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Resumo 

O presente relatório tem como objetivo expor o trabalho desenvolvido durante o estágio 

curricular para a conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. O estágio 

corresponde ao primeiro contacto com a atividade profissional numa Farmácia Comunitária e tem 

como objetivo suplementar o ensino anteriormente concretizado.  

Desenvolvi um panfleto sobre a tosse uma vez que o meu estágio decorreu numa altura em que 

este problema foi muito frequente e achei interessante saber mais e informar corretamente a 

população acerca desta temática. Com este trabalho pretendi ainda sensibilizar a população para 

uma correta utilização dos antitússicos, expetorantes e fluidificantes da expetoração. 

Desenvolvi também um protocolo interno relativo às interações entre contracetivos orais e 

fármacos pois verifiquei que há alguma falta de informação relativamente aos fármacos que 

realmente interferem com os contracetivos orais. Com este protocolo pretendi fornecer informação 

correta e atualizada aos profissionais da Farmácia Vitória e consequentemente promover o 

aconselhamento farmacêutico. 

Elaborei uma apresentação, proposta pela Diretora Técnica, sobre a pediculose da cabeça para 

apresentar na creche do Centro Social e Paróquia de Polvoreira. O objetivo deste projeto foi 

informar corretamente as crianças e professoras sobre esta temática visto ainda existir muito 

desconforto e falta de informação perante uma infestação por piolhos.  

Desenvolvi ainda um caso de estudo acerca de uma afeção oftálmica, o hordéolo, que surgiu 

num atendimento durante o meu período de estágio. O desenvolvimento deste caso de estudo foi 

útil pois esta temática é bastante recorrente nas farmácias e é de extrema importância que o 

farmacêutico conheça os problemas oftálmicos.  

Como futura farmacêutica, tenho como objetivo sentir que o utente fica satisfeito com o serviço 

prestado e para isso trabalhei para que os doentes saíssem da farmácia esclarecidos com a sua 

terapêutica. Assim, como futura profissional esforcei-me no sentido de aumentar a minha 

segurança e conhecimentos de forma a fornecer orientações adequadas às diversas situações.  
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PARTE I 

1. INTRODUÇÃO 

O estágio curricular em farmácia comunitária permite a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do percurso académico no âmbito profissional. Os conhecimentos teóricos são 

essenciais para o desempenho da atividade farmacêutica sendo o estágio uma etapa fundamental 

para a consolidação dos mesmos. Para além disso, o período de estágio proporciona um aumento da 

confiança na prática farmacêutica e o desenvolvimento de aptidões relativas ao trabalho em equipa.   

A farmácia comunitária é um espaço acessível à população, e como tal, a maioria das pessoas 

desloca-se inicialmente à farmácia antes de consultar um médico. Assim, o farmacêutico tem um 

papel essencial no aconselhamento sobre o uso racional e seguro dos medicamentos e na 

monitorização dos doentes. De acordo com o Código Deontológico, o farmacêutico como 

profissional de saúde acessível à população, deve assumir um comportamento responsável tendo 

como base a ética. Desta forma, deve colocar sempre em primeiro lugar os interesses dos utentes 

em detrimento dos seus interesses pessoais ou comerciais.  

O estágio decorreu na Farmácia Vitória (FV), em Guimarães, no período de 2 de novembro de 

2015 a 29 de fevereiro de 2016, sob orientação da Dra. Álea Ferreira. A FV faz parte do grupo Still 

the Same que integra também outras farmácias.  

O presente relatório pretende descrever de forma sucinta o funcionamento da FV bem como as 

atividades desenvolvidas ao longo do período de estágio (ANEXO I). 

2. CARACTERIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL 

3. LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO     

A FV situa-se no Guimarães Shopping, Alameda Dr. Mariano Felgueiras, na freguesia de 

Creixomil, pertencente ao concelho de Guimarães e distrito de Braga. 

A localização privilegiada da farmácia, junto ao comércio e central de camionagem, bem como 

o seu fácil acesso contribuem para a grande afluência de utentes. O horário de abertura ao público é 

de segunda a quinta-feira das 9h às 23h, sexta e sábado das 9h às 0h e domingo das 9h às 22h. Para 

além disso, de 10 em 10 dias a farmácia está aberta durante 24h, sendo este serviço rotativo num 

conjunto de farmácias, realizando-se o atendimento noturno através de um postigo.  

3.1. Espaço físico e funcional 

O espaço físico obedece às Boas Práticas Farmacêuticas e encontra-se de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto [1,2]. 

3.1.1. Espaço exterior 

A entrada da FV garante a “acessibilidade à farmácia de todos os potenciais utentes, incluindo 

crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência”. O estabelecimento está devidamente 

identificado com o símbolo de “cruz verde” e com reclame luminoso com a inscrição “Farmácia”.  

Exteriormente também se encontra visível uma placa com o nome da farmácia e da diretora técnica, 

com a indicação do horário de funcionamento, assim como a informação da farmácia do município 
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de Guimarães em serviço e respetiva localização [1]. 

3.1.2. Espaço interior 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto, as instalações das farmácias devem 

garantir a segurança, conservação e preparação de medicamentos, assim como a acessibilidade, 

comodidade e privacidade dos utentes e respetivo pessoal. De modo a cumprir os parâmetros 

referidos, as farmácias devem dispor de uma sala de atendimento ao público, armazém, laboratório 

e instalações sanitárias [2]. Na FV existem seis divisões: sala de atendimento ao público, sala de 

atendimento personalizado, armazém, laboratório, gabinete da diretora técnica e instalações 

sanitárias. Ao entrar na farmácia o utente depara-se com vários expositores de produtos destinados 

à cosmética, dietética e puericultura, tendo posteriormente acesso à zona de atendimento onde 

existem 9 balcões. A organização dos produtos encontra-se disposta por marcas e de acordo com o 

uso a que se destinam. Na zona da entrada existe ainda uma balança automática que dá a indicação 

do peso e altura da pessoa. Na sala de atendimento personalizado efetuam-se testes bioquímicos, 

administração de vacinas e aconselhamento nutricional. O armazenamento de medicamentos é feito 

na zona de backoffice onde estão medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM), armazenados em robô ou dispostos em estantes 

organizadas por ordem alfabética.  

3.2. Recursos Humanos  

A equipa da FV segue os parâmetros exigidos no o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, 

que indica que as farmácias devem dispor de um diretor técnico e de outro farmacêutico. É de 

extrema importância que estas possuam recursos humanos adaptados às necessidades da farmácia, 

quer em número quer em qualidade. Os elementos da equipa da FV são: 

 Diretora Técnica Dra. Álea Ferreira; 

 Farmacêutica substituta Dra. Marta Leite; 

 Farmacêuticas: Dra. Ana Dias, Dra. Ana Raquel Cunha, Dra. Diana Pereira, Dra. Eliana 

Ferreira, Dra. Helena Magalhães, Dra. Jennifer Penetra, Dr. Marcelo Pereira e Dra. Tânia 

Matos;  

 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica: Dra. Anabela Teixeira, Dr. Franck Freitas, Dra. 

