais vendido em 2014, seguindo-se as insulinas, 

antidiabéticos orais e glucagon. [25] É assim de importante relevância, organizar 

rastreios, de modo a monitorizar a pressão arterial bem como a glicémia. 

A hipertensão é um fator de risco major, para o desenvolvimento de: enfarte de 

miocárdio, doença renal crónica, acidente vascular cerebral isquémico e hemorrágico, 

entre outros. Quando não tratada, está associada a um aumento progressivo da pressão 

sanguínea arterial, isto porque cria-se um estado de resistência, devido ao dano vascular 

e renal. [26] Segundo a norma nº 20/2011, de 28 de Setembro de 2011, atualizada a 19 

de Março de 2013 (Hipertensão Arterial: definição e classificação), “O diagnóstico de 

hipertensão arterial (HTA) define-se, em avaliação de consultório, como a elevação 

persistente, em várias medições e em diferentes ocasiões, da pressão arterial sistólica 

(PAS) igual ou superior a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica (PAD) igual ou 

superior a 90 mmHg. (…) Esta definição de HTA é válida para pessoas de idade igual ou 

superior a 18 anos, que não estão sujeitas a tratamento farmacológico anti-hipertensor e 

que não apresentem patologia aguda concomitante ou se encontrem grávidas.” [27] 

Existem três graus de hipertensão: grau 1 (ligeira) - a pressão sanguínea em consultório 

é igual ou superior a 140/90 mmHg, e a de ambulatório é igual ou superior a 135/85 

mmHg; grau 2 (moderada) - a pressão sanguínea em consultório é igual ou superior a 

160/100 mmHg e a de ambulatório é igual ou superior a 150/95; hipertensão severa 

(grave) - a pressão sistólica sanguínea é igual ou superior a 180 mmHg ou a pressão 

diastólica sanguínea é igual ou superior a 110 mmHg. [25,26] A pressão arterial ideal terá 

que ser inferior a 120/80, e a normal está geralmente compreendida entre 120-129/80-84. 

Um valor normal-alto está habitualmente compreendido entre 130-139/ 85-89. [28] 
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Idealmente, na medição da pressão arterial deve-se ter em conta o seguinte: o doente 

deverá estar sentado e relaxado, durante pelo menos cinco minutos; o doente não deve 

fumar ou ingerir compostos excitantes, uma hora antes da medição; a braçadeira deve 

ser de tamanho adequado e deverá estar posicionada na artéria umeral; o membro 

superior deverá estar desnudado; a bexiga deve estar vazia; e o utente não deve falar 

durante a medição. [27,28]  

Relativamente ao estilo de vida, deve-se assegurar que este tipo de doentes, tomem as 

devidas precauções, de modo a evitar complicações. Desta forma, podem ser 

aconselhadas as seguintes medidas não farmacológicas: usar pouco sal na comida; 

praticar exercício físico (30 min/dia e pelo menos três vezes por semana); não fumar e 

limitar a ingestão de bebidas alcoólicas; reduzir a ingestão de cafeína (café, chá preto, 

refrigerantes com cafeína); e cumprir a medicação prescrita pelo médico. [26] 

São consideradas com um maior risco de desenvolver diabetes, as pessoas: com 

excesso de peso (IMC ≥ 25) e obesidade (IMC ≥ 30); que possuam obesidade central ou 

visceral (no caso dos homens perímetro abdominal ≥ 94 cm, no caso das mulheres 

perímetro abdominal ≥ 80 cm); com idade ≥ 45 anos, no caso de indivíduos europeus, se 

de outra região ≥ 35 anos; sedentárias (atividade física inferior a 30 minutos por dia); com 

história familiar de diabetes (primeiro grau); com diabetes gestacional transata; que 

possuam hipertensão arterial ou dislipidémia associadas à diabetes tipo 2; com história 

de doença cardiovascular anterior; com tolerância diminuída à glicose e/ou anomalia de 

glicémia em jejum; e que consumam fármacos que predisponham a esta doença. [29]  

Para os diabéticos, o valor de glicémia em jejum (≥ 8 horas) deverá ser inferior a 126 

mg/dl e o de glicémia ocasional deverá ser inferior a 200 mg/dl. Um indivíduo com 

anomalia de glicémia em jejum (110- 126 mg/dl) deverá ter os seus valores abaixo de 110 

mg/dl. Um valor de glicémia ocasional abaixo de 140 mg/dl, é considerado normal, e um 

valor de glicémia em jejum abaixo de 110 mg/dl é também assim considerado. [30, 31] 

Para melhorar os valores de glicémia (no caso de diabéticos), as pessoas com a 

patologia deverão adotar as seguintes medidas: determinar a glicémia diária e registar o 

resultado; ter cuidado com os pés (lavá-los diariamente com água morna e sabão, e 

secá-los bem, especialmente entre os dedos; colocar um creme hidratante; cortar as 

unhas a direito e limar as pontas mais aguçadas; nunca andar descalças; usar meias e 

calçado confortável – evitar sapatos abertos); comer de três em três horas; evitar tabaco, 

bebidas alcoólicas e alimentos com alto teor de hidratos de carbono; evitar situações de 

stresse; praticar exercício físico pelo menos três vezes por semana e nunca menos de 30 

minutos diários; saber reconhecer os sintomas de hipoglicémia - fome súbita, tremores, 
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sudorese fria, sensação de fraqueza e cefaleias); bem como tomar corretamente a 

medicação prescrita pelo médico. [32] 

3.2.  Objetivos 

 

Foi-me proposto pela minha orientadora, que no dia mundial do doente, celebrado a 11 

de Fevereiro, realizasse um rastreio cardiovascular (Figura 29). Este decorreu na 

Paróquia de Nossa Senhora da Hora, situada na Senhora da Hora, tendo início às 16h30. 

O rastreio teve como objetivo educar a população e monitorizar os valores de pressão 

arterial e glicémia. 

3.3.  Métodos 

 

Durante o rastreio, medi a pressão arterial aos utentes com um dispositivo osciloscópico 

de braço da Pic Solution® e a glicémia com o aparelho One Touch UltraEasy®. Para 

além disso distribuí um panfleto realizado por mim (Figura 30), umas amostras de tisanas 

da Tilman® e também o cartão onde colocava os valores obtidos (o cartão é igual ao que 

a enfermeira disponibiliza habitualmente na farmácia). 

3.4.  Conclusão 

 

Cabe assim ao farmacêutico, sendo um dos profissionais de saúde com grande 

proximidade ao utente, educar e monitorizar a população. Para além disso, faz parte da 

função do farmacêutico perceber se o indivíduo tem uma grande predisposição para 

desenvolver hipertensão ou diabetes, e alertar mencionando medidas não 

farmacológicas, permitindo assim alterar fatores de risco modificáveis. Assim consegue-

se diminuir a incidência da doença e as suas possíveis complicações, bem como diminuir 

a morbilidade e a mortalidade. 

As pessoas demonstraram bastante interesse pelo rastreio, sendo que todo o esforço 

realizado foi compensado. 
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4. CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO 

 

4.1. Enquadramento 

 

Como já foi referido na parte I, existem três conferências de receituário na FFS, as quais 

são imprescindíveis na gestão de receituário. É de salientar que, a terceira conferência 

consiste em verificar se estão presentes todos os parâmetros necessários para que a 

receita não seja devolvida pelo CCF. 

A Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) tem como objetivo gerir os 

recursos humanos e financeiros do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS). [33] A ACSS gere o CCF, o qual permite centralizar, no nosso país, a conferência 

de faturas. [33,34] Após validação pelo CCF, a farmácia pode assim receber do SNS, o 

valor das comparticipações. 

Existem 2 tipos de receitas médicas: as manuais (em papel) e as eletrónicas que podem 

ser materializadas ou desmaterializadas. As materializadas (ver Figura 31) são receitas 

em que a prescrição é impressa em papel, sendo que a prescrição pode ser realizada em 

modo online (os softwares de prescrição médica, validam e registam a receita no sistema 

central de prescrições, antes da impressão) ou em modo offline (a emissão em papel 

ocorre antes da validação e registo da receita no sistema central de prescrições; as 

receitas possuem uma numeração local, a qual é atribuída pelo software responsável 

pela prescrição). As desmaterializadas são aquelas em que a receita é sem papel, e em 

que se recorre a equipamentos eletrónicos para interpretar e aceder à prescrição (os 

softwares de prescrição médica, validam e registam a receita no sistema central de 

prescrições). Na farmácia em que estagiei apenas existiam a receita manual e a receita 

eletrónica materializada. As receitas eletrónicas materializadas, apenas podem ser 

aceites, caso sejam emitidas por softwares informáticos, certificados pelos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). [34] 

A farmácia obrigatoriamente deverá enviar as receitas ao CCF, que contenham 

medicamentos ou outros produtos de saúde que sejam comparticipados pelo SNS. [34] 

As receitas médicas podem ser consideradas normais ou renováveis. As normais são 

válidas durante um prazo de 30 dias consecutivos, a contar da data de prescrição. As 

renováveis são válidas durante 6 meses, a partir da data de emissão, sendo que 

possuem medicamentos de tratamento prolongado. As receitas manuais nunca 

apresentam validade de 6 meses, possuindo apenas 30 dias de validade. [34] 
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O CCF tem como objetivo generalizar as receitas eletrónicas, de modo a: diminuir o 

número de erros de prescrição e de dispensa; reduzir os custos associados à conferência 

de faturas pelo SNS; bem como diminuir o tempo gasto na conferência. Após conferência 

pelo CCF, caso seja detetado algum erro na receita pode: ocorrer devolução da receita 

médica, para que a farmácia corrija o erro, sempre que for possível (não é possível, por 

exemplo, quando não há complementaridade com o SNS); ou ocorrer correção ao valor a 

pagar à farmácia (valor de comparticipação diferente ou não aceitação parcial da receita). 

Caso haja devolução, a farmácia tem até 60 dias para corrigir e enviar a receita, caso não 

haja cumprimento do prazo ocorre anulação administrativa, “A”, sendo que não há 

devolução nem pagamento. Cada erro detetado, é indicado no documento enviado à 

farmácia (ver Figuras 34 e 35). O erro é apresentado sob a forma de um código 

alfanumérico, onde a letra representa a ação desencadeada e os três dígitos indicam o 

erro. Desta forma caso apareça um: “D” significa que a receita vai ser devolvida à 

farmácia; “C” a receita pode ser corrigida; “R” a receita é rejeitada e não é devolvida; “F” 

significa que aguarda documentação (por exemplo, quando falta enviar a relação resumo 

de lotes); um “A” significa que vai ocorrer uma anulação administrativa e um “G” uma 

reentrada com erros (não há novo envio do documento, pelo que se o erro for do tipo “D”, 

o valor não será pago na totalidade, se for do tipo “C”, será pago apenas pelo valor 

apurado após correção). À frente do código, vem a descrição/explicação do erro. Após 

correção do erro, a farmácia pode incluir a receita num lote relativo ao(s) mês(es) 

seguinte(s). [34] 

Sempre que a receita não respeitar as normas de prescrição, a farmácia pode recusar a 

dispensa, tendo em conta que posteriormente pode não receber o valor das 

comparticipações pelo SNS. [34]  

Caso a receita seja manual, a conferência deverá ser feita da seguinte forma: verificar a 

presença dos quatro elementos (carimbo da farmácia com informação da direção técnica, 

assinatura e data do farmacêutico e assinatura do utente); confirmar se o número da 

receita coincide na frente e no verso; confirmar se a entidade responsável e o regime 

selecionados estão corretos, e se existem diplomas (se sim, confirmar a seleção do 

regime); verificar se a validade está correta (presente e futura; existe um “erro de 

validade futura”, quando o prescritor em vez de colocar a data do dia correto, coloca uma 

data futura); ver se o médico assinou no local correto; verificar se a vinheta do médico e o 

local de prescrição estão presentes (os códigos de barras devem estar íntegros, e a 

vinheta do local de prescrição, quando presente deve ser a do modelo em vigor, ver 

Figura 32; o local de prescrição não é obrigatório estar presente); confirmar se o nome do 

utente está presente; verificar se está presente o número de utente e/ou o número de 
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beneficiário; confirmar se o médico colocou a justificação; verificar se o medicamento 

corresponde ao prescrito ou se ambos os medicamentos pertencem ao mesmo GH; 

confirmar se as quantidades dispensadas não são superiores às prescritas, e se a 

quantidade está em valor numérico e por extenso; verificar se as exceções foram 

corretamente selecionadas no sistema informático, e por fim verificar se existem rasuras, 

caligrafias diferentes, utilização de lápis ou canetas diferentes. [34,35] 

Caso a receita seja eletrónica materializada, a conferência é realizada tendo em conta os 

seguintes parâmetros: verificar a presença dos quatro elementos (carimbo da farmácia 

com informação da direção técnica, assinatura e data do farmacêutico e assinatura do 

utente); confirmar se o número da receita coincide na frente e no verso; confirmar se a 

entidade responsável e o regime selecionados estão corretos, e se existem diplomas (se 

sim, confirmar a seleção do regime); verificar se a validade está correta (presente e 

futura); ver se o médico assinou e se usou caneta; verificar se a vinheta do médico e o 

local de prescrição estão presentes (os códigos de barras devem estar íntegros); 

confirmar se o nome do utente está presente; verificar se está presente o número de 

utente e/ou o número de beneficiário; verificar se o CNP corresponde ou se ambos os 

medicamentos pertencem ao mesmo GH; confirmar se as quantidades dispensadas não 

são superiores às prescritas e se as exceções foram bem selecionadas. [34,35] 

É de referir que no caso de receitas manuais e eletrónicas materializadas, apenas podem 

ser dispensadas por receita duas embalagens de medicamentos iguais (exceto no caso 

de medicamentos unidose, em que podem ser dispensadas até quatro embalagens do 

mesmo medicamento, por receita) e um total de quatro medicamentos por receita. No 

caso de receitas com medicamentos psicotrópicos apenas podem ser dispensados os 

medicamentos psicotrópicos, sendo que devem ser prescritos em receita do tipo “RE”. 

[35] 

No regime de comparticipação, quando não aparece nenhuma letra, pressupõe-se que 

seja o regime geral, quando aparece um “R” o regime de comparticipação é especial, 

sendo aplicado aos pensionistas, quando aparece a letra “O”, significa que a 

comparticipação é feita por outro regime de comparticipação especial, sendo identificado 

pela menção ao respetivo diploma legal. É de referir que quando a vinheta do local de 

prescrição, na receita manual, é verde, o regime de comparticipação é o especial. O 

número de beneficiário deve vir mencionado, quando existe um subsistema de saúde 

aplicável. A entidade mencionada será a responsável pelo pagamento do valor da 

comparticipação. [34,35] 
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É de referir que caso haja dupla complementaridade (entidade e SNS), deve-se tirar uma 

fotocópia à receita original, sendo que a original deverá ir para o SNS, e a cópia para a 

entidade. No verso da cópia, deverá estar fotocopiado o respetivo cartão, dentro da 

validade, com o nome da pessoa a que se destina a prescrição e com o respetivo número 

de beneficiário. [34] 

Relativamente às entidades, no caso das receitas da Região Autónoma da Madeira 

(RAM), as receitas são comparticipadas pelo SNS, sendo que deverá ser apresentado 

um documento de identificação que contenha o número de utente do Sistema Regional 

de Saúde da Madeira (SRS). [36] No caso das receitas da Região Autónoma dos Açores 

(RAA), as receitas comparticipadas pelo SNS, são apenas aquelas em que a entidade 

responsável seja a ADSE, SAD-PSP, SAD-GNR ou ADM (IASFA). Caso contrário, a 

comparticipação é feita pela RAA. [34] 

É de referir que no caso dos diplomas apenas algumas especialidades são válidas. O 

despacho 1234/2007, de 29 de Dezembro, indica que a Messalazina, Budesonida, 

Metotrexato, Prednisolona e Sulfassalazina apenas podem ser prescritas por médicos 

especialistas para o tratamento da doença inflamatória intestinal, em consultas de 

Gastroenterologia, Medicina Interna, Cirurgia Geral e Pediatria. [37] O despacho nº 

13020/2011, de 20 de Setembro, indica que o Donepezilo, a Galantamina, a Memantina e 

a Rivastigmina apenas podem ser prescritas por Neurologistas ou Psiquiatras, para a 

doença de Alzheimer. [38] O despacho n.º 14123/2009 (2ª série), de 12 de Junho, 

menciona que o Metotrexato, apenas pode ser prescrito por médicos especialistas em 

Reumatologia e Medicina Interna, para doentes com artrite reumatóide ou espondilite 

anquilosante. [39] O despacho nº n.º 21 094/99, de 14 de Setembro, indica que o 

Carbonato de Lítio, apenas pode ser prescrito por médicos especialistas em Neurologia 

ou Psiquiatria, para doentes com psicose maníaco-depressiva. [40] Apenas os fármacos 

com a menção de diploma na receita, podem ser comparticipados, com base no regime 

estabelecido no despacho respetivo. 

Caso o medicamento prescrito se encontre esgotado, é possível dispensar embalagens 

de dimensão diferente, desde que devidamente justificado. Desta forma, podem ser 

dispensadas embalagens que perfaçam a quantidade equivalente ou inferior à prescrita. 

Em caso excecional, se apenas estiverem disponíveis embalagens de quantidade 

superior à prescrita, pode-se dispensar desde que a quantidade seja a imediatamente 

acima da prescrita. Para além disso, nestes casos, o PV das prescrições pode ser 

ultrapassado, desde que a farmácia justifique convenientemente. [35] 
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Relativamente aos medicamentos manipulados, apenas podem ser comparticipados, os 

que se encontram presentes no despacho n.º 18694/2010, de 18 de Novembro. Deverá 

ser indicado na receita o nome da(s) SA(s), a concentração, quai(s) o(s) excipiente(s) e 

deverá ser mencionada a FF. [41] Na receita deverá vir mencionado junto do 

medicamento, as designações “manipulado” ou “f.s.a.”. [42] A receita materializada 

deverá ser do tipo “MM”. [34] Na receita não podem ser prescritos outro tipo de 

medicamentos. [34] 

Os produtos dietéticos apenas podem ser comparticipados, caso estejam presentes no 

despacho nº 25 822/2005, de 15 de Dezembro de 2005, e caso sejam prescritos 

isoladamente. [43] O despacho n.º 4326/2008, de 23 de Janeiro, indica quais os centros 

hospitalares ou hospitais, que podem prescrever produtos dietéticos. [44] A receita 

materializada deverá ser do tipo “MDT”. [35]  

4.2. Objetivos 

 

A minha orientadora de estágio propôs-me que realizasse a terceira conferência de 

receituário, nas últimas duas semanas de Novembro e na primeira semana de Dezembro. 

Na semana de 23 a 27 de Novembro de 2015 e na primeira semana de Dezembro, 

substituí o responsável pela conferência de receitas, visto que nesses dias ele estaria 

ausente. 

Também realizei a conferência de receituário relativa ao mês de Dezembro. 

Propus à minha orientadora, que fossem afixados cartazes relativos à ordem de 

conferência de receitas manuais e não manuais. Isto teria como objetivo, padronizar o 

modo de conferir na farmácia, de modo a diminuir o número de erros no mês de Janeiro. 

Desta forma, no dia 4 de Janeiro de 2016 foram afixados 2 cartazes (ver Figuras 33 e 34) 

em 3 locais da farmácia, nomeadamente, na cozinha, casa de banho e na sala onde se 

encontram as gavetas com a medicação (armazém do piso 0). No mês de Janeiro, a 

conferência para além de ser feita pela pessoa habitual, também foi realizada por mais 

duas pessoas, que conferiram com os dois cartazes a auxiliar. 

Este projeto teve assim como objetivos: auxiliar o responsável pela terceira conferência; 

interpretar o número de erros detetados pelo CCF nos meses de Novembro, Dezembro e 

Janeiro e perceber qual o tipo de erro detetado mais frequentemente na terceira 

conferência; bem como padronizar o modo de conferir receituário na FFS, de modo a 

diminuir o número de erros no mês de Janeiro. 
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4.3. Métodos  

 

No início do mês de Novembro (entre os dias 1 e 13), a pessoa responsável pela terceira 

conferência, explicou-me como funcionava o processo de conferência. Na semana de 23 

a 27 de Novembro de 2015 e na primeira semana de Dezembro, substituí o responsável 

pela conferência de receitas.  

Registo nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro, do tipo de erro e do respetivo 

valor total de comparticipação. Todas as receitas corrigidas por mim, foram marcadas 

com um ponto no canto superior direito do carimbo. 

Colocação de 2 cartazes (Figuras 31 e 32) e envio dos mesmos para o e-mail dos 

colegas da farmácia. 

4.4. Resultados e Discussão 

 

Como é possível verificar na Figura 35, referente ao mês de Novembro, o erro mais 

frequente na terceira conferência é a assinatura do farmacêutico, sendo o segundo mais 

frequente o carimbo. Graças à terceira conferência, a farmácia poupou 2450,22 €, 

detetando-se um total de 240 erros. Relativamente aos resultados enviados pela ACSS, o 

valor não processado foi de 1316,70 €, como é possível verificar na Figura 36. Entende-

se por “valor não processado” o “valor total dos erros e diferenças apurados pelo CCF”. 

Foram corrigidas por mim 2155 receitas, sendo que apenas 1 dessas receitas veio 

devolvida (ver Figura 37). A receita devolvida foi uma receita do tipo de lote 23 (número 

do lote 6), devido ao facto de “A receita não possui a assinatura do médico prescritor no 

campo “Médico Prescritor””. O valor de comparticipação não processado foi de 15,55 €. 

Devido ao sistema informático vieram devolvidas neste mês, várias receitas do tipo 99, 

sendo que o total de comparticipação corresponde a 1260,24 €. Sendo assim, subtraindo 

ao valor não processado, e tendo em conta que este erro, seria impossível de prever, o” 

valor não processado real” corresponde a 56,46 €. Este valor é muito inferior ao valor 

detetado na terceira conferência (2450,22 €). 

No mês de Dezembro de 2015, com a terceira conferência, a farmácia poupou 2348,75 €, 

detetando-se um total de 170 erros. O erro mais frequente na terceira conferência é a 

exceção, seguido do número da receita (ver Figura 38). 

No mês de Janeiro de 2016, com a terceira conferência a farmácia poupou 2755,33 €, 

detetando-se um total de 206 erros. O erro mais frequente na terceira conferência é o 

carimbo, seguido da assinatura do farmacêutico (ver Figura 39). 
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Como é possível verificar na Figura 40, na terceira conferência de Janeiro detetou-se um 

maior número de erros relativamente aos meses anteriores, para além disso o valor não 

processado foi bastante reduzido, sendo juntamente com o “valor não processado real” 

de Novembro, os valores mais reduzidos obtidos nos meses avaliados. Obviamente que 

não é possível inferir que a colocação dos cartazes teve influência no valor de Janeiro, 

visto que existe uma variável em questão, nomeadamente o valor de faturação mensal de 

receitas (é um valor que não pode ser indicado no presente relatório).  

Como é possível verificar na Figura 40, para todos os meses, o valor detetado na terceira 

conferência é sempre muito superior ao valor não processado.  

É de referir que, o erro mais frequente detetado nos meses em questão não é constante. 

4.5. Conclusão 

 

Consegui assim que o “valor não processado real” fosse baixo, em Novembro. Garanti 

que o processo de conferência de receituário fosse eficaz, na ausência do responsável 

por esse ato. 

O erro mais frequente detetado nos meses em questão não é constante, o que reforça o 

facto de a equipa da FFS, não ter um padrão estipulado no modo de conferir receituário, 

na primeira e na segunda conferência. 

Para todos os meses, o valor detetado na terceira conferência é sempre muito superior 

ao valor não processado, o que é bastante benéfico para a FFS. O volume de receituário 

nesta farmácia é bastante elevado, permitindo assim que não haja desperdício de 

dinheiro. Não é possível inferir relativamente aos cartazes afixados, pelo facto de existir 

uma variável em questão.  

Assim, a 3ª conferência realizada na FFS é imprescindível para o seu bom 

funcionamento. Com esta conferência é possível garantir que não haja desperdício de 

dinheiro e que os clientes fiquem satisfeitos com a farmácia. 
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ANEXOS 

PARTE I 

 

A) FIGURAS, TABELAS E TRABALHO REALIZADO 

 

Figura 1 – Farmácia Ferreira da Silva. 

 

Figura 2 – Cruz verde. 
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Figura 3 – Cruz verde e vocábulo “Farmácia”. 

 

Figura 4 - Robot do piso -1. 
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Figura 5 – Armazém do piso -1. 

 

Figura 6 – Laboratório. 



50 
 

 

Figura 7 – Armazém do piso 0. 

 

Figura 8 - Armazém do piso 1. 
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Figura 9 – Registo de Movimentos de Matérias-Primas. 
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Figura 10 – Documento de pedido de preparação de manipulado. 

 

 

 



53 
 

 

Figura 11 – Exemplo de uma Ficha Técnica de Preparação (frente). 

 



54 
 

 

Figura 12- Exemplo de uma Ficha Técnica de Preparação (verso). 
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Figura 13 – Receita médica do manipulado. 
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Figura 14 – E-mail rececionado do LEF. 
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Figura 15 – E-mail rececionado do LEF. 
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Figura 16 – E-mail rececionado do LEF. 
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Figura 17 – E-mail rececionado do LEF. 
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Figura 18 – E-mail rececionado do LEF. 
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Figura 19 – E-mail rececionado do LEF. 
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Figura 20 – E-mail rececionado do LEF. 
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Figura 21 – Certificado da ação de formação da Tilman®. 
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Figura 22 – Certificado da ação de formação da Pharma Nord®. 
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Figura 23 – Certificado da ação de formação da Nuxe®. 
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Figura 24 – Certificado da ação de formação da Cosmética Ativa. 

 

Figura 25 – Certificado da ação de formação da Cosmética Ativa. 
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Figura 26 – Certificado da ação de formação da Cosmética Ativa. 

 

Figura 27 – Certificado da ação de formação da Cosmética Ativa. 
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Figura 28 – Colante para garantir a boa conservação domiciliária do produto. 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Documento de registo da reserva de um produto. 
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Figura 30 – Prescrição excecional a pedido do médico 
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Tabela 1 - Manipulados realizados durante o estágio. 

Manipulado Quantidade 

Pomada de Vaselina com 6g de Enxofre, 60 g 1 

Pomada de Vaselina salicilada a 20%, q.b.p.100 g 2 

Pomada de Vaselina salicilada a 2%, q.b.p. 30 g 1 

Solução de Minoxidil a 5%, q.b.p.100 ml 4 

Solução de Minoxidil a 5%, q.b.p. 200 ml 3 

Solução de Minoxidil a 5% e Finasterida a 0,5%, q.b.p. 100 ml 1 

Solução de Minoxidil  a 5% e Finasterida a 0,1%, q.b.p. 200 ml 2 

Gel-espuma de Minoxidil a 5% com Finasterida a 0,10%, 

q.b.p.100 ml 

1 

Solução de Minoxidil a 5 % e Latanoprost a 0,005%, q.b.p.100 ml 1 

Creme de Tretinoína 0,035g em 50 ml de ioox basics® 1 

Creme de Tretinoína 0,05 g em 100 ml de ioox basics® 1 

Creme de Tretinoína 0,07 g em 100 ml de ioox basics® 3 

Creme de Tretinoína 0,1 g em 200 ml de Aveeno Dermexa® 1 

Creme com Diprosone® N.V. creme (90 g) e Bioderma Atoderme 

Intensive® q.b.p. 400 g 

1 

 23 (TOTAL) 

 

Trabalho realizado no dia 18 de Janeiro de 2016. 

No dia 18 de Janeiro, surgiu um pedido na farmácia para realização de um gel-espuma 

de Minoxidil a 5% com Finasterida a 0,10%, q.b.p.100 ml. Sendo a primeira vez que a 

farmácia iria fazer este manipulado, foi-me proposto que realizasse uma pesquisa sobre o 

modo de preparação. Desta forma, fui ao site da Fagron®, que é a empresa responsável 

pela produção do Espumil™ (produto que permite originar a FF final, um gel-espuma). 

Verifiquei na ficha técnica do produto, que o Espumil™ é uma base espuma não irritante, 

líquida e transparente. Permite a incorporação de substâncias ativas, nomeadamente do 

Minoxidil entre 1 a 5%. É não oleosa e não é muito fluída, evitando efeitos secundários 

como a hipertricose noutras zonas indesejáveis. Na mesma ficha técnica encontram-se 

várias formulações disponíveis, sendo que a que mais se adequava à formulação em 

questão era o “Gel-espuma de Minoxidil a 5% com 17-alfa-estradiol a 0,015%, q.b.p. 200 

ml de Espumil™”. Desta forma o procedimento foi: verificar o estado de limpeza do local 

de preparação e do material a utilizar; pesar o Minoxidil (se necessário pulverizar a pó 
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fino); colocar 90 ml de Espumil™ num gobelé e adicionar o Minoxidil; agitar sem 

aquecimento durante alguns minutos até dissolução completa; dissolver a Finasterida em 

5 ml de etanol a 96%; adicionar a dispersão obtida à solução de Espumil™ com Minoxidil; 

colocar na proveta rolhada e completar até os 100 ml com Espumil™; acondicionar num 

espumador e rotular. [1] Tendo em conta, a tabela de compatibilidade disponibilizada pela 

Fagron®, verifiquei que o Minoxidil e a Finasterida apresentam uma compatibilidade com 

o Espumil™, de 90 dias, ou seja 2 meses, sendo que o prazo de validade colocado no 

rótulo foi de exatamente 2 meses. [2] 

[1] FAGRON: Informe técnico, Espumil™. Acessível em: www.fagron.com.br [acedido em 

7 de Março de 2016]. 

[2] FAGRON: Fagron Advanced Derma, Compatibility table. Acessível em: 

www.fagron.com/en [acedido em 7 de Março de 2016]. 

 

 

B) CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Novembro 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

            1 

              

2 3 4 5 6 7 8 

              

9 10 11 12 13 14 15 

              

16 17 18 19 20 21 22 

              

23 24 25 26 27 28 29 

              

30 
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Dezembro 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 6 

              

7 8 9 10 11 12 13 

              

14 15 16 17 18 19 20 

              

21 22 23 24 25 26 27 

              

28 29 30 31 

           

    

 

Janeiro 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

        1 2 3 

              

4 5 6 7 8 9 10 

              

11 12 13 14 15 16 17 

              

18 19 20 21 22 23 24 

              

25 26 27 28 29 30 31 
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Fevereiro 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

1 2 3 4 5 6 7 

              

8 9 10 11 12 13 14 

              

15 16 17 18 19 20 21 

              

22 23 24 25 26 27 28 

              

29 
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  Início do estágio e ação de Formação da A-derma®.  

        

 

  Início da explicação de como se processa o enlotamento e conferência de receituário, organização de comprovativos e fecho da faturação. 

 

  Telefonema ao LEF e visualização da realização de um manipulado. 

      

 

  Ação de Formação da Bioderma®  (Sébium®, Atoderm®  e White Objective®). 

     

 

  Ação de Formação da Gedeon Richter®  (contraceção). 

       

 

  Ação de Formação Sifarma 2000. 

         

 

  Início da conferência de receituário sozinha, conferência de encomendas e da etiquetagem. 

    

 

  Curso de Dor para Farmacêuticos. 

         

 

  Visualização de como se procede ao download e análise dos dados dos termohigrómetros. 

    

 

  Início da visualização de atendimentos. 

         

 

  Promoção da Tilman®.  

          

 

  Realização do download e análise dos dados dos termohigrómetros. 

      

 

  Afixação do cartaz da conferência de receituário. 

        

 

  Trabalho realizado relativo ao gel-espuma com Minoxidil e Finasterida e realização do manipulado. 

   

 

  Ação de Formação sobre a Flora Intestinal. 

        

 

  Ação de Formação da gama Meritene®  da Nestlé®.  

        

 

  Ação de Formação da Nuxe® (anti-envelhecimento). 

       

 

  Ação de Formação da Pharma Nord®.  

         

 

  Afixação de um cartaz sobre a flora intestinal e início da realização de atendimentos ao público sozinha. 

  

 

  Ação de Formação da Bioderma® (Hidrabio®  e Sensibio®). 

       

 

  Colocação do panfleto da flora intestinal nos balcões. 

       

 

  Rastreio cardiovascular. 

          

 

  Ação de Formação da Nestlé®  (Resource®  e Meritene®). 

       

 

  Ação de Formação da Tilman®.  

         

 

  Ação de Formação do Institut Esthederm®.  

        

 

  Ação de Formação sobre a Psoríase e linha Iralfaris®.  

       

 

  Ações de Formação da Cosmética Ativa. 

         

 

  Ações de Formação da Cosmética Ativa. 

         

 

  Explicação do funcionamento do robot. 

         

 

  Fim do estágio. 

           

 

  Dias sem estágio. 
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PARTE II 

 

 

Figura 1 – Constituição do microbiota de um adulto, em diferentes regiões do organismo. 

[3] 
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Figura 2 – Eixo bidirecional intestino-cérebro. AMG (amígdala), HIPP (hipocampo), HYP 

(hipotálamo), SNA (Sistema Nervoso Autónomo), CFR (Fator Libertador de 

Corticotropina), ACTH (Hormona Adrenocorticotrópica Humana), ENS (Sistema Nervoso 

Entérico). [2] 
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Figura 3 – Tabela afixada na farmácia. GI significa ”Gastrointestinal”. [11-20] 

 

 



78 
 

 

Figura 4 – Pedido de documentação científica. 
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Figura 5 – Pedido de documentação científica. 
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Figura 6 – Pedido de documentação científica. 

 

Figura 7 – Resposta ao pedido de documentação científica. 
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Figura 8 – Resposta ao pedido de documentação científica. 
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Figura 9 – Resposta ao pedido de documentação científica. 
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Figura 10 – Panfleto sobre a flora intestinal colocado nos balcões. 
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Figura 11 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Atyflor® (Italfarmaco), em função do mês. A coluna que representa o mês de 

Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês de Janeiro. A coluna que 

representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de vendas a partir 

do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 

 

Figura 12 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Ergyphilus Confort® (Nutergia), em função do mês. A coluna que representa o 

mês de Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês de Janeiro. A coluna 

que representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de vendas a 

partir do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 
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Figura 13 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico UL-250® (Merck, S.A.), em função do mês. A coluna que representa o mês de 

Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês de Janeiro. A coluna que 

representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de vendas a partir 

do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 

 

Figura 14 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico BioGaia® (Jaba Recordati), em função do mês. A coluna que representa o mês 

de Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês de Janeiro. A coluna que 

representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de vendas a partir 

do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 
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Figura 15 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Antibiophilus® (Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A.), em 

função do mês. A coluna que representa o mês de Janeiro, corresponde ao número total 

de vendas no mês de Janeiro. A coluna que representa o mês de Janeiro (Formação), 

corresponde ao número total de vendas a partir do dia 20 de Janeiro, dia em que 

começaram as formações. 

 

Figura 16 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Duobiotic® (My Pharma), em função do mês. A coluna que representa o mês 

de Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês de Janeiro. A coluna que 

representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de vendas a partir 

do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 
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Figura 17 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Lacto-levur® (Merck, S.A.), em função do mês. A coluna que representa o mês 

de Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês de Janeiro. A coluna que 

representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de vendas a partir 

do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 

 

Figura 18 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Vinalac immunitum® (Atral Cipan), em função do mês. A coluna que 

representa o mês de Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês de Janeiro. 

A coluna que representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de 

vendas a partir do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 
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Figura 19 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Lacteol® (BioSaúde – Produtos Farmacêuticos, Lda), em função do mês. A 

coluna que representa o mês de Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês 

de Janeiro. A coluna que representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao 

número total de vendas a partir do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as 

formações. 

 

Figura 20 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Zir-Fos® (Alfa Wassermann – Produtos Farmacêuticos, Lda.), em função do 

mês. A coluna que representa o mês de Janeiro, corresponde ao número total de vendas 

no mês de Janeiro. A coluna que representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde 

ao número total de vendas a partir do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as 

formações. 

0 

1 

0 0 

1 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

Novembro Dezembro Janeiro Janeiro 
(Formação) 

Fevereiro 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 v

e
n

d
as

 

Mês 

Lacteol® 

13 

6 

14 

7 

9 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

Novembro Dezembro Janeiro Janeiro 
(Formação) 

Fevereiro 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 v

e
n

d
as

 

Mês 

Zir-Fos® 



89 
 

 

Figura 21 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Ergyphilus Plus® (Nutergia), em função do mês. A coluna que representa o 

mês de Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês de Janeiro. A coluna 

que representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de vendas a 

partir do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 

 

Figura 22 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Fibro tecnilor® (Tecnilor), em função do mês. A coluna que representa o mês 

de Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês de Janeiro. A coluna que 

representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de vendas a partir 

do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 
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Figura 23 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Casenbiotic® (Jaba Recordati), em função do mês. A coluna que representa o 

mês de Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês de Janeiro. A coluna 

que representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de vendas a 

partir do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 

 

Figura 24 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Symbio Lact® (Symbiopharm GmbH), em função do mês. A coluna que 

representa o mês de Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês de Janeiro. 

A coluna que representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de 

vendas a partir do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 
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Figura 25 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Ergyphilus Enfants® (Nutergia), em função do mês. A coluna que representa o 

mês de Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês de Janeiro. A coluna 

que representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de vendas a 

partir do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 

 

Figura 26 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Ultrabiotique® (Nutrisanté), em função do mês. A coluna que representa o mês 

de Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês de Janeiro. A coluna que 

representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de vendas a partir 

do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 
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Figura 27 - Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas do 

simbiótico Bi-Oral Suero® (Jaba Recordati), em função do mês. A coluna que representa 

o mês de Janeiro, corresponde ao número total de vendas no mês de Janeiro. A coluna 

que representa o mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de vendas a 

partir do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 

 

 

 

 

 

Figura 28 – Neste gráfico, encontra-se representado o número total de vendas de 

simbióticos, em função do mês. A coluna que representa o mês de Janeiro, corresponde 

ao número total de vendas de simbióticos no mês de Janeiro. A coluna que representa o 

mês de Janeiro (Formação), corresponde ao número total de vendas de simbióticos a 

partir do dia 20 de Janeiro, dia em que começaram as formações. 
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Figura 29 – Fotografia do dia do rastreio cardiovascular. 
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Figura 30 – Panfleto do rastreio cardiovascular. 
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Figura 31 – Receita eletrónica materializada. [31] 
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Figura 32 – Vinhetas com modelos válidos. [31] 

 

 

Figura 33 – Cartaz afixado relativo à conferência de receitas não manuais. 
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Figura 34 – Cartaz afixado relativo à conferência de receitas manuais. 
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Figura 35 - Gráfico do número de erros em função do tipo de erro, resultantes da terceira 

conferência do mês de Novembro de 2015. FF significa “Forma Farmacêutica”, PVP 

refere-se a “Preço de Venda ao Público” e PMA significa “Preço Máximo Admissível”. 
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Figura 36 – Documento recebido da ACSS, relativo aos resultados da conferência de 

faturas, do mês de Novembro. Como é possível verificar o valor não processado é de 

1316,70 €.  
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Figura 37 – Documento recebido da ACSS, relativo aos resultados da conferência de 

faturas, do mês de Novembro, onde se encontra registada a receita que corrigi e que veio 

devolvida (receita com o tipo de lote 23).  
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Figura 38 - Gráfico do número de erros em função do tipo de erro, resultantes da terceira 

conferência do mês de Dezembro de 2015. FF significa “Forma Farmacêutica”. 

 

Figura 39 - Gráfico do número de erros em função do tipo de erro, resultantes da terceira 

conferência do mês de Janeiro de 2016. FF significa “Forma Farmacêutica” e SA refere-

se a “Substância(s) Ativa(s)”. 
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Figura 40 - Gráfico do valor da comparticipação (€) em função da deteção do erro, nos 

meses de Novembro, Dezembro e Janeiro. 

 

 

Tabela 1 – Doenças e respetivas alterações a nível da flora intestinal. [4] 
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Tabela 2 – Doenças e respetivas alterações a nível da flora intestinal. [4] 
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Power Point realizado para a ação de formação sobre a flora intestinal 
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RESUMO 

 

O estágio em farmácia hospitalar decorreu entre os meses de Setembro e Outubro de 

2015, nos serviços farmacêuticos do Hospital de São João, localizado na cidade do 

Porto. Foi realizado com o objetivo de concluir o Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

Desta forma, este relatório traduz-se no conjunto de todas as atividades desenvolvidas 

durante o estágio. Para além disso, descreve como é realizado o circuito do medicamento 

a nível hospitalar, e qual o papel do farmacêutico hospitalar.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O farmacêutico é um profissional multifacetado que tem um papel fundamental na 

farmácia de oficina, mas também noutras áreas, nomeadamente nas análises clínicas, na 

indústria, na investigação bem como no hospital. No hospital, o farmacêutico é 

responsável por assegurar o circuito e o uso correto do medicamento. 

Nas restantes secções do presente relatório, é indicado como se realiza o circuito do 

medicamento a nível hospitalar bem como qual o papel do farmacêutico no hospital. O 

cronograma das atividades desenvolvidas encontra-se na seção B) dos Anexos. 

2. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

1.1. Centro Hospitalar de São João e os Serviços Farmacêuticos  

O Centro Hospitalar de São João (CHSJ), localizado na cidade do Porto, é constituído por 

dois pólos, um no Porto que corresponde ao HSJ e um em Valongo.  

Segundo o artigo 1.º do capítulo I, do decreto-lei referido anteriormente, uma farmácia 

hospitalar inclui o conjunto das atividades farmacêuticas exercidas em meio hospitalar, 

que tem como objetivo dar assistência aos diversos Serviços Clínicos (SC) bem como 

promover a investigação científica (ensaios clínicos e farmacovigilância). Segundo o 

artigo 2.º do mesmo documento, os Serviços Farmacêuticos (SF) possuem autonomia 

técnica, conseguindo garantir o uso racional do medicamento. Estão sujeitos à 

supervisão do Conselho de Administração (CA), perante o qual respondem pelos 

resultados do seu exercício. Para além disto, convém também referir que segundo o 

artigo 8.º do capítulo II do mesmo documento, os SF funcionam de forma multidisciplinar 

com os SCs e de enfermagem, sendo representados na Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT). [1] 

Os SF foram criados em 1959, como é indicado no artigo 10.º, do capítulo II, do decreto-

lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962, sendo o atual diretor o Dr. Paulo Horta Carinha, 

farmacêutico. [1] Os SF do CHSJ são constituídos por: área de distribuição, área de 

reembalagem, centro de validação farmacêutica, unidade de gestão e aprovisionamento, 

Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), Unidade de Manipulação de Medicamentos 

Estéreis (UMME), Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis (UMMNE), 

Unidade Centralizada de Produção de Citotóxicos (UCPC) e por Unidade de Ensaios 

Clínicos (UEC). 
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1.2. Recursos Humanos 

 

Nos SF do CHSJ existe uma equipa que trabalha de forma multidisciplinar, com o intuito 

de assegurar a distribuição e o uso correto do medicamento. Esta é constituída por: 

farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais 

(AO) e Assistentes Administrativos (AA).  

 

1.3. Sistema Informático 

O programa informático utilizado é o Sistema de Gestão Integrado do Circuito do 

Medicamento (SGICM), o qual apresenta as seguintes vantagens: controlo mais rigoroso 

de todos os custos, redução dos desperdícios, controlo rigoroso dos stocks de 

medicamentos em cada serviço, diminuição do risco de interações medicamentosas bem 

como redução dos erros associados à prescrição de medicação. 

2. SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

A unidade de Gestão dos SF, tem como objetivo satisfazer as necessidades 

farmacoterapêuticas dos doentes, com o melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis. 

Cada produto apresenta no Sistema Informático (SI) a sua ficha, o que permite assegurar 

uma gestão apropriada dos mesmos. O produto pode estar presente no Formulário 

Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM), ou ser um produto extra-formulário. O 

FHNM apresenta o conjunto de produtos que devem constar nos hospitais públicos, ou 

seja que pertencem ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). Quem define o Formulário 

Hospitalar é a CFT, a qual gere o mesmo com base em critérios farmacoeconómicos e 

nas necessidades terapêuticas identificadas, com vista a melhorar a qualidade de 

assistência aos doentes. A CFT trabalha em consonância com as diretivas e 

condicionantes determinadas pelo CA, salvaguardando a componente financeira das 

decisões tomadas. Sendo assim, por norma, são os SCs que têm de pedir à CFT para 

aprovar um medicamento no hospital. A CFT emite o respetivo parecer e o CA, 

posteriormente, ratifica ou não o mesmo. 

O Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) é atribuído à Denominação 

Comum Internacional (DCI) da substância ativa, Forma Farmacêutica (FF), dosagem, e 

via de administração. A portaria n.º 155/2007, de 31 de Janeiro, estabelece a criação do 

CHNM, sendo que este código é criado pela Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), para todos os medicamentos utilizados no hospital 

e outros serviços do SNS, com Autorização para Introdução no Mercado (AIM), 
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Autorização de Utilização Especial (AUE), Autorização de Utilização Excecional (AEX) e 

Autorização de Importação Paralela (AIP). [2]  

Na gestão de existências usam-se indicadores de gestão. Estes são parametrizados para 

cada produto no SGICM, sendo preenchidos no momento em que ele é introduzido. Os 

indicadores são: o ponto de encomenda (por regra, o consumo previsível a 15 dias), 

stock mínimo, stock máximo, stock de segurança e quantidade económica de 

encomenda. Sendo assim, o AA cria uma lista de produtos e verifica quais os produtos 

cujo stock está abaixo do ponto de encomenda, caso seja necessário, cria um pedido de 

compra. No caso de pedidos de estupefacientes e psicotrópicos, é necessário preencher 

um documento específico (Figura 1) e enviar depois para o fornecedor por correio. [3] 

Após efetuado o pedido de compra, o farmacêutico responsável, procede à validação e 

autorização do mesmo. Depois de autorizado é enviado pelo serviço de 

aprovisionamento, onde é convertido em nota de encomenda e enviado para o respetivo 

fornecedor. No caso das matérias-primas usadas pela unidade de manipulação clínica 

(contabilização pelo SGCIM do consumo do produto acabado e não das matérias-

primas), deve ser enviado um e-mail aos responsável pela gestão com as respetivas 

necessidades. Existem também produtos de gestão automática/ pelo fornecedor, nos 

quais não é necessário efetuar este processo.  

Os produtos farmacêuticos são armazenados por ordem alfabética dentro dos respetivos 

grupos (anti-infeciosos, psicotrópicos e estupefacientes, citotóxicos, …) e seguem a 

metodologia First Expired First Out (FEFO). Muitas vezes o produto é desviado para 

outros hospitais ou expira, por isso o stock existente na prateleira e os pedidos à indústria 

devem ser metodologicamente analisados. 

É de referir que os fornecedores são sujeitos a uma avaliação em que inicialmente é 

atribuído a cada fornecedor a classificação de 100 pontos percentuais, sendo que depois 

ocorrem penalizações de acordo com os seguintes parâmetros: número de ruturas; não 

conformidades; resposta a pedidos de devolução, a troca de produtos expirados ou que 

estejam em final de prazo de validade (PV). [4] 

O hospital para adjudicar despesa tem de ter em conta o Código dos Contratos Públicos. 

Existe assim um preço base, que é o preço máximo que a entidade adjudicante está 

disposta a pagar pela execução de todas as prestações, indicadas no contrato. [5] Em 

relação aos procedimentos pré-contratuais, no HSJ, temos o ajuste direto (a entidade 

adjudicante convida diretamente uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar 

uma proposta) e o concurso público. Para facilitar todo este processo, os Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) lançam um concurso centralizado. Assim a 

SPMS: organiza e mantém um sistema setorial de contratos públicos de aquisição de 
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bens e serviços hospitalares para as instituições do SNS; desenvolve os procedimentos e 

propõe a adjudicação de propostas de aquisição de bens e serviços, em representação 

das entidades adjudicantes; divulga junto das instituições do SNS os produtos e serviços 

objeto dos contratos públicos de aprovisionamento, bem como as respetivas condições 

de aquisição, garantindo a atualização desta informação, através do Catálogo Público de 

Aprovisionamento da Saúde. [6] 

Segundo a deliberação n.º 105/CA/2007, de 1 de Março, que estabelece o regulamento 

sobre autorizações de utilização especial e excecional de medicamentos, o INFARMED 

pode autorizar, caso a razão seja devidamente fundamentada, a comercialização de 

medicamentos sem autorização ou registo válidos em Portugal, ou sem pedido de 

autorização ou registo válidos. O regulamento existente não se aplica a medicamentos: 

usados em ensaios clínicos, off-label, manipulados, homeopáticos, tradicionais à base de 

plantas e hemoderivados. As entidades possuidoras de autorização de aquisição direta 

de medicamentos, com regime de internamento, podem requerer AUE. Este pedido é 

proposto de forma fundamentada pelo diretor do serviço que requer o medicamento, 

devendo existir um parecer da CFT, caso o produto não esteja no FHNM. O pedido é 

apresentado ao INFARMED pelo diretor clínico ou entidade equivalente da instituição de 

saúde, onde o medicamento vai ser administrado. A AEX pode ser requerida por qualquer 

titular de autorização de fabrico ou de distribuição por grosso de medicamentos, sendo 

apenas concedida a medicamentos com AIM autorizada no Estado membro de 

proveniência. O titular de uma AEX fica sujeito às mesmas obrigações de um titular de 

uma AIM. A AEX é válida durante dois anos e pode ser suspensa ou revogada pelo 

INFARMED. [7] 

Segundo o decreto-lei nº 97/2015, de 1 de Junho, houve a criação de um novo sistema, o 

SiNATS (Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde), o qual avalia as 

tecnologias de saúde (“medicamentos, dispositivos médicos ou procedimentos médicos 

ou cirúrgicos, bem como as medidas de prevenção, diagnóstico ou tratamento de 

doenças usadas na prestação de cuidados de saúde”) e a respetiva utilização, sendo 

gerido pelo INFARMED. Envolve todas as entidades públicas ou privadas que produzem, 

comercializam ou usam tecnologias de saúde. A avaliação das tecnologias de saúde 

abrange a avaliação técnica, de diagnóstico e ou terapêutica e económica. Os objetivos 

do SiNATS são: aumentar a qualidade de vida da população; usar de modo eficaz os 

recursos públicos e diminuir o número de desperdícios, de modo a garantir a 

sustentabilidade do SNS; permitir que os cidadãos tenham acesso equitativo às 

tecnologias de saúde; bem como promover e premiar o desenvolvimento de inovação 

relevante. [8] 



5 
 

É de referir que o Ministério da Saúde tem um orçamento atribuído pelo Orçamento de 

Estado. A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) contratualiza com as 

ARSs (Administração Regional de Saúde) os orçamentos disponíveis, e 

consequentemente as ARSs com os hospitais. Os hospitais conciliam o financiamento 

através de Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH), que é um sistema de 

classificação de doentes internados em hospitais (agrupa os doentes de modo coerente, 

tendo em conta o consumo de recursos). Desta forma é possível proceder ao cálculo do 

custo esperado com o tratamento de um doente. Mensalmente, a informação relativa aos 

GDH de todos os hospitais do SNS é recolhida de forma a integrar a base de dados 

nacional de GDH. [9]  

Nesta unidade, tive a oportunidade de perceber como é que realmente funciona a gestão 

a nível hospitalar, através da discussão aberta com o farmacêutico responsável por esta 

área. Para além disto, também vi diretamente, como é que se realiza a gestão de 

aquisições, pelo AA.  

3. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO  

A farmácia hospitalar tenta garantir que todos os doentes recebam os produtos 

farmacêuticos, sem quaisquer interrupções ou atrasos, de modo a que os fornecimentos 

sejam adequados às necessidades.  

Existem vários tipos de distribuição e dispensa de medicamentos. Estes sistemas podem 

coexistir no mesmo SC: com prescrição médica eletrónica (reposição de stock por níveis, 

Pyxis®, e DIDDU) e sem prescrição médica eletrónica (clássica ou tradicional – reposição 

de stock por níveis e distribuição personalizada de anti-infeciosos, medicamentos extra-

formulário, entre outros). Existem também circuitos especiais de medicamentos, 

nomeadamente estupefacientes e psicotrópicos, e hemoderivados. [10] 

3.1. Distribuição Clássica ou Tradicional 

A distribuição clássica ou tradicional foi o primeiro sistema de distribuição de 

medicamentos a ser implementado no hospital. Cada SC é constituído por um local de 

armazenamento de medicamentos de stock fixo (existe um stock mínimo e um stock 

máximo a que se deve obedecer – reposição de stock por níveis). Este stock fixo resultou 

de um acordo entre o SC e os SF, tendo por base os consumos anuais. Quando é 

necessário repor, é enviado um pedido aos SF, eletronicamente ou manualmente, com a 

finalidade de repor esses produtos. [11] 

Este sistema está implementado, maioritariamente, em unidades de cuidados intensivos 

e blocos operatórios. Para além disso, nestes serviços a DIDDU não é viável, visto que 
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são unidades em que o doente permanece pouco tempo e em que existe uma constante 

atualização da terapêutica. 

Na distribuição clássica, primeiro é administrado o medicamento pelo enfermeiro, e só 

depois é que o farmacêutico, valida essa administração, enviando novamente produto 

para repor o que foi gasto. Desta forma, este sistema não garante tão bem o uso racional 

do medicamento. 

3.1.1. Distribuição Personalizada 

 

3.1.1.1. Anti-infeciosos 

A promoção do uso racional de anti-infeciosos é uma realidade no HSJ, existindo até 

mesmo uma Unidade de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistências aos 

Antimicrobianos (UPCIRA). O farmacêutico hospitalar tem um papel fundamental no 

controlo do uso de anti-infeciosos, de modo a evitar multirresistências, bem como a 

propagação de infeções nosocomiais.  

Os anti-infeciosos podem ser prescritos eletronicamente, sendo a sua distribuição 

realizada através da DIDDU e por Pyxis®, ou em formato de papel (Figura 2). É de referir 

que, a prescrição em suporte de papel está implementada nos SCs que não possuem 

Pyxis® ou DIDDU. Caso a prescrição seja eletrónica não é necessário preencher o 

suporte de papel. O documento devidamente preenchido, é entregue na receção dos SF, 

na qual um TDT deve verificar se o SC é legível, e carimbar e colocar a data e a hora de 

receção. Posteriormente, o TDT encaminha as requisições rececionadas para o Centro 

de Validação Farmacêutica (CVF), onde o farmacêutico interpreta e valida a prescrição 

(regista o número total de unidades a fornecer, data e valida a requisição com assinatura 

legível e número mecanográfico). De seguida, o farmacêutico procede ao registo de 

consumo ao doente, excetuando os seguintes casos: serviços de urgência em que o 

registo do consumo é feito ao serviço, hospital de dia de ambulatório e consultas em que 

o registo do consumo é feito em modo de ambulatório no SGICM. Ter em conta que caso 

seja um antimicrobiano de prescrição restrita (que não se enquadre nos itens existentes 

no documento), é necessário indicar a justificação clínica para o seu uso (em 

concordância com as Normas de Orientação Clínica, NOC, ou autorização da DC). Caso 

a prescrição seja efetuada fora das indicações aprovadas no Resumo das Caraterísticas 

do Medicamento, RCM, (medicamentos off-label), torna-se também necessário o parecer 

da Comissão de Ética para a Saúde (CES), seguida de autorização do CA. Relativamente 

à duração do tratamento, existem stop orders gerais, que determinam a suspensão do 

antimicrobiano ao fim do sétimo dia completo de tratamento, excetuando quando se 
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destina a um serviço de urgência, hospital de dia de Hematologia ou hospital de dia 

polivalente em que se dispensa para 24h. [12] 

Nesta unidade foi-me dada a possibilidade de participar ativamente na distribuição e 

validação de requisições de antimicrobianos. 

3.1.1.2. Medicamentos Extra-formulário 

Como já foi referido anteriormente, existem medicamentos extra-formulário, ou seja que 

não constam no FHNM, em que a sua autorização cabe à CFT. Desta forma é necessário 

enviar um documento específico (Figura 3) devidamente preenchido, juntamente com o 

pedido de autorização à DC. 

3.2. Pyxis® 

O Pyxis MedStation® 3500 consiste num sistema semi-automático de armazéns 

avançados, presentes nos SC. Estes armazéns são geridos por uma consola central 

localizada na Farmácia Central dos SF. No SC, o equipamento é constituído por gavetas 

de segurança máxima, intermédia e mínima e por um frigorífico. No caso das gavetas de 

segurança máxima, o enfermeiro apenas tem acesso a unidoses (normalmente 

estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas). Produtos multidose, tais como 

xaropes, soluções orais e insulinas, encontram-se fora das gavetas. [13] 

A reposição da medicação no Pyxis® é realizada por um TDT, sendo que quando o stock 

atual é igual ou inferior ao stock mínimo há reposição. 

Este sistema tem como vantagens: aumentar a participação dos serviços de enfermagem 

e dos SF em tarefas benéficas para a qualidade de vida dos doentes (diminuir o tempo 

gasto de forma desnecessária); impedir ruturas de stock e existência de produtos fora do 

PV; garantir melhor controlo de estupefacientes e psicotrópicos; permitir melhor controlo 

do acesso à medicação bem como garantir que fora do horário da farmácia possa ser 

disponibilizada medicação. [14] 

Tive a possibilidade de ver como funciona o equipamento Pyxis® no serviço de 

Nefrologia. 

3.3. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

A DIDDU é um sistema de distribuição, em que a dispensa de medicamentos é feita para 

um período máximo de 24 h, e tendo em conta o perfil farmacoterapêutico de cada 

doente. O farmacêutico responsável por um determinado SC, tem acesso ao perfil 

farmacoterapêutico de cada doente daquele SC. O perfil farmacoterapêutico consiste na 

prescrição ou conjunto de prescrições, que o doente teve desde a sua entrada até à sua 

alta. Primeiramente, as prescrições devem ser validadas pelo farmacêutico, e só depois é 
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que se procede à preparação em Dose Unitária (DU). As malas são preparadas pelos 

TDT e entregues pelos AO, aos SC respetivos, nos horários estabelecidos. 

Este sistema garante a distribuição unidose de medicamentos, permitindo diminuir os 

custos.  

Para que um medicamento possa ser distribuído através de DU, é necessário que o 

laboratório responsável pelo medicamento, indique que o mesmo está adaptado a DU. 

Para auxiliar na dispensa, são utilizados sistemas semi-automáticos, tais como: o 

Kardex® e o Kardex® de frio. Assim consegue-se reduzir o número de erros e o tempo 

utilizado, bem como garantir uma melhoria da qualidade de trabalho. No Kardex®  e no 

Kardex® de frio, os medicamentos encontram-se acondicionados em gavetas de vários 

tamanhos, em prateleiras rotativas. No Kardex® encontram-se medicamentos injetáveis e 

orais (não embalados pelo Fast Dispensing System®, FDS®). No Kardex® de frio 

encontram-se medicamentos que exigem acondicionamento entre 2 e 8º C. É de referir 

que, no Kardex® de frio, para além das prateleiras rotativas, também existe uma câmara 

para especialidades farmacêuticas que embora sejam de conservação no frio, não podem 

ser colocadas nas gavetas. Nos Kardex® existem gavetas grandes e pequenas, sendo 

que o tamanho está relacionado com a rotatividade e/ou dimensão do medicamento. 

No HSJ, a distribuição manual é feita por cama, e com os Kardex® é feita por 

medicamento, apesar de poder também ser realizada paciente a paciente. 

O mapa geral (indica o SC, o doente, o número da cama correspondente e a respetiva 

medicação prescrita) é utilizado pelos TDT, permitindo-lhes saber quais os medicamentos 

que devem ser enviados para um determinado doente. Por vezes pode haver 

necessidade de atualizar o mapa geral (realizar alterações na prescrição), sendo emitido 

um mapa de alteradas. [15] 

O FDS® é um equipamento semi-automático desenvolvido com o objetivo de reembalar 

medicamentos orais sólidos, garantindo uma maior segurança e eficácia do processo de 

distribuição. A reembalagem não é um sistema de distribuição de medicamentos como a 

DU, estando relacionado com a farmacotecnia. É de referir que este equipamento não 

deve reembalar medicamentos fotossensíveis, citotóxicos, termolábeis e/ou 

higroscópicos.  

A unidade de reembalagem está perto da DU, porque grande parte do que é embalado, é 

consumido pela DU. A reembalagem pode ser realizada por SC ou por doente, sendo 

impressos na embalagem o destinatário, a dose, a FF, o lote e o PV. A unidade de 

reembalagem deve trabalhar em condições de assepsia ou o mais próximo possível 

disso. É de referir que cada produto possui um Código Interno do Produto constituído por 



9 
 

8 algarismos, de modo a facilitar o processo. Ter em conta que para preparações sólidas, 

como a origem da substância ativa é um produto industrializado, o PV do medicamento 

reembalado é de 25% do PV do lote de origem e até 6 meses. [16] 

Em situações em que há necessidade de fracionar os medicamentos, é necessário 

recorrer ao sistema semi-automático Auto-PrintTM Packaging System (“Grifols®”), para 

reembalar. 

Nesta unidade foi-me dada a possibilidade de participar ativamente na DIDDU bem como 

na reembalagem de formas farmacêuticas orais sólidas.   

3.4. Distribuição de Produtos Farmacêuticos ao Hospital de Dia de Ambulatório  

A administração de medicamentos em regime de ambulatório tem como vantagens: 

diminuir os custos associados ao internamento, diminuir os riscos associados a um 

internamento (por exemplo: infeções nosocomiais) bem como permitir que o doente 

continue o tratamento no seu ambiente familiar. [17] 

O registo da prescrição para o Hospital de Dia de Ambulatório (HDA) faz-se na 

antevéspera da data de tratamento agendada. A preparação de medicamentos é 

efetuada diariamente na véspera do agendamento. A sua dispensa e distribuição é 

efetuada no dia do agendamento às 8h.  

Nesta unidade foi-me dada a possibilidade de participar ativamente na distribuição de 

produtos farmacêuticos para o HDA. 

3.5. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

 

3.5.1. Estupefacientes e Psicotrópicos  

Segundo o artigo 3.º do capítulo I, do decreto-lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, os 

estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a controlo especial. [18] 

Segundo o Manual da Farmácia Hospitalar, os estupefacientes têm de ser armazenados 

num armário metálico com fechadura (cofre), dotado de prateleiras. O HSJ cumpre estes 

requisitos. [19]  

O farmacêutico interpreta e valida o documento específico de requisição de 

estupefacientes e psicotrópicos (Figura 4), registando a quantidade fornecida, tendo em 

conta se existem ou não rasuras na quantidade pedida/ ou prescrita. No final de cada dia 

imprimem-se as listagens de estupefacientes e psicotrópicos, e verifica-se se o que está 

em stock a nível informático corresponde ao que está em stock no cofre.  
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No CHSJ, os estupefacientes e psicotrópicos têm um registo de distribuição mensal. São 

criados mapas trimestrais de consumo de estupefacientes e psicotrópicos e são 

entregues ao INFARMED. Anualmente o diretor da farmácia hospitalar também envia, 

visto que o artigo 32.º, do decreto regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro o obriga. [20] 

Os estupefacientes cujo consumo é feito por doente são: o Cloridrato de Metadona; o 

Fentanilo e a Buprenorfina transdérmicos. Estes três estupefacientes não existem nos 

stocks fixos dos SC, regendo-se por orientações específicas da DC. No caso da 

distribuição de Metadona, o procedimento é diferente. É assim necessário verificar se o 

doente já tomou o medicamento em ficheiro próprio. A prescrição de Metadona é da 

responsabilidade do médico do Centro de Respostas Integradas (CRI). Foi celebrado um 

acordo de cooperação entre a Delegação Regional do Norte do CRI e o CHSJ, de forma 

a garantir e manter o programa de substituição de Heroína com Metadona, aos doentes 

internados no hospital. É de referir que a Metadona é disponibilizada pelo CRI, existindo 

em comprimidos e solução oral. O médico/enfermeiro do CHSJ responsável pelo doente, 

deverá contactar o CRI para confirmação da prescrição e solicitação do envio da mesma 

para o fax ou e-mail dos SF. A informação referida no fax ou e-mail deverá ser registada 

numa base de dados (número do processo, a dose e a data do fax) e deverá ser 

posteriormente arquivada. A dispensa poderá depois realizar-se, mediante envio da 

requisição (Figura 4) pelos SCs, sendo que nos SF deve-se confrontar a dose prescrita 

via online/requisitada com a dose indicada na base de dados. [21] 

Para os restantes estupefacientes e psicotrópicos o consumo é feito ao serviço. 

Nesta unidade foi-me dada a possibilidade de participar ativamente na validação de 

requisições de estupefacientes e psicotrópicos, bem como de acompanhar a verificação 

diária do stock no cofre. 

3.5.2. Hemoderivados ou Medicamentos Derivados de Plasma 

Segundo o despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro, todos os atos de 

requisição clínica, distribuição aos SCs bem como administração aos doentes de todos 

os medicamentos derivados do plasma humano, utilizados nos hospitais públicos, devem 

ser registados em duas vias, uma “Via serviço” (para arquivar no processo clínico do 

doente – Figura 5) e outra “Via farmácia” (para arquivar nos SF, exceto na distribuição de 

plasma fresco congelado inativado, em que esta via pode ser arquivada no Serviço de 

Imuno-Hemoterapia – Figura 6).  

Este registo tem como objetivo, analisar se a administração do hemoderivado, teve 

alguma relação causal com o aparecimento de uma infeção transmissível via sanguínea. 

[22] 
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O documento é composto por várias secções, nomeadamente: o quadro A, destinado à 

identificação do doente e do médico; o quadro B que deve ser preenchido pelo médico e 

que tem como objetivo indicar a prescrição e justificar a utilização do hemoderivado; bem 

como pelo quadro C, o qual deve ser preenchido pelos SF, onde é indicado o número de 

registo do hemoderivado (o registo de distribuição é anual), o nome do hemoderivado, a 

dose, a quantidade, o lote, o laboratório de origem/fornecedor e o Certificado de 

Autorização de Utilização de Lotes (CAUL).  

Nesta unidade foi-me dada a possibilidade de participar ativamente na validação de 

requisições de hemoderivados. 

4. CENTRO DE VALIDAÇÃO FARMACÊUTICA  

A validação das prescrições médicas é feita pelo farmacêutico clínico, que tem um papel 

fulcral no uso correto do medicamento, e no aumento da qualidade de vida do doente. A 

validação é feita de acordo com as NOC, instituídas no CHSJ, sendo por vezes 

necessário recorrer à consulta de outras fontes bibliográficas. O farmacêutico deve ter em 

conta se o princípio ativo, a dose, a via de administração e a FF são as mais corretas 

para aquele doente. Para além disso, tenta perceber se os benefícios da toma daquele 

medicamento, são superiores aos riscos para aquele doente.  

As prescrições rececionadas no CVF podem ser eletrónicas ou em papel. 

Geralmente, há a necessidade de informar o médico/ enfermeiro sobre assuntos 

relacionados com a prescrição (completar justificações clínicas; cumprimento de 

protocolos terapêuticos instituídos e das NOC; dúvidas relativas a doses, posologias, 

interações, entre outros). 

Existem medicamentos (por exemplo, os medicamentos off-label, os quais possuem uma 

indicação terapêutica diferente da indicada no RCM) que para serem dispensados e 

validados, necessitam de parecer e autorização prévia da DC e da CES. É assim 

necessário o preenchimento do formulário de pedido de parecer e do consentimento 

informado do doente, para submissão à CES do hospital. A CES verifica se estes 

medicamentos respeitam o doente e se o doente é corretamente informado. Só depois é 

que a DC pode autorizar ou não o uso do medicamento naquele doente.  

É de referir que para além dos farmacêuticos existentes no CVF existente na Farmácia 

Central do HSJ, existem também farmacêuticos responsáveis pela validação de 

prescrições médicas, na UMC e na UCPC. 

Nesta unidade participei ativamente na validação de perfis farmacoterapêuticos de 

doentes dos serviços de Pneumologia e de Transplantados Renais.  
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5. ÁREA DE FARMACOTECNIA 

 

Segundo o Anexo I da portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho, entende-se por 

“medicamento manipulado” “(…) qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico; (…)” e por 

”manipulação” o  “(…) conjunto de operações de carácter técnico, que englobam a 

elaboração da forma farmacêutica, a sua embalagem e o seu controlo; (…)”. Para além 

disso, “1.2 - O farmacêutico director técnico tem a responsabilidade sobre todas as 

preparações de medicamentos que se realizem na farmácia ou no serviço farmacêutico 

hospitalar; (…)”. Relativamente ao controlo de qualidade, convém proceder às 

verificações necessárias, de modo a garantir a qualidade final do produto, sendo 

conveniente verificar no mínimo os carateres organoléticos. É de referir que dependendo 

da FF realizam-se, caso possível os seguintes ensaios: FF sólidas (uniformidade de 

massa), soluções não estéreis (pH e transparência), FF semi-sólidas (pH) e soluções 

injetáveis (partículas em suspensão, pH, fecho, doseamento e esterilidade). Também é 

conveniente que o produto semi-acabado esteja de acordo com os requisitos impostos 

pela monografia para a respetiva FF, da Farmacopeia Portuguesa (FP). Convém também 

que o volume ou massa do manipulado produzido, corresponda à quantidade prescrita. 

Todos os resultados inerentes às verificações devem ser registados na respetiva Ficha 

Técnica de Preparação (FTP). [23]  

 

A produção de manipulados realiza-se tendo em conta as necessidades de cada doente, 

sendo estes produtos imprescindíveis para aumentar a sua qualidade de vida. Existem 

substâncias ativas, que são bastante úteis em termos terapêuticos na área de Pediatria, 

mas que apenas são disponibilizadas pela Indústria Farmacêutica sob a forma de 

medicamentos para adultos (cápsulas e comprimidos e não FF líquidas, como soluções 

ou suspensões orais; e/ou em dosagens que não são apropriadas). O mesmo acontece 

com a população geriátrica! Estes indivíduos, por vezes, apresentam dificuldades em 

deglutir FF sólidas por via oral, tais como comprimidos e cápsulas, pelo que há a 

necessidade de manipular, e produzir FF líquidas (suspensões e soluções orais), 

supositórios e até mesmo pastilhas. Para além disto, também existem substâncias ativas 

órfãs, cuja produção industrial não é rentável em termos económicos, visto que são 

administradas a um número bastante reduzido de indivíduos. Desta forma através da 

manipulação consegue-se produzir produtos farmacêuticos, adaptados especificamente a 

um determinado indivíduo. [24] 
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Esta área é constituída por: UMME, UMMNE e UCPC. A preparação de medicamentos 

manipulados no HSJ, cumpre as boas práticas de fabrico, estabelecidas na portaria n.º 

594/2004, de 2 de Junho. [23]  

5.1.  Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis 

Esta unidade é responsável pela preparação de medicamentos estéreis, nomeadamente: 

bolsas nutritivas para os serviços de internamento e para o ambulatório; bombas 

perfusoras com antibióticos que já possuem um ritmo de perfusão estabelecido, e que 

permitem ao doente a administração em casa (maior autonomia); medicamentos 

injetáveis para o HDI (enzimas) bem como colírios. 

A equipa de manipulação clínica é constituída por um farmacêutico e por três TDT. O 

farmacêutico e um dos TDT preparam o manipulado no interior da Câmara de Fluxo 

Laminar Horizontal (CFLH), na sala limpa. O outro TDT, designado de “TDT circulante”, 

apoia os colegas já referidos, estando no exterior da câmara. O terceiro TDT encontra-se 

na sala de apoio, e tem como função preparar o material necessário para cada 

manipulação (desinfeta com álcool o material necessário e coloca-o num tabuleiro 

metálico, acondiciona, procede à rotulagem e ao registo diário de produção). [25] Tal 

como é indicado no manual de fabrico de produtos estéreis da Comissão Europeia, é 

usada a técnica assética na produção deste tipo de manipulados. [25, 26] Nas antessalas 

da sala limpa ou da sala de apoio, devem ser colocados protetores de calçado e 

máscara. Posteriormente, é conveniente lavar corretamente as mãos e os braços (até 

aos cotovelos). Após a entrada na sala limpa e na sala de apoio, o operador deve 

desinfetar as mãos com solução alcóolica bem como vestir bata estéril, de seguida 

desinfetar outra vez as mãos e calçar as luvas de látex (sobrepôr aos punhos da bata). 

Os operadores que fazem os manipulados só calçam as luvas na câmara de fluxo 

laminar. [25] 

É de referir que, na sala de apoio existe uma Câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLV), 

para manipulação de medicamentos considerados perigosos, tais como 

imunossupressores (Ciclosporina, etc) e soro autólogo. 

Esta unidade prepara nutrição parentérica para diversas faixas etárias, sendo que 

dependendo da idade e do estado fisiológico do doente, o tipo de bolsa varia. Desta 

forma, geralmente, no caso dos adultos, as bolsas são tricompartimentadas aditivadas. 

Na população pediátrica (idade superior a dois anos) as bolsas são geralmente 

tricompartimentadas aditivadas ou individualizadas. Para os neonatos as bolsas podem 

ser individualizadas ou padronizadas (existem quatro tipos: A, B1, B2 e C, tendo sido 

criadas tendo em conta guidelines e estudos; baseiam-se no peso da criança, dias de 

vida e quantidade de glucose). [25] A nutrição parentérica pode ser administrada através 
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de duas vias: veia periférica (fácil acesso; osmolaridade inferior a 800 mOsm/L; 

administração de curta duração, 7 a 10 dias) ou veia central (requer colocação de catéter 

central em bloco operatório; administração de longa duração; permite a utilização de 

soluções hiperosmolares; necessita de heparinização e desinfeção/ manutenção). [27] 

Na validação da prescrição, o farmacêutico deve verificar: se a composição quantitativa 

está de acordo com os valores de referência indicados nas NOC ou nas guidelines, 

sempre tendo em conta a faixa etária e o estado clínico do doente; se houve alteração na 

prescrição relativamente à anterior; a compatibilidade entre os componentes prescritos; 

se o manipulado pode ser administrado pela via parentérica estabelecida. No caso das 

bolsas individualizadas, o farmacêutico decide se deverá preparar a mistura ternária 

(glucose, aminoácidos e lípidos) ou binária (sem lípidos), sendo que caso verifique 

instabilidade físico-química, deverá comunicar ao médico prescritor a sua decisão. [25] 

Para que a composição das bolsas seja o mais adequada possível, utiliza-se o programa 

PRePARE®, o qual permite comparar a composição da nutrição parentérica com um 

padrão. Deve-se ter em conta que o resultado sugerido pelo programa é teórico e que o 

farmacêutico deve ser crítico na análise desses resultados. Após validação da prescrição, 

o farmacêutico indica na ficha farmacoterapêutica: a composição qualitativa e quantitativa 

da bolsa, a identificação do doente, o serviço, a data de preparação, a data de 

administração bem como o lote da bolsa. No caso de Neonatologia, as requisições 

substituem a ficha farmacoterapêutica (registar o número sequencial e o lote). [25] 

O farmacêutico do CVF que validar prescrições médicas que contenham colírios ou 

bolsas de nutrição deverá comunicar de imediato ao farmacêutico da UMME, deixando 

pendente para validação por este. [25] 

O PV das bolsas é atribuído dependendo do volume final (volumes inferiores a 800 ml 

têm menor PV) e da sua composição (bolsas com lípidos, vitaminas e/ou oligoelementos 

têm menor PV). [25] É de referir que, a ordem de adição afeta a estabilidade e 

compatibilidade, e que se deve ter em conta o risco de precipitação de sais de fosfato de 

cálcio, alterações da estabilidade das vitaminas e alterações da estabilidade das 

emulsões lipídicas. 

Dependendo da capacidade da bolsa, poderá haver a necessidade de colocar um volume 

acrescido ao prescrito. Assim volumes inferiores a 500 ml deve-se acrescentar 40 ml e no 

caso da solução de lípidos colocar 8 ml. [25] O farmacêutico calcula a % em excesso e 

faz a correspondente proporção para cada um dos componentes, para que no final se 

obtenha o volume de produção desejado.  

As técnicas de preparação e os rótulos devem ser elaborados por um farmacêutico, 

sendo posteriormente realizada a validação por um segundo farmacêutico.  
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Para controlo de qualidade dos medicamentos estéreis, realiza-se uma avaliação visual 

final, sendo que como já foi referido, deve-se realizar, no mínimo, a análise das 

características organoléticas (para além disso durante a preparação também se verifica 

se ocorre precipitação, coloração ou existência de partículas contaminantes). É realizado 

o controlo microbiológico aleatório diário (mais ou menos de 5 em 5). No caso de bolsas 

de nutrição parentérica, realiza-se o controlo gravimétrico (avalia-se o peso, e verifica-se 

se o valor está dentro dos limites estabelecidos – 5%). 

Nesta unidade acompanhei a preparação de bolsas nutritivas e de bombas de perfusão. 

Para além disso apresentaram-me um caso clínico de uma bolsa nutritiva, em que tive de 

calcular as quantidades em ml de nutrientes, com base no FHNM. 

5.2. Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis 

É constituída por uma sala de preparação de FF líquidas e por outra sala de preparação 

de FF sólidas (cápsulas duras) e semi-sólidas. Para além disto, existe uma área de 

quarentena, sendo que o medicamento só sai de lá quando tem a guia de saída. Nesta 

área é onde ficam também as matérias-primas quando chegam do fornecedor, sendo que 

na receção o farmacêutico deve: analisar e arquivar o boletim de análise; caso seja a 

primeira entrega analisar a ficha de dados de segurança e arquivá-la em dossier próprio; 

verificar os carateres organoléticos; confirmar o que está mencionado no rótulo 

(identificação, PV, lote, fabricante); se o acondicionamento é apropriado bem como a 

integridade e as condições de higiene dos recipientes. Se a encomenda corresponder a 

mais do que uma embalagem, todas devem ser numeradas com números sequenciais. 

[28] Relativamente ao material de embalagem, o farmacêutico também deverá avaliar o 

boletim de análise, e arquivá-lo em dossier próprio. [28] 

Os manipulados de preparação não esporádica apresentam a ficha técnica de 

preparação no SI. O rótulo deverá ser sempre impresso em duplicado colocando-se uma 

cópia deste no final da FTP.  

Antes de iniciar a preparação do medicamento manipulado, o farmacêutico deverá 

assegurar-se que: a dosagem da substância ativa é a correta para aquela situação 

específica; não existem quaisquer interações e incompatibilidades; são respeitadas as 

boas práticas de fabrico; estão disponíveis os documentos necessários para a 

preparação. A preparação pressupõe: desinfeção adequada das mãos; desinfeção 

adequada da superfície de trabalho com álcool a 70º; preparação do material/ 

equipamento necessário; verificação do estado de limpeza do material e do local; seleção 

das matérias-primas e do material de embalagem a usar, segundo a FTP. [28] O 

procedimento é realizado pelo TDT, sendo que as pesagens e as medições de volume 

devem ser feitas com supervisão do farmacêutico ou por outro TDT. Caso o farmacêutico 
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não consiga validar todas as pesagens (no caso dos papéis medicamentosos), deve ser 

validada a primeira pesagem, sendo que posteriormente o TDT deve realizar as 

restantes, tendo em conta a que foi validada. O farmacêutico deve garantir o 

cumprimento de todos os procedimentos. De seguida, o farmacêutico aprova ou rejeita o 

lote, registando a sua decisão na FTP e no SI. 

O cálculo do número de cápsula dura a usar realiza-se tendo em conta o método gráfico 

(densidade aparente). O enchimento é realizado de modo semi-automático através de um 

encapsulador.  

Nesta unidade foi-me dada a possibilidade de preparar um manipulado. Para além disso 

também visualizei a preparação de cápsulas duras. 

5.3. Unidade Centralizada de Produção de Citotóxicos 

Segundo o National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), um fármaco é 

considerado citotóxico, se apresentar uma ou mais das seguintes caraterísticas, em 

humanos ou animais: carcinogenicidade; teratogenicidade ou outra toxicidade no 

desenvolvimento; toxicidade reprodutiva; organotoxicidade em baixas doses; 

genotoxicidade; caso seja um novo fármaco, com perfil de toxicidade e com estrutura 

semelhantes, a uma molécula citotóxica já existente. [29] É de referir que nem todos os 

antineoplásicos são citotóxicos assim como nem todos os citotóxicos são usados 

exclusivamente no tratamento oncológico, podendo ser também utilizados no tratamento 

de infeções víricas, etc. 

Na UCPC, existem dois farmacêuticos, um responsável por validar prescrições médicas e 

elaborar ordens de preparação, e o outro responsável por realizar uma segunda 

validação e com funções de apoio à equipa de manipulação. 

As prescrições médicas podem ser de dois tipos, ou seja em papel ou eletrónicas. O 

farmacêutico do CVF que validar prescrições médicas eletrónicas que contenham 

citotóxicos, deve comunicar de imediato ao farmacêutico da UCPC, sendo este último o 

responsável pela validação destas prescrições. Caso a prescrição seja em formato de 

papel deve fotocopiar o original, sendo este depois devolvido para posterior arquivo no 

processo do doente (devem ser impressas, tantas cópias, quantos os dias previstos de 

tratamento). Caso seja eletrónica a mesma deve ser impressa, sendo que o número de 

cópias depende do número de dias previstos no protocolo. Para que a prescrição seja 

aceite para preparação, devem estar presentes os seguintes elementos: identificação do 

doente; peso (kg), altura (cm) e/ou superfície corporal (m2), conforme aplicável; nome e 

assinatura do médico prescritor; nome do fármaco por DCI; dose padrão do protocolo e 

dose prescrita ao doente; solução de diluição, volume (ml) e tempo de perfusão (quando 
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aplicável); via de administração; data do tratamento e data da prescrição médica. É de 

referir que, as cópias para datas posteriores devem ser colocadas no cesto “ciclos para 

fazer rótulos”. Caso a prescrição seja de um protocolo já agendado, a sua cópia deve ser 

comparada com a finalidade de verificar se o protocolo foi alterado. A(s) orden(s) de 

preparação (Figura 7) para cada citotóxico funcionam também como rótulos. Após 

elaboração fotocopia-se a ordem no verso da cópia da prescrição. [30] 

A equipa de preparação é constituída por três TDT, sendo que dois realizam a 

preparação na CFLV, e um deles executa todas as tarefas de apoio necessárias à 

preparação, dentro da sala limpa mas no exterior da câmara, e prepara o material 

necessário para cada preparação. Aos fins-de-semana e feriados apenas um TDT 

manipula e um farmacêutico possui funções de apoio. Cabe ao farmacêutico 

supervisionar o cumprimento dos procedimentos de preparação estabelecidos. [30] A 

manipulação é realizada com técnica assética, tal como é indicado no manual de fabrico 

de produtos estéreis da Comissão Europeia. [26] A equipa de preparação é sempre 

constituída por um farmacêutico com funções de apoio à equipa de manipulação, que 

deve validar novamente a cópia da prescrição médica e a ordem de preparação. Tendo 

em conta a ordem de preparação, seleciona o citotóxico, a solução de diluição (se 

aplicável) e o material a utilizar para uma preparação, coloca no transfer (que faz ligação 

à sala limpa), em tabuleiro metálico, e pulveriza com álcool a 70º. O mesmo farmacêutico 

também coloca preparações em tabuleiro metálico, no transfer que faz ligação com a sala 

de tratamentos do HDI. As preparações realizadas também podem ter como destino os 

internamentos. [30] 

Nesta unidade, acompanhei o processo de manipulação na antessala da sala limpa. 

Preenchi ordens de preparação, e verifiquei como funciona a sua validação. Tive também 

oportunidade de ver diretamente e perceber como funciona o HDA de Quimioterapia (fui 

acompanhada por um enfermeiro que me explicou como é feita a administração, e como 

tudo se processa). 

6. UNIDADE DE FARMÁCIA DE AMBULATÓRIO 

 

Segundo, o artigo 118º, do decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, existem 

medicamentos sujeitos a receita médica restrita. Para que sejam assim considerados, 

devem preencher uma das seguintes condições: serem destinados a uso exclusivo 

hospitalar; serem destinados a patologias, em que o diagnóstico seja apenas procedido a 

nível hospitalar ou noutro estabelecimento diferenciado; serem destinados a utentes em 

regime de ambulatório (com possibilidade de desencadear efeitos adversos muito 

graves). [31] 
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A dispensa de medicamentos de uso exclusivo hospitalar é apoiada por legislação 

específica. Essa legislação encontra-se no site do INFARMED, indicando quais os 

procedimentos de dispensa legal de medicamentos de uso exclusivo hospitalar, para uma 

determinada patologia. 

 

Nesta unidade garante-se que o doente possa continuar a terapêutica fora do ambiente 

hospitalar de forma correta, de modo a permitir um aumento da sua autonomia. Devido 

ao incremento de doentes que necessitam de medicamentos, é necessário implementar 

procedimentos que permitam garantir um maior rigor em termos de dispensa. Desta 

forma, nesta unidade é apenas cedido o medicamento para um determinado intervalo de 

tempo (a maior parte destes medicamentos possuem um valor monetário bastante 

considerável, e alguns possuem um perfil de toxicidade elevado, porque apresentam uma 

janela terapêutica estreita, exigindo monitorização frequente). [32]  

A farmácia de ambulatório do HSJ é constituída por: uma sala de espera (existe um 

sistema de senhas, que permite que os doentes aguardem pela sua vez); uma zona 

constituída por vários balcões de atendimento individualizados, de modo a garantir a 

maior confidencialidade e privacidade; uma zona de armazenamento dos produtos 

farmacêuticos (constituída por local de armazenamento de medicamentos à temperatura 

ambiente, por frigoríficos e pelo Consis®; o armazenamento é realizado, tendo em conta 

a metodologia FEFO e por ordem alfabética de DCI e CHNM; contudo existem alguns 

fármacos Look Alike Sound Alike em que a ordem de DCI não é respeitada, isto porque 

caso fosse o número de erros aumentaria); uma zona administrativa; e uma zona onde se 

colocam as devoluções. O Consis® é um sistema semi-automatizado de dispensa, que 

permite aumentar a eficácia do atendimento. [32]  

Tendo em conta o espaço pequeno, criaram-se stocks físicos ideais (tiveram em conta o 

consumo), para determinadas categorias de medicamentos, nomeadamente citotóxicos, 

anti-infeciosos, nutrição entérica, hemoderivados, entre outros. A reposição de stocks é 

assegurada por um farmacêutico, sendo o responsável pela realização do pedido. E de 

referir que, existem “produtos de gestão da UFA” que possuem um circuito próprio, o qual 

envolve apenas a unidade de receção de encomendas e a UFA. [32] 

Existem medicamentos com caraterísticas legais específicas, em que há necessidade de 

realizar inventários, por vezes diários (por exemplo: Epoeitinas, Hemoderivados e 

Hormona de Crescimento). 

O farmacêutico possui um papel crucial na UFA, verificando e contribuindo para a adesão 

à terapêutica, e monitorizando efeitos adversos bem como interações medicamentosas. 
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Nesta unidade, tive oportunidade de acompanhar e realizar atendimentos ao público, 

sempre com supervisão do farmacêutico hospitalar. 

7. UNIDADE DE ENSAIOS CLÍNICOS 

Segundo a lei nº 21/2014, de 16 de Abril, um Ensaio Clínico (EC) consiste em “(…) 

qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os 

efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a 

eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva 

segurança ou eficácia; (…)”.Um EC deve sempre cumprir as boas práticas clínicas, ou 

seja, todos os procedimentos realizados num EC devem garantir a qualidade ética e 

científica, em todas as etapas, desde a sua conceção até à publicação dos resultados. 

[33] 

Como é possível verificar no artigo 32º da mesma lei, os SF têm a responsabilidade de 

armazenar e ceder o Medicamento Experimental (ME), bem como os dispositivos para a 

sua administração. Para além disso têm o dever de organizar e manter todos os registos 

inerentes ao circuito do ME. [33] Os medicamentos na UEC, do CHSJ, são armazenados 

em armários com fechadura, ou em frigoríficos, em condições de temperatura controladas 

por dataloggers. 

A Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) e o INFARMED têm a 

responsabilidade de autorizar o EC, e de supervisionar o cumprimento das boas práticas 

clínicas. [33] Os estudos também têm de ser aprovados pelo CA, sendo que antes o 

promotor deve estabelecer contato com os SF, devendo fornecer o resumo do protocolo 

em português e também a informação relativa à medicação. [34] Só assim é que a UEC 

pode emitir uma declaração específica que indique que vai estar disponível na realização 

do estudo. Após todas as aprovações, o promotor organiza uma reunião, onde devem 

estar presentes a equipa de investigação bem como pelo menos um farmacêutico da 

UEC. Nesta reunião deve ser entregue o “Dossier da Farmácia”, no qual deverão estar 

presentes os seguintes documentos: os contatos; a brochura do investigador; o protocolo; 

os RCM (s), caso o medicamento já se encontre a ser comercializado; os procedimentos 

de receção, armazenamento, dispensa, preparação e devolução; a documentação 

relativa ao ME, nomeadamente certificados de análise, formulários de prescrição, 

documentação de envio e confirmação de receção, formulários de contabilização da 

medicação bem como documentação de devolução e destruição; as aprovações dos 

organismos competentes; a correspondência bem como a documentação relacionada 

com o treino dos farmacêuticos da UEC. [34]  
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Segundo a lei indicada, o promotor é “(…)a pessoa, singular ou coletiva, o instituto ou o 

organismo responsável pela conceção, realização, gestão ou financiamento de um 

estudo clínico; (…)”. [33] O monitor é um profissional que é designado pelo promotor, 

para monitorizar o EC e para informar o promotor sobre o EC. Tem assim a finalidade de 

verificar se todos os procedimentos estão a ser realizados pelos SF e pelo hospital, de 

forma correta. 

Nesta unidade, tive oportunidade de discutir com um monitor sobre todos os 

procedimentos realizados pelo mesmo. Para além disso, a farmacêutica explicou-nos 

como funcionava o circuito do ME. 

8. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

As restantes atividades desenvolvidas no âmbito do estágio, nomeadamente trabalhos de 

pesquisa encontram-se disponibilizados na seção C) dos Anexos. 

 

9. CONCLUSÃO 

A distribuição e o uso correto do medicamento devem ser, sem dúvida, assegurados por 

farmacêuticos como acontece no HSJ. A verificação de posologias, princípio ativo e FF 

mais adequada ao doente, bem como a utilização de medicamentos pelos SCs e 

reposição dos seus stocks, devem ser supervisionados por um farmacêutico. Isto permite 

proporcionar ao doente, uma maior adesão à terapêutica e uma melhor qualidade de 

vida. No decorrer deste estágio, percebi que se não existisse um farmacêutico hospitalar, 

o número de erros médicos aumentaria e a má utilização do medicamento seria uma 

realidade.  

As unidades da Farmácia Hospitalar do HSJ, que mais me despertaram interesse foram: 

o CVF, a UMME, a UMMNE, a UEC e a UCPC. Achei as três formações de grande 

importância para o meu percurso profissional, particularmente a relacionada com nutrição 

artificial. Achei que esta última foi uma forma de relembrar e adquirir novos 

conhecimentos, sobre um tema muito pouco falado durante o curso. Para além disso, 

também me ajudou a compreender melhor como funciona a UMME.  

Senti que este estágio valeu realmente a pena não só pela quantidade de conhecimentos 

que adquiri, mas também pela oportunidade que tive de sair da minha zona de conforto. 

Foram dois meses bastante intensos que marcaram a minha vida académica, e que vão 

contribuir positivamente para a minha vida profissional! 
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ANEXOS 

 

A) Documentação para auxiliar a compreensão do texto 

 

Figura 1 – Documento para pedido de compra de estupefacientes e psicotrópicos. [3] 
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Figura 2 – Folha de requisição de antimicrobianos do HSJ. 
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Figura 3 – Justificação de prescrição de medicamentos extra-formulário não antibióticos. 
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Figura 4 – Documento de requisição de estupefacientes e psicotrópicos. 
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Figura 5 – “Via serviço” do documento de requisição/distribuição/administração de 

medicamentos hemoderivados. [22] 
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Figura 6 – “Via farmácia” do documento de requisição/distribuição/administração de 

medicamentos hemoderivados. 
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Figura 7 – Ordem de Preparação/ Rótulo da UCPC. 
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B) Cronograma de atividades desenvolvidas 

Setembro 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 6 

              

7 8 9 10 11 12 13 

              

14 15 16 17 18 19 20 

              

21 22 23 24 25 26 27 

              

28 29 30 

          

    

Outubro 
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  Dose Unitária 

   Reembalagem 

   Pyxis® 

    Validação 

   Distribuição(HDA) 

  Distribuição(Estupefacientes) 

  Distribuição(Tradicional) 

  UMM(N)E  

    Gestão 

    Distribuição(Estup./Trad.) 

   UFA 

    UCPC 

    UEC 

   

A formação sobre o Ibrutinib realizou-se dia 23 de Setembro de 2015 e a do Ganciclovir, 

dia 22 de Outubro de 2015, no Hospital de São João. A formação “Atualização em 

terapêutica nutricional artificial (nutrição entérica e parentérica)” decorreu no dia 3 de 

Outubro de 2015, no Hotel Crowne Plaza Porto. 
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C) Outras atividades realizadas no âmbito do estágio 

 

1. Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis - Caso Clínico 

Criança de 4 meses de vida com síndrome de intestino curto, necessita de nutrição 

parentérica. A prescrição médica é a seguinte: 

Aminoácidos: 9,5 g 

Glucose: 43,5 g 

Lípidos: 2,4 g 

Água destilada esterilizada: 150 ml 

Fosfato: 3 mmol 

Potássio: 6 mmol 

Sódio: 16,2 mmol 

Oligoelementos: 2,8 ml 

Magnésio: 0,8 mmol 

Vitaminas (Cernevit): 1,5 ml 

Cálcio: 2,45 mmol 

Volume total: 430 ml 

As soluções disponíveis nos SF são as seguintes: 

Aminoácidos: 10% 

Glucose: 5%, 10%, 30%, 50% 

Lípidos: 20% 

Glicerofosfato de sódio 

Cloreto de potássio: 7,5% 

Cloreto de sódio: 20% 

Sulfato de magnésio: 20% 

Gluconato de cálcio: 10% 
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Elabore a técnica de preparação da bolsa de nutrição parentérica com as respetivas 

quantidades a medir em ml. 

Resposta: Com base nas concentrações existentes no FHNM: 

Aminoácidos: 10 % (10 g em 100 ml). Podemos usar esta porque queremos 9,5g. 

ci.vi = cf. vf  10g/100ml.vi = 9,5g/430ml.430ml  vi = 94,6 ml de aminoácidos 

Glucose:  

100 mg/ ml --- 500 ml 

50g ---- 500 ml 

X -----100 ml 

X = 10 g/100 ml (10%) 

300 mg/ ml ---- 500 ml 

150g -----500 ml 

X ------100 ml 

X=30 g/100 ml (30%) 

500 mg/ml ---500 ml 

250 g ---- 500 ml 

X -------100 ml 

X= 50g/100ml (50%) 

200 mg/ml ----500 ml 

100g-----500 ml 

X -------100 ml 

X=20% 

Usar a de 30% e a de 50%. 

30 g/100 ml.vi = 430 ml.41g/430ml  vi = 136,66 ml de glucose. 

50g/100ml.vi =430ml. 2,5g/430 ml  vi = 5 ml 

Lípidos: 

100 mg/ml ---500 ml 
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50g ---500 ml 

x---- 100 ml 

x = 10% 

200 mg/ml-----500 ml 

100g-----500 ml 

X----100 ml 

X= 20% 

20g/100 ml.vi = 430 ml.2,4g/430ml vi = 11,997 ml 

Com base nas concentrações existentes no FHNM (grupo 12): 

Potássio: 7,5 %  x = (6 mmol. 1 ml)/ 1 mmol  x = 6 ml 

Magnésio: 20%  x = (0,8 mmol.1ml)/ 0,8 mmol  x = 1 ml 

Cálcio: x = (2,45 mmol.1 ml)/ 0,223 mmol  x = 10,99 ml 

Fosfato: x = (6 mmol.1ml)/1 mmol  x = 6 ml 

Sódio: x = (16,2 mmol.1ml)/ 3,4 mmol  x = 4,76 ml 

TOTAL  431,307 ml  

2. Ganciclovir (formação interna) 

O Ganciclovir é um análogo sintético da Guanosina e é estruturalmente semelhante ao 

Aciclovir. É a última preparação do dia na UCPC, por causa da contaminação cruzada. É 

utilizado no tratamento e prevenção de infeções por Citomegalovírus, em pacientes 

imunodeprimidos. 

A formação interna teve como objetivo alertar os farmacêuticos que trabalham no 

hospital, acerca de algumas particularidades do fármaco. 

3. Ibrutinib (formação interna) 

Esta formação teve como objetivo elucidar os farmacêuticos sobre a utilização de um 

medicamento recente que é utilizado no hospital em dois doentes, e que ainda se 

encontra em ensaios clínicos (fase 3). É um medicamento de uso exclusivo hospitalar, 

utilizado no tratamento da leucemia linfocítica crónica e do linfoma das células do manto. 

O Ibrutinib inibe por completo as tirosinacinases de Bruton (Btk), que são essenciais em 

múltiplos processos das células B. Ao inibir a Btk, inibe a proliferação de células B. Ele 

atua nos gânglios linfáticos e reduz o seu tamanho, daí a linfocitose (não representa sinal 



36 
 

clínico para o doente). Apresenta concentração máxima sanguínea após 1-2horas. 

Permanece 24h ligado à Btk (ligação covalente), sendo que o fármaco que não se ligou é 

rapidamente excretado pelas fezes e não pela urina, não havendo nefrotoxicidade. Não 

se deve conjugar com a Varfarina ou antagonistas da Vitamina K, porque o fármaco 

provoca hemorragias. As hemorragias sem associação com estes fármacos normalmente 

são de grau 1 ou 2, não sendo hemorragia interna. O fármaco parece ter efeito na Btk 

das plaquetas, levando a trombocitopenia. Origina diarreia tratável com Loperamida. É 

metabolizado pela CYP3A4, devendo-se evitar compostos que sejam metabolizados por 

esta enzima. (toranja, erva de S. João, inibidores e indutores). Necessita apenas de uma 

única toma diária e só existe para administração oral. 

4. “Atualização em terapêutica nutricional artificial (nutrição entérica e 

parentérica)” 

Esta formação foi organizada pela Fresenius Kabi® em parceria com a Dra. Lourdes 

Tavares (médica no Hospital dos Lusíadas, em Lisboa) e com a Dra. Regina Lourenço 

(gestora do produto na área de nutrição clínica).  

Durante esta formação foram abordados alguns temas nomeadamente o conceito de 

malnutrição (causas, fatores de risco e consequências) e o de nutrição artificial na prática 

clínica (integração do conteúdo teórico com discussão de casos clínicos) 

Foi enviado por e-mail um teste, com o intuito de atribuição de um certificado de 

participação. De momento, o certificado ainda não foi entregue. 
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5. Prescrição interna da Unidade de Transplantes Renais do dia 8 de Setembro 

de 2015 

Indivíduo do sexo masculino com 63 anos de idade. 

Tabela 1 – Prescrição interna da unidade de transplantes renais. O * significa que houve 

uma alteração na última prescrição. 

 

Prescrição não medicamentosa: 

 Vigilância de sinais vitais 1x por turno (início a 14/08/2015; sem frequência); 

 Repouso no leito (início a 14/08/2015; sem frequência). 

Dieta: ligeira e ½  sal. 
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Comentários: 

O uso de Nistatina e Sulfametoxazol com Trimetoprim vai de encontro ao protocolo da 

profilaxia da infeção. A posologia da Nistatina deve ser mantida durante o primeiro mês. 

O Sulfametoxazol com Trimetoprim inicia- se após a suspensão do antibiótico intravenoso 

(Cefazolina), sendo que deve ser mantido durante os primeiros 6 meses após o 

transplante renal: diminui o risco de infeção do trato urinário e bacteriemia após o 

transplante renal; diminui o risco de infeção por Pneumocystis carinii, Listeria 

monocytogenes, Nocardia spp. e Toxoplasma gondii. [1] Este doente segue o protocolo  

dois de imunossupressão inicial do CHSJ, visto que toma Prednisolona, Micofenolato 

Mofetil e Tacrolímus. O Escitalopram será uma medicação já feita pelo doente no 

domicílio, para o tratamento da depressão/ansiedade. O Pantoprazol é um inibidor da 

bomba de protões utilizado na prevenção de úlcera gástrica (grande quantidade de 

medicamentos tomados). A Furosemida é utilizada para normalizar a diurese. O 

Bicarbonato de Sódio e o Lactato de Magnésio são administrados, visto que o Tacrolímus 

pode provocar hipomagnesémia e/ou acidose. [2] A dieta com ½ sal serve para 

regularizar a quantidade de Sódio a nível renal, mantendo assim a osmolaridade a nível 

tubular renal. 

[1] Protocolos da Unidade de Transplantes renais do Hospital de São João. 

[2] Danovitch, G.M. (2005) Handbook of Kidney Transplantation. 4th ed. Lippincott 

Williams & Wilkins. 

6. O doente encontra-se a fazer Tacrolímus via oral, 7mg/24h. Visto que ia ser 

submetido a uma cirurgia, surgiu a necessidade de mudar a via oral deste 

medicamento para IV. Quais os cuidados na administração?  

Dada a efetividade da administração por via oral raramente é utilizada a via intravenosa. 

Visto que a biodisponibilidade oral é cerca de 25% da dose administrada e tendo em 

conta que a biodisponibilidade IV (~100%), a dose administrada seria de 7x0,25 = 1,75 

mg/24h. [1] 

De acordo com o Infomed, existe apenas uma formulação injetável de Tacrolímus 5 

mg/ml. Segundo o RCM dessa mesma formulação, a concentração da solução para 

perfusão deve situar-se dentro do intervalo 0,004-0,100 mg/ml, sendo que o volume total 

de perfusão durante um período de 24h deve estar dentro do intervalo 20-50 ml. [2] 

Assim sendo, estipulando uma concentração de 0,05 mg/ ml temos: 

Ci.Vi = Cf.Vf  5.1 = 0,05.Vf  Vf =100ml 
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Desta forma, deve -se diluir a solução concentrada de Tacrolímus 5mg/ml (1ml) em 99 ml  

de solução de Dextrose a 5% p/v ou em soro fisiológico, em frascos de polietileno, 

polipropileno ou vidro mas não em recipientes de PVC. Apenas soluções transparentes e 

incolores deverão ser usadas. [2] 

Velocidade de perfusão (24h) = 1,75/ 0,05 = 35ml/24h = 1,46 ml/h 

A administração deverá ser feita em perfusão continua e não deve ser continuada por 

mais de 7 dias. [2] 

É importante verificar se o doente apresenta hipersensibilidade aos excipientes: óleo de 

rícino hidrogenado e álcool desidrogenado, visto que os mesmos se encontram em 

elevada quantidade na formulação. Existe uma forte correlação entre a curva AUC e os 

níveis mínimos no sangue total, no estado estacionário. A monitorização dos níveis no 

sangue total, constitui uma boa estimativa da exposição sistémica. Os níveis sanguíneos 

totais devem ser monitorizados, verificando sempre se estes se encontram acima do 

limite mínimo de 20 ng/ml (no caso de uma fase inicial pós-transplante) e 15ng/ml (numa 

fase de tratamento de manutenção). No caso da via oral os níveis sanguíneos devem 

encontrar-se no intervalo de 10-20 ng/ml (fase inicial) e 5-15ng (fase de manutenção). [2]  

[1] DANOVITCH, G.M. (2005) Handbook of Kidney Transplantation. 4th ed. Lippincott 

Williams & Wilkins. 

[2] INFARMED: Resumo das Caraterísticas do Medicamento, Prograf® (Astellas Farma, 

Lda.) 5 mg/ml, concentrado para solução para perfusão. Acessível em: www.infarmed.pt 

[acedido em 9 de Setembro de 2015]. 

7. Qual a melhor hora para realizar a toma de hipnóticos, e que hipnóticos 

conhece? 

Não existe teoricamente uma hora ideal para realizar a sua toma. Os hipnóticos que 

existem são: as benzodiazepinas, os anti-histamínicos H1 de 1ª geração, as Z drugs (não 

são benzodiazepinas, mas têm uma farmacodinâmica semelhante à das 

benzodioazepinas; também originam menor tolerância) e as quinazolinonas. O tempo de 

início de ação das benzodiazepinas e das Z drugs é exatamente o mesmo, sendo mais 

ou menos de trinta minutos. Para potenciar a eficácia do hipnótico, o indivíduo deve 

evitar: ver televisão na cama; trabalhar pelo menos uma hora antes de se deitar; beber 

bebidas alcóolicas e/ou com cafeína e/ou fumar pelo, menos três horas antes de ir para à 

cama; ingerir um elevado conteúdo de alimentos ao jantar; não praticar exercício; praticar 

exercício à noite (o intervalo de tempo entre a prática de exercício e a ida para a cama 

deve ser de pelo menos quatro horas); realizar atividades estimulantes pelo menos duas 
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horas antes de ir para a cama; realizar sestas após as três da tarde; ter o quarto muito 

quente e/ou com demasiada luminosidade. [1,2] 

[1] CONSUMER REPORTS: Evaluating Newer Sleeping Pills Used to Treat: Insomnia. 

Comparing Effectiveness, Safety, and Price. Acessível em: www.consumerreports.org/  

[acedido em 17 de Setembro de 2015]. 

[2] Azevedo, A. P., et al. (2004) Hypnotics. Neurociências, 12 (4):198-208. 

8. Qual a diferença entre uma dose standard e não standard? 

A dose a administrar ao doente pode ser determinada no ensaio clínico do medicamento 

em questão (dose standard), ou então quando não se estabeleceu uma dose padrão no 

ensaio clínico, a dose é calculada com base em equações matemáticas (dose não 

standard). Normalmente, na Neonatologia, na Pediatria e na Oncologia não há uma dose 

standard. [1] 

[1] Challs, J. (2011) The impact of the paediatric regulation on existing medicinal products. 

Regulatory Rapporteur, 8 (10): 4-7. 

9. O Diclofenac e o Tiocolquicósido podem ser administrados ao mesmo tempo, via 

intramuscular?  

Não há bibliografia que indique que possam ser administrados ao mesmo tempo. 

Contudo a evidência clínica, demonstra que não há problema. É de referir que caso 

houvesse alguma interação, como a administração é intramuscular, apenas poderia haver 

um processo inflamatório no local da injeção. 

10. Qual a melhor forma de administrar por via parentérica aminoglicosídeos? 

A administração de aminoglicosídeos pode ser realizada de modo convencional 

(administração intermitente com doses baixas) ou uma vez por dia, em que são 

administradas doses mais elevadas. A administração convencional pode levar a 

nefrotoxicidade. É de referir que a administração não convencional é o método mais 

efetivo e seguro. [1] 

[1] American Pharmacists Association (APhA) (2011). Drug Information Handbook. 20th 

ed., Lexicomp. 
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11. Pesquisa sobre a viabilidade de administrar oralmente Acetilcisteína na dose 

600 mg de 12/12h, durante apenas 48h. 

Segundo o Prontuário Terapêutico, a posologia habitual de Acetilcisteína (como agente 

mucolítico) para um adulto é de 200 mg, três vezes ao dia ou 400-600 mg/ dia de uma só 

vez. [1]  

A Acetilcisteína é um medicamento off-label utilizado como antioxidante, ou seja impede 

que haja dano renal, que pode ser provocado pela administração de agentes de contraste 

radiográficos. Estes originam normalmente redução aguda da função renal, devido à 

alteração da hemodinâmica renal e devido a provocarem toxicidade direta nas células 

renais epiteliais tubulares. Há cada vez mais evidência de que as espécies reativas de 

oxigénio têm um papel importante na origem do dano renal pelos agentes de contraste. 

Segundo o artigo científico, a administração oral de Acetilcisteína na dose de 600 mg de 

12/12h, durante 2 dias, no dia antes da administração do agente de contraste e no dia da 

administração do agente, aumenta a proteção do tecido renal. [2] 

[1] INFARMED: Prontuário Terapêutico on-line (Expectorantes, Acetilcisteína). Acessível 

em: www.infarmed.pt [acedido em 25 de Setembro de 2015]. 

[2] Martin Tepel, M.D., et al. (2000) Prevention of Radiographic-Contrast-Agent-Induced 

Redutions in Renal Function by Acetylcisteine. The New England Journal of Medicine, 

343:180-184. 

12. Qual a diferença entre Bicarbonato de sódio e Soda? 

Bicarbonato de sódio é exatamente o mesmo que Soda. Soda (baking soda) corresponde 

ao termo em inglês para Bicarbonato de Sódio. [1] 

[1] DR SIRCUS.COM: Sodium Bicarbonate (Baking Soda). Acessível em 

www.drsircus.com [acedido em 14 de Outubro de 2015]. 

13. Conjunto de casos clínicos cedidos na Unidade de Manipulação de 

Medicamentos Não Estéreis 

Caso clínico 1 

Doente 1, sexo feminino, 5 anos. 

Diagnóstico: Encefalopatia anóxia por submersão aos 17 meses e tetraparesia. 

História clínica: Referenciado à consulta da dor para avaliação da possibilidade de 

colocação de bomba com Baclofeno, hipótese que clinicamente seria a melhor opção, 
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mas impossível tecnicamente (tamanho da bomba). Associada à espasticidade tem dores 

violentas, com indicação para Gabapentina. 

Via de administração: Sonda de gastrostomia. 

Tratamento: Gabapentina suspensão oral. 

Pesquisar formulações para Baclofeno e Gabapentina suspensão oral. 

Resposta 

Formulações para a suspensão oral de Baclofeno 5 mg/ ml: 

 SICKKIDS: Baclofen 5mg/mL Oral Suspension. Acessível em: 

http://www.sickkids.ca/pdfs/Pharmacy/2645-Baclofen.pdf [acedido em 11 de 

Outubro de 2015]. 

 MANUELA ATIENZA: Baclofeno 5 mg/ml. Acessível em:  

http://www.manuelaatienza.es/pdf/04fichas10-20/15baclofeno.pdf [acedido em 11 

de Outubro de 2015]. 

Formulações para a suspensão oral de Gabapentina 100 mg/ ml: 

 SICKKIDS: Gabapentin 100mg/mL Oral Suspension. Acessível em: 

http://www.sickkids.ca/pdfs/Pharmacy/2666-Gabapentin.pdf [acedido em 11 de 

Outubro de 2015]. 

 COMPOUNDING TODAY: Gabapentin 100-mg/mL in Ora-Plus™ and Ora-

Sweet™.  Acessível em: 

http://compoundingtoday.com/Formulation/FormulaInfo.cfm?ID=1293 [acedido em 

11 de Outubro de 2015]. 

 MANUELA ATIENZA: Gabapentina suspensión 100mg/ml. Acessível em: 

http://www.manuelaatienza.es/pdf/07fichas41-51/41gabapentina.pdf [acedido em 

11 de Outubro de 2015]. 

Formulações para a suspensão oral de Gabapentina 50 mg/ ml: 

 COMPOUNDING TODAY: Gabapentin 50-mg/mL in SyrSpend™SF. Acessível 

em: http://compoundingtoday.com/Formulation/FormulaInfo.cfm?ID=2789 [acedido 

em 11 de Outubro de 2015]. 
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Formulações para a suspensão oral de Baclofeno 10 mg/ ml: 

 COMPOUNDING TODAY: Baclofen 10 mg-mL in Ora-Plus™ and Ora-Sweet™.  

Acessível em: http://compoundingtoday.com/Formulation/FormulaInfo.cfm?ID=231 

[acedido em 11 de Outubro de 2015]. 

 COMPOUNDING TODAY: Baclofen 10 mg-mL in Ora-Plus™ and Ora-Sweet™ 

SF. Acessível em: 

http://compoundingtoday.com/Formulation/FormulaInfo.cfm?ID=232 [acedido em 

11 de Outubro de 2015]. 

 COMPOUNDING TODAY: Baclofen 10 mg-mL in Cherry Syrup. Acessível em: 

http://compoundingtoday.com/Formulation/FormulaInfo.cfm?ID=233 [acedido em 

11 de Outubro de 2015]. 

Caso clinico 2 

Doente 2, sexo masculino, 8 meses. 

História clínica: Internado no serviço de Pediatria por má evolução estatutoponderal para 

estudo etiológico. 

Diagnóstico: Síndrome de Fanconi, Cistinose (Instituto de Genética Médica). Evolução 

provável para insuficiência renal crónica e atingimento multissistémico. 

Tratamento:  

 Indometacina 5 mg 2 id 

 Solução de Joulie 

 Mercaptamina: 55 mg/Kg/dia, dividida em 4 tomas 

 Cloreto de potássio 7,5% amp: 1,35 mEq/Kg/dia 

 Bicarbonato de sódio 8,4 % frasco 100 ml: 7,7 mEq/Kg/dia 

 Alfacalcidol 2 mcg/ml, solução oral 10 ml 

 Colírio de cisteamina 

Pesquisar diagnóstico: conceitos, fisiopatologia, fisiopatogenia e intervenção terapêutica 

de cada medicamento. 

 

Resposta 

A Síndrome de Fanconi é uma doença de carácter autossómica recessiva. Os sinais são: 

estatura baixa; microssomia; manchas café au lai; hiper e hipopigmentação; alterações 

nos membros superiores, inferiores; alterações esqueléticas; estrabismo; cataratas; 

ptose; hipogenitália; disfunção tubular renal; atraso mental; desenvolvimento retardado; 
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discurso pouco claro; surdez; doenças cardíacas congénitas; baixo peso ao nascimento, 

problemas gastrointestinais; problemas a nível do Sistema Nervoso Central; entre outros. 

[1] 

Na Síndrome de Fanconi, um dos sinais é a disfunção tubular renal: glicosúria sem 

diabetes, aminoacidúria, fosfatúria e acidose tubular renal. Está geralmente associada a 

hipocaliémia,  hipofosfatémia, e raquitismo ou osteomalácia. Pode haver evolução para 

Insuficiência Renal Crónica. [2] 

A cistinose resulta de um defeito a nível do transporte lisossomal membranar, e traduz-se 

na acumulação intracelular de Cistina em todos os órgãos e tecidos. A cistinose clássica 

infantil ou nefropática é a forma mais severa, levando a falha renal na primeira década de 

vida, e sendo considerada a causa major da falha renal, em pacientes pediátricos. 

A falha renal é tratada através da substituição das perdas renais, dando suporte 

nutricional, hidratação e suplementação:  

 Sal de Bicarbonato, Acetato ou Citrato (2-10 mEq/kg/dia) para controlar a acidose. 

O tratamento da acidose metabólica pode ser problemático, usando apenas 

Bicarbonato de sódio ou Citrato, pelo que suplementos de Potássio podem ser 

também requeridos. Daí a utilização de Bicarbonato e de Cloreto de Potássio. 

 Fosfato oral com adição de Vitamina D para melhorar a absorção (1-3 g de 

Fosfato por dia). Daí a utilização de solução de Joulie e Alfacalcidiol. 

A terapia depletora de Cistina é administrada sob a forma de Cisteamina, a qual entra no 

lisossoma e reage com a Cistina. Este composto final sai do lisossoma através do 

transportador dos aminoácidos catiónicos. A dosagem de Cisteamina é normalmente 60-

90 mg/kg /dia ou 1,35 –1,90 g/m2/dia, dividida em seis tomas. A Cisteamina diminui o 

conteúdo em Cistina das células em mais de 90%. A terapia com Cisteamina deve ser 

considerada em todos os indivíduos afetados, independentemente da idade e estado do 

transplante. A Cisteamina tópica (colírio) é administrada de 1-2 h, com o intuito de 

dissolver os cristais de Cistina da córnea. [3] A Mercaptamina indicada no caso clínico é a 

Cisteamina. [4]  

A Indometacina diminui a excreção de Sódio, Potássio, Fosfato, Uratos, Glucose e 

Bicarbonato. [5] 

[1] FANCONI ANEMIA RESEARCH FUND, INC.: Guidelines for diagnosis and 

management, 2014, 4ª Edição. Acessível em: www.fanconi.org [acedido em 11 de 

Outubro de 2015]. 
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[2] Long, W. S., et al. (1990) Idiopathic Fanconi Syndrome with progressive renal failure: a 

case report and discussion. Yale Journal of Biology and Medicine, 63 (1): 15-28. 

[3] Nesterova, G., Gahl, W. A. (2013) Cystinosis: The evolution of a treatable disease. 

Pediatric Nephrology, 28 (1): 51-59. 

[4] EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA): Cystagon® (Orphan Europe, S.A.R.L.). 

Acessível em www.ema.europa.eu [acedido em 11 de Outubro de 2015]. 

[5] Usberti, M., et al. (1985) Mechanism of action of Indomethacin in tubular defects. 

Pediatrics, 75 (3): 501-507. 

Caso Clinico 3 

Doente 3, sexo masculino, recém-nascido. 

Diagnóstico: ??? 

Tratamento: 

 Pirimetamina 8 mg/dia 

 Sulfadiazina 400 mg/dia 

 Folinato de Cálcio 20 mg, 3 vezes por semana 

 

Pesquisar diagnóstico e mecanismo de ação de cada fármaco deste plano de tratamento. 

 

Resposta 

A Pirimetamina em associação com a Sulfadiazina são utilizadas no tratamento da 

toxoplasmose congénita. A Pirimetamina inibe competitivamente a enzima dihidrofolato 

redutase, com uma afinidade muito maior para a enzima do parasita do que para a 

enzima humana. [1] A Sulfadiazina é uma sulfonamida de curta duração de ação e tem 

uma estrutura semelhante ao Ácido P-aminobenzóico, interferindo com a síntese dos 

ácidos nucleicos em microorganismos sensíveis, através do bloqueio da conversão do 

Ácido P-aminobenzóico em Ácido Dihidrofólico, uma forma reduzida do Ácido Fólico. No 

Homem, o Ácido Dihidrofólico é maioritariamente obtido a partir do Ácido Fólico da dieta. 

[2] 

A Pirimetamina como também tem afinidade para a enzima humana, é necessária a 

administração de Folinato de Cálcio. O Ácido Folínico é um derivado do Ácido 

Tetrahidrofólico. Indivíduos com deficiências em Ácido Fólico, apresentam uma 

diminuição da síntese do timidilato, o que por sua vez conduz a uma síntese deficiente de 
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DNA, levando à formação de megaloblastos e consequentemente a anemias 

megaloblásticas. [3]  

[1] INFARMED: Resumo das Características do Medicamento, Pirimetamina Labesfal® 

(Labesfal - Laboratórios Almiro, S.A.) 25 mg, comprimidos. Acessível em: 

www.infarmed.pt/ [acedido em 11 de Outubro de 2015].  

[2] INFARMED: Resumo das Características do Medicamento, Labdiazina® (Sidefarma - 

Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A.) 500 mg, comprimidos. Acessível 

em: www.infarmed.pt/ [acedido em 11 de Outubro de 2015].  

[3] INFARMED: Resumo das Características do Medicamento, Medifolin® (Laboratótio 

Medinfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.) 15 mg, cápsulas. Acessível em: 

www.infarmed.pt/ [acedido em 11 de Outubro de 2015].  

Caso clínico 4 

Solicitação do Serviço de Pediatria aos Serviços Farmacêuticos: 

Preparação da Suspensão Oral de Budesonida 

 Esofagite eosinofílica, patologia que pode condicionar disfagia, estenose e 

perturbação esofágica 

 Etiologia provavelmente alérgica, mas frequentemente difícil identificar o produto 

desencadeante dos sintomas ou manter uma dieta excessivamente restritiva. 

Pesquisa de informação: Descrita uma preparação oral de Budesonida em xarope de 

sucralose. Esofagite eosinofílica não é indicação aprovada de Budesonida. Pedido à 

Comissão de Farmácia e Terapêutica e Comissão de Ética, pelo que foi autorizada a sua 

prescrição/preparação. Pesquisar sobre a formulação/indicação não aprovada. 

Resposta 

Segundo o artigo “Nenhuma formulação foi aprovada especificamente para a esofagite 

eosinofílica, no entanto, tanto a Fluticasona (em inalador pressurizado, deglutida, em 

doses de 440 a 1760μg/dia) como a Budesonida (suspensão oral viscosa em doses de 1 

a 2 mg/dia, associada a 5g de sucralose) foram já estudadas, em crianças e adultos.” [1] 

 

[1] Couto, M. et al. (2011) Esofagite Eosinofílica. Acta Médica Portuguesa, 24: 949-960. 

 

14. Que sistemas transdérmicos podem ser cortados? 

Os pensos transdérmicos devem-se evitar cortar, contudo em casos excecionais, cortá-

los pode ser benéfico em termos de segurança e eficácia. [1] 
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Existem pensos em que o RCM diz se eles podem ser cortados e outros em que não há 

qualquer referência. Por exemplo, o Transtec® (Grünenthal, S.A.) segundo o RCM, é de 

matriz e não há qualquer referência se pode ou não. [2] Já o Fentanilo Mylan® (Mylan, 

Lda.) indica no RCM que pode ser cortado (matriz). [3] 

Existem vários tipos de pensos transdérmicos: os sistemas modulados por uma 

membrana (tipo reservatório) não podem ser cortados, visto que se houver um corte, a 

dose é toda disponibilizada; nos sistemas de microreservatórios, o corte destrói alguns 

dos microreservatórios, podendo alguns ficarem intactos, contudo a dose não é 

disponibilizada corretamente; sistemas de camadas adesivas, contendo o fármaco podem 

ser cortados, visto que o fármaco está homogeneamente misturado num polímero com 

propriedades adesivas; sistemas matriciais podem ser cortados, mas a eficácia do 

adesivo pode diminuir. [4] 

[1] EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA): Guideline on quality of transdermal 

patches. Acessível em www.ema.europa.eu [acedido em 11 de Outubro de 2015]. 

[2] INFARMED: Resumo das Características do Medicamento, Transtec® (Grünenthal, 

S.A.). Acessível em: www.infarmed.pt/ [acedido em 11 de Outubro de 2015].  

[3] INFARMED: Resumo das Características do Medicamento, Fentanilo Mylan® (Mylan, 

Lda.). Acessível em: www.infarmed.pt/ [acedido em 11 de Outubro de 2015].  

[4] Cohen, M. R., Smetzer, J. L. (2009) ISMP Medication Error Report Analysis. Hospital 

Pharmacy, 44 (1): 18-21.  

15. Mulher de 25 anos, à qual foi prescrito Topiramato 50 mg/dia na primeira 

semana, passando para 75 mg/dia para prevenção das crises de enxaqueca. Como 

contracetivo efetua Yasmin® ( 

Bayer Portugal, S.A.). Existe probabilidade de interação entre os dois 

medicamentos? Se sim que alternativas devem ser recomendadas? 

Segundo o RCM, o Topiramato interage com contracetivos orais. Existe probabilidade de 

interação com possibilidade de diminuição da eficácia do contracetivo oral e de aumento 

da hemorragia de privação. Para além disso o Topiramato está associado a 

malformações fetais. [1] Segundo a guideline da NICE, optar por Propranolol. [2] O 

Propranolol, segundo o seu RCM não interage com contracetivos orais. [3] 

Segundo as guidelines, se o Propanolol não funcionar, considerar dez sessões de 

acunpuntura durante 5-8 semanas ou Gabapentina (até 1200 mg/dia), de acordo com a 

preferência do indivíduo, comorbilidades e risco de efeitos adversos. [2] 
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[1] INFARMED: Resumo das Características do Medicamento, Topamax® (Janssen-Cilag 

Farmacêutica, Lda.). Acessível em: www.infarmed.pt/ [acedido em 11 de Outubro de 

2015]. 

[2] NICE: Headaches in over 12s: diagnosis and management. Acessível em: 

www.nice.org.uk [acedido em 11 de Outubro de 2015]. 

[3] INFARMED: Resumo das Características do Medicamento, Propanolol Accord® 

(Accord). Acessível em: www.infarmed.pt/ [acedido em 11 de Outubro de 2015]. 

16. Doente de 60 anos com diagnóstico de depressão, a efetuar tratamento com 

Trazodona (50 mg 3 id), Flurazepam (15 mg id), Venlafaxina XR (75 mg id) e 

Diazepam (5 mg id), precisa de tratamento anti-inflamatório. De entre os vários 

AINES, qual o fármaco ou grupo de fármacos mais indicado para esta situação? 

Segundo a guideline da NICE, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (como 

a Venlafaxina), estão associados a um aumento do risco de sangramento, especialmente 

em pessoas mais idosas ou em pessoas que tomam outros fármacos e que têm potencial 

para danificar a mucosa gastrointestinal. O AINE mais indicado será um COXIB, visto que 

provoca menos efeitos gastrointestinais. [1] 

Contudo os COXIBS e outros AINES interagem com as benzodiazepinas, aumentando a 

sua toxicidade. A administração crónica de AINES origina menos provavelmente esta 

interação, visto que o aumento de fármaco livre é compensado com um aumento da 

eliminação do fármaco livre extra. [2] Pode-se assim utilizar nesta situação qualquer AINE 

com associação de um protetor gástrico. 

[1] NICE: Depression in adults: recognition and management. Acessível em: 

www.nice.org.uk [acedido em 11 de Outubro de 2015]. 

[2] Trepanier, L. A. NSAIDs: comparative toxicity and drug interactions. University of 

Wisconsin-Madison, School of Veterinary Medicine, Madison, Wisconsin, USA. 

17. Doente do sexo feminino que toma Venlafaxina nos últimos 3 meses, refere 

secura (xerostomia) “muito incomodativa”. Este efeito poderá estar associado à 

terapêutica? Se sim, depende da dose? Poderá desaparecer com a continuação do 

tratamento? Que medidas poderão ser aconselhadas para minimizar este efeito? 

A Venlafaxina é um inibidor seletivo da recaptação da noradrenalina, levando a efeitos 

adrenérgicos, e originando xerostomia. Segundo o seu RCM, o risco de acontecimentos 

adversos está relacionado com a dose. [1] Segundo o livro, os efeitos adversos tendem a 
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desaparecer com o continuar do tratamento. [2] Para minimizar o efeito aconselhar 

pastilhas elásticas ou saliva artificial. 

[1] INFARMED: Resumo das Características do Medicamento, Venlafaxina Alter® (Alter, 

S.A.). Acessível em: www.infarmed.pt/ [acedido em 11 de Outubro de 2015]. 

[2] Skolnick, P. (1997) Antidepressants: New Pharmacological Strategies. 1st ed.,  

Springer Science + Business Media, Nova Iorque. 

18. Grávida de 9 semanas cujo companheiro é toxicodependente e com hepatite C, 

e que estava medicado com Ribavirina (4 id) e interferão alfa 2b (1 vez por semana) 

na altura da conceção. Quais os possíveis efeitos desta terapêutica paterna no 

desenvolvimento fetal? 

Segundo o RCM da Ribavirina, é muito importante que a parceira sexual evite ficar 

grávida durante o tratamento do parceiro e por sete meses após o término do mesmo. O 

doente não deve ter relações com uma mulher grávida a não ser que use preservativo. O 

preservativo diminui a possibilidade de libertar Ribavirina no corpo da mulher. A 

Ribavirina acumula-se a nível intracelular e é eliminada do organismo muito lentamente. 

Desconhece-se se a Ribavirina presente no esperma, irá exercer os seus efeitos 

teratogénicos conhecidos após a fertilização do óvulo. [1] 

[1] INFARMED: Resumo das Características do Medicamento, Ribavirina Aurobindo® 

(Aurobindo Pharma, Portugal, Unipessoal Lda.). Acessível em: www.infarmed.pt/ [acedido 

em 11 de Outubro de 2015]. 

19. Doente apresenta congestão nasal e utiliza gotas nasais descongestionantes 4 

id que já tinha em casa de um episódio anterior. Após uma semana de utilização 

apresenta irritação nasal e forte congestão. Quais as causas? 

Segundo o Prontuário Terapêutico, os descongestionantes contêm simpaticomiméticos 

que exercem o seu efeito vasoconstritor, reduzindo o edema da mucosa nasal. A sua 

utilização prolongada, pode desencadear uma congestão rebound (rinite 

medicamentosa), resultante de uma vasodilatação secundária, com subsequente 

aumento temporário da congestão nasal. Para além disto, o seu uso crónico pode originar 

lesão nos cílios nasais. [1] 

[1] INFARMED: Prontuário Terapêutico on-line (Descongestionantes). Acessível em: 

www.infarmed.pt [acedido em 25 de Setembro de 2015]. 
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20. Como se passa de um injetável de um opióide para um transdérmico desse 

mesmo opióide? 

A fórmula para cálculo da Dose Diária Total (DDT) do novo opióide é a seguinte: 

                                                         

                                      
                  

Esta dose corresponde à dose regular (dose prescrita em horários fixos). Quando se 

procede ao cálculo de uma dose de conversão de opióides, esta deve ser segura e 

eficaz. Desta forma, é sempre conveniente garantir uma dose de resgate de ação rápida 

e curta duração, com cerca de 1/6 da DDT do opióide. A dose de resgate é a dose extra 

para resgate da analgesia, permitindo tratar a dor episódica de intensidade moderada a 

forte. 

Na Tabela 1, é possível encontrar os fatores equianalgésicos de vários opióides. 

Tabela 1 – Fatores equianalgésicos de vários opióides. 

Fármaco Fator 

Endovenosa Oral 

Morfina 10 30 

Buprenorfina 0,3 0,4 (sublingual) 

Codeína 100 200 

Fentanilo 0,1 ---- 

Hidrocodona ---- 30 

Hidromorfona 1,5 7,5 

Petidina 100 300 

Metadona 1 3 

Oxicodona 10 20 

Oximorfona 1 10 

Tramadol 100 120 

 

Em resposta à pergunta, e imaginando que queremos converter uma solução injetável de 

Fentanilo de 0,05 mg/ml, 5 ml (0,25mg/ 5ml), deve-se inicialmente converter a dose de 

opióide/24h calculada em dose de Morfina endovenosa/24h, aplicando a fórmula.  
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Converter através da Tabela 2, a dose de Morfina endovenosa para Fentanilo 

transdérmico. 

Tabela 2 – Tabela para conversão de doses. 

Morfina 

endovenosa/subcutânea 

Morfina Oral Fentanilo Transdérmico 

20-40 mg/dia 60-120 mg/dia 25 µg/h 

45-75 mg/dia 135-225 mg/dia 50 µg/h 

80-105 mg/dia 240-315 mg/dia 75 µg/h 

110-135 mg/dia 330-405 mg/dia 100 µg/h 

 

A dose correspondente é de 25 µg/h de Fentanilo transdérmico. Iniciar o tratamento com 

a dose calculada e adaptá-la a cada 3 dias, até alcançar a eficácia analgésica. Utilizar 

quando necessário doses de resgaste de Morfina correspondentes a 1/6 da dose diária 

total. [1] 

[1] ONCOANESTESIA (SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DO INSTITUTO PORTUGÛES 

DE ONCOLOGIA DE LISBOA): Guia de Conversão de Opióides. Acessível em: 

www.oncoanestesia.org [acedido em 11 de Outubro de 2015]. 

21. Atribua o grupo terapêutico ao fármaco e qual a legislação (alínea do artigo 

118º, do Decreto-Lei º 176/2006, de 30 de Agosto, relativo ao Estatuto do 

Medicamento) de que suporta o seu fornecimento pela farmácia de ambulatório? 

O artigo 118º (Receita médica restrita), do Decreto-Lei º 176/2006, de 30 de Agosto, 

relativo ao Estatuto do Medicamento, indica o seguinte:  

“1- Estão sujeitos a receita médica restrita os medicamentos cuja utilização deva ser 

reservada a certos meios especializados por preencherem, designadamente, uma das 

seguintes condições: 

a) Destinarem-se a uso exclusivo hospitalar, devido às suas caraterísticas 

farmacológicas, à sua novidade, ou por razões de saúde pública; 

b) Destinarem-se a patologias cujo diagnóstico seja efetuado apenas em meio 

hospitalar ou estabelecimentos diferenciados com meios de diagnóstico 

adequados, ainda que a sua administração e o acompanhamento dos pacientes 

possam realizar-se fora desses meios; 

c) Destinarem-se a pacientes em tratamento ambulatório, mas a sua utilização ser 

suscetível de causar efeitos adversos muito graves, requerendo a prescrição de 
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uma receita médica, se necessário emitida por especialista, e uma vigilância 

especial durante o período de tratamento. 

2- Os medicamentos sujeitos a receita médica restrita que não sejam de uso exclusivo 

hospitalar podem ser vendidos nas farmácias de oficina em termos a definir por 

regulamento do INFARMED.” [1]  

 

A resposta à questão encontra-se na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Resposta à questão. A classificação do medicamento quanto à dispensa 

(legislação) e o grupo terapêutico, foram verificados no Infomed, nos “Detalhes do 

medicamento”. 

 

Fármaco Grupo terapêutico Legislação 

Cinacalcet  Insuficiência renal crónica e transplantes renais  

Clonidina  Insuficiência renal crónica e transplantes renais  

Paricalcitol  Insuficiência renal crónica e transplantes renais Alínea b) 

Diltiazem  Insuficiência renal crónica e transplantes renais  

Furosemida Fibrose quística  

Sinvastatina Fibrose quística  

Alfacalcidiol Insuficiência renal crónica e transplantes renais  

Omeprazol Fibrose quística  

Everolimus Profilaxia de rejeição aguda de transplante renal ou 

cardíaco alogénico 

Alínea c) 

Calcitriol Insuficiência renal crónica e transplantes renais Alínea b) 

Ácido Fólico Insuficiência renal crónica e transplantes renais  

Epoetina Insuficiência renal crónica e transplantes renais Alínea b) 

Losartan Insuficiência renal crónica e transplantes renais  

Candesartan Insuficiência renal crónica e transplantes renais  

Ciclosporina Transplante de órgãos sólidos e medula óssea  

Prednisolona Artrite reumatoide, Doenças hematológicas, doenças 

neoplásicas como anti-emético, síndrome nefrótico, 

doença de Crohn e colite ulcerosa (agudização), e 

esclerose múltipla 

 

Metilprednisolona Doença de Crohn, colite ulcerosa, esclerose múltipla, 

transplante de órgãos 

 

Fampridina Esclerose múltipla Alínea a) 
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Dapsona Tratamento e profilaxia de pneumonias provocadas 

por Pneumocystis carinii 

Alínea a) 

Fingolimod Esclerose múltipla Alínea a) 

Ácido 

tranexâmico 

Angioedema hereditário Alínea a) 

Tamoxifeno Tratamento do carcinoma mamário hormono-

dependente 

 

Estanazolol Angioedema hereditário  

Adalimumab Artrite reumatoide, colite ulcerosa e doença de Crohn Alínea c) 

Hidroxicarbamida Tumores da medula óssea (Leucemia mieloide 

crónica, trombocitemia essencial e policitemia vera) 

Alínea c) 

Erlotinib Cancro do pulmão de células não pequenas e cancro 

do pâncreas 

Alínea a) 

Tacrolimus Profilaxia de rejeição aguda de transplante renal, 

cardíaco ou hepático alogénico 

Alínea c) 

Sunitinib Tumor maligno do estroma gastrointestinal, carcinoma das 

células renais metástico, tumores neuroendócrinos 

pancreáticos 

Alínea c) 

Tenofovir Infeção por HIV e/ou Hepatite B Alínea a) 

Capecitabina Cancro cólon-retal, cancro gástrico e cancro da mama Alínea a) 

Bicarbonato de 

sódio 

Insuficiência renal crónica e transplantes renais  

Imatinib Leucemia mieloide crónica, leucemia linfoblástica 

aguda, síndrome mielodisplásica/doenças 

mieloproliferativas e leucemia eosinofílica crónica 

Alínea c) 

Efavirenz Infeção por HIV Alínea a) 

Ribavirina Infeção por Hepatite C Alínea b) 

Ciclofosfamida Leucemia linfocítica crónica e aguda, linfoma Hodgkin e 

não Hodgkin, mieloma múltiplo e plasmocitoma, tumores 

sólidos malignos com e sem metástases (carcinoma das 

células pequenas do pulmão, ovário, testículos), doenças 

auto-imunes (artrite reumatóide, glomerulonefrite), 

transplantes 

 

Filgrastim Tratamento da neutropenia em doentes tratados com 

quimioterapia 

Alínea b) 

Metotrexato Artrite reumatoide, colite ulcerosa, artrite idiopática juvenil e 

psoríase 

Alínea a) 
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[1] INFARMED: Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, Estatuto do Medicamento. 

Legislação Farmacêutica Compilada. Acessível em www.infarmed.pt [acedido em 28 de 

Outubro de 2015]. 
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