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RESUMO 
 
O estágio em Farmácia Comunitária do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas revela-se uma oportunidade única para compreender o papel de um 
farmacêutico de oficina. 

Cada vez mais, e sobretudo devido à crise económica ou falta de tempo por parte do 
utente, a farmácia deixa de ser só um local onde se manipula e vende medicamentos que o 
médico prescreve, mas passa a ser um local de aconselhamento ao utente. São muitas as 
pessoas que recorrem à farmácia em primeiro lugar, aumentando a importância do papel do 
farmacêutico no sistema de saúde. O farmacêutico tem o papel de tentar compreender as 
necessidades do utente, dando um bom seguimento ao seu problema, caso seja simplesmente 
pela implementação de medidas não farmacológicas de prevenção/melhoria da doença, como 
por aconselhamento de fármacos passíveis de venda sem receita, ou por encaminhamento 
para o médico.  

O farmacêutico tem também um papel fundamental no esclarecimento de dúvidas ao 
utente. Cada vez mais a farmácia se assume como um espaço em que o utente confia, 
trazendo todas as dúvidas relacionadas com a sua doença e/ou medicação. É por isso 
fundamental e de elevada importância a profissão de farmacêutico, permitindo não só o 
esclarecimento de dúvidas ao utente, mas também uma redução de custos significativa ao 
sistema de saúde por uso incorreto de medicamentos, promovendo a saúde, tentando 
diminuir a mortalidade e a morbilidade da população. 

O meu estágio foi extremamente produtivo, permitindo-me experienciar a realidade 
do papel do farmacêutico na vida do utente e na promoção da saúde.   
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO - PARTE I 
 
1 - Organização do espaço físico e funcional da Farmácia 

As Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) estabelecem que uma farmácia deve estar 
num local perfeitamente acessível à população, nomeadamente crianças, idosos e cidadãos 
portadores de deficiências. Relativamente ao espaço interior, este deve ser funcional e 
adequado à realização das atividades diárias. Deve proporcionar um ambiente calmo, limpo, 
transmitindo aos utentes uma sensação de bem-estar e confiança [1]. 

1.1 – Localização e horário de funcionamento 
A Farmácia Conceição (FC) está situada na Estrada de São Tiago, nº 701, na 

freguesia de Silvalde, concelho de Espinho.  
A Farmácia encontra-se aberta ao público de segunda a sexta-feira das 9h às 20h, 

encerrando para almoço das 13h às 14h. Ao sábado, o horário de funcionamento é das 9h às 
14h. No concelho de Espinho são 8 as farmácias que fazem parte de um regime rotativo para 
regime de disponibilidade, no qual se encontram abertas 24h.  

1.2 – Espaço físico e funcional 
As instalações da FC seguem as normas estabelecidas e referidas pelas BPF baseadas 

no Decreto-lei nº 307/2007 de 31 de agosto.  
1.2.1 – Espaço exterior 
A FC possui uma localização privilegiada, numa estrada que liga o concelho de 

Espinho aos concelhos de Esmoriz, Ovar ou Santa Maria da Feira, sendo um local de 
passagem da população. Possui um parque para clientes, uma grande vantagem para quem a 
visita.  

Está identificada pela inscrição “Farmácia Conceição”, pela cruz das Farmácias 
Portuguesas, e pela cruz verde, iluminada sempre que a farmácia se encontra aberta ao 
público. O horário de funcionamento, as farmácias em regime de disponibilidade no 
concelho de Espinho e os serviços prestados pela farmácia, encontram-se visíveis para os 
utentes do exterior.  

A farmácia possui também rampa para acessibilidade de pessoas portadoras de 
deficiências. Há um sistema de videovigilância e de alarme, assim como porta que se 
encontra sempre fechada, abrindo apenas do lado de dentro, e a farmácia tem postigo de 
atendimento para os serviços noturnos.  
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1.2.2 – Espaço interior 
Seguindo as BPF, a FC possui um espaço interior profissional, calmo e funcional, 

com ambiente devidamente iluminado e ventilado de forma a assegurar a segurança e 
conservação dos seus produtos.  

De acordo com o Decreto-Lei nº 171/2012 de 1 de agosto, a FC possui as seguintes 
zonas distintas: zona de atendimento ao público, gabinete de atendimento personalizado, 
área de receção, conferência de encomendas e armazém, laboratório, quarto para os serviços 
noturnos e instalações sanitárias. Para além destas, tem também o gabinete da direção 
técnica. 

A área de atendimento ao público é uma zona ampla, de fácil acesso, com três balcões 
de atendimento. Os balcões permitem um atendimento personalizado, privado e que se 
pretende confortável ao utente. Cada um dos balcões é de vidro transparente, permitindo que 
estes sirvam também de expositores para produtos. 

Atrás dos balcões estão expositores organizados por temas, ou seja, na altura do 
Inverno, estão em destaque os produtos que mais se adequam a esta época (antigripais, 
xaropes, soluções de lavagem ou descongestionamento nasal, pastilhas para a garganta, etc.), 
uma área dedicada ao sistema digestivo (antiácidos, reguladores da função intestinal, etc.), 
suplementos alimentares, e ainda um “espaço animal”, com produtos de uso veterinário. 
Existem ainda outros expositores na farmácia com produtos de higiene oral, leites e 
suplementos para bebés e puericultura, e produtos de dermocosmética em geral, organizados 
por marcas.  

Durante o meu período de estágio, uma das minhas funções era assegurar que os 
expositores se encontravam sempre arrumados e organizados, repondo os produtos quando 
necessário.  

Na área de atendimento há também 2 cadeiras para os utentes e uma balança digital 
que quantifica peso, altura e IMC. 

No gabinete de atendimento personalizado, realizam-se os testes bioquímicos, 
nomeadamente colesterol, triglicerídeos, glicémia e análises à urina, assim como medição 
da tensão arterial. Neste gabinete são também administrados injetáveis e possui todo o 
material necessário para a realização dos mesmos. Também aqui é feito o atendimento 
personalizado ao utente, caso este precise de mais privacidade.  

Este espaço possui também uma balança para determinação do peso de bebés.  
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O laboratório consiste numa bancada espaçosa para a execução de manipulados e 
locais de arrumação das matérias-primas, substâncias ativas e material necessário à sua 
preparação. Existe também a respetiva bibliografia de apoio e arquivos. O laboratório 
cumpre a legislação em vigor (Deliberação nº 1500/2004, de 7 de dezembro).  

O laboratório da FC não é regularmente usado, salvo preparação de xaropes, uma vez 
que a FC não tem um grande volume de prescrição de manipulados. Quando essa prescrição 
acontece, pede-se a outras farmácias a preparação dos mesmos.  

Na área interior existe uma área de receção, conferência de encomendas e armazém, 
com mesa de apoio com computador, leitor de código de barras, impressora, telefone e outro 
material de escritório necessário à realização de todas as tarefas. Aqui se guardam as reservas 
de medicamentos dos utentes da FC, e há material de apoio bibliográfico.  

Nesta zona é feita a receção de encomendas, devoluções e regularização de notas de 
crédito. Após receção da encomenda, os produtos são arrumados. Existem, nas gavetas 
deslizantes, umas reservadas a medicamentos genéricos e outras para medicamentos de 
marca, sendo os produtos organizado por ordem alfabética e crescente de dosagem. Há 
também gavetas destinadas a líquidos com volume superior a 30mL (xaropes, líquidos 
cutâneos de lavagem, etc.), colírios, sistemas transdérmicos, supositórios e óvulos, fórmulas 
farmacêuticas semi-sólidas, protocolo da diabetes que inclui tiras e agulhas, injetáveis e 
sprays. Todos os produtos são repostos de acordo com o sistema “first expire first out” 
(FEFO) ou “first in first out” (FIFO). Estas são também as regras para armazenagem dos 
produtos de frio [2].  

Os produtos excedentes são postos em prateleiras que seguem as mesmas regras das 
gavetas de arrumação, onde se encontram também os dispositivos médicos, como gazes, 
ligaduras e outro material de penso em geral.  

Na área de atendimento ao público, armazém, frigorífico e gabinete de atendimento 
personalizado, existem aparelhos que registam a temperatura e humidade dos respetivos 
locais. Este controlo faz-se uma vez por semana e os seus registos guardados [3].  

1.3 – Recursos Humanos 
A equipa da FC é constituída por uma equipa de três profissionais indispensáveis ao 

funcionamento do estabelecimento. A equipa é constituída pela Dra. Isabel Ferreira (diretora 
técnica), pelo Dr. Nuno Lages (farmacêutico adjunto substituto) e pelo Dr. Alberto Mesquita 
(farmacêutico). A farmácia contrata também um serviço de limpeza duas vezes por semana. 
Desta forma, cumpre-se assim o disposto no Decreto-Lei nº307/2007 de 31 de agosto que 
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estipula que as farmácias devem dispor de, pelo menos, um diretor técnico e de outro 
farmacêutico. 
2 - Gestão e Organização 

2.1 – Sistema Informático 
 O sistema informático utilizado na FC é o SIFARMA 2000. Este é um sistema que 

tem acompanhado as necessidades crescentes da farmácia, ajudando na gestão de todos os 
produtos, definindo stocks mínimos e máximos, faturação, podendo fazer-se correção de 
receituário, imprimir resumo de lotes e verbetes, entre outros, gestão de encomendas 
permitindo acompanhar as vendas dos produtos, e vendas [4]. É nas vendas que este 
programa se torna ainda mais útil. No atendimento ao público, o SIFARMA permite o 
aviamento da receita, consultando preços, organismos, informação científica sobre os 
produtos como indicações, contraindicações, posologias, entre outros.  

Cada funcionário possui um login pessoal no programa, de forma a garantir a 
rastreabilidade de todos os procedimentos.  

Este foi um programa bastante interessante de conhecer durante o estágio, com todas 
as suas vantagens e desvantagens, sendo que é sem dúvida uma mais-valia para a farmácia.  

2.2 – Aprovisionamento    
Para além do atendimento ao público, existem um conjunto de atividades às quais se 

dá o nome de aprovisionamento. Entende-se por aprovisionamento, o conjunto de operações 
técnicas, administrativas e económicas que colocam à disposição dos utentes medicamentos 
e outros produtos, contribuindo para o exercício da atividade farmacêutica [1].  

2.2.1 – Gestão de stocks 
Uma gestão de stocks adequada às necessidades da farmácia, permite não só manter 

a viabilidade financeira, assunto de elevada importância nos dias que correm, assim como 
contribuir para a satisfação do utente.  

Este é um processo muito dinâmico: os produtos encomendados e armazenados 
podem variar ao longo do ano, tendo em conta as necessidades dos utentes e as suas 
preferências, muitas vendas influenciadas pela publicidade a determinados produtos, a 
própria sazonalidade de alguns produtos, as condições de pagamentos aos fornecedores, 
entre outros fatores.  

Tendo em conta todos estes fatores, o farmacêutico responsável pela realização de 
encomendas tem em conta todos estes parâmetros de modo a adaptar as encomendas o mais 
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possível às necessidades dos utentes. A gestão do aprovisionamento e armazenamento dos 
produtos farmacêuticos é essencial, de modo a evitar ruturas de stock ou, por outro lado, 
acumulação de produtos com pouca ou nenhuma procura, de modo a minimizar a 
imobilização de capital e as perdas por prazo de validade expirado.  

O controlo dos prazos de validade é realizado mensalmente na FC. Através do 
SIFARMA 2000 tira-se uma listagem de produtos cuja validade no sistema acaba no mês 
em questão ou no mês seguinte e, de seguida, vão conferir-se as respetivas validades dos 
produtos da listagem. Estes produtos vão para uma caixa com a inscrição “DEVOLUÇÕES”, 
os quais se tentam devolver aos fornecedores ou avaliam-se outras soluções de escoamento 
do produto.  

O SIFARMA 2000 facilita todas estas tarefas, pois este permite aceder aos detalhes 
dos produtos, vendas e stocks, criando um máximo e mínimo de existências para o mesmo, 
sendo que quando o stock mínimo é atingido, o produto é automaticamente inserido na 
encomenda diária.  

Durante o estágio foi-me possível verificar todas estas funções do SIFARMA, 
acompanhar de perto a gestão de encomendas e de stocks.  

2.2.2 – Devoluções 
A devolução de medicamentos e produtos de saúde não se faz só por aproximação 

de fim de prazo de validade. As embalagens danificadas, mau estado de conservação de 
produtos, produtos enviados ou pedidos por engano, recolhas voluntárias ou suspensão de 
comercialização decretadas pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 
I. P. (INFARMED), são também motivos para devolução dos produtos ao fornecedor (seja 
ele ao armazenista ou diretamente ao laboratório ou representante do mesmo).  

As notas de devolução ao fornecedor criam-se no menu “Gestão de Devoluções” do 
SIFARMA 2000, onde é necessário constarem os produtos a devolver, o preço de custo, o 
motivo da devolução e o número da fatura de aquisição do produto a devolver.  

A nota de devolução é impressa em triplicado, sendo que as duas primeiras vias são 
carimbadas, rubricadas, datadas e anexadas à devolução, enviadas ao fornecedor ou 
laboratório junto com os produtos. O triplicado é arquivado na farmácia.  

O fornecedor ou laboratório pode então aceitar ou não a devolução. Elabora depois 
uma nota de crédito (NC) ou procede à troca do produto. Caso a devolução não seja aceite,  

o produto é novamente enviado à farmácia, que o dá como “quebra” no stock.  
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 Uma das minhas funções durante o estágio era devolver os produtos quando 
havia necessidade de o fazer, por qualquer uma das razões apresentadas anteriormente, assim 
como regularizar as notas de crédito posteriormente enviadas, ou dar o produto como quebra.  

2.2.3 – Encomendas 
Cumprindo o disposto no Decreto-Lei nº176/2006 de 30 de agosto, a aquisição de 

medicamentos e outros produtos de saúde pode proceder-se de duas formas: via 
distribuidores grossistas, que funcionam como intermediários entre a farmácia e os 
laboratórios, ou via laboratórios de indústria farmacêutica, conforme quantidades e 
vantagens económicas oferecidas por cada um deles à farmácia. As encomendas aos 
distribuidores grossitas são efetuadas diariamente, e as encomendas aos laboratórios são, 
normalmente, mais esporádicas ou periódicas [5].  

A escolha dos fornecedores para manutenção dos stocks, tem por base um conjunto 
de critérios, adequados às necessidades de cada farmácia. Os horários e periodicidade das 
entregas das encomendas, a variedade de produtos fornecidos, a satisfação dos pedidos e 
estado de conservação dos mesmos quando chegam à farmácia, facilidade de devoluções, 
condições de pagamento, bonificações e descontos no pagamento, são critérios que o 
responsável pelas compras equaciona na escolha.  

A FC, tendo em conta estes critérios, tem dois distribuidores grossitas: a Alliance 
Healthcare, pela variedade de produtos que apresenta, e a Cooprofar pelas condições 
financeiras oferecidas, sendo esta última a preferencial. Cada uma deles faz duas entregas 
diárias (salvo quando a farmácia se encontra de serviço, em que fazem três entregas diárias). 

Durante o estágio foram-me explicados todos estes processos e pude assistir à 
realização de encomendas.  

2.2.3.1 – Realização de encomendas 
São realizadas encomendas diariamente pela FC, sendo que estas são feitas duas 

vezes por dia: uma deve ser efetuada até às 13h, para que se receba a mesma no período da 
tarde, e a outra deve ser efetuada até ao final da tarde, sendo rececionada no dia seguinte de 
manhã. Estas encomendas diárias são geradas automaticamente pelo SIFARMA 2000 numa 
proposta de encomenda, tendo m conta os stocks mínimos definidos para os diferentes 
produtos. Esta proposta é analisada pelo farmacêutico responsável, que a transmite, com ou 
sem alterações, ao fornecedor. O programa permite também verificar se o grossista tem 
algum tipo de campanha em vigor para os produtos na encomenda.  
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É possível transferir produtos esgotados ou temporariamente em falta num 
determinado fornecedor para outro, de forma a que não haja falta na farmácia de nenhum 
produto em particular.  

São lançados regularmente produtos novos no mercado, ou aparecem em alguns 
atendimentos prescrições ou pedidos por parte dos utentes de medicação da qual a farmácia 
não possui stock mínimo. Nestes casos, efetuam-se encomendas por telefone, caso se 
pretenda ter a certeza que o produto vem e quando vem, utiliza-se o gadget da Cooprofar, 
instalado nos vários computadores da FC, que permite verificar se o produto está ou não 
disponível ou se tem bonificações, ou então faz-se uma encomenda instantânea na Alliance 
Healthcare através da ficha do produto em falta.  

Nos dias que correm, e com o número grande de medicamentos que estão esgotados, 
a FC tem uma lista de medicamentos regularmente em falta que tenta ter sempre stock em 
número elevado. Esta lista é diariamente pedida por telefone aos fornecedores (por vezes, há 
produtos que só são disponibilizados se pedidos por esta via). Quando um produto se 
encontra mesmo esgotado e um utente precisa dele, também se pode recorrer ao empréstimo 
por farmácias vizinhas, caso estas tenham o produto em stock.  

Para além dos distribuidores grossistas, as encomendas podem ser feitas diretamente 
ao laboratório, ou à pessoa que os representam, os delegados de informação médica, que são 
responsáveis pela apresentação dos produtos à farmácia, das condições da compra e 
negociação de possível encomenda.  

No estágio, e sobretudo durante o atendimento, fiz por diversos pedidos pontuais 
pelos métodos descritos.  

2.2.3.2 – Receção e conferência de encomendas 
Todas as encomendas rececionadas na FC estão acompanhadas da fatura original e 

duplicado da mesma, com a descrição detalhada dos produtos pedidos e enviados. Para se 
dar entrada da respetiva encomenda, procede-se no SIFARMA 2000 à receção de mesma, 
inserção do respetivo número de fatura, e efetua-se a leitura ótica dos códigos de barras dos 
produtos enviados.  

Após leitura de todos os produtos, conferem-se quantidades, Preço de Faturação 
(PF), prazos de validade e Preço de Venda ao Público (PVP). Importante salientar que é 
importante conferir se o PVP é igual ao Preço Impresso na Cartonagem (PIC), sendo que, 
quando há alteração de PVP e ainda há stock do produto, vende-se primeiro o produto com 
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o preço mais antigo. Deve também verificar-se a integridade das embalagens, e se os 
produtos de frio foram efetivamente transportados nas condições necessárias.  

Em produtos sem PVP fixado, é a farmácia que determina o preço, com base no PF 
e na margem de lucro estabelecida.  

Após todas estas verificações, é confirmada a receção da encomenda, e são impressos 
os códigos de barra para os produtos com PVP fixado pela farmácia. Estas etiquetas não 
devem ser coladas em locais da caixa com informações relevantes do produto para o utente, 
como prazo de validade e lote, composição, alertas de segurança, instruções de uso… 

Quando são detetados erros na encomenda, como produtos faturados e não enviados, 
caixas danificadas, produtos enviados e não faturados ou enviados trocados, a FC entra em 
contacto com o grossista de forma a corrigir o problema.  

As faturas originais são organizadas numa capa para posterior envio para a 
contabilidade no final de cada mês, sendo que precisam de ser arquivadas na farmácia por 
um período de 10 anos. 

Durante o primeiro mês do meu estágio, foi esta a minha tarefa principal: receção, 
conferência e arrumo dos produtos nos locais respetivos. Estas funções permitiram-me a 
familiarização com o sistema informático e um primeiro contacto com os produtos e 
existências da farmácia, assim com os seus locais de armazenamento e respetivos nomes.  

No que diz respeito a estupefacientes e psicotrópicos compreendidos nas tabelas I, 
II, III com exceção da II-A, anexas ao Decreto-Lei nº15/93 de 22 de janeiro, a sua encomenda 
é feita como qualquer outro produto. Na entrega da encomenda, o fornecedor envia uma 
requisição específica para estes produtos, original e duplicado, juntamente com a fatura da 
encomenda (a Cooprofar envia a requisição com a encomenda, a Alliance Healthcare envia 
a requisição mensalmente de todos os produtos). Estas requisições são assinadas, datadas e 
carimbadas pela diretora técnica, ficando o original arquivado na farmácia por um período 
de 3 anos e o duplicado é enviado ao fornecedor como confirmação da receção destes 
produtos.  

2.2.3.3 - Armazenamento 
É importante a correta organização do espaço e dos produtos para o bom 

funcionamento da farmácia. Esta organização é feita tendo em conta as características dos 
produtos, de modo a garantir que os produtos sejam corretamente armazenados, tendo em 
conta as condições necessárias ao seu armazenamento (temperatura, luz e humidade ideias).  
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Os produtos de frio são os primeiros a ser arrumados, sendo organizados primeiro 
tendo em conta a regra FEFO e, seguidamente, a regra FIFO.  

A organização por ordem alfabética e ordem crescente de dosagem, como 
anteriormente descrita, é também tida em conta na arrumação e armazenagem dos produtos.  
3 – Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é considerada um ato farmacêutico, desempenhando o 
farmacêutico um papel fundamental para aumentar a segurança, a adesão à terapêutica e a 
sua efetividade. Esta dispensa é muito mais do que a simples cedência do medicamento. 

As BPF estabelecem que esta dispensa deve ocorrer depois de cuidadosa avaliação 
de toda a medicação necessária em regime de automedicação ou por prescrição médica, 
medicação esta que deve ser acompanhada de toda a informação indispensável para o uso 
correto dos medicamentos. O farmacêutico avalia assim a medicação dispensada e tenta 
identificar e resolver possíveis problemas, como interações medicamentosas ou reações 
adversas, tentando evitá-los, promovendo assim a adesão à terapêutica, garantindo a sua 
segurança e eficácia terapêutica [1]. 

O artigo 113 do capítulo VII do Decreto-Lei nº176/2006 de 30 de agosto, estabelece 
que os medicamentos podem ser divididos em: Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
(MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), de venda exclusiva 
ou não em farmácia [5].    

3.1 – Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
Um MSRM define-se como um medicamento que apenas pode ser dispensado 

mediante apresentação de prescrição médica, segundo o Estatuto do Medicamento. Os 
medicamentos que precisam de receita médica têm as seguintes características [5]: 

 Constituem um risco direto ou indireto para a saúde do utente quando 
utilizados sem vigilância médica ou quando utilizados frequentemente e em 
quantidades consideráveis para fins distintos daquele a que se destinam; 

 Contêm substâncias cuja atividade ou reações adversas necessitam de 
avaliação aprofundada; 

 Destinam-se a ser administrados por via parentérica.  
Este tipo de medicamentos constitui o grande volume de vendas da farmácia, 

contribuindo assim para a maioria da sua faturação.  
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O farmacêutico deve estar atento a diversos parâmetros nestas receitas, não só para 
evitar erros associados ao uso da medicação, mas também para cumprir toda a legislação 
associada a esta dispensa.  

Inicialmente deve fazer-se uma confirmação da validade e autenticidade da receita, 
sendo que se analisa depois a medicação prescrita e, caso se detete alguma anomalia na 
receita, o farmacêutico deve entrar em contacto com o médico prescritor para que se encontre 
a solução que mais beneficie o utente e o seu bem-estar.  

As receitas médicas atuais devem ser prescritas em suporte informático, eletrónicas, 
sendo que neste momento se tentam introduzir as receitas eletrónicas sem papel, mas durante 
o meu estágio, não tive oportunidade de contactar com as mesmas. No entanto, ainda é 
possível a prescrição manual mediante uma série de exceções: falência informática, 
inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio e prescrição até 40 receitas por mês [5]. 

As receitas podem ser de via única, com validade de 30 dias, ou de três vias de 
utilização, com validade de 6 meses, consoante a medicação em causa.  

Outra situação a ter em conta aquando do aviamento da receita é a existência ou não 
de exceções na prescrição, havendo 3 situações possíveis [5]: 

 Exceção a): medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 
 Exceção b): intolerância ou reação adversa prévia; 
 Exceção c): continuação do tratamento superior a 28 dias.  

No caso das exceções a) e b), o medicamente prescrito na receita não pode ser 
substituído por outro. Na exceção c), o utente pode optar por medicamentos equivalentes 
com um PVP igual ou inferior ao que foi prescrito [6]. 

3.1.1 – Aviamento de receitas 
No aviamento de receitas, há que ter em conta os seguintes fatores [7]: 
 Número de receita e respetivo código legíveis; 
 Identificação e assinatura do médico prescritor; 
 Nome e número de utente; 
 Data da prescrição; 
 Período da validade; 
 Regime especial de comparticipação, quando aplicável; 
 Identificação do medicamento por Denominação Comum Internacional 

(DCI), dosagem, apresentação, forma farmacêutica, número de embalagens e 
posologia.  
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Após validar os fatores acima descritos, procede-se à dispensa dos medicamentos 
prescritos, garantindo sempre que o utente possui toda a informação disponível para um 
seguimento terapêutico correto. Insere-se a receita eletrónica por leitura do respetivo número 
da mesma, e os produtos são inseridos automaticamente pelo SIFARMA 2000. Quando a 
prescrição é feita por DCI, deve ler-se o código da caixa dispensada no local respetivo da 
prescrição. Quando a receita não permite o aviamento daquele medicamento, o sistema não 
insere o mesmo no sistema. A comparticipação é automática (salvo seguros de saúde ou 
receitas especiais que serão pormenorizadas adiante). Na receita manual, lêem-se 
diretamente os códigos das caixas dos medicamentos prescritos, introduz-se o código 
referente ao organismo de comparticipação e, caso se aplique, a portaria. O sistema pede 
depois os dados do utente (nome e número de contribuinte), e é impresso o recibo respetivo, 
bem como documento de faturação no verso da receita, que precisa ser assinado pelo utente 
que garante que lhe foram dispensados os medicamentos descritos. A receita é depois 
conferida, carimbada, assinada e datada pelo farmacêutico que a aviou.  

O sistema permite também fazer vendas suspensas ou a crédito. Nestas situações, a 
fatura é apenas emitida quando a venda suspensa ou o crédito são regularizados, sendo que 
o utente fica apenas com um comprovativo da respetiva venda. Vendas suspensas são 
aquelas em que a receita não é fechada na hora, quer pela farmácia não possuir no momento 
toda a medicação prescrita, quer por vontade do utente em não levantar a medicação de uma 
só vez.  

3.1.2 – Receita eletrónica 
A receita eletrónica é um conceito que pretende facilitar a faturação e dispensa dos 

medicamentos aos utentes. A receita eletrónica com papel é a mais amplamente utilizada, e 
já foi descrito acima o seu funcionamento. Em relação à receita eletrónica sem papel, este 
sistema foi implementado em março de 2015 e consiste no acesso à prescrição através do 
cartão do cidadão do utente.  

Este sistema apresenta inúmeras vantagens como um combate à fraude mais eficaz, 
uma maior segurança na dispensa, uma vez que o sistema permite dupla verificação das 
embalagens fornecidas para garantir que o que vem prescrito é realmente o que é fornecido, 
para além do não desperdício de papel. Este sistema permite também ao utente aviar 
diferentes medicamentos em diferentes farmácias, caso o utente assim o decida. Também 
não é necessário a inserção do organismo de comparticipação, sendo este assumido pelo 
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sistema automaticamente. Há maior segurança no receituário e menor probabilidade de erro, 
e o tempo dispensado na conferência do receituário torna-se mais simples e rápido. 

Infelizmente, durante o estágio, não contactei com este tipo de receita, sendo que 
ainda não parece ser muito popular entre os médicos.  

3.1.3 – Entidades de comparticipação 
O regime de preços d MNSRM e de MSRM é fixado no Decreto-Lei nº176/2006 de 

30 de agosto. É da responsabilidade do INFARMED regular e autorizar o preço dos 
medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) [5]. 

A percentagem de comparticipação de cada medicamento é determinada em função 
da sua classificação farmacoterapêutica, sendo que o Estado comparticipa numa 
percentagem do preço dos medicamentos que varia entre os 90%, 69%, 37% e 15%. Em 
determinados casos podem existir regimes especiais de comparticipação, em que esta é 
superior, como é o caso de pensionistas, utentes que possuam outros subsistemas de saúde 
complementares de comparticipação além do SNS e utentes com patologias especiais [8].  

3.1.4 – Medicamentos Genéricos: Sistema de preços de referência 
Define-se Medicamento Genérico (MG) como medicamento que possui a mesma 

composição qualitativa e quantitativa de substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e 
onde a bio equivalência com o medicamento de referência foi demonstrada em estudos de 
biodisponibilidade e possuem, nas embalagens, a inscrição “MG”. A prescrição é feita do 
DCI e com discriminação da dose e forma farmacêutica [5,9].  

 A comparticipação dos MG segue um sistema de preços de referência, que 
corresponde à média dos cinco preços mais baixos dentro de Grupos Homogéneos (GH). 
GH são medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 
ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, no qual se inclua pelo menos 
um medicamento genérico existente no mercado, podendo incluir diferentes tamanhos de 
embalagens. Cada GH possui um preço de referência, sendo sobre este feita a 
comparticipação pelo Estado. O valor a pagar pelo utente será a diferença entre o PVP de 
referência e o valor pago pela entidade comparticipante. O utente pode optar por levar um 
medicamente genérico mais caro ou o de marca, pagando mais por isso e desde que ambos 
pertençam ao mesmo GH [9]. 
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3.1.5 – Projeto “Via Verde do Medicamento” 
Este projeto tem como objetivo melhorar o acesso a medicamentos pertencentes à 

lista de medicamentos cuja exportação/distribuição intracomunitária, é sujeita a notificação 
prévia ao Infarmed. Este projeto nasce da colaboração com as associações do setor do 
medicamento, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA), Associação 
Nacional das Farmácias (ANF), Associação de Grossitas de Produtos Químicos e 
Farmacêuticos (GROQUIFAR) e Associação de Farmácias Portuguesa (AFP). 

Este projeto consiste numa via excecional de aquisição dos medicamentos 
abrangidos (Anexo 1), que pode ser ativada quando a farmácia não tem stock do 
medicamento pretendido.  

A farmácia coloca a encomenda Via Verde ao distribuidor aderente, com base numa 
receita médica válida. O distribuidor satisfaz o pedido com o stock reservado para este canal, 
atribuído pela titular de autorização no mercado do medicamento.  

3.1.5 – Verificação de receitas e faturação 
A cada receita e, de acordo com o respetivo plano de comparticipação, é atribuído 

um número, um lote e uma série. Posteriormente estas são separadas por lotes e organizadas 
de acordo com o seu número, sendo que cada lote possuí 30 receitas, para posterior faturação. 

Todos os meses, estes lotes de receitas são enviados para o Centro de Conferência de 
Faturas (CCF) do SNS, ou para a ANF quando são outros organismos que não SNS. A ANF 
trata do envio para os respetivos organismos.   

Estas receitas são todas conferidas, confirmadas, para garantir que todos os detalhes 
já descritos foram cumpridos. Após conferência e organização do lote, é impresso um 
verbete de identificação do lote, que é carimbado e anexado ao mesmo. Este documento 
possui o nome e código da farmácia, o mês e ano respetivos, o plano de comparticipação, 
número do lote, de receitas, o PVP, o valor pago pelo utente e a comparticipação pelo 
organismo respetivo.    

 Quando o CCF deteta alguma incorreção ou anomalia nas receitas, estas são 
devolvidas à farmácia, juntamente com documento justificativo dessa mesma devolução e 
resumo relativo aos valores de comparticipação. Estas receitas devolvidas podem ser 
novamente revistas e, caso seja possível a sua correção, corrigem-se e são reenviadas no mês 
seguinte de forma a evitar perdas nos valores das respetivas comparticipações.  

No meu estágio, todos os meses organizava estas receitas por lotes e respetivos 
organismos de comparticipação, conferi também vários lotes, e fiz emissão de verbetes sob 
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supervisão de elementos da equipa da FC. Esta é uma tarefa bastante interessante, uma vez 
que permitiu contactar com os diferentes organismos e subsistemas de saúde que todos os 
dias aparecem. 

3.2 – Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
Os medicamentos que não cumprem os requisitos acima descritos para os MSRM 

são considerados MNSRM. Os MNSRM não são, por norma, comparticipados, salvo nos 
casos previstos na legislação que define o regime de comparticipação do Estado no preço 
dos medicamentos [5]. 

A utilização destes medicamentos é uma parte integrante do sistema de saúde, sendo 
que esta utilização deve estar limitada a situações clínicas bem definidas e autolimitadas e 
deve efetuar-se de acordo com as especificações estabelecidas. Como o próprio nome indica, 
estes medicamentos não necessitam de prescrição médica, sendo utilizados na sua maioria 
para o alívio de sintomas menores, estando por isso muito associados ao ato de 
aconselhamento farmacêutico e automedicação. 

O conceito é automedicação utilização quando é feita uma utilização de MNSRM de 
forma responsável e no sentido de promover o alívio e/ou tratamento de sintomas 
passageiros, com ou sem aconselhamento por parte de profissionais de saúde [10]. O 
farmacêutico deve estar particularmente atento a estas situações, uma vez que os utentes 
podem facilmente tomar medicação em doses exageradas ou sem o aconselhamento 
adequado, o que pode ter consequências não só em termos de efeitos secundários e interação 
medicamentosa, mas também porque pode mascarar sintomas de outras patologias que 
necessitem de tratamento e avaliação médica. Desta forma, o papel do farmacêutico é muito 
importante e de grande responsabilidade de forma a fazer um aconselhamento correto e 
adequado a cada situação e utente.  

No dias que correm, tanto devido à crise económica como à facilidade para recorrer 
à farmácia para aconselhamento, esta torna-se um local muito acessível a toda a população, 
recorrendo os utentes com muita frequência ao farmacêutico, devendo este estar 
devidamente preparado para a indicação farmacêutica, dispondo de um conhecimento 
científico vasto [11]. 

Para evitar os problemas descritos associados à medicação, é necessário conhecer 
bem a história clínica do utente, bem como a medicação que este habitualmente faz. Existem 
grupos com os quais é necessário ter cuidado acrescido, como é o caso de bebés/crianças, 
grávidas, idosos e pessoas com doenças crónicas, nem sempre sendo possível aconselhar 
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MNSRM. Em alguns casos, conselhos práticos não farmacológicos podem ajudar na 
resolução do problema, noutros casos, o mais indicado é encaminhar o utente para o médico.  

No aconselhamento farmacêutico, o profissional responsabiliza-se pela indicação de 
medidas não farmacológicas, e/ou seleção de ou dos MNSRM com vista ao alívio ou 
resolução do problema de saúde que o utente apresenta.  

No meu estágio foram várias as vezes em que me foi pedida a opinião mediante 
descrição de sintomas por parte do utente. Foram várias as ocasiões em que me pediram algo 
para a dor de garganta, “pingo no nariz”, algo para a congestão nasal ou para a tosse, dores 
de costas ou noutro qualquer local, entre outras, algo para o herpes ou para a indisposição 
após refeições. Antes do aconselhamento, é sempre necessário perceber qual a condição real 
do utente, se tem outros problemas de saúde ou se está grávida ou a amamentar, se toma 
outras medicações com as quais os MNSRM possam interferir, se ao melhorar o problema 
do utente, não estamos a piorar outro… Para além desta avaliação de extrema importância, 
é depois essencial promover o uso correto, racional e seguro do medicamento, dando todas 
as informações ao utente necessárias para que tal aconteça.  

3.3 – Psicotrópicos e Estupefacientes 
Os psicotrópicos e estupefacientes são um grupo de substâncias de elevada 

importância devido à possibilidade de emprego em áreas como a oncologia ou terapêutica 
da dor, e exibirem propriedades específicas como atuarem no Sistema Nervoso Central 
(SNC) onde alteram as funções cerebrais e, temporariamente, a perceção, o humor, o 
comportamento e a consciência, terem uma margem terapêutica estreita, e provocarem 
dependência física e/ou psíquica. Devido a estas características, esta medicação deve 
obedecer a legislação especial, evitando o uso para fins ilícitos ou abusivos. O Decreto-Lei 
nº 15/93, de 22 de janeiro define, a nível jurídico a aquisição, distribuição, prescrição e 
dispensa destas substâncias. Esta legislação tem como objetivo o controlo da utilização 
destes produtos, evitando o seu uso para fins diferentes daqueles a que se destinam, o 
combate ao tráfico e o estabelecimento de regras para fiscalização e penalização [12].  

A dispensa destes medicamentos está sujeita a legislação mais apertada, sendo que 
há vários critérios que precisam de ser cumpridos. Estes fármacos encontram-se me armário 
fechado para restringir o seu acesso e são de venda exclusiva com receita médica. A dispensa 
é feita mediante apresentação de identificação por parte de quem vem levantar a medicação 
e este tem de ser maior de idade. O farmacêutico preenche no SIFARMA 2000 o nome e 
morada e o número de cartão de identificação de quem vem levantar a receita, identifica o 
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médico prescritor, e preenche também nome e morada do utente a quem a receita se destina. 
Aquando da finalização da dispensa, os dados do adquirente são impressos na receita, que é 
assina pelo mesmo. São também impressos dois talões com todos os dados introduzidos que 
precisam ser anexados a uma cópia da receita.   

As farmácias devem enviar as cópias das receitas eletrónicas cujos medicamentos 
constam das tabelas I e II, anexas com talões de venda de estupefacientes e psicotrópicos até 
ao dia 8 do mês seguinte ao INFARMED.  

Durante o estágio aviei várias receitas com estas substâncias.  
3.4 – Medicamentos Manipulados 
Nem sempre, e apesar no número elevado de medicamentos existentes no mercado, 

estes são adequados a necessidades mais específicas de determinados pacientes. Isto 
acontece por exemplo na pediatria ou geriatria, em casos em que tenham de se adaptar doses 
não existentes no mercado, ou quando se necessita adaptar a via de administração, por 
exemplo.  

Define-se como medicamento manipulado qualquer fórmula magistral ou preparado 
oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [13]. 

A preparação de medicamentos manipulados nas farmácias rege-se pelas boas 
práticas de preparação, constantes na Portaria nº594/2004 de 2 de junho e que incidem em 
oito vertentes essenciais: pessoal, instalações e equipamentos, documentação, matérias-
primas, materiais de embalagem, manipulação, controlo de qualidade e rotulagem.  

A receita do medicamento do manipulado é da competência do médico e deve apenas 
constar nessa receita apenas esse medicamento. Nas receitas manuais, essa prescrição vem 
acompanhada da indicação FSA (Fazer Segundo a Arte) ou manip. (manipulado). As receitas 
eletrónicas assumem a categoria MM (Medicamento Manipulado). 

Na FC, apesar de existir um laboratório equipado com o material e condições 
descritos na lei, não se procede à preparação de medicamentos manipulados. A razão centra-
se no facto de haver poucas prescrições destas formulações, não compensando 
economicamente à farmácia a aquisição de produtos para a preparação das mesmas. Quando 
estas prescrições chegam à farmácia, a FC pede a farmácias no concelho do Porto a sua 
preparação, sendo depois esta enviada via distribuidor grossista. Durante o meu estágio não 
convivi por isso com esta realidade, sendo que, no entanto, o constante neste relatório me 
foi explicado.   
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3.5 – Outros produtos disponíveis na farmácia  
Estes são produtos que podem ajudam a melhorar outra situações. Nos dias que 

correm, muitos destes produtos existem também à venda em grandes superfícies, no entanto, 
o papel da farmácia pode continuar a ser essencial, uma vez que existem na farmácia 
profissionais qualificados para fornecer o melhor atendimento, acompanhado dos devidos 
conhecimentos técnicos e científicos. O farmacêutico, para além de ser um especialista do 
medicamento, tem também formação na área dos dispositivos médicos, cosmética e higiene 
corporal, produtos fitoterapêuticos, suplementos alimentares, produtos dietéticos e produtos 
para alimentação especial, medicamentos para uso veterinário, puericultura, entre outros. 

3.5.1 – Dispositivos médicos 
O Decreto-Lei nº145/2009 de 17 de junho, legisla estes produtos e indica que, um 

dispositivos médico é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo, 
utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito não seja atingido por meio 
farmacológico, metabólico ou imunológico e destino a ser usado em seres humanos para fins 
de [14]: 

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

ou deficiência; 
 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 
 Controlo da conceção. 

Dos dispositivos médicos mais dispensados na FC, destacam-se os termómetros, 
testes de gravidez, seringas, ligaduras ou material de penso, pensos de ostomia e urostomia, 
nebulizadores, entre outros. Para cada um destes dispositivos, é importante dar o 
aconselhamento devido sobre o seu funcionamento ao utente, sendo que por diversas vezes 
o fiz durante o meu estágio.  

3.5.2 – Produtos cosméticos e de higiene corporal 
Os Produtos de Cosmética e Higiene Corporal (PCHC), regulamentados pelo 

Decreto-Lei nº189/2008 de 24 de setembro, são definidos como produtos destinados ao 
contacto com várias partes do corpo, nomeadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, 
unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e mucosa bucal, com a finalidade 
de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, 
manter em bom estado ou corrigir os odores corporais [15]. 
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Na FC estão disponíveis uma série destes produtos, organizados por produtos de 
cosmética de rosto e corporais, produtos de lavagem corporal e íntima, produtos para o 
cabelo, para os dentes e higiene da boca, produtos específicos para os pés, entre outros.   

3.5.3 – Produtos fitoterapêuticos 
Vários produtos se enquadram nesta categoria. Chás, comprimidos, ampolas, cada 

um deles com diversas e diferentes funções no organismo humano, tendo a particularidade 
de serem derivados de plantas ou substâncias derivadas destas [5]. 

Nesta categoria, os produtos mais requisitados na FC são os produtos com valeriana, 
conhecida pelas suas capacidades ansiolíticas e sedativas, os laxantes de sene, como o 
Pursennide®, Bekunis®, ou Agiolax®, e outras infusões, nomeadamente para os gases das 
crianças.  

3.5.4 – Suplementos alimentares 
Suplementos alimentares são produtos ricos em nutrientes, como vitaminas, 

minerais, aminoácidos ou ácidos gordos que, associados a um estilo de vida saudável, 
ajudam no bem-estar do utente. Existe uma grande variedade de suplementos alimentares, 
com diversas funções como ajuda na memória e concentração, reforço de ossos e 
articulações, suplementos desportivos, que ajudam à manutenção do peso, etc.  

Estes suplementos não são controlados pelo INFARMED, mas pelo Ministério da 
Agricultura, não tendo por isso legislação tão controlada como a maioria dos produtos da 
farmácia.  

Durante o meu estágio, e devido à polémica sobre o conhecido suplemento alimentar 
vendido pela televisão e a Ordem dos Farmacêuticos, fui muitas vezes questionada sobre a 
importância dos suplementos, o seu funcionamento, esclarecimentos gerais sobre os 
produtos em si.  

3.5.5 – Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 
Os produtos dietéticos, legislados pelo Decreto-Lei nº216/2008 de 11 de novembro, 

podem ser definidos como produtos alimentares que possuem um valor nutritivo exclusivo 
ou predominante, e que se destinam a complementar ou substituir parcialmente alimentos 
habituais ou a satisfazer necessidades nutritivas em indivíduos com perturbação da normal 
assimilação ou metabolismo [16].  

Os produtos dietéticos que mais se dispensam na FC são o Fortimel®, Fresubin® e 
Cubitan®. 
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Os produtos alimentares destinados a uma alimentação especial são aqueles que, 
devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem 
claramente dos alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados às necessidades 
nutricionais especiais de determinadas categorias de pessoas. Estes produtos são legislados 
no Decreto-Lei nº74/2010 de 21 de junho [17]. 

Os produtos que se inserem neste grupo com expressão na FC são essencialmente os 
leites para bebés (existem várias fórmulas conforme necessidade do bebé).   

3.5.6 – Medicamentos e produtos para uso veterinário 
Os produtos para uso veterinário são essenciais para a defesa da saúde e do bem-estar 

dos animais e para a manutenção da saúde pública. São preparações que se destinam a serem 
aplicadas em animais, para prevenção e/ou tratamento de doenças e dos seus sintomas e para 
correção ou modificação de funções orgânicas. 

Quanto à sua dispensa, estes produtos podem ser divididos em categorias: 
medicamentos sujeitos ou não sujeitos a receita médica e ainda medicamentos de uso 
veterinário exclusivo [18]. 

Na FC existe uma montra designada por “Espaço Veterinário”, com todo o tipo de 
produtos destinados aos animais. Os medicamentos mais procurados são os desparasitantes 
internos e externos para cães e gatos, vitaminas e minerais para aves (galinhas e pombos).  
4 – Serviços e cuidados de saúde prestados pela Farmácia Conceição 

4.1 – Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 
 Nos dias de hoje, as farmácias não são só locais de dispensa de medicamentos 

e outros produtos, mas são também um local muito procurado para controlar alguns 
parâmetros relevantes para a saúde e bem-estar do utente. Para além do descrito, cada vez 
mais o utente tem um interesse acrescido acerca da sua saúde e, são frequentes as vezes em 
que, antes de recorrerem ao médico, recorrem à farmácia.   

 A pensar nisto, a FC tem à disposição dos utentes variados serviços 
relacionados com a determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos. A FC também 
dispões de uma balança eletrónica que determina peso, altura e IMC. Os utentes têm também 
a opção de medir a tensão e pulsação gratuitamente.  

 Os testes bioquímicos disponíveis na FC são medição da glicémia, do 
colesterol total e dos triglicerídeos. Os testes, assim com a medição da tensão arterial, são 
realizados na sala de atendimento personalizado, que possui todas as condições e material 
para que os mesmos se façam.  
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 São inúmeras as vezes em que os utentes fazem estes testes na farmácia. Por 
esta razão, durante o estágio, pude medir frequentemente estes parâmetros fisiológicos e 
bioquímicos aos utentes, assim como fazer o seguimento, se necessário sobre os mesmos. 
Perceber se o utente faz ou não medicação e de que tipo, aconselhar as medidas não 
farmacológicas de prevenção, manutenção ou adjuvantes a tratamento implementado, ou, se 
for o caso, encaminhar o doente para o médico, são conselhos revelam a importância destes 
testes na farmácia e da profissão de farmacêutico.   

 A FC possui um cartão da farmácia para que os resultados possam ser 
anotados e o doente fique assim com um registo da sua evolução para os diferentes 
parâmetros medidos.   

4.2 – Administração de vacinas e injetáveis 
Este é um serviço ao dispor dos utentes na farmácia. Na FC são administradas vacinas 

não contempladas no Plano Nacional da Vacinação e outros medicamentos injetáveis. Esta 
administração só pode ser realizada por farmacêuticos que possuam formação adequada à 
mesma, com curso de administração de injetáveis.  

Para esta administração, utiliza-se a sala de atendimento personalizado, onde o 
farmacêutico possui todo o material e condições para esta realização e o utente tem a 
privacidade necessária à administração. 

Durante o estágio, pude assistir à administração da vacina antigripal a inúmeros 
utentes, assim como administração de anti-inflamatórios e relaxantes musculares, 
enoxaparina, ou outras vacinas não constantes no Plano Nacional de Vacinação.   

4.3 - VALORMED 
A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos, criada em 1999, com a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. 
Resultou da colaboração entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias em face 
da sua consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo [19].  

Esta sociedade é constituída pelos diversos agentes da cadeia do medicamento, 
nomeadamente a APIFARMA, a ANF e a GROQUIFAR. É tutelada pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), licenciada pelos Ministérios do Ambiente e da Economia 
para a gestão do Sistema Integrado da Gestão de Resíduos de Embalagem de Medicamentos 
(SIGREM) [19]. 

Esta intervenção abrange, não apenas a recolha de embalagens vazias e produtos fora 
de uso entregues pelos cidadãos nas farmácias comunitárias ou gerados nas farmácias 
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hospitalares, mas também das embalagens de medicamentos e produtos de uso veterinário 
provenientes de explorações agrícolas. Os cidadãos, através dos contentores que se 
encontram instalados nas farmácias, depositam as embalagens vazias e medicamentos fora 
de uso num sistema cómodo e seguro [19].  

Este tipo de resíduo deve ser considerado como resíduo especial, recolhido 
seletivamente e sob controlo farmacêutico para depois ser processado em estações de 
tratamento adequadas [19].   

 Quando o contentor está completo, é preenchida a ficha do mesmo com o 
nome da farmácia e número da ANF, peso do contentor e rúbrica do profissional que fecha 
o mesmo. Esta ficha é preenchida em triplicado, ficam uma das folhas na farmácia e outras 
duas seguem com o contentor, recolhido por um dos distribuidores grossistas.  

 É frequente os utentes da FC trazerem estes produtos para a VALORMED, 
tendo eu durante o estágio, procedido várias vezes ao fecho e envio dos mesmos para o 
distribuidor grossita.  

4.4 – Farmacovigilância  
A farmacovigilância, segundo o Decreto-Lei nº301/2007 de 31 de agosto, deve ser 

uma prática constante a cada profissional de saúde no âmbito de identificar, avaliar e prever 
os riscos do uso de medicamentos e dispositivos médicos comercializados, de modo a alertar 
para as possíveis reações adversas, devendo as farmácias reportar ao Infarmed [20]. 

O farmacêutico deve cooperar no sistema de farmacovigilância, com o objetivo 
principal de otimizar o benefício dos medicamentos, minimizando os riscos. 

Durante o estágio, foi reportado por uma utente um problema com umas tiras para 
medição da glicose. O referido problema foi comunicado ao laboratório e, passado uns dias, 
foi publicado no site do Infarmed o Alerta de Segurança para essas mesmas tiras. Foi assim 
comunicado à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed o problema relatado 
pela utente.  
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TEMAS DESENVOLVIDOS NO ESTÁGIO – PARTE II 
 
1 - Sarna 

1.1 - Enquadramento 
A escabiose ou vulgarmente chamada sarna, é uma doença relativamente comum na 

área de influência da Farmácia Conceição, sendo que todos os anos existem cerca de 1 a 2 
famílias afetadas pela mesma. Durante o meu período de estágio, uma família local recorreu 
à farmácia referindo este problema. 

1.2 - O que é a Escabiose? 
A sarna é uma infeção da pele provocada por uma parasita, o ácaro Sarcoptes scabiei 

var. hominis. Este parasita microscópico aloja-se sob a pele do hospedeiro, onde consegue 
sobreviver e reproduzir-se. Os sintomas mais comuns são o prurido intenso e o aparecimento 
de pequenas borbulhas na pele. A doença é contagiosa pelo contato direto e prolongado com 
a pele do doente infetado. Pode propagar-se rapidamente em locais com grande densidade 
de pessoas, como por exemplo lares, infantários ou escolas, prisões, onde surtos de escabiose 
são com alguma frequência detetados [21]. 

1.3 - Agente patológico 
O ácaro Sarcoptes scabiei var. hominis é um artrópode da classe Arachnida. O ácaro 

aloja-se sob a camada superior da pele sem, no entanto, atravessar o estrato córneo. 
Aparecem na pele pequenas rugosidades com cerca de 1 a 3 cm, que correspondem às tocas 
ou galerias subepidérmicas onde o ácaro se encontra [21].     

 
Figura 1: Ácaro Sarcoptes scabiei var. hominis [a,b] 
A escabiose aparece também noutras espécies animais como cães, gatos, porcos ou 

cavalos, causada por outras espécies de ácaros. Estas diferentes espécies podem infetar o 
homem sem, no entanto, se multiplicarem, causando assim doença autolimitada [21]. 
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O ciclo de vida deste parasita (direto e monoxénico), inclui 4 fases: ovo, larva, ninfa 
e adulto. Na figura 2, podemos analisar o ciclo de vida deste parasita:  

1. As fêmeas depositam 2 a 3 ovos por dia no local onde se alojam; 
2. Os ovos são ovais, com cerca de 0.10-0.15 mm de comprimento e permanecem 

3 a 4 dias a maturar; 
3. Os ovos eclodem e a larva, que tem 3 pares de membros, migra até à superfície 

da pele, e aloja-se depois no estrato córneo intacto onde constrói nova toca, 
praticamente invisível, a que se dá o nome de bolsa de muda; 

4. As larvas transformam-se em ninfas com 4 pares de membros; 
5. As ninfas crescem e transformam-se em ácaro adulto, que é redondo e invisível 

a olho nú, sendo que as fêmeas têm cerca do dobro do tamanho dos machos. 
Quando macho e fêmea se encontram nas galerias dá-se o acasalamento [21,22]. 

Figura 2: Ciclo de vida do parasita Sarcoptes scabiei var. hominis [21]. 
A fecundação ocorre apenas uma vez e deixa a fêmea fértil para o resto da vida. As 

fêmeas fecundadas, denominadas fêmeas ovígeras, migram para a superfície da pele até 
encontrarem um local para uma toca ou galeria permanente. A adesão à pele deve-se ao par 
anterior de membros, o qual possui uma ventosa ou ambulacro, que permite também a 
locomoção do ácaro. A fêmea ovígera vai pondo ovos à medida que cava galerias sob a pele, 
durante 1 a 2 meses (tempo de vida da fêmea). Cerca de 10% dos ovos, em condições 
favoráveis, evoluem até ácaros adultos. Os machos têm como único objetivo o acasalamento 
e raramente se conseguem observar. A fecundação da fêmea é extremamente efetiva na 
disseminação da sarna humana: em 3 meses, um macho e uma fêmea podem originar seis 
gerações, num total de cerca de um milhão de fêmeas e quinhentos mil machos [21,23].  

O homem constitui assim o hospedeiro definitivo desta parasitose, uma vez que, no 
homem, o parasita matura sexualmente, adquirindo a forma adulta e reprodutiva [22]. 
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1.4 - Transmissão 
A transmissão ocorre, na maioria dos casos, através do contacto da pele com a pele 

de pessoas infetadas, por transferência de fêmeas fecundadas. Pode também ocorrer 
transmissão por fómites, através da roupa, brinquedos, etc. A probabilidade de contágio é 
proporcional ao número de ácaros na pessoa infetada, assim com ao tempo de contacto com 
a mesma. Neste contexto, o contacto sexual é considerado um meio de transmissão de 
elevada importância em adultos [21,22,23]. 

                                      
Figura 3: Forma de transmissão da sarna e áreas do corpo mais afetadas [21].  

As regiões do corpo mais afetadas são: espaços interdigitais e pulsos. Cotovelos, 
axilas, pregas cutâneas sob os seios, cintura, joelhos, zona lombar, nádegas e zona púbica e 
rosto, couro cabeludo, pescoço, zonas palmar e plantar são também zonas comuns, 
representadas na figura 3 [21,23]. 

Fora do hospedeiro, S. scabiei sobrevive no meio ambiente de 24 a 36 horas à 
temperatura e humidade ambientes (21ºC; 40-80% humidade relativa), ou por períodos de 
tempo superiores a temperaturas mais baixas e humidades elevadas. No entanto, quanto mais 
tempo o ácaro passa fora do hospedeiro, menor é a sua capacidade de contágio [23]. Em 
climas temperados, como é o caso de Portugal, a escabiose é mais comum no Inverno, 
provavelmente devido a um maior aglomerado de ácaros que ocorre nestes meses e a uma 
maior sobrevida dos parasitas fora do hospedeiro a temperaturas mais baixas [25]. 
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1.5 - Epidemiologia 
 A sarna ou escabiose constitui um problema endémico e epidémico a nível 

mundial. A prevalência mundial é estimada em 300 000 milhões de casos. Alguns estudos 
sugerem que a sua incidência varia de acordo com fatores sociais e ambientais, sendo mais 
prevalente em locais mais pobres, com condições de saneamento e higiene deficitárias e onde 
o sobre crescimento demográfico é notado. No entanto, esta parasitose atinge indivíduos de 
ambos os sexos, de qualquer idade, etnia e nos mais variados níveis socioeconómicos 
[24,25,26].  

O risco de surtos e de escabiose complicada é elevado em instituições, como lares ou 
creches, populações carenciadas e indivíduos imunocomprometidos, sendo que estes últimos 
estão sujeitos a uma forma grave de escabiose denominada escabiose crostosa ou 
Norueguesa [25]. 

1.6 - Sintomas e Diagnóstico 
 O forte prurido e as erupções cutâneas são os principais sintomas, assim como 

vesículas e pápulas, acompanhadas de placas eczematosas, como apresentado na figura 4. O 
prurido é mais frequente durante a noite e após banhos quentes (a temperatura favorece o 
deslocamento do parasita na superfície cutânea). Devido ao prurido intenso, pode ocorrer 
infeção secundária por Staphylococcus aureus e/ou Streptococcus pyogenes [24,25]. 

Figura 4: Escabiose: lesões na mão [c].  
 O diagnóstico definitivo baseia -se na identificação microscópica do parasita 

ou de fragmentos deste, das fezes ou dos ovos após raspado tangencial de uma galeria [25,26]. 
1.7 - Tratamento 
Lindano tópico a 1%: atua possivelmente no sistema nervoso central do ácaro, 

provocando-lhe convulsões espasmódicas (folheto informativo brasileiro de Escabin®). O 
lindano foi o tratamento de primeira linha da sarna humana durante vários anos. Este fármaco 
encontra-se revogado em Portugal pelo seu perfil de efeitos secundários (crises convulsivas, 
espasmos, anemia) e devido às elevadas resistências à escala mundial [25,27]. 

Permetrina a 5%: atua nas células nervosas do parasita, causando-lhe paralisia e, 
consequentemente, a morte. Efetivo no ácaro e nos ovos. Considerado o fármaco mais eficaz 
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na redução do prurido e no tratamento da sarna humana. Uma aplicação é geralmente eficaz, 
estando no entanto contraindicado em grávidas e mães a amamentar. Em Portugal apenas 
está disponível a permetrina a 1% (Nix®), não havendo estudos que comprovem a sua 
eficácia nesta concentração [25,27]. 

Benzoato de Benzilo: atua provavelmente no sistema nervoso central do parasita. 
Pode causar irritação cutânea com sensação de ardência e queimadura, o que diminui a 
adesão à terapêutica. Aplica-se durante 3 dias consecutivos sobre a pele limpa, deixa-se 
secar, e faz-se segunda aplicação. Se necessário repetir este procedimento passados 7 a 10 
dias. Está contraindicado em grávidas, no aleitamento e em crianças com menos de 30 meses. 
Encontra-se comercializado sob o nome Acaribial® [25,27]. 

Crotamiton: atividade no parasita, ovos e larvas, utilizado como antipruriginoso 
posterior ao tratamento e com mecanismo de ação desconhecido. A FDA apenas aprova a 
sua utilização no adulto, sendo que pode ser útil em nódulos escabióticos em crianças. 
Aplica-se na pele após banho e secagem em 2 dias consecutivos. Pode ser necessária 
aplicação consecutiva até 5 dias ou repetição após uma semana. Em Portugal existem o 
Eurax® e o Scabicin® com crotamiton [25,27]. 

Enxofre a 6-10% em vaselina: ação escabicida com mecanismo de ação 
desconhecido. É o mais antigo composto na terapêutica, sendo barato, eficaz e com 
toxicidade baixa. A aplicação é feita após o banho, 3 dias consecutivos, e repetida após uma 
semana. É o tratamento de 1ª linha em grávidas, na amamentação e em crianças muito 
pequenas [25,27].   

Ivermactina oral: bloqueia a transmissão sináptica do parasita, causando a sua 
paralisia e morte. Indicado em casos de resistência aos escabicidas tópicos. O CDC e as 
recomendações europeias são de 200µg/kg com repetição passadas 2 semanas. Está 
contraindicado em crianças com menos de 15kg. Apenas existe para uso hospitalar [25]. 

Outros fármacos: podem ser utilizados anti-histamínicos para o controlo do prurido, 
assim como salicilatos e loções de calamina. Corticoides tópicos também podem ser 
utilizados após erradicação da parasitose. Antibióticos podem ser necessários no caso de 
infeções secundárias bacterianas [25].  

1.8 - Conselhos úteis 
 Instruções escritas pormenorizadas ao doente infetado: como aplicar os acaricidas, 

duração do prurido após tratamento, desinfestação de casas, etc. 
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 Tratamento simultâneo de todos os membros do agregado familiar (não necessário 
para animais) 

 Desinfeção dos fómites, como roupa, toalhas e brinquedos.   
 Tratamento das complicações da sarna [21,25]. 

1.9 - Caso Clínico 
Uma utente de 52 anos dirige-se à farmácia com queixas de comichão que se torna 

mais intensa durante a noite, comum também a um dos filhos. Refere que já teve outros 
episódios de sarna e mostra lesões interdigitais e nos pulsos. É aconselhada a consultar o seu 
médico de família. Volta mais tarde com prescrição de Acaribial® e é-lhe dada toda a 
informação pertinente sobre o tratamento familiar, assim como desinfestação dos fómites.  

 
2 - Síndrome de DRESS 

2.1 - Enquadramento 
Por vezes, durante a prática da profissão farmacêutica, deparamo-nos com casos cuja 

complexidade e, ao mesmo tempo, necessidade de esclarecimento de dúvidas e seguimento 
terapêutico do utente, nos desafiam os conhecimentos e a curiosidade. Uma utente que 
recorreu à farmácia dizendo ter Síndrome de DRESS, Drug Reaction with Eosinophila and 
Systemic Symptoms, é um desses casos.  

2.2 - O que é o Síndrome de DRESS? 
A designação de Síndrome de DRESS foi atribuída pela primeira vez em 1996 por 

Bocquet et al, descrevendo uma reação adversa potencialmente fatal a medicamentos, 
provocando um rash cutâneo, febre, linfoadenopatia, anormalidades hematológicas como 
eosinofilia e linfócitos atípicos, hepatite, e envolvimento de órgãos como rins, pulmões, 
coração e pâncreas. Estes sintomas não aparecem imediatamente após início da terapêutica, 
mas 2 a 6 semanas após o início da sua toma, e persistem ou agravam mesmo após 
descontinuação do tratamento. Estima-se que 1 em cada 1000 a 1 em cada 10 000 pessoas 
desenvolvam esta síndrome após exposição a medicamentos, apresentando uma taxa de 
mortalidade em 10-20% dos casos, a maioria devido a falha renal [28,29].  

2.3 - Fisiopatologia 
Os mecanismos de patogenicidade desta síndrome ainda não são bem conhecidos. 

No entanto, é proposta uma interação complexa entre 2 ou mais dos 3 fatores que se seguem:  
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Defeito no metabolismo de medicamentos: deficiência genética nas enzimas 
responsáveis pela destoxificação de fármacos, nomeadamente na epóxido-hidrolase que 
elimina metabolitos das aminas aromáticas (p.e. anticonvulsivantes), resultando assim numa 
acumulação de metabolitos potencialmente tóxicos. Estes metabolitos ligam-se às mais 
variadas macromoléculas, causando morte celular ou ativação das células T específicas para 
fármacos, com consequente libertação de interleucina-5 e ativação da cascata de inflamação 
e de eosinófilos [28,30,31]; 

Reativação do vírus herpético humano 6 e 7 (HHV-6 e HHV-7), vírus Epstein-
Barr (EBV) ou citomegalovírus (CMV): inúmeros estudos demonstram que há reativação 
de vários vírus herpéticos, comprovada por deteção de genoma viral no sangue periférico, 
aquando dos sintomas de hipersensibilidade ao fármaco. Duas hipóteses tentam explicar o 
papel dos vírus herpéticos na iniciação da síndrome de DRESS: 1) a síndrome começa como 
uma reação alérgica imunitária, que estimula células T, levando à ativação dos vírus 
herpéticos destas células e consequentemente do genoma viral. O fármaco despoleta assim 
uma resposta específica celular e humoral. 2) Há reativação viral, embora clinicamente 
inaparente. As células T estimuladas pelos vírus têm reações cruzadas com determinados 
fármacos, levando a um aumento das células T específicas desses fármacos e vírus, reação 
esta que persiste mesmo aquando da cessação do fármaco, devido à existência de antigénios 
virais. Este é um efeito semelhante ao observado na doença do excerto contra o hospedeiro 
[28,30,31]. 

A Figura 5, mostra a série de eventos sucessivos após exposição ao fármaco (2-6 
semanas), como o início de sintomas e replicação viral. 

Figura 5: Evolução dos vírus herpéticos após exposição ao fármaco e tratamento 
[33]. 

Predisposição genética que altera a resposta imune associada com o antigénio 
humano leucocitário (HLA): alterações no gene HLA-B*1502, associado com o Síndrome 
Stevens-Johnson (SJS) induzido pela carbamazepina e com necrose tóxica epidermal (TEN); 
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HLA-B*1508, associado com SJS e TEN induzidos pelo alopurinol, entre outros. Estas 
alterações genéticas parecem estar associadas a determinadas etnias, como a população 
chinesa onde é mais prevalente [28,30,31]. 

2.4 - Fármacos associados com a síndrome de DRESS 
São cerca de 50 os fármacos associados com DRESS. Os mais reportados são os anti 

convulsivantes (destaque para os de estrutura aromática), os derivados das sulfanilamidas, 
antidepressivos, AINE’s e antimicrobianos. Na tabela 1, apresentam-se os 20 fármacos mais 
reportados. Cerca de metade dos 50 compostos associados com DRESS estão apenas 
relacionados com apenas 1 caso de doença. A cor estão os fármacos com mais casos descritos 
[28,29].  

Tabela 1: Fármacos mais comuns associados com DRESS 
Abacavir Alopurinol Amitriptilina Captopril 

Carbamazepina Cefixima Celocixib Dapsone 
Fenitoína Fenobarbital Hidroxicloroquinona Ibuprofeno 

Lamotrigina Mexiletina Minociclina Nevirapina 
Oxcarbazepina Sulfassalazina Sulfametoxazole Vancomicina 

 
2.5 - Sintomas e Diagnóstico 
Há 2 sistemas com critérios específicos para o diagnóstico da doença: o programa 

RegiSCAR (Severe Cutaneous Reactions) e o sistema desenvolvido por um grupo japonês.  
O sistema regiSCAR atribui pontos, desde “definitivamente DRESS” até “não 

relacionado” aos diferentes critérios: hospitalização, suspeita de reação relacionada com o 
medicamento, rash cutâneo severo, febre superior a 38ºC*, nódulos linfáticos aumentados 
em pelo menos 2 locais*, envolvimento de pelo menos um órgão interno* (complicações 
como hepatite, nefropatia, doença pulmonar intersticial, alterações no miocárdio), 
anormalidades na contagem sanguínea*, linfócitos acima ou abaixo dos limites normais, 
eosinofilia superior a 1500/mm3, plaquetas abaixo do limite. São necessários 3 dos 4 
sintomas assinalados com asterisco para se poder fazer o diagnóstico definitivo de síndrome 
de DRESS [28,30,32]. 

No sistema japonês, o diagnóstico inclui os seguintes critérios: desenvolvimento de 
erupção cutânea maculopapular após cerca de 3 semanas de início do fármaco suspeito; 
sintomas que persistem mesmo após cessação do fármaco; febre superior a 38ºC; 
anormalidades hepáticas (Alanina aminotransferase, ALT, superior a 100 UI/L) ou 
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envolvimento de outros órgãos; anormalidade leucocitária; leucocitose superior a 11 
000/mm3; linfócitos atípicos; eosinofilia superior a 1 500/mm3; reativação do HHV-6. Se 
forem verificados 7 dos 9 critérios descritos, ou os 5 primeiros, estamos na presença de 
síndrome de DRESS [28,30,32]. 

As lesões na pele são o primeiro sinal do síndrome, podendo ser acompanhadas de 
febre. São erupções cutâneas com rash, que aparecem primeiramente no rosto, abdómen e 
membros superiores, alastrando depois para o resto do corpo, ganhando uma cor púrpura 
com o tempo, especialmente nos membros inferiores, acompanhadas com edema facial. A 
pele torna-se bastante descamativa aquando do início do desaparecimento das lesões (ver 
figura 6) [32,33]. 

Figura 6: lesões típicas de DRESS [d]. 
2.6 - Tratamento 
Após suspeita de DRESS, deve-se: [33] 

 Descontinuar o fármaco suspeito de reação; 
 Avaliar a severidade da doença com base em análises laboratoriais (contagem 

celular sanguínea, avaliação das enzimas do fígado, eletrólitos, análise de 
urina, etc.), e PCR quantitativo em sangue total para deteção de reativações 
virais; 

 Terapêutica para gestão dos sintomas associados.  
Na gestão de sintomas, utilizam-se corticosteroides sistémicos (1mg/kg/dia) até 

controlo dos sintomas, e a dose é lentamente diminuída durante vários meses para a não 
ocorrência de recaídas. Corticosteroides tópicos também podem ser utilizados. Nos casos 
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mais graves pode fazer-se tratamento com imunoglobulina intravenosa e, no caso de 
reativação viral, o uso de antivirais (ganciclovir) pode ser ponderado [31,33]. 

Antipiréticos para controlo da febre, anti-histamínicos para a comichão e emolientes 
para a descamação da pele são também utilizados para alívio dos sintomas [31,33]. 

2.7 - Caso clínico  
AN, uma utente com 54 anos de idade, após alta hospitalar, dirige-se à farmácia com 

o marido para levantamento de receitas (Anexo 2). Acaba de ter alta hospitalar após 5 meses 
de internamento, onde passou pelos cuidados intensivos após hepatite severa. O Síndrome 
de Dress revelou-se após toma de sulfassalazina para tratamento de uma crise de doença 
inflamatória intestinal. Tem diabetes secundária ao uso de corticosteroides. Apresenta-se 
ainda fraca, com a pele descamativa e rash generalizado. 

Traz insulina de ação lenta como terapêutica para gestão da diabetes secundária ao 
uso de corticosteroides. A insulina prescrita contém cerca de 300 U e a utente tem como 
dose de referência fazer 4 U todas as manhãs. Deve medir todas as noites a glicémia antes 
de se deitar. Quando a glicémia for inferior a 70mg/dL, deve tomar imediatamente um pacote 
de açúcar e diminuir a dose de insulina em 2 U na manhã seguinte. Quando esta for superior 
a 140mg/dL, deve aumentar a dose de insulina em 2 U na manhã seguinte.  

Aquando do atendimento, é-lhe explicado detalhadamente o uso da caneta de 
insulina, assim como as doses conforme o nível de glicémia apresentado. É também 
explicado o que são hidratos de carbono de absorção lenta (conceito que vem numa folha 
explicativa das doses de insulina e que a utente deve ingerir antes de se deitar). Estes hidratos 
de carbono são compostos por cadeias longas de açúcares simples, como é o caso de pão, 
aveia ou cereais integrais, leguminosas como grão-de-bico, lentilhas ou ervilhas, e legumes 
em geral. É explicado à utente que este são os hidratos que o organismo assimila lentamente, 
mantendo assim uma glicémia controlada durante a noite.   

É também prescrita uma pomada de clobetasol, um corticosteroide potente indicado 
em situações de eczema resistente, em SOS, quando tiver mais comichão e nas zonas da pele 
mais vermelhas. A utente tem também prednisolona oral para controlo de sintomas de 
DRESS.  

Tem também prescrição de colecalciferol (vitamina D3) tanto por carência em 
vitamina D3 (devido aos meses internada) como por ligeira osteoporose. 
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O carbonato de cálcio é prescrito também para a osteoporose. A osteoporose é 
também secundária ao uso continuado de corticosteroides necessários para a gestão dos 
sintomas associados com a síndrome de DRESS.  

A utente volta frequentemente durante o mês seguinte à farmácia, tanto para medir 
glicémia para confirmação dos valores obtidos em casa, como para controlar a tensão 
arterial, valores estes pedidos pelo médico para controlar. Aquando do fim do meu estágio, 
a utente teve de ser novamente internada devido a uma infeção no joelho esquerdo (joelho 
este que teve de ser operado anteriormente) e, devido à síndrome de DRESS, a terapêutica 
para esta infeção teve de ser feita em meio hospitalar.   

 
3 - Outros Projetos 

3.1 - Implementação do site da Farmácia Conceição na plataforma 
das Farmácias Portuguesas. 

Durante o estágio, foi apresentado na farmácia por um representante da ANF, o 
projeto das Farmácias Portuguesas para vendas online e para a necessidade da farmácia em 
implementar e criar o seu site nesta plataforma. As vendas online pela farmácia pretendem 
ser uma forma das farmácias se tornarem mais próximas do utente, permitindo ter sempre os 
produtos disponíveis e reservados para o mesmo.  

Foi-me nesse contexto proposto que fosse a responsável pela implementação do 
mesmo, desde ter formação na área e passá-la à equipa posteriormente, tirar fotos da 
farmácia, criar um texto de apresentação e gerir todo o conteúdo da página da FC.  

O projeto consistiu numa primeira formação, no edifício da ANF Porto, sobre todo o 
funcionamento das vendas online e procedimentos da farmácia nas mesmas, como 
notificação de venda online, seguimento da venda no programa SIFARMA, necessidade de 
encomendar o produto ou cativá-lo em local próprio para este serviço, entre outras 
informações pertinentes. Posteriormente foi transmitida à equipa toda a informação sobre 
este sistema.  

Foi elaborado um pequeno texto de apresentação da Farmácia Conceição, assim 
como descrição do horário de funcionamento, apresentação da equipa e serviços prestados e 
respetivas fotografias do espaço para posterior aprovação pelo INFARMED e ANF. Foi 
implementado na farmácia um local próprio para cativar estas encomendas. Todo este 
processo foi feito por mim. Todas estas informações se encontram atualmente em 
funcionamento no site da Farmácia Conceição (Anexo 3). As vendas online permitem não 
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só a venda de MNSRM como MSRM, pelo anexo da receita na encomenda, facilitando ao 
utente a informação de quando a medicação estará disponível para entrega, o que se torna 
particularmente relevante no caso de fármacos que se encontram rateados ou que nem 
sempre são fáceis de conseguir.  

3.2 - Elaboração de panfleto informativo sobre a gripe 
Em dezembro, foi enviado à FC pela ANF, em parceria com a Direção Geral de 

Saúde, o plano de intervenção das farmácias na gripe 2015/2016. Solicitava-se a colaboração 
das farmácias de forma a minimizar a transmissão de infeções respiratórias, assim como 
garantir o seu correto acompanhamento, evitando idas desnecessárias ao serviço de urgência. 
Entre outras medidas, incentiva-se à toma da vacina antigripal, vacina essa que podia ser 
administrada na farmácia, assim como se deveriam dar informações e conselhos práticos 
sobre infeções respiratórias aos utentes. 

Neste contexto surge a ideia de fazer chegar esta informação de grande importância 
a todos os utentes, em forma de panfleto informativo em formato A5, panfleto este que foi 
distribuído a todos os utentes durante os meses de dezembro e janeiro. 

No panfleto informativo (Anexo 4) encontram-se noções básicas sobre gripes e 
constipações, descrição de sintomas gripais que o utente pode identificar, recomendações 
em caso de doença e prevenção da transmissão. Encontra-se também o número da linha 
Saúde 24, linha esta de grande relevância e importância da qual os utentes ainda não estão 
habituados a recorrer.  

Esta ação teve boa recetividade junto da população, sendo que tivemos utentes com 
sintomas gripais que recorreram à farmácia para aconselhamento, ao invés do centro de 
saúde ou hospital, ou utentes que revelaram ter ligado para a linha Saúde 24. Tudo devido 
às informações constantes no panfleto.   
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Fármacos abrangidos no projeto Via Verde do Medicamento 
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Anexo 2 – Prescrições da utente com Síndrome de DRESS 
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Anexo 3 – Espaço online de vendas da Farmácia Conceição 
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Anexo 4 – Panfleto informativo sobre a gripe 2015/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRIPE 

O que é? 
Gripe é uma infeção provocada por um vírus que se 
transmite pela tosse e espirros. 
Gripe não é constipação: é causada por um vírus diferente, 
começa de forma mais repentina, é mais severa e dura mais 
tempo. As melhoras são sentidas ao fim de uma semana.  

Sintomas 
- Temperatura corporal > 38oC 
- Início súbito de mal-estar 
- Dores Musculares 
- Dor de cabeça 
- Tosse seca 

- Fique em casa, em 
repouso 
- Não se agasalhe 
demasiado 
- Meça a temperatura ao 
longo do dia 
- Tome paracetamol 

- Não tome antibióticos sem 
recomendação médica. 
Não atuam nos vírus, não 
melhoram sintomas nem 
aceleram a cura 
- Beba muitos líquidos: água 
e sumos de fruta 

Recomendações 

Prevenção 
- Lave frequentemente as mãos 
- Use lenços de papel descartáveis 
- Ao espirrar ou tossir, proteja a boca com um lenço ou com o 
antebraço 

Se os sintomas persistirem ou agravarem no prazo de 3 a 5 dias, 
antes de procurar um serviço de urgência, ligue para 808 24 24 24. 

Elaborado por: Eugénia Bastos, no estágio 
para obtenção do MICF pela FFUP 
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RESUMO 
 

No presente relatório pretende elaborar-se um resumo do estágio curricular realizado 
nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro 
(CHTMAD), durante os meses de setembro e outubro de 2015.  

Durante este estágio foi-me dada a oportunidade de conhecer o trabalho realizado em 
Farmácia Hospitalar nas suas diversas vertentes, dando especial relevância ao papel do 
farmacêutico hospitalar no bom funcionamento da Farmácia do Hospital.  

Neste contexto, descreve-se em seguida todo o circuito do medicamento desde a sua 
receção até chegada ao doente internado ou em regime de ambulatório. Descrevem-se 
também procedimentos em ensaios clínicos realizados em meio hospitalar, emissão de 
pareceres, gestão de erros e preparação de citostáticos com os quais tivemos oportunidade 
de contatar.  

Este relatório é pois uma descrição detalhada das diferentes atividades com as quais 
tivemos oportunidade de contatar nestes dois meses de estágio, atividades estas bastante 
enriquecedoras do ponto de vista pessoal e, principalmente, profissional.   
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 
 
1 - Caracterização do CHTMAD 

O CHTMAD é uma Entidade Pública Empresarial, tendo sido criado pela fusão do 
Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua com o Hospital Distrital de Chaves e o 
Hospital Distrital de Lamego, em março de 2007 [1]. 

O Centro Hospitalar é constituído por quatro unidades hospitalares: o Hospital de S. 
Pedro de Vila Real, onde é a sede social, o Hospital de Proximidade de Lamego, o Hospital 
Distrital de Chaves e o Hospital D. Luiz I, no Peso da Régua. Integra, ainda, a Unidade de 
Cuidados Continuados e Convalescença de Vila Pouca de Aguiar [1]. 

A sua área de influência direta abrange cerca de 300.000 habitantes do distrito de 
Vila Real, assim como, para algumas valências a parte sul do distrito de Bragança, o norte 
do distrito de Viseu e a área leste do distrito do Porto, chegando assim, a um total de cerca 
de meio milhão de habitantes [1]. 

O CHTMAD esteve acreditado pela Joint Comission Internacional (JCI), 
considerada uma das mais importantes entidades mundiais para a acreditação de padrões 
assistenciais da qualidade de serviços de saúde. Esta acreditação não foi renovada nos 
últimos anos, porém o CHTMAD continua a seguir as normas de qualidade da JCI, em vigor 
à data da última renovação de acreditação [1]. 

1.1 - Caracterização dos SF 
Os SF constituem uma unidade funcional do CHTMAD, com autonomia técnica e 

científica no que diz respeito às atividades relacionadas diretamente com a dispensa de 
medicamentos e produtos farmacêuticos [1,2]. 

Têm como principal objetivo disponibilizar o medicamento correto, na qualidade e 
quantidade certas, de modo a cumprir a prescrição médica proposta, para cada doente do 
hospital, em regime de internamento e ambulatório, contribuindo assim, para a obtenção de 
um melhor rácio risco/benefício e custo/utilidade [1,2]. 

Os SF do CHTMAD compreendem as Unidades de Vila Real, Chaves e Lamego. A 
unidade de Vila Real, na qual estive integrada, tem um total de 23 colaboradores dos quais 
8 Farmacêuticos, 7 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 3 Assistentes Técnicos 
(AT) e 5 Assistentes Operacionais (AO) [1]. 
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Os SF da Unidade de Vila Real têm um horário de funcionamento entre as 9h00m e 
as 18h00m nos dias úteis. Existe ainda uma escala de prevenção para situações de 
emergência no horário não abrangido por este período.  

Os SF do CHTMAD numa perspetiva de implementação, desenvolvimento e 
melhoria do seu Sistema de Garantia da Qualidade, SGQ, adaptado dos requisitos da norma 
NP EN ISO 9001:2008 e garantindo o cumprimento dos vários requisitos legais, 
estabeleceram uma Política de Qualidade que se rege pelos seguintes princípios: 

o Assegurar um serviço de qualidade, indo ao encontro das expectativas dos utentes e 
dos serviços clínicos; 

o Melhorar a satisfação dos utentes através de um atendimento rápido e de qualidade, 
num espaço com condições adequadas e condignas; 

o Promover a melhoria contínua dos procedimentos através da tomada de decisões 
baseadas na análise de indicadores de gestão tendo em vista a melhoria do 
desempenho do serviço e da eficácia do SGQ, de assegurar um elevado grau de 
qualificação e motivação dos colaboradores e da definição de objetivos enquadrados 
com esta política que contribuam para a sua concretização [3]. 

2 - Atividades desenvolvidas durante o Estágio 
2.1 - Consulta dos Manuais da Qualidade dos SF 
No primeiro dia, após uma visita pelas instalações e apresentação breve dos SF e seus 

colaboradores, foi-nos proposto uma consulta e leitura dos Manuais da Qualidade dos SF do 
CHTMAD, para que me fosse depois possível uma melhor compreensão do funcionamento 
da farmácia hospitalar. Estes manuais descrevem todas as áreas de trabalho dos SF e nele 
estão descritas as normas e procedimentos que a cada grupo de profissionais dizem respeito, 
de modo a uniformizar a forma de trabalho e, deste modo, minimizar a ocorrência de erros, 
garantindo um serviço de qualidade [3].  

2.2 - Reposição de stocks por níveis 
Após leitura dos Manuais, foi-nos explicada a reposição de stocks por níveis, neste 

caso através dos Pyxis, Pyxis MedStation que são armários semiautomáticos que permitem 
a manutenção de um dado stock de medicamentos em cada serviço do hospital em que se 
encontram. O CHTMAD possui Pyxis em todos os serviços, à exceção de Pediatria e 
Ortopedia Homens, o que contribui para a informatização e automatização da dispensa de 
medicamentos.  
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Os Pyxis possuem três diferentes tipos de gavetas de acordo com a medicação nelas 
contidas, as de baixa, média e alta segurança. As gavetas de baixa segurança permitem 
aceder aos diferentes medicamentos presentes nessa gaveta e a mais do que uma unidade de 
um medicamento de cada vez, as de média segurança só permitem aceder a um tipo de 
medicamento podendo retirar-se mais do que uma unidade, e as de alta segurança só abrem 
um compartimento de cada vez que só contém uma unidade desse medicamento. As gavetas 
de alta segurança destinam-se a fármacos psicotrópicos e estupefacientes. Os antibióticos 
preferencialmente devem ser colocados em gavetas de média/alta segurança. Os 
medicamentos são colocados em cada compartimento de acordo com a substância ativa, 
dosagem e forma farmacêutica, e a sua distribuição pelas gavetas deve ser feita de modo a 
minimizar o erro na retirada do medicamento, isto é, o objetivo é colocar medicamentos em 
compartimentos adjacentes com cores e formatos diferentes. Medicamentos em que só difere 
a dosagem, por exemplo, e que tenham embalagens muito semelhantes, nunca devem ser 
colocados próximos um do outro [4]. 

Como se trata de um sistema informatizado, após definição dos stocks mínimo e 
máximo que cada Pyxis deve conter (os mínimos e máximos são estabelecidos pela rotação 
média do fármaco nos fins de semana), diariamente é gerada uma lista de medicamentos que 
é necessário repor em cada Pyxis. A gestão de stocks, organização e reposição dos Pyxis, no 
CHTMAD, é da responsabilidade do Farmacêutico Hospitalar. A reposição baseia-se no 
sistema First Expired First Out (FEFO) e First In First Out (FIFO), permitindo uma saída 
dos medicamentos tendo em conta o seu prazo de validade [4,5]. 

Assim sendo, todas as manhãs era-nos proposto ajudar na preparação dos 
medicamentos para serem repostos nos Pyxis dos respetivos serviços. Para tal, retirávamos 
do armazém geral e/ou dos Kardex os medicamentos necessários disponíveis. Todos os 
medicamentos que saem dos SF têm de ir identificados com o nome da substância ativa, 
dosagem, forma farmacêutica, lote, prazo de validade e nome do laboratório produtor. Esta 
atividade permitiu-nos conhecer melhor as existências dos SF, assim como as necessidades 
específicas de cada serviço, integrando ao mesmo tempo conhecimentos de fármacos, 
dispositivos médicos, material de penso, nutrição, entre outros.  
 Neste contexto de reposição, foi-nos proposto por diversas vezes acompanhar a 
farmacêutica responsável por cada serviço, de forma a conhecermos não só o processo de 
reposição, como os diferentes serviços do hospital, sendo exemplos as diversas enfermarias 
de diferentes especialidades como Cardiologia e Pneumologia, serviços especializados como 
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a Unidade de Cuidados Intensivos Coronários (UCIC), Unidade de Cuidados Intensivos 
Polivalente (UCIP), Bloco Operatório e Urgências, e também internamentos de Psiquiatria 
e serviço de Oncologia. 

A implementação dos Pyxis permitiu um maior controlo dos medicamentos, uma vez 
que cada enfermeiro e/ou profissional de saúde tem de se identificar para o sistema abrir as 
gavetas para dispensa de medicação. O sistema regista e guarda toda a informação de quem 
retira, que medicamento é retirado, a quantidade e a que horas é retirado. Isto permite uma 
maior rastreabilidade e controlo, tendo como objetivo diminuir os gastos e erros associados 
à administração de medicamentos. Este sistema permite ainda um maior controlo no que 
respeita a psicotrópicos e estupefacientes. Sendo o sistema informatizado, foi necessário 
requerer autorização especial para a dispensa destas classes de fármacos sem impressos em 
papel próprios, que no entanto continuam a ser utilizados nos serviços em que não existem 
Pyxis [4,5,6]. 

2.3 - Distribuição clássica 
 A par da reposição de stocks por níveis, foi-nos explicada a distribuição clássica, que 
consiste no envio, por parte do enfermeiro-chefe de cada serviço, das necessidades respetivas 
do serviço. Estas necessidades chegam ao farmacêutico responsável, que prepara a 
medicação ou delega a um Técnico de Diagnóstico e Terapêutica (TDT). Este tipo de 
distribuição era muito utilizada antes de implementados os Pyxis, sendo que estes últimos 
apresentam claras vantagens, sendo uma delas o maior controlo sobre a medicação [4]. 
 Esta distribuição é utilizada nos serviços que não possuem Pyxis e no caso de 
produtos mais baratos e de maior dimensão, como produtos de nutrição, desinfetantes, 
reagentes para determinação de parâmetros bioquímicos, antisséticos e material de penso 
[4,5]. 

2.4 - Distribuição individualizada – Eritropoetinas, Hemoderivados 
e Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas  
 A distribuição individualizada, por doente, permite um controlo muito rigoroso dos 
medicamentos que são desta forma dispensados. Esta dispensa individualizada é assim 
aplicada para eritropoetinas, hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos e 
medicamentos extra formulário.  
 Todos os dias pela manhã um Assistente Operacional (AO) do serviço de Nefrologia 
desloca-se aos SF com a lista das necessidades de eritropoetinas para hemodiálise nesse dia 
e foi-nos pedido para preparar essa medicação na primeira semana de estágio. Esta tarefa 
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consistia na impressão do autocolante identificativo de cada doente, para posterior 
identificação na respetiva seringa, com a dosagem indicada para tratamento, e acondicioná-
las devidamente entre os 2-8ºC de temperatura. Neste processo, é sempre necessário tomar 
nota do lote e prazo de validade de forma a ser facilitada rastreabilidade das eritropoetinas. 
 Outra distribuição individualizada é a dispensa de hemoderivados. Os 
hemoderivados necessitam de um grande controlo, pois são obtidos a partir de sangue ou 
plasma humanos, e a probabilidade de ocorrerem problemas de segurança, como risco de 
contaminação, é bastante superior à dos outros medicamentos. Este controlo encontra-se 
previsto na lei, que define desde a libertação dos lotes até à administração ao doente [7]. 
 O INFARMED submete primariamente o produto a estudos que culminam na 
emissão de um Certificado de Autorização de Utilização do Lote de Fabrico (CAUL). 
Aquando da sua receção nos SF, esta é acompanhada por um farmacêutico que confere e 
arquiva toda a documentação associada ao hemoderivado [7,8]. 
 A requisição dos hemoderivados é realizada em impresso específico, modelo 1804 
exclusivo da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM), composto pela “via da 
farmácia” e “via do serviço”, estando dividido em quadro A, B, C e D. O quadro A e B é 
preenchido pelo médico, com os dados do próprio e do doente a quem se destina a 
medicação, incluindo, para além do nome do doente, o serviço prescritor, a patologia e a 
dosagem do hemoderivado e período de tratamento. O farmacêutico valida a prescrição, e 
preenche o quadro C com identificação do hemoderivado. O quadro D é depois preenchido 
pela equipa de enfermagem aquando da administração do mesmo (anexo 1) [7,8]. 
 Todos os medicamentos que contenham substâncias ativas presentes nas tabelas em 
anexo ao Decreto-Lei nº15/93 de 22 de janeiro são considerados estupefacientes e 
psicotrópicos. Assim como as benzodiazepinas, estes medicamentos estão sujeitos a um 
controlo rigoroso previsto na lei devido ao seu potencial de indução de dependência física e 
psicológica. Todas as entidades prestadoras de cuidados de saúde que os utilizem, quer 
públicas quer privadas, estão obrigadas ao preenchimento da ficha modelo nº1509 num livro 
de requisições de venda exclusiva da INCM, anexo X da Portaria nº 981/98 de 8 de junho 
(anexo 2) [9,10]. 

A sua distribuição ser feita por doente, sendo necessário que o médico prescritor 
preencha a ficha modelo. Esta requisição é então entregue aos SF, onde a farmacêutica 
responsável pelo serviço procede a sua validação e à preparação da medicação. O modelo é 
preenchido em duplicado, ficando o original arquivado em pastas específicas. A 
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transferência de estupefacientes e psicotrópicos entre as diferentes unidades do CHTMAD 
requer igualmente o modelo em questão (anexo 3). 
 Estes medicamentos encontram-se, nos SF, num armário fechado de acesso exclusivo 
ao farmacêutico. Nos serviços clínicos, como já referido anteriormente, podem ser 
encontrados nos Pyxis com autorização concedida pelo INFARMED para armazenar este 
tipo de medicamentos, sempre nas gavetas com segurança média ou alta e sem necessidade 
de preenchimento da ficha modelo. A reposição e controlo destes medicamentos nos Pyxis 
é da responsabilidade do farmacêutico. 

2.5 – Devoluções 
Chega aos SF uma grande quantidade de medicamentos devolvidos de diferentes 

serviços de internamento do hospital, e foi-nos pedida colaboração nesse trabalho de forma 
a fazer a sua revertência e reintroduzi-los no stock da farmácia. 

As devoluções de medicamentos à farmácia ocorrem após a distribuição individual 
diária em dose unitária (DIDDU), que é o sistema de distribuição que permite, que de forma 
individual, a medicação chegue aos doentes internados [6]. Este tipo de distribuição será 
abordada na secção 2.6. Os medicamentos que são devolvidos à farmácia, são os 
medicamentos que foram para os serviços mas que não foram administrados aos doentes. 
Isto pode ocorrer por diversos motivos, sendo os mais comuns a alteração da terapêutica dos 
doentes, a alta dos doentes ou o seu óbito. 

A nossa função era separar os medicamentos devolvidos por substância ativa, forma 
farmacêutica e dosagem, verificando sempre o seu estado de conservação, lote e validade. A 
medicação conforme era contabilizada, registada e arrumada nos respetivos locais, sempre 
tendo em conta a sua validade, segundo o sistema FEFO.  

Para além da contabilização e arrumação procedíamos também à reintrodução destes 
medicamentos no sistema informático de Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia 
(GHAF) para uma correta gestão dos stocks. 

A devolução dos medicamentos era maioritariamente realizada por serviço, sendo 
mais raramente feita uma devolução por doente. Isto deve-se ao facto de a devolução por 
doente ser mais demorada e passível de erros devido a trocas de medicação na enfermaria. 
No entanto, a devolução por doente seria ideal tendo em vista a gestão correta de stocks por 
doente [6,11].  
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2.6 - Distribuição Individual em Dose Unitária – Validação 
Farmacêutica 
 A DIDDU destina-se aos doentes que se encontram em regime de internamento. Este 
tipo de distribuição é efetuado diariamente (de segunda a sexta-feira), em dose individual 
unitária por doente e por toma, para um período de 24 horas, exceto à sexta-feira em que é 
para um período de 3 dias (sábado, domingo e segunda-feira).  

Antes de iniciar a distribuição, o farmacêutico valida a prescrição médica online, 
tendo em conta a dose, frequência, via de administração, interações, duplicações de 
medicação, duração e adequação do tratamento ao doente. Se algum das parâmetros não 
estiver conforme é contactado o médico prescritor, e efetuada uma notificação do erro [6]. 

Quando a prescrição está conforme é elaborado o perfil farmacoterapêutico e faz-se 
o processamento informático da medicação que é enviado para o Kardex (equipamento de 
armazenamento e distribuição semiautomático). No caso da prescrição conter medicamentos 
que não sejam enviados pelas malas, como estupefacientes, benzodiazepinas ou 
medicamentos com indicação em SOS são retirados dos Pyxis [5]. 

Na sala de distribuição, através do Kardex, os medicamentos são introduzidos pelo 
TDT na mala de cada doente, cada mala é identificada com o nome e número do processo 
do doente. No caso de medicação que não cabe na gaveta é enviada separadamente com a 
identificação do doente [5]. 

Quando a medicação é entregue no serviço correspondente, com base no perfil 
farmacoterapêutico dos doentes, procede-se à conferência conjunta da medicação, que é 
efetuada pelo Farmacêutico e por um elemento de enfermagem. Esta conferência deveria ser 
sempre feita, no entanto, por falta de recursos, é realizada por amostragem e em casos de 
doentes em situação crítica ou com medicações passíveis de maiores reações adversas [5]. 

2.7 - Erros de medicação 
 Relativamente aos erros de medicação, os SF do CHTMAD têm uma política de 
identificação de erros integrada na política de Qualidade, que se baseia na identificação do 
erro do ponto de vista de conhecer quais os mais frequentes e quais as suas causas para que 
estas sejam eliminadas ou contornadas. O registo dos erros não tem, neste contexto, um 
carácter de responsabilização e punição pessoal de quem os comete [12].  

Um Erro de Medicação é definido como qualquer ocorrência evitável que pode 
causar ou induzir ao uso inapropriado do medicamento, ou prejudicar o doente enquanto o 
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medicamento se encontra sob o controlo do profissional de saúde, doente ou consumidor. 
Tais ocorrências podem estar relacionadas com a prática profissional, produtos, 
procedimentos e sistemas incluindo prescrição, transcrição, etiquetagem, reembalagem e 
nomenclatura, dispensa, distribuição, administração, educação, monitorização e uso [12]. 

Podemos classificar os erros de medicação em 3 tipos: 
Tipo A – Quando as circunstâncias poderiam causar erro. 
Tipo B – Quando ocorreu um erro mas não chegou ao doente. 
Tipo C – Quando ocorreu um erro que chegou ao doente. 
No caso de se tratar de um erro do Tipo C este é comunicado imediatamente ao 

médico que efetua uma avaliação clínica ao doente. Aquando da identificação de um erro, é 
preenchido um impresso, impresso de registo de erros de medicação que é arquivado nos SF 
(anexo 4) [12]. 

No dia 7 de setembro foi-nos pedida colaboração para esclarecimento de uma 
prescrição de Flucloxacilina, prescrita na dosagem de 2g de 4 em 4 horas. A nossa pesquisa 
bibliográfica incluiu a consulta do RCM do fármaco (indicações, toxicidade, precauções de 
utilização, preparação, administração e estabilidade) e consulta da ficha clínica do doente 
para confirmação do diagnóstico.  

O doente tinha dado entrada nas Urgências durante o fim-de-semana, com suspeita 
de endocardite infeciosa, sendo prescrito o fármaco em questão, administrado sob perfusão, 
na dose acima mencionada. A nossa pesquisa revelou que o doente estava a ser medicado 
com doses acima do aconselhado (dose máxima de 2g de 6 em 6 horas) e foi feito o aviso ao 
médico para revisão e alteração da prescrição. Foi então preenchido o impresso de erro, 
sendo que, neste caso, foi identificado um erro de tipo C. (anexo 4) 

2.8 - Emissão de Pareceres 
Este procedimento foi-nos explicado aquando de um pedido de informação por parte 

de um elemento de enfermagem sobre o modo de administração de um medicamento a um 
doente internado. 

Compete ao Farmacêutico Hospitalar emitir pareceres, esclarecimentos ou 
informações no que diz respeito aos medicamentos. Esta tarefa reveste-se de extrema 
importância, não só para os doentes mas também na prestação de esclarecimentos a outros 
profissionais de saúde, o que levou à criação de um Centro de Informação do Medicamento 
(CIM), nos SF Hospitalares, onde é compilada e tratada informação científica sobre 
medicamentos sendo depois transmitida a outros profissionais de saúde [6].  
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A informação prestada poderá ser considerada ativa ou passiva. A informação 
passiva consta de respostas a questões colocadas pelos profissionais de saúde, sendo a 
informação ativa realizada por iniciativa do CIM, tal como realização de seminários ou 
elaboração de informação para apresentação [6,13].   

A informação e emissão de pareceres inicia-se quando é realizado um pedido de 
informação aos SF, neste caso é informação solicitada, ficando registado no modelo de 
pedido de informação (anexo 5). Pode ser realizado por telefone, pessoalmente ou por 
escrito. De seguida é analisado o pedido de informação para verificar se é novo, ou se já 
existe informação em base de dados. É realizada uma pesquisa bibliográfica e então 
elaborada a resposta utilizando o documento de Pedido de Informação. Todas as informações 
elaboradas são guardadas em base de dados no registo de informações enviadas [6,13]. 

2.9 - Visita à Unidade de Diálise / Serviço de Nefrologia 
 Na segunda semana de estágio fomos visitar o serviço de Diálise/Nefrologia, um dos 
serviços onde há um grande número de requisições que chegam aos SF diariamente.  
 Guiados pelo enfermeiro chefe, foi-nos explicado todo o fundamento da hemodiálise 
e diálise peritoneal e seu funcionamento diário. Foi-nos apresentado o serviço, incluindo sala 
de hemodiálise, o que fez com que relacionássemos a dispensa das eritropoetinas nos SF 
com a sua aplicabilidade no paciente.  
 A visita a esta unidade revelou-se extremamente enriquecedora, mesmo não fazendo 
parte das competências diretas do Farmacêutico, uma vez que aprofundamos conhecimentos 
numa área em que nos pode ser pedida informação por parte de doentes, sendo de extrema 
vantagem este conhecimento multidisciplinar.  

2.10 - Dispensa de medicamentos em regime de Ambulatório 
 O processo de dispensa em ambulatório tem como objetivo permitir ao doente iniciar, 
ou continuar o seu plano terapêutico fora do ambiente hospitalar. Este acompanhamento 
reforçado é necessário por razões de segurança, pois tratam-se muitas vezes de 
medicamentos com janelas terapêuticas estreitas, permite controlar e acompanhar mais 
eficazmente os doentes, e também é realizado por razões económicas devido ao custo 
associado a estes tratamentos [14].  

Este serviço não tem só como objetivo o fornecimento da medicação ao doente, tem 
também um caráter mais pessoal, na medida em que é da responsabilidade do Farmacêutico 



  
EUGÉNIA BASTOS. 10 

 

fazer compreender ao doente a responsabilidade que ele próprio tem no sucesso da sua 
terapêutica.  

A prescrição médica eletrónica é efetuada no sistema informático GHAF/ALERT, e 
tem de estar sempre associada a um ato médico de ambulatório (consulta externa ou hospital 
de dia).  

Os pontos a conferir pelo farmacêutico na prescrição médica são: a identificação do 
médico prescritor e do doente; diagnóstico/patologia; prescrição farmacológica, a qual 
engloba prescrição por DCI, dose, frequência e duração prevista da terapêutica; e a data da 
próxima consulta. A prescrição é válida até à data da próxima consulta [14,15,16]. 

É verificado o perfil farmacoterapêutico do doente, e este é informado tendo em 
conta o seu nível de literacia sobre o modo de administração da medicação, via de 
administração, posologia, horário das tomas, possíveis efeitos secundários e interações. É 
dispensada a medicação até à próxima consulta, não ultrapassando os 30 ou 60 dias, 
conforme medicação dispensada (excluindo exceções devidamente justificadas e 
autorizadas) [14,15,16].  

Os medicamentos cuja dispensa é permitida em ambulatório são os medicamentos 
autorizados pertencentes às seguintes patologias: paraplegias espásticas familiares e ataxias 
cerebelosas hereditárias; profilaxia de rejeição aguda de transplante renal e hepático 
alogénicos; hepatite C; esclerose múltipla; doença de Crohn ativa grave ou com formação 
de fístulas; insuficientes renais crónicos e transplantados renais; esclerose lateral 
amiotrófica; síndrome de Gastaut; artrite reumatoide, artrite psoriática, espondilite 
anquilosante, artrite idiopática juvenil poliarticular, psoríase em placas; algum planeamento 
familiar; cirurgia de ambulatório; HIV; e foro oncológico [14,15,16]. 
 Aquando do início do estágio, foi-nos dado conhecimento de um estudo piloto que 
iria ser realizado no ambulatório dos SF por parte do grupo PEM-H do Ministério da Saúde 
(SPMS, ACSS e Infarmed). Este estudo sobre o Sistema de Registo de Intervenções 
Farmacêuticas no ato de dispensa de medicamentos a doentes em regime de ambulatório 
hospitalar surgiu no âmbito do projeto de diploma legal sobre “prescrição e dispensa de 
medicamentos e produtos de saúde a doentes em regime de ambulatório hospitalar”, cujo um 
dos objetivos é preparar os repositórios de dados sobre a prescrição e dispensa em farmácia 
hospitalar de ambulatório para, numa segunda fase, registar uniformemente as intervenções 
farmacêuticas decorrentes do ato de dispensa/consulta farmacêutica permitindo a geração de 
dados nacionais necessários à análise deste setor. (Dados fornecidos em email enviado aos 



  
EUGÉNIA BASTOS. 11 

 

SF). Foi atribuído às estagiárias a responsabilidade por este estudo, que decorreu entre os 
dias 10 e 24 de setembro de 2015. (anexo 6) 
 Entre as nossas funções, para além da logística do estudo (impressão e arquivamento 
dos inquéritos por dias e numerados), estava o acompanhamento do ato farmacêutico em 
ambulatório para preenchimento do inquérito. Este acompanhamento revelou-se de extrema 
importância quer profissional quer pessoal, uma vez que tínhamos oportunidade de lidar de 
perto com o trabalho realizado pela equipa farmacêutica em ambulatório e com o doente, já 
que nos era pedido por diversas vezes apoio em funções como identificação do 
doente/cuidador e sua identificação na receita e preparação da medicação a dispensar.  

2.11 - Visita ao serviço de Farmacocinética/Patologia Clínica 
 Durante o estágio tivemos a oportunidade de conhecer o serviço de Farmacocinética 
e até fazer algumas determinações. Este serviço apoia o Internamento, Consulta Externa e 
Urgência. Respondem às solicitações de análises clínicas no âmbito da imuno-hematologia, 
imunologia, hematologia e química clínica [1]. 
 A farmacocinética clínica foi o tema mais aprofundado nesta visita. Esta tem como 
objetivo permitir uma administração personalizada de fármacos através da medição do nível 
dos mesmos no soro do doente, ou seja, fazendo um controlo terapêutico individualizado. 
Esta monitorização justifica-se principalmente em medicamentos com margem terapêutica 
estreita (digoxina, varfarina, etc.) ou com comportamento cinético variável. 

No CHTMAD monitorizam-se principalmente fármacos em doentes transplantados, 
como a ciclosporina e o tacrolimus, entre outros.  

2.12 - Preparação de Citostáticos 
 Uma outra valência dos SF é a Unidade Centralizada de Preparação de Citostáticos 
(UCPC), na qual tive oportunidade de passar 2 semanas do meu estágio. 
 Os citostáticos são preparados e dispensados na UCPC que se divide em três zonas: 
zona negra, corresponde à área circundante à Câmara de Fluxo Laminar (zona suja); zona 
cinzenta, corresponde à antecâmara que se encontra a pressão positiva; e zona branca, 
corresponde ao local onde se encontra a câmara de Fluxo Laminar (zona limpa), esta zona 
encontra-se a pressão negativa [17].  

O farmacêutico da UCPC é responsável por todas as operações efetuadas no exterior 
da sala assética, nomeadamente, receção e arrumação de medicamentos, controlo de stocks 
e dos prazos de validade, preparação do rótulo e material necessário à preparação da 
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medicação, validação da preparação dos citostáticos e reavaliação das preparações 
devolvidas e decisão quanto ao seu destino [6,17]. 

Aquando da receção dos citostáticos é conferida a quantidade recebida, e são 
registados os lotes e prazos de validade, datando e assinando a guia [6]. 

Após receção da prescrição, procede-se à confirmação da mesma mediante o 
protocolo instituído e posteriormente à confirmação dos dados do doente. As prescrições são 
elaboradas na Folha de Prescrição Médica de Quimioterapia – Hospital de dia / Internamento 
(IMP.CHTMAD.Nº175.01), as quais só são válidas quando assinadas pelo médico 
prescritor, identificado pelo seu nº mecanográfico e respetiva vinheta. (anexo7) [6,17].  

Os pontos que são confirmados são a pré-medicação; a dose de cada citostático, que 
é calculada em função do fármaco e do peso, superfície corporal ou análises bioquímicas do 
doente; o tempo previsto para a perfusão; o sistema de administração; o solvente de diluição 
a utilizar; ritmo e via de administração [6,17]. 

A preparação do rótulo identificativo engloba todos os pontos anteriores mais o 
volume de solvente de diluição a utilizar, o qual é calculado em função da concentração do 
citostático concentrado e da dose que se pretende. É com base neste volume que os TDT 
fazem a preparação [17]. 

O material necessário à preparação da medicação que o farmacêutico envia para a 
sala de preparação engloba o citostático e reconstituinte (quando aplicável), sistema de 
administração (quando aplicável), diluente (quando aplicável) e rótulo identificativo 
preenchido e protegido por uma capa plástica transparente. Na prescrição médica regista-se 
o lote e volume dos fármacos utilizados para a preparação [17]. 

Este material é colocado em tabuleiros de inox e pulverizado com álcool a 70º, 
imediatamente antes de entrar na sala de preparação, o que permite uma primeira 
descontaminação. A ligação entre a zona suja onde se preparam os tabuleiros e a zona limpa 
é feita por um transfer, que não permite que ambas as suas portas estejam abertas ao mesmo 
tempo, o que previne a contaminação. 
1 Os cálculos e o material enviado é sujeito a dupla verificação, primariamente pelo 
farmacêutico e em segundo pelo TDT. [17]. 

Procede-se à preparação do citostático na zona assética (câmara de fluxo laminar), 
onde um TDT de apoio verifica todas as medicações e procedimentos efetuados pelo 
operador. É de seguida efetuado o controlo de qualidade da preparação verificando a 
existência de partículas suspensas e coloração. Antes da preparação sair da sala limpa, é 
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confirmado a informação constante no rótulo com a descrita no recipiente do medicamento 
pelo farmacêutico [6,17]. 

É enviada para a sala de tratamento dos doentes a preparação pronta, juntamente com 
o livro de registo da receção de citostáticos preenchido pelo Farmacêutico. O enfermeiro 
acusa a receção rubricando o livro, onde consta também o colante de identificação do doente 
com o respetivo ciclo de quimioterapia [17].  

Quando os citostáticos não são administrados são reaproveitados ou incinerados, 
consoante a oportunidade e condições do seu reaproveitamento. Quando ocorre interrupção 
da sua administração, estes são sempre incinerados [17]. 

No que diz respeito ao controlo microbiológico da sala limpa da UCPC, existe uma 
instrução de trabalho para a mesma. Este controlo é efetuado a partir da análise de 
crescimento bacteriano em placas expostas ao ar, nas diferentes superfícies da sala limpa, no 
local de manipulação, na bancada de trabalho, câmara de transferência e controlo dos 
próprios operadores. São enviadas as diferentes placas/amostras recolhidas pelo 
farmacêutico para o Serviço de Patologia Clínica. Sempre que haja crescimento de UFC, 
este deve ser confirmado se está dentro dos limites da contaminação microbiana 
recomendado [17]. 

Na UCPC fiz validação de prescrições sob supervisão da farmacêutica responsável, 
onde podemos detetar uma dose de carboplatina acima do recomendado (anexo...). Efetuei 
também preparação dos tabuleiros a enviar para a sala de preparação de citostáticos, com 
respetivo registo de lotes e dosagens, débitos dos fármacos utilizados no GHAF, 
arquivamentos de prescrições e receção de diluentes e reconstituintes.  

2.13 - Visita à consulta Ostomizados/Pé Diabético/Feridas 
 Uma vez por semana, chegavam aos SF requisições de material de penso com 
identificação de “Consulta Ostomizados”. Foi-nos então sugerido, após consulta de 
bibliografia sobre os diferentes materiais de penso existentes e enviados para esta consulta, 
assistirmos à consulta propriamente dita.  
 Ficamos assim a conhecer a enfermeira Liliana e tivemos a oportunidade de assistir 
à elaboração de alguns pensos em doentes ostomizados, mas também casos de pé diabético, 
ou feridas em geral com difícil cicatrização. Esta foi uma experiência extremamente 
enriquecedora, não só porque nos foi possível assistir à aplicabilidade do material de penso, 
mas também pela excelente profissional que nos foi dada a conhecer que, para além de nos 
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explicar o procedimento em cada situação, nos mostrava a evolução da ferida, sempre 
documentada por fotos de cada consulta.  

2.14 - Preparação de formas farmacêuticas não estéreis  
 É primeiramente rececionado nos SF a prescrição ou pedido. É depois analisada a 
prescrição pelo farmacêutico quanto à dose, posologia, via de administração, duração do 
tratamento, interações, stock disponível e necessidade de requisitos especiais [18]. 

É realizada a preparação de acordo com a instrução de trabalho tendo em conta a 
ficha de preparação. (anexo 7) 

No caso de ser uma preparação adquirida externamente, o seu controlo é feito através 
do registo de receção de manipulados. Elabora-se o acondicionamento, rotulagem e registo 
de movimentos na ficha de preparação, e o farmacêutico assume o controlo de qualidade, 
verificando as características organoléticas e rotulagem [6,18].  

A preparação mais frequentemente preparada é a suspensão para o tratamento da 
mucosite (designada “Suspensão IPO”), constituída por nistatina, lidocaína 2% e 
bicarbonato de sódio 1,4%, a qual tivemos oportunidade de ver preparar.  

No que diz respeito à reembalagem e fracionamento de comprimidos, esta é realizada 
de forma semiautomática, através de máquina embaladora pelo TDT sob supervisão do 
farmacêutico. Na reembalagem é fundamental garantir a identificação adequada do 
medicamento reembalado e rotulado. O rótulo deve conter o nome da substância ativa, 
dosagem, forma farmacêutica, laboratório fabricante, número de lote da reembalagem, 
número de lote do fabricante, prazo de validade e identificação do hospital.  

Define-se que o prazo de validade do medicamento fracionado passa a ser 25% do 
constante na embalagem do fabricante, até um máximo de 6 meses. Todas as informações 
constantes no rótulo são da responsabilidade do farmacêutico [6,18]. 

Também é utilizada a rotulagem manual em medicamentos orais sólidos. Estes são 
rótulados com etiquetas autocolantes impressas no sistema informático e estas etiquetas 
devem conter a mesma informação que a contida na rotulagem semiautomática.  

2.15 - Aprovisionamento 
 O consumo dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos é analisado 
recorrendo a stocks de alerta, pontos de encomenda e faltas detetadas pelos colaboradores. 
Esta análise de consumos é efetuada pela diretora dos SF e pelas responsáveis dos SF das 
restantes unidades. A lista elaborada na Unidade Hospitalar de Vila Real é diretamente 
enviada aos assistentes técnicos (AT) que elaboram a nota de encomenda que é enviada via 
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modem para os respetivos fornecedores. Para os medicamentos com autorização de 
utilização extraordinária (AUE), é enviado o original da autorização ao fornecedor aquando 
da primeira aquisição [3,6,13]. 

Nas restantes Unidades, Chaves e Lamego, após a elaboração da lista comum, esta é 
analisada na Unidade de Vila Real pela Diretora dos SF e em função do volume da 
encomenda, do stock existente e da urgência do pedido é realizada uma transferência interna 
de armazém ou uma nota de encomenda. A nota de encomenda neste caso segue o mesmo 
procedimento que a anterior. No caso de transferência interna de armazém esta é registada, 
aviada e conferida pelos TDT, e de seguida enviada através do motorista do CHTMAD 
[3,6,13]. 

Tivemos a oportunidade, neste âmbito, de assistir à análise de consumos pela Dra. 
Almerinda Alves, assim como elaboração das notas de encomenda pelos AT. Também 
assistíamos à preparação da medicação para as restantes unidades do CHTMAD.  

2.16 - Receção e Armazenamento 
As encomendas são rececionadas pelo AO e/ou TDT, exceto se for uma embalagem 

lacrada, que será rececionada pelo farmacêutico. É verificado o número de volumes e é 
assinada e datada a guia de transporte e/ou guia de remessa/fatura pelos AO ou pelo 
farmacêutico no caso de se tratarem de estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas, 
hemoderivados ou medicamentos de ensaios clínicos [19]. 

É depois verificada a conformidade da encomenda com a guia de remessa/fatura e 
transferência de armazém. Verifica-se o acondicionamento da encomenda de: medicamentos 
de frio acondicionados em embalagens térmicas com acumuladores; medicamentos frágeis 
devidamente protegidos; medicamentos tóxicos e inflamáveis devidamente assinalados; 
embalagens preservadas e em bom estado. É verificado também: o número de unidades; lote; 
prazo de validade; existência de certificados de análises e controlo de qualidade nos 
manipulados e matérias-primas; existência de certificados de libertação de lote, no caso de 
hemoderivados e vacinas [19]. 

As encomendas conformes são registadas no programa informático GHAF pelos AT, 
assinalando quantidade, preço, lote, prazo de validade e número de fatura ou guia [19]. 

Os medicamentos são armazenados assegurando a sua correta preservação e 
segurança. O critério de armazenamento tem por base os sistemas FEFO e FIFO [19]. 

No armazém geral encontram-se os medicamentos que não requerem condições 
especiais de armazenamento, a sua organização é feita por Denominação Comum 
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Internacional (DCI) e engloba a generalidade da medicação injetável, oral e tópica, assim 
como soluções desinfetantes não inflamáveis. Os concentrados de eletrólitos estão sempre 
rotulados com a inscrição “DEVE SER DILUÍDO” e estão obrigatoriamente separados das 
soluções de diluição como o NaCl a 0,9% e água destilada. No caso de medicação com 
diferentes dosagens, existe um sistema de rótulos com cores diferentes que alerta, de modo 
a evitar erros de medicação [19, 20]. 

Os inflamáveis requerem armazenamento especial, estes devem permanecer numa 
sala apropriada e separada do resto dos medicamentos/ produtos farmacêuticos com 
condições de segurança adequadas [21]. 

As matérias-primas e recipientes de acondicionamento utilizados na manipulação 
encontram-se no laboratório, separados da zona de preparação [19]. 

A medicação utilizada em ambulatório está armazenada em prateleiras próximas da 
zona do ambulatório, para permitir um acesso mais rápido e mais fácil [19]. 

Os medicamentos que necessitam de frio (2-8ºC) estão armazenados em frigoríficos 
próprios e ordenados por ordem alfabética e fim a que se destinam (medicação de 
hemodiálise, medicamentos biológicos, etc.) [19]. 

Os estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas, hemoderivados e medicação de 
ensaios clínicos são armazenados num cofre ou armário fechado num local de acesso restrito 
[19]. 

Na UCPC, existe uma zona de armazenamento de citostáticos e soros, que está 
devidamente sinalizada, ordenada e ventilada [19]. 

2.17 - Ensaios Clínicos 
Ensaio clínico é qualquer investigação conduzida no ser humano destinada a 

descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 
farmacodinâmicos, identificar os efeitos indesejáveis e analisar a farmacocinética 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. O medicamento experimental é a forma farmacêutica de uma 
substância ativa ou placebo testada ou utilizada como referência num ensaio clínico, 
incluindo os medicamentos cuja introdução no mercado tenha sido autorizada, mas sejam 
utilizados e/ou preparados de modo diferente ou tenham indicações terapêuticas diferentes 
das autorizadas [3,22]. 
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O início de um ensaio clínico está dependente da autorização do INFARMED, da 
Comissão de Ética para a Investigação Clínica e do Conselho de Administração do Hospital. 
Este processo demora usualmente 4 a 5 meses. Se aprovado, o promotor desloca-se aos SF 
do CHTMAD para apresentar o ensaio clínico, fornecendo toda a informação sobre o 
protocolo e documentação necessária. O medicamento em questão é enviado e o diretor dos 
SF ou o farmacêutico responsável procedem à sua receção, verificando quantidade, lote, 
prazo de validade, acondicionamento e número de randomização (quando aplicável). 
Quando detetada alguma anomalia, esta deve ser registada na Ficha de Ensaio Clínico [22]. 

Sempre que é distribuído o medicamento ao paciente, é necessário o preenchimento 
do modelo definido pelo promotor, onde constam nome do investigador, iniciais do paciente, 
descrição do medicamento, número de randomização, número de centro de investigação e 
outras informações definidas pelo protocolo. Ao farmacêutico responsável regista também a 
quantidade de medicamento distribuída, data de distribuição, e suas iniciais ou rúbrica. Na 
visita seguinte, cabe ao farmacêutico recolher o medicamento não administrado ou as 
embalagens vazias, sendo tudo registado em modelo adequado enviado pelo promotor [22]. 

Nos SF do CHTMAD existe um espaço físico destinado aos ensaios clínicos, onde 
decorrem todas as fases de armazenamento e dispensa e o registo e arquivo de toda a 
documentação relacionada com o processo. Existe um centro de investigação clinica 
constituído por dois elementos que permite agilizar todo o processo burocrático associado 
aos ensaios clínicos e facilitar a comunicação entre os diversos intervenientes. 

Relativamente aos ensaios clínicos, tivemos oportunidade de assistir à apresentação 
do ensaio TRIBUTE, a ser implementado no CHTMAD, fizemos atualização do Mapa de 
Ensaios Clínicos a decorrer no hospital para constar no Manual da Qualidade, assim como 
assistir à receção de fármacos de ensaios. Foi-nos também dada uma pequena formação na 
área pelo farmacêutico responsável pela implementação de ensaios clínicos no hospital, o 
que se revelou muito útil pois não tinha noção do número de ensaios implementados neste 
hospital.  

2.18 - Medicação para a Hepatite C 
 Durante este estágio foi-nos possível contactar com a tão falada medicação para a 
hepatite C. Esta medicação é a abrangida pela Portaria n.º 114-A/2015, que inclui os 
fármacos inovadores no tratamento da hepatite C, nomeadamente o Sofosbuvir e suas 
associações.  
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 Foi-nos possível acompanhar todo o processo desde a referenciação do utente, por 
parte do médico, para início de tratamento, até pedidos de autorização da medicação na 
plataforma da Hepatite C criada pelo Ministério da Saúde, receção da medicação e respetiva 
conferência e atribuição da medicação por doente.  
 Esta medicação é aprovada especificamente para um determinado utente, durante um 
período de tempo (12 ou 24 semanas). Na farmácia do hospital, há um local específico onde 
a medicação se encontra, em armário fechado. A medicação é armazenada por utente, com 
um código atribuído a cada um, e não por nome, dispensada apenas para 30 dias, apesar de 
todo o tratamento aprovado já se encontrar na farmácia.  
 Este foi um processo extremamente valioso, uma vez que foi possível perceber como 
todo este processo acontece, sem o sensacionalismo da comunicação social que tem 
envolvido todo este assunto.    

2.19 - Acompanhamento da Consulta da Dor 
 Foi-nos sugerido também assistirmos à Consulta da Dor. 

Esta é uma unidade multidisciplinar, integrada no Departamento de Anestesiologia e 
Terapêutica da Dor, que se encontra vocacionada para diagnóstico e tratamento da dor 
crónica nas suas diferentes vertentes. Têm acesso à Unidade todos os doentes que 
necessitem, em ambulatório ou internamento, através de referenciação médica 
interna/externa [1]. 

Foi-nos explicado brevemente o objetivo da consulta e mostrado o serviço, e 
posteriormente foi-nos possível assistir à consulta médica e tratamento de uma doente com 
nevralgia pós-herpética com penso de capsaisina (Qutenza®). 

2.20 - Visita ao Serviço de Imuno-hemoterapia 
Inserido no departamento de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, o 

serviço de imuno-hemoterapia, tem como função garantir os diversos tratamentos com 
sangue e derivados quando estes estão clinicamente indicados. O sangue e derivados são 
distribuídos pelo Instituto Português de Sangue. Para além da medicina transfusional, o 
serviço possui também uma área de consulta de hipocoagulação oral, hemocromatose, 
trombofilia e patologia do glóbulo vermelho. Dentro da área analítica, área esta dirigida por 
uma farmacêutica, estão abrangidos os estudos imuno-hematológicos dos utentes do 
CHTMAD, análises da área da trombose e hemostase para doentes hipocoagulados e estudo 
de trombofilia. Possui também técnicas de citometria [1].  
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Neste departamento acompanhamos testes de coagulação de doentes 
hipocoagulados, assim como técnicas de citometria. Foi extremamente vantajoso passarmos 
uma tarde neste serviço com uma farmacêutica, podendo ver a abrangência prática da 
profissão.  

2.21 - Visita ao Serviço de Anatomia Patológica e Histológica 
 Este é mais um serviço inserido no departamento de meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica. Este serviço faz o diagnóstico morfológico em material clínico dos 
doentes do CHTMAD, assim como a avaliação de características lesionais com informações 
relevantes para a terapêutica e prognóstico. Possui valências de citologia (ginecológica e não 
ginecológica), histopatologia, imunocitoquímica, PCR, entre outras [1].  
 Foi-nos possível ver e identificar várias peças como vesícula biliar, pâncreas, mama 
ou nódulos intestinais. Observamos depois algumas preparações das mesmas, após breve 
explicação sobre o percurso desde a chegada ao serviço até à lâmina do microscópio.  
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ANEXOS 
Anexo 1 - Requisição de prescrição e utilização de hemoderivados (via farmácia 
e via serviço) 
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Anexo 2 – Impresso para aquisição de Estupefacientes, Psicotrópicos e 
Benzodiazepinas 
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Anexo 3 - Requisição de utilização de substâncias estupefacientes, psicotrópicos 
e benzodiazepinas 
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Anexo 4 - Impresso de registo de erros de medicação do CHTMAD 
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Anexo 5 – Impresso de pedido de informação do CHTMAD 
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Anexo 6 - Estudo piloto sobre o Sistema de Registo de Intervenções Farmacêuticas no 
ato de dispensa de medicamentos a doentes em regime de ambulatório hospitala 
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Anexo 7 - Folha de Prescrição Médica de Quimioterapia – Hospital de dia / 
Internamento 
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Anexo 8 – Impresso de Erro Em prescrição de Carboplatina 
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Anexo 8 - Ficha de preparação de medicamentos manipulados do CHTMAD 