Isabel Ferreira, Dra. Maria Cunha, Dr. Pedro Fernandes, Dra. Raquel Monteiro, Dra. Rita 

Freitas, Dra. Sofia Fernandes e Dra. Sofia Oliveira;  

 Relações públicas Dra. Sandra Martins;  

 Restantes colaboradores: Anabela Vieira, D. Isaura, Ismael Araújo; 

 Auxiliar de limpeza D. Josefa Freitas.  

Neste estabelecimento todos os profissionais de saúde estão devidamente identificados pelo uso 

de um cartão, onde figura o seu nome e categoria profissional. O bom relacionamento existente 

entre os profissionais da farmácia é evidente, havendo uma grande cooperação entre todos, o que 
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contribui para a qualidade dos serviços prestados.   

4. SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático (SI) utilizado na FV é o Sifarma2000®. Este sistema permite 

acompanhar o percurso do medicamento, desde a sua entrada à sua saída, nomeadamente na venda 

ao utente. Permite também fazer uma monitorização do utente e a gestão da sua terapêutica, 

possibilita a realização de encomendas e devoluções, auxilia no processamento de receituário, na 

gestão de stocks e prazos de validade, entre outras tarefas. Relativamente à dispensa de medicação, 

o sistema possui uma base de dados com informações acerca dos medicamentos, o que se revelou 

essencial para enriquecer o aconselhamento farmacêutico. De modo a garantir a segurança dos 

procedimentos efetuados, cada profissional possui uma senha para efetuar o login no SI, o que 

permite saber qual o funcionário que fez determinada venda, os produtos dispensados, bem como a 

respetiva data e hora.  

Ao longo do período de estágio tive oportunidade de aprender a trabalhar com o SI de modo a 

usufruir de todas as suas funcionalidades.   

5. FONTES DE INFORMAÇÃO 

A FV dispõe de suporte bibliográfico para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que possam 

surgir na prática diária, nomeadamente a Farmacopeia Portuguesa, o Formulário Galénico 

Português, o Prontuário Terapêutico e o Índice Nacional Terapêutico.  

No decorrer do meu estágio realizei algumas pesquisas nestas fontes bibliográficas de forma a 

tirar dúvidas sobre a indicação terapêutica e posologia de alguns fármacos.  

6. GESTÃO DA FARMÁCIA  

6.1. Gestão de stocks  

De acordo com as Boas Práticas da Farmácia deve-se realizar uma adequada gestão de stocks 

de modo a suprir as necessidades dos utentes [1]. Desta forma, os stocks não devem ser demasiado 

elevados, o que pode conduzir à expiração dos prazos de validade e saturação do armazém. Por 

outro lado, quando os stocks são muito reduzidos podem não ser suficientes para satisfazer a 

procura dos produtos. Portanto, tem que haver um balanço consoante o consumo médio diário. Para 

além disso, também há outros fatores a ter em conta como as épocas de maior procura de 

determinados produtos e as margens de lucro. O SI auxilia bastante nesta tarefa uma vez que 

permite consultar rapidamente o histórico de vendas dos produtos, facilitando assim a definição de 

stock máximo e stock mínimo dos produtos. Deste modo, a gestão de stocks assume uma 

importância fulcral tanto a nível financeiro como para a satisfação dos utentes.  

Durante o estágio, executei a contagem física de inúmeros produtos da FV através da emissão 

de listagens de stocks e contando-os manualmente. A posterior atualização dos stocks requer a 

autorização da diretora técnica. 
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6.2. Encomendas 

6.2.1. Realização de encomendas  

As aquisições dos produtos são feitas aos distribuidores grossistas ou diretamente a 

laboratórios de indústria farmacêutica. A FV realiza encomendas diárias, geralmente duas vezes 

por dia, a um ou mais fornecedores, dependendo das necessidades. Os critérios para a escolha dos 

fornecedores são adequados à realidade de cada farmácia de modo a receber os produtos em falta 

no menor tempo possível e a obter as melhores condições de compra. A FV recorre a um 

fornecedor principal, a Alliance Healthcare. Como fornecedores secundários a FV recorre à OCP 

Portugal, Empifarma, Proquifa e Plural. A realização das encomendas aos distribuidores grossistas 

é efetuada através do SI, sendo que quando se atinge a quantidade mínima definida, o SI gera uma 

proposta de encomenda que é analisada para posteriormente ser transmitida aos fornecedores. 

Contudo, durante o atendimento, podem surgir produtos que não constem nas encomendas 

efetuadas nem no stock da farmácia, pelo que é necessário realizar encomendas via telefónica ou 

encomendas instantâneas diretamente a um dos fornecedores. Através deste método obtém-se 

imediatamente informação acerca da condição do produto, isto é, se está disponível ou não, se 

deixou de ser comercializado ou se está esgotado no laboratório. Desta forma, consegue-se 

satisfazer a maioria das necessidades dos utentes da farmácia.  

São também realizadas encomendas esporádicas a laboratórios ou marcas, normalmente de 

produtos de dermofarmácia e cosmética, puericultura e produtos sazonais, sendo estes 

encomendados em grandes quantidades por intermédio de representantes das marcas, beneficiando-

se assim de descontos de aquisição. 

6.2.2. Receção e verificação de encomendas 

As encomendas são entregues na farmácia acondicionadas em contentores característicos e 

acompanhadas da respetiva fatura ou guias de remessa em duplicado. Inicialmente, se existirem 

produtos de frio, procede-se à sua colocação no frigorífico logo que são entregues na farmácia, 

efetuando-se o seu registo posteriormente.  

Para o registo de entrada dos produtos, na parte relativa à receção de encomendas do SI, insere-

se o número da fatura e em seguida realiza-se a leitura ótica dos códigos dos produtos recebidos. 

Em seguida, é necessário proceder à comparação do preço de venda à farmácia existente no sistema 

com o indicado na fatura, confirmando detalhadamente se tudo o que vem descrito na fatura 

corresponde ao que foi recebido. É ainda importante confirmar o prazo de validade (PV) que só 

deverá ser alterado no caso de stock nulo ou quando o PV do produto recebido é inferior ao 

existente em stock. No caso de produtos com preço impresso na cartonagem tem que se verificar se 

este corresponde ao preço de venda ao público (PVP) praticado. Nos produtos sem PVP fixado, é a 

farmácia a responsável por atribuir um preço, tendo em conta as margens estipuladas e o imposto 

sobre o valor acrescentado a que estão sujeitos. Quando surge alguma inconformidade (produto que 

foi faturado e está em falta, embalagem danificada, etc.) contacta-se o fornecedor para reportar e 
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resolver a situação. Por fim, o preço total indicado na fatura deve corresponder ao preço indicado 

no SI. Se isto não se verificar, é necessário rever tudo novamente até os preços serem coincidentes. 

Após receção da encomenda, os produtos esgotados e rateados são assinalados para que sejam 

pedidos a outro fornecedor. No final, os duplicados das faturas são arquivados de acordo com o 

fornecedor para que no final do mês se confira se o extrato dos fornecedores coincide com as 

faturas arquivadas.  

No início do meu estágio grande parte das minhas funções foram relativas à receção e 

verificação de encomendas e faturas. Deste modo, consegui estabelecer um contacto indireto com 

os fornecedores, conhecer melhor os produtos, habituar-me ao SI e compreender como é feita a 

gestão de stocks da farmácia adaptada ao volume de vendas. 

6.2.3. Aprovisionamento 

O aprovisionamento dos produtos é uma atividade de extrema importância pois permite uma 

correta organização dos produtos e do espaço para que durante o atendimento ao cliente haja um 

fácil acesso aos produtos e um atendimento rápido e eficaz.  

Os produtos são assim organizados em locais adequados, de modo a garantir as corretas 

condições de armazenamento. Desta forma, os produtos de frio são os primeiros a serem 

armazenados no frigorífico. Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) são 

armazenados num armário específico, com fecho por chave, de forma a restringir o seu acesso. A 

maioria dos medicamentos, MSRM e MNSRM, são aprovisionados no robô, uma das vantagens 

deste sistema automático é a organização dos medicamentos segundo a regra “first expired, first 

out” em que os produtos com PV mais próximo são os primeiros a serem dispensados. As ampolas 

e xaropes não são armazenadas no robô devido ao risco de quebra e devido ao espaço que ocupam. 

Desta forma, as ampolas e xaropes com maior rotatividade são armazenadas na zona de 

atendimento e as que não são tão procuradas são armazenadas numa estante no armazém por ordem 

alfabética. Para além disso, são armazenados na zona de atendimento, expostos em lineares e/ou 

armazenados em gavetas, medicamentos e produtos de veterinária, produtos de dermofarmácia e 

cosmética, puericultura e alguns MNSRM. 

De modo a confirmar que são cumpridas as corretas condições de armazenamento, a FV possui 

quatro termo higrómetros, sendo efetuada a sua verificação semanal, por um farmacêutico, e 

guardados os respetivos registos (tabela e gráfico) por cada zona de localização. 

Durante o meu estágio, o armazenamento de produtos foi uma das atividades a que me 

dediquei, o que me permitiu conhecer os produtos e a sua localização. Esta tarefa revelou-se muito 

útil quando iniciei o atendimento ao balcão. 

6.3. Controlo de prazos de validade  

Periodicamente é efetuado um controlo dos prazos de validade, em que são emitidas listagens 

do SI com os produtos com PV a expirar dentro de 6 meses. Para os produtos com PV a expirar 

dentro de 3 a 6 meses, a FV faz campanhas com descontos de forma a potenciar a sua venda 
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contribuindo para a melhoria da gestão de stocks. A devolução dos produtos é efetuada apenas 

quando estão a 2 meses de terminar o PV. Por vezes, o PV descrito no SI não corresponde ao PV 

impresso no produto pelo que é importante confirmar produto a produto e efetuar as devidas 

alterações no SI. Desta forma, garante-se a segurança e eficácia dos produtos e evitam-se prejuízos 

para a farmácia. Para além deste controlo periódico, os prazos de validade são ainda verificados 

aquando da receção de encomendas.  

Durante o meu estágio fui responsável por conferir os prazos de validade de diversos produtos 

com base em listagens emitidas pelo SI.  

6.4. Gestão de devoluções 

As devoluções de produtos podem ser devido a PV expirado, embalagem danificada, produtos 

enviados por engano, produtos retirados do mercado, entre outros. Para a devolução, no menu 

“Gestão de devoluções” do SI tem de se criar uma nota de devolução onde são introduzidos os 

dados relativos aos produtos a devolver, a quantidade, o motivo da devolução, o fornecedor e o 

número da fatura de aquisição. A nota de devolução é impressa em triplicado, em que duas vias 

rubricadas e carimbadas acompanham o produto e a outra fica arquivada na farmácia. Se o pedido 

de devolução for aceite, o fornecedor/laboratório emite uma nota de crédito ou procede à troca do 

produto. Em caso de não ser aceite, o produto volta à farmácia que o encaminha para quebras.  

Durante o meu estágio, auxiliei no processo de devolução devido a produtos danificados e 

produtos não encomendados.  

7. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

7.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

De acordo com a legislação portuguesa são medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

os medicamentos que preenchem uma das seguintes condições: 

 Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando são utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; 

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

reações adversas seja indispensável aprofundar;  

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

Desta forma, estes medicamentos estão sujeitos a um maior controlo pelo que só são vendidos 

mediante a apresentação de receita médica válida. Os MSRM podem ser classificados em: 

medicamentos de receita médica renovável e não renovável, medicamentos de receita médica 

especial e medicamentos de receita médica restrita [3]. Este tipo de medicamentos representam a 

generalidade das vendas efetuadas na FV.  
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7.1.1. A receita médica 

A prescrição médica pode ser efetuada por via eletrónica, por via manual num documento pré-

impresso ou por “materialização” que consiste na impressão da receita resultante da prescrição 

efetuada por via eletrónica [4]. A receita eletrónica permite aceder às receitas médicas através do 

cartão de cidadão, tendo como principais objetivos reduzir os esquecimentos e perdas das receitas 

em papel, uma vez que basta ter o cartão de cidadão para puder aviar os medicamentos, facilita a 

comunicação entre os profissionais de saúde e reduz os erros associados à prescrição e dispensa da 

medicação para além de ter uma componente sustentável na redução do consumo de papel [22]. Por 

sua vez, a prescrição manual é realizada excecionalmente em situações de falência do SI, 

inadaptação do prescritor, prescrição no domicilio entre outras situações até um máximo de 40 

receitas médicas por mês [4]. 

A Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio estabelece alguns parâmetros que as receitas médicas 

devem incluir, sendo estes:  

 Número da receita;  

 Local de prescrição;  

 Identificação do médico prescritor;  

 Nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema;  

 Entidade financeira responsável;  

 Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos, 

 Denominação comum internacional da substância ativa;  

 Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens;  

 Se aplicável, designação comercial do medicamento;  

 Data de prescrição;  

 Assinatura do prescritor [4].  

Em cada receita médica só podem constar até quatro medicamentos distintos não podendo o 

número total de embalagens ultrapassar o limite de duas por medicamento, nem o total de quatro 

embalagens. Contudo, os medicamentos que se apresentam sob a forma de embalagem unitária 

constituem uma exceção pois podem ser prescritas até quatro embalagens do mesmo medicamento 

[4].   

A prescrição pode, excecionalmente, incluir a denominação comercial do medicamento, por 

marca ou indicação do nome do titular da autorização de introdução no mercado, em situações em 

que não exista medicamento genérico comparticipado para a substância ativa em causa ou se o 

médico prescritor enumerar uma justificação técnica para a insusceptibilidade de substituição do 

medicamento prescrito. São permitidas as justificações técnicas seguintes: 

Exceção a): medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 
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Exceção b): suspeita de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma 

substância ativa; 

Exceção c): medicamento destinado a assegurar a continuação de um tratamento com 

duração superior a 28 dias [4]. 

Relativamente às exceções a) e b) a dispensa tem obrigatoriamente que ser igual à prescrição. 

Quanto à exceção c) o utente pode optar por medicamentos similares ao prescrito desde que sejam 

de preço igual ou inferior. 

As receitas eletrónicas são válidas pelo prazo de 30 dias a contar da data da sua emissão ou 

podem ser renováveis, contendo até três vias, com validade de seis meses para cada via, contado 

desde a data de prescrição [4].  

O farmacêutico efetua a validação da prescrição médica, pelo que a receita, resultante da 

materialização da prescrição por via eletrónica, só é válida quando os parâmetros referenciados na 

legislação estão em conformidade. Para além disso, cabe ao farmacêutico ajudar o utente a resolver 

situações em que a medicação não possa ser dispensada, bem como interpretar o tipo de tratamento 

e as intenções do prescritor. 

A prescrição de medicamentos por via manual tem que obedecer aos mesmos parâmetros das 

receitas eletrónicas e ainda implica a aposição da vinheta do prescritor na receita médica. Se 

aplicável, têm também que incluir vinheta identificativa do local de prescrição e identificação da 

especialidade médica e contacto telefónico do prescritor. Em contrapartida, as receitas manuais não 

são renováveis pelo que não é admitida mais do que uma via da receita manual, possuindo estas 

uma validade de 30 dias [4].  

A prescrição de MEP, produtos do protocolo da diabetes, medicamentos manipulados e 

produtos dietéticos não podem constar de receita onde sejam prescritos outros medicamentos pelo 

que têm de ser prescritos isoladamente [4].  

Hoje em dia, a maioria das receitas são emitidas por meios eletrónicos e em seguida é realizada 

a sua impressão em papel, para efeitos de dispensa do medicamento. Este procedimento veio 

facilitar em grande parte o atendimento ao utente uma vez que o sistema assume automaticamente 

o organismo de comparticipação bem como, as respetivas exceções se aplicáveis.  

7.1.2. Aviamento de receitas 

Para a dispensa da medicação ao utente começa-se por selecionar no SI o separador 

Atendimento, e em seguida o separador correspondente à venda com comparticipação.  

No caso de se tratar de uma receita eletrónica e o utente trouxer consigo a impressão em papel, 

pode-se aceder à mesma lendo o código de barras com o número da receita por leitura ótica, e em 

seguida, efetua-se a leitura do código de acesso que se encontra na guia do utente, igualmente por 

leitura ótica. Se o acesso à receita for efetuado através do cartão de cidadão do utente apenas nos é 

pedido o código de acesso. Em seguida, aparecem no ecrã os medicamentos prescritos já com o 

respetivo plano associado, sendo apenas necessário selecionar o medicamento similar que vai ser 
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dispensado ao utente, no caso de existirem medicamentos similares ao de marca.  

Quando é necessário aviar a receita eletrónica de forma manual, insere-se os medicamentos por 

leitura ótica e se presente, insere-se a respetiva exceção. Posteriormente seleciona-se o plano de 

comparticipação aplicado.  

No final do atendimento, é impresso no verso da receita a informação referente à dispensa da 

medicação, que deve ser assinada pelo utente em local próprio para o efeito, de forma a confirmar 

os medicamentos que lhe foram dispensados. Também é impressa a fatura que é carimbada e 

assinada pelo farmacêutico e entregue ao utente juntamente com os medicamentos. Por fim, a 

receita é carimbada, datada e assinada no verso pelo farmacêutico.  

Relativamente às vendas suspensas, não é impressa uma fatura, mas sim um documento 

comprovativo da venda suspensa. Uma venda suspensa é uma venda na qual a receita não é fechada 

no momento. Este tipo de vendas pode ocorrer quando a farmácia não é capaz de disponibilizar de 

imediato a totalidade da medicação incluída na receita. 

7.1.3. Entidades de comparticipação  

O sistema de comparticipação em Portugal prevê a possibilidade de comparticipação de 

medicamentos através de um regime geral e de um regime especial [6].  

No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do preço dos medicamentos 

de acordo com escalões estabelecidos: escalão A – 90%, escalão B – 69%, escalão C – 37%, 

escalão D – 15%. Os escalões diferem consoante as indicações terapêuticas do medicamento, a sua 

utilização, as entidades que o prescrevem e ainda conforme o consumo acrescido para doentes que 

sofram de determinadas patologias [7].  

O regime especial de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos de comparticipação: 

em função dos beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais de utentes. Assim, 

para os beneficiários do regime especial, a comparticipação é acrescida de 5% no escalão A (95%), 

de 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D (30%) para os pensionistas cujo rendimento total anual 

não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato. Para 

além disso, a comparticipação é ainda de 95% para o conjunto dos escalões, para os medicamentos 

cujo PVP seja igual ou inferior ao 5º preço mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem. 

Por sua vez, a comparticipação de medicamentos em função das patologias ou por grupos especiais 

de utentes é definida por despacho do membro do Governo responsável pela área da Saúde. Nestas 

situações, o médico prescritor deve mencionar na receita o respetivo despacho ou portaria para que 

o utente usufrua da comparticipação [7].  

Contudo, existem também outras entidades que comparticipam os medicamentos, pudendo o 

utente beneficiar de uma comparticipação acrescida. Como exemplo de outras entidades de 

comparticipação existe a Caixa Geral de Depósitos, os Serviços de Assistência Médico-Social, a 

EDP energias de Portugal, a Multicare, entre outros. Para usufruir destas comparticipações é 

necessário que o utente apresente o seu cartão de beneficiário para que durante o atendimento se 
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faça uma cópia da receita médica e do respetivo cartão. A receita original é enviada para a entidade 

de comparticipação principal e a cópia para o organismo de complementaridade. 

É ainda de referir que segundo o Despacho n.º 19650-A/2005 de 1 de setembro, os 

medicamentos considerados imprescindíveis à vida são comparticipados pelo Estado em 100% [8]. 

Os medicamentos manipulados que constam no anexo do Despacho nº18694/2010 de 16 de 

dezembro são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde e pela Direção-Geral de Proteção 

Social aos Trabalhadores em Funções Públicas em 30% do respetivo preço [9]. Para além disso, 

encontram-se ainda abrangidos por um regime de comparticipação do Estado produtos destinados 

ao autocontrolo da diabetes mellitus. Esta comparticipação é de 85% do PVP das tiras-teste para 

determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria, e de 100% do PVP das agulhas, seringas e 

lancetas [10].  

7.1.4. Verificação das receitas e faturação 

No momento da dispensa dos MSRM, é atribuído um número, lote e uma série a cada receita 

médica de acordo com a entidade de comparticipação. A receita eletrónica permite agrupar em dois 

tipos de lotes a totalidade do receituário que foi conferido eletronicamente no momento da 

dispensa: o lote 99 que inclui todas as receitas registadas sem erros e o lote 98 que inclui as receitas 

registadas com erro. O restante receituário, que não foi alvo de conferência eletrónica no momento 

da dispensa, é separado em lotes de acordo com o organismo a que pertencem [11].  

As receitas são organizadas em lotes por ordem crescente do número sequencial que lhes foi 

atribuído. Cada lote é constituído no máximo por 30 receitas do mesmo tipo (pertencentes ao 

mesmo organismo). Na FV as receitas são digitalizadas e organizadas diariamente de modo a serem 

facilmente identificadas quando necessário. Posteriormente, o receituário organizado é enviado ao 

departamento responsável pelo processamento de receituário e faturação onde é realizada uma 

confirmação do receituário para garantir que todos os detalhes foram cumpridos. Quando cada lote 

está completo, é impresso um Verbete de Identificação de Lote, neste constam informações como: 

identificação da farmácia, mês e o ano da respetiva fatura, tipo e número sequencial do lote, 

importância total correspondente ao PVP, importância total paga pelos utentes e importância total a 

pagar pelo Estado [11]. 

No final de cada mês, as receitas são enviadas ao Centro de Conferência de Faturas no caso da 

entidade responsável ser o Serviço Nacional de Saúde. No caso das receitas comparticipadas por 

outras entidades, estas são enviadas à Associação Nacional de Farmácias. Se não for detetada 

nenhuma incoerência, as entidades responsáveis fazem o pagamento do montante das 

comparticipações à farmácia. Contudo, se for detetada alguma inconformidade, as receitas são 

devolvidas à farmácia juntamente com os motivos da devolução. Estas receitas são novamente 

revistas e se forem passíveis de correção, a farmácia pode proceder à refaturação e posterior envio 

[11].  

Durante o meu estágio, participei diariamente na organização de receituário. 
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7.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Os medicamentos que não cumprem os requisitos dos MSRM são considerados medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM). Estes medicamentos não são comparticipados pelo 

Estado, salvo nas exceções previstas na legislação que regulamenta o regime de comparticipações 

pelo Estado relativamente ao preço dos medicamentos [12].  

Estes medicamentos são passíveis de serem aconselhados pelo farmacêutico, prescritos pelo 

médico ou solicitados pelo utente. Pelo facto de serem medicamentos de venda livre, o 

farmacêutico assume um papel essencial no seu aconselhamento no tratamento de transtornos 

menores, bem como na promoção do uso racional do medicamento. Inicialmente o farmacêutico 

deve tentar conhecer a história clínica do utente bem como a medicação que este toma 

habitualmente para em seguida fazer uma apreciação da situação clínica de modo a conduzir o seu 

aconselhamento para a venda de um MNSRM, adoção de medidas não farmacológicas e/ou o 

encaminhamento do utente para o médico.  

Ao longo do meu estágio pude constatar que os MNSRM são cada vez mais utilizados pelos 

utentes o que me permitiu intervir pelo uso racional dos medicamentos. Para além disso, as 

formações que frequentei durante o estágio foram fundamentais para um melhor conhecimento dos 

produtos disponíveis e assim fazer um aconselhamento mais sustentado e adequado.  

7.3. Medicamentos Manipulados  

Apesar da grande variedade de produtos que existem atualmente no mercado por vezes é 

necessário preparar fórmulas adaptadas a uma determinada patologia ou utente. Assim, um 

medicamento manipulado é definido como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. Deve ainda ser garantida a 

qualidade do produto e verificada a sua segurança no que concerne às doses da(s) substância(s) 

ativa(s) e à existência de interações que possam alterar a ação do medicamento ou a segurança do 

utente [13]. 

As boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados encontram-se 

regulamentadas e incidem em oito vertentes essenciais: pessoal, instalações e equipamentos, 

documentação, matérias-primas, materiais de embalagem, manipulação, controlo de qualidade e 

rotulagem [14].         

Relativamente às receitas de medicamentos manipulados, estas devem conter apenas este 

produto. No caso de receitas manuais, a prescrição vem acompanhada de FSA (Fazer Segundo a 

Arte) ou Manipulado. Quanto às receitas informatizadas, estas já assumem a categoria MM 

(Medicamento Manipulado). 

7.4. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos  

Os MEP são substâncias extremamente importantes para a medicina, uma vez que atuam 

diretamente sobre o sistema nervoso central, logo têm impacto em todo o organismo humano, 

podendo atuar como depressores ou como estimulantes.  
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Porém, são substâncias muitas vezes associadas a atos ilícitos, como a prática de crimes e ao 

consumo de drogas pelo que são alvo de particular atenção por parte das autoridades competentes 

(Infarmed). No entanto, sempre que usados com um fim medicinal e terapêutico, e no cumprimento 

estrito das indicações clínicas, este tipo de substâncias são medicamentos úteis em doenças 

psiquiátricas, oncologia, ou como analgésicos ou antitússicos. Em contrapartida, apesar dos seus 

benefícios estas substâncias também acarretam alguns riscos, nomeadamente, indução de 

habituação, e até dependência física e psíquica [15].   

Os MEP estão sujeitos a legislação específica através do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 

janeiro que visa combater o tráfico e adotar medidas de fiscalização e controlo destas substâncias 

[16].  

A dispensa dos MEP só pode ser efetuada mediante apresentação de receita médica e esta não 

pode conter outros medicamentos [15,4]. Para além disso, aquando da dispensa é necessário 

registar os dados do paciente (nome e morada) e o nome do médico prescritor. Caso o adquirente 

não seja o doente, é obrigatória a apresentação da identificação da pessoa que faz o levantamento 

que tem de ser maior de idade e em seguida efetua-se o registo do seu nome, morada e número de 

identificação.  

No final do atendimento, é impressa automaticamente a fatura e o documento de psicotrópicos 

em duplicado que contém os dados que foram registados. Este documento em duplicado deve ser 

anexado à cópia da receita e arquivado. As farmácias conservam a fotocópia das receitas com os 

duplicados por um período de três anos, ordenadas pela data de aviamento. Para além disso, é 

enviado mensalmente ao Infarmed o registo de saídas dos MPE até ao dia 8 do mês seguinte, bem 

como, fotocópias das receitas faturadas de forma manual [16]. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de dispensar MEP de acordo as normas presentes 

na legislação em vigor, o que me permitiu perceber o grande controlo a que estes produtos estão 

sujeitos, evitando-se desta forma a sua utilização para fins ilícitos.  

7.5. Medicamentos genéricos  

Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substância ativa, a mesma forma farmacêutica e que tenha demonstrado 

bioequivalência com o medicamento de referência em estudos de biodisponibilidade [3].  

Os medicamentos genéricos são prescritos pela Designação Comum Internacional das 

substâncias ativas, seguida da dosagem e forma farmacêutica. Estes são identificados pela sigla 

“MG” (Medicamento genérico), inscrita na embalagem exterior do medicamento [17]. 

A Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio define que as farmácias devem ter disponíveis para 

venda, no mínimo, três medicamentos genéricos, sendo que estes devem fazer parte dos cinco 

preços mais baixos de cada grupo homogéneo [4]. Assim, o farmacêutico é responsável por 

informar devidamente o utente sobre a existência de medicamentos genéricos comparticipados pelo 

Serviço Nacional de Saúde, bem como qual o medicamento com o preço mais baixo.  
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No decorrer do meu estágio verifiquei que a maioria dos utentes optam por um medicamento 

genérico devido essencialmente ao seu menor custo. Contudo, ainda me deparei com utentes com 

dúvidas relativamente à eficácia e segurança dos medicamentos genéricos o que me permitiu 

intervir no sentido do esclarecimento do utente relativamente à qualidade, segurança e eficácia 

destes medicamentos. 

8. OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS  

8.1. Produtos cosméticos e de higiene corporal  

Um produto cosmético é definido como “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta 

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

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

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

aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”. A legislação enumera 

as substâncias que estão proibidas de serem colocadas neste tipo de produtos, tendo estes que 

cumprir determinadas exigências legais por uma necessidade de proteção da saúde pública. O 

Infarmed é a autoridade competente no domínio dos produtos cosméticos, sendo responsável por 

uma eficaz fiscalização do cumprimento de todas as exigências com vista a garantir a proteção dos 

direitos e interesses dos consumidores [18].  

A FV dispõe de várias marcas de produtos cosméticos e de higiene corporal, nomeadamente 

produtos para afeções da pele, produtos capilares, produtos de podologia, produtos de higiene 

corporal, entre outros, de forma a satisfazer as necessidades dos clientes. Estes produtos estão 

expostos em lineares na zona de atendimento, estando a sua organização sujeita a vários fatores 

como a estação do ano, promoções, estratégias de marketing, entre outros. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de falar com agentes de determinadas marcas, 

como a Sesderma®, Uriage®, Cetaphil®, entre outras, que me apresentaram os produtos da 

respetiva marca disponíveis na farmácia e me transmitiram conhecimentos úteis para o 

aconselhamento farmacêutico.   

8.2. Produtos de puericultura 

Os bebés necessitam de cuidados especiais uma vez que são muito frágeis e a sua pele é 

delicada e muito sensível. Desta forma, a FV dispõe de vários produtos adequados às necessidades 

dos bebés, como produtos de higienização, hidratação, alimentação, entre outros, para além de 

produtos para a grávida e a fase pós-parto. Na FV estes produtos estão expostos em lineares na área 

de atendimento.  

Durante o meu estágio dispensei alguns produtos de puericultura que me foram solicitados 

pelos pais ou cuidadores dos bebés o que permitiu garantir que os produtos estavam adequados à 

idade e às necessidades do bebé.  
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8.3. Dispositivos Médicos 

O Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho estabelece as regras a que devem obedecer a 

investigação, o fabrico, a comercialização, a entrada em serviço, a vigilância e a publicidade dos 

dispositivos médicos e respetivos acessórios. Os dispositivos médicos são definidos como qualquer 

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

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

para fins de diagnóstico ou terapêuticos, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja 

alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. São concebidos para serem 

utilizados em seres humanos para fins de:  

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

 Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma 

deficiência; 

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico;  

 Controlo da conceção [19].  

Os dispositivos médicos são integrados em diferentes classes (classes I, IIa, IIb e III), tendo em 

conta os riscos decorrentes da sua conceção técnica e fabrico bem como a vulnerabilidade do corpo 

humano [19].  

Na FV existem diversos dispositivos médicos adequados a diferentes necessidades, pelo que é 

desejável o conhecimento dos mesmos para realizar um aconselhamento adequado ao utente.  

Durante o meu estágio os dispositivos médicos mais procurados foram referentes a cintas de 

compressão pós-parto, pulsos elásticos e meias de compressão.  

8.4. Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares são fontes concentradas de substâncias com efeito nutricional ou 

fisiológico que se destinam a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal [20]. Os 

produtos pertencentes aos géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial distinguem-

se dos géneros alimentícios de consumo corrente pela sua composição ou modo de fabrico.  Para 

além disso, devem satisfazer as necessidades nutricionais especiais das seguintes categorias: 

 Pessoas com perturbações do sistema digestivo ou do metabolismo; 

 Pessoas que se encontrem numa condição fisiológica especial;  

 Lactentes ou crianças de tenra idade em bom estado de saúde [21]. 

Estes produtos são regulamentados pelo Decreto-Lei nº 136/2003, de 28 de junho [20]. Para 

além da boa adesão ao serviço de consultas de nutrição disponibilizado pela FV há também uma 

grande procura de suplementos alimentares por parte dos utentes, sendo fundamental o 

conhecimento dos diferentes produtos disponíveis para fornecer um aconselhamento apropriado. 

 Durante o meu estágio, os suplementos mais solicitados pelos utentes foram relativos a 

suplementos capilares para atenuar a queda de cabelo e a perda de densidade capilar, também 
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verifiquei uma procura significativa de suplementos para melhorar a concentração e memória e 

ainda suplementos para reforçar o sistema imunitário de forma a aumentar a resistência a gripes e 

constipações. Para além de todos os conhecimentos fornecidos pela equipa da FV, tive a 

oportunidade de participar em formações acerca dos suplementos da marca FDC® o que se 

revelou muito útil uma vez que a marca possui uma ampla gama de produtos adequados a diversas 

situações como por exemplo, suplementos para aliviar os sintomas urinários derivados da 

próstata, para a diminuição do risco de acidentes vasculares, para induzir o sono, entre outros. 

Para além disso participei ainda numa formação acerca dos suplementos da marca Nutreov®.  

8.5. Produtos Fitoterapêuticos 

Os produtos fitoterapêuticos são preparações à base de plantas destinadas a melhorar a 

qualidade de vida do utente. Estes produtos estão sujeitos “ao controlo das matérias-primas, 

atendendo às suas especificidades, bem como dos produtos intermédios, garantindo que o produto 

acabado apresenta um perfil de qualidade e segurança que não comprometa a saúde pública” [22]. 

Hoje em dia os utentes estão muito mais recetivos a produtos naturais por associarem a palavra 

natural a algo benéfico e saudável. Contudo, cabe ao farmacêutico alertar que estes produtos não 

estão isentos de efeitos adversos pelo que devem ser respeitadas todas as indicações fornecidas, 

promovendo deste modo o uso racional do medicamento.  

Durante o meu estágio aconselhei algumas vezes o grintuss dos laboratórios Aboca® para 

situações de tosse irritativa ou com expetoração, obtendo um feedback muito positivo por parte 

dos utentes que fizeram o tratamento.  

8.6. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Um medicamento veterinário é definido como “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos 

seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas [23].  

Na FV os medicamento e produtos de uso veterinários estão organizados numa gaveta própria e 

separados dos medicamentos de uso humano.  

Durante o meu estágio, os produtos mais solicitados pelos utentes foram antiparasitários. 

Sempre que me foi possível tentei sensibilizar os utentes para a importância da vacinação dos 

animais, para a desparasitação interna e externa bem como, para a execução dos hábitos de 

higiene adequados.  

8.7. Medicamentos homeopáticos  

Um medicamento homeopático é “um medicamento obtido a partir de substâncias denominadas 

stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na 

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

membro, e que pode ter vários princípios”. Os medicamentos homeopáticos sujeitos a registo 
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simplificado, são aqueles que, cumulativamente:  

 Sejam administrados por via oral ou externa; 

 Apresentem um grau de diluição que garanta a inocuidade do medicamento; 

 Não apresentem quaisquer indicações terapêuticas especiais na rotulagem ou em qualquer 

informação relativa ao medicamento [24]. 

A homeopatia assenta no principio da similitude que declara que “Toda a substância capaz de, 

em dose ponderal, provocar sintomas num individuo são pode, em dose infinitesimal, curar esses 

mesmos sintomas, num individuo doente”.  Estes medicamentos sofrem diluições sucessivas, 

obtendo-se doses medicamentosas mínimas [25]. A homeopatia é uma terapia alternativa que está 

em ascensão, uma vez que já se verifica a procura destes medicamentos como uma alternativa 

quando a terapêutica farmacológica é ineficaz.  

Durante o meu estágio foi-me dada a oportunidade de ir a uma formação dos laboratórios 

Boiron o que se revelou extremamente útil uma vez que nunca tinha frequentado nenhuma 

formação sobre homeopatia. Assim, adquiri conhecimentos e segurança para aconselhar 

medicamentos homeopáticos uma vez que apesar de ainda não se conhecer o modo de ação destes 

medicamentos estão descritos inúmeros casos da sua eficácia. No atendimento ao utente, 

recomendei o Homeovox® dos laboratórios Boiron para uma situação de afonia, rouquidão e 

perda de voz que a utente referiu dever-se a situações de acentuado stress. 

9. ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO 

O aconselhamento farmacêutico é o ato profissional em que o farmacêutico se responsabiliza 

pela seleção de um MNSRM ou de eventuais medidas não farmacológicas com o objetivo de aliviar 

ou resolver um problema de saúde considerado como um transtorno menor, entendido como 

problema de saúde de carácter não grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente 

relação com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente. O farmacêutico deve 

assegurar-se que a informação fornecida pelo utente é a suficiente para avaliar o seu problema de 

saúde de forma clara. Desta forma, deve questionar o utente acerca de: sintoma ou motivo de 

consulta ao farmacêutico, duração do problema de saúde, existência de outros sinais ou sintomas 

associados ao problema de saúde que motivou a consulta ao farmacêutico, outros problemas de 

saúde manifestados pelo doente e medicamentos que o doente toma. Através da informação 

recolhida junto do doente, o farmacêutico tem que efetuar uma análise do problema de saúde e 

decidir acerca da necessidade de uma opção terapêutica, outros serviços de cuidados farmacêuticos 

ou encaminhar o doente para o médico ou outro profissional de saúde [1]. 

No caso em que o farmacêutico verifique condições para a instauração de tratamento ao doente, 

as alternativas terapêuticas de que dispõe são a seleção de MNSRM e/ou indicação de medidas não 

farmacológicas. Para a instauração de tratamento ao doente, o farmacêutico deverá ter em conta a 

seleção do princípio ativo, dose, frequência de administração, duração do tratamento e forma 

farmacêutica. Esta seleção tem de ter em conta a situação fisiológica do doente, alergias 
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medicamentosas, problemas de saúde já diagnosticados e medicamentos que o utente tome. Desta 

forma, a eleição do tratamento deve reger-se pelo recurso às Normas de Orientação Farmacêuticas, 

protocolos de indicação, guias clínicas e guias farmacoterapêuticas. Em casos de automedicação, 

ou seja, quando o doente já tomou a iniciativa de iniciar um tratamento medicamentoso, o 

farmacêutico deve avaliar quais os medicamentos selecionados pelo utente e orientar a sua 

utilização ou não, contribuindo para que a automedicação seja realizada sob uma indicação 

adequada e segundo o uso racional dos medicamentos. Então, cabe ao farmacêutico informar o 

utente de forma clara e assertiva sobre qual a ação do medicamento, contraindicações, interações, 

posologia e precauções a ter com a sua utilização. Aquando da dispensa do medicamento, deve 

assegurar-se de que o utente compreendeu todas as recomendações prestadas, em alguns casos pode 

até ser útil pedir ao utente para repetir o que apreendeu da conversa. Contudo, o farmacêutico não 

deve descurar as medidas não farmacológicas uma vez que, por si só ou acompanhando um 

tratamento farmacológico, são fundamentais para obter uma melhoria na maioria dos transtornos 

menores. Mesmo em situações de dispensa da medicação habitual o farmacêutico deve questionar o 

utente se tem tomado a medicação regularmente de forma a verificar se o plano terapêutico é 

seguido corretamente bem como a eficácia do tratamento. É importante destacar que só deverá ser 

dispensada medicação ao utente em caso de manifesta necessidade, tendo o farmacêutico de seguir 

uma conduta ética e não de comerciante. Assim, a intervenção farmacêutica permite melhorar o 

estado de saúde das populações, libertando pressão sobre os sistemas de saúde e consequentemente 

economizando recursos do Estado [1].  

Na FV há muitos utentes que solicitam o aconselhamento farmacêutico, e até em casos em que 

o utente já tem em mente o que quer levar, optam por pedir uma opinião profissional para 

confirmar se a sua ideia inicial será a mais adequada.  

Durante o estágio, tive a oportunidade de aconselhar alguns medicamentos, sendo as situações 

mais frequentes de tosse seca ou com expetoração, diarreia, obstipação, caspa, queda de cabelo, 

constipações, inflamações, rouquidão e febre. Nestes casos, optei por ouvir muito bem todas as 

indicações fornecidas pelo utente e quando surgia qualquer dúvida ou hesitação questionava um 

profissional da FV de forma a prestar um aconselhamento adequado. Desta forma, apliquei os 

conhecimentos adquiridos ao longo da minha formação académica para além de sentir uma 

grande gratificação por puder contribuir para o bem-estar da população.  

10. ENTREGAS AO DOMICILIO E APOIO A INSTITUIÇÕES 

A FV dispõe de um serviço de entregas ao domicilio, sendo estas gratuitas para o concelho de 

Guimarães. Assim, os clientes podem contactar a farmácia via telefone, e-mail ou de forma 

presencial e solicitar uma entrega ao domicilio.  

No que concerne ao apoio às instituições, é efetuada a dispensa e preparação da medicação 

para posteriormente ser entregue. A FV possui ainda um protocolo com o centro social e paróquia 

de Polvoreira que consiste na preparação semanal das gavetas contendo a medicação diária dos 
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utentes. Desta forma, todas as semanas uma farmacêutica desloca-se ao centro social da paróquia 

de Polvoreira para separar e organizar a medicação diária dos utentes tendo sempre em 

consideração as alterações feitas pelo médico.  

Relativamente às entregas ao domicilio profissional e ao apoio às instituições, os clientes 

podem obter os MSRM ou MNSRM pessoalmente na farmácia ou usufruir do serviço de entregas, 

beneficiando ainda de descontos previamente estabelecidos.     

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de auxiliar a farmacêutica responsável pela 

organização semanal da medicação no centro social da paróquia de Polvoreira, o que me permitiu 

compreender a importância desta atividade uma vez que se evitam trocas e erros de medicação, 

para além de permitir que as enfermeiras e outros profissionais de saúde se focalizem mais no 

utente uma vez que não despendem tempo na organização da medicação. Também tive a 

oportunidade de preparar algumas encomendas a entregar no domicilio profissional e fazer a 

faturação das mesmas sempre acompanhada por um elemento da equipa da FV. Este serviço foi o 

primeiro contacto que tive com o processo de faturação de uma receita, o que me foi muito útil 

quando iniciei o atendimento ao público.    

11. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA FARMÁCIA VITÓRIA 

As farmácias sofreram uma evolução, progredindo de meros locais de venda de medicamentos 

para locais onde há a prestação de serviços de saúde. Os serviços farmacêuticos são cuidados de 

saúde prestados ao utente com o objetivo de promover a saúde. A Portaria n.º 1429/2007, de 2 

novembro, define os serviços que as farmácias poderão prestar aos utentes [26]. 

11.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos  

A determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos é importante na avaliação do estado 

de saúde geral do utente. A FV dispõe da determinação dos seguintes parâmetros: peso, altura, 

pressão arterial, colesterol total, triglicerídeos e glicemia. Para a medição do peso e altura a FV 

dispõe de uma balança eletrónica que é um aparelho bastante utilizado pelos clientes. Para a 

medição da tensão arterial e pulsação é utilizado um medidor de tensão automático. Relativamente 

aos testes bioquímicos, a medição da glicémia, colesterol total e triglicerídeos é efetuada no 

reflotron®. O reflotron® permite a determinação de 17 parâmetros de química clínica a partir de 

sangue total, soro ou plasma. A FV realiza apenas os testes anteriormente referidos tendo em 

consideração a validade das tiras-teste e a frequência com que os utentes solicitam estas 

determinações. 

A farmácia possui um cartão para o registo destas determinações, o que permite um 

acompanhamento do utente através da análise integrada de várias medições registadas no cartão. É 

ainda essencial questionar o utente acerca da sua história clínica e se toma ou não medicação para o 

controlo dos parâmetros em estudo de forma a ter uma análise mais objetiva dos resultados. No 

caso de resultados fora dos limites considerados normais convém informar e tentar implementar 

junto do utente algumas medidas não farmacológicas e/ou aconselhar visitar o médico. 
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Ao longo do meu estágio efetuei inúmeras determinações, o que demonstra que a população já 

está bastante sensibilizada para a monitorização destes parâmetros.  

11.2. Administração de vacinas  

De acordo com a Portaria n.º 1429/2007 de 2 de novembro, nas farmácias podem ser 

administradas vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação. A Deliberação n.º 

139/CD/2010, de 21 de outubro procede à regulamentação desta atividade. Desta forma, a 

administração das vacinas deve ser realizada por farmacêuticos devidamente habilitados com 

formação complementar específica, reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos, sobre 

administração de vacinas e suporte básico de vida. Para tal, a farmácia deve dispor de um gabinete 

de atendimento personalizado com instalações adequadas e autonomizadas. Para além disso, a 

farmácia deve ainda registar os dados de cada administração, nomeadamente o nome do utente e a 

data de nascimento, o nome da vacina, lote e via de administração bem como a identificação 

profissional do farmacêutico que realizou a administração [27].  

Na FV são administradas vacinas sendo tudo realizado de acordo com a regulamentação 

existente. No gabinete de atendimento personalizado da FV estão disponíveis dois protocolos 

relativos aos procedimentos a adotar em casos de picada acidental e de choque anafilático bem 

como um kit de emergência.  

11.3. VALORMED 

A valormed criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que se encarrega da recolha e 

tratamento dos resíduos de medicamentos. O seu âmbito de intervenção não se restringe apenas à 

recolha das embalagens vazias e produtos fora de uso entregues pelos cidadãos nas farmácias 

comunitárias ou gerados nas farmácias hospitalares, mas também das embalagens de medicamentos 

e produtos de uso veterinário provenientes das explorações agrícolas. Este tipo de resíduos deve ser 

considerado um resíduo especial e por isso, deve ser recolhido sob controlo farmacêutico para que 

o seu processamento seja realizado em estações de tratamento adequadas. Desta forma, a 

VALORMED disponibiliza contentores que se encontram instalados nas farmácias para as pessoas 

depositem as embalagens vazias e medicamentos fora de uso de forma cómoda e segura. Neste 

sentido, a VALORMED representa uma mais valia na proteção do meio ambiente respondendo aos 

requisitos ambientais que são exigidos por lei [28]. 

Uma vez cheios, os contentores de recolha são selados e é preenchido um documento, em 

triplicado, com o nome da farmácia, código da farmácia, peso do contentor, entre outras 

informações. Posteriormente, dois dos documentos são entregues aos distribuidores de 

medicamentos juntamente com o contentor de recolha e o outro fica arquivado na farmácia.  

Durante o estágio, recebi várias vezes medicamentos e produtos, que já não tinham utilidade 

para a pessoa ou cujo PV tinha expirado. Foi-me possível denotar que as pessoas estão cada vez 

mais abertas para este tipo de iniciativas e para a promoção do meio ambiente, havendo mesmo 

situações em que as pessoas vão à farmácia apenas para depositarem estes resíduos no contentor.  
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12. FORMAÇÕES FREQUENTADAS DURANTE O ESTÁGIO 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de assistir a algumas formações realizadas na FV 

sobre os seguintes temas: suplementos alimentares da FDC®, produtos cosméticos da Oficinal®, 

suplementos alimentares da Nutreov®, nebulizadores da PIC®, produtos cosméticos da Mustela®, 

gama Velastisa da Isdin® e produtos cosméticos da Uriage®. Tive ainda a oportunidade de ir a uma 

formação dos laboratórios Boiron® sobre medicamentos homeopáticos que se localizou no hotel 

Open Village em Guimarães. Para além disso, frequentei também uma formação dos laboratórios 

Pierre Fabre acerca dos produtos capilares da René Furterer® e dos produtos cosméticos e 

dermofarmácia da Klorane®. Estas atividades foram fundamentais para conhecer alguns produtos 

vendidos na farmácia e assim proporcionar um aconselhamento mais seguro e adequado às 

necessidades do utente. 

13. CONCLUSÃO 

Durante os 4 meses de estágio em farmácia comunitária a minha atividade foi evoluindo de 

forma a percorrer as diferentes áreas de atividade de um farmacêutico (ANEXO I). Este estágio 

curricular proporcionou-me contacto com a realidade profissional, revelando-se indispensável para 

a conclusão do meu percurso académico. Considero que o estágio é uma etapa essencial para a 

conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas pois é aqui que conseguimos adquirir 

competências específicas para o mercado de trabalho e aplicar os conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo dos anos de estudo. Este estágio forneceu-me conhecimentos e aptidões 

relativamente à indicação farmacêutica, gestão e organização da farmácia comunitária, bem como 

da realidade do mercado farmacêutico. Assim, tive oportunidade de atuar diretamente com os 

utentes, nomeadamente na prestação de aconselhamento, na deteção de falta de adesão à 

terapêutica e na análise de reações adversas. Ao farmacêutico é exigido que atue de forma clara, 

assertiva para além de ter que tomar decisões de forma relativamente rápida para satisfazer o 

utente. Como futura farmacêutica tentei sempre agir de forma clara para que o utente 

compreendesse a informação que pretendia transmitir, sendo para isto fulcral a adaptação do 

discurso consoante o ouvinte. Para a minha aprendizagem foi fundamental o apoio e entreajuda da 

equipa da FV, sendo que todos contribuíram para a minha evolução. Desta forma, após conclusão 

do estágio, sinto que estou preparada para enveredar no mercado de trabalho com maior autonomia 

e confiança. Para além disso, o estágio permitiu-me aperceber do gosto que sinto pelo 

aconselhamento farmacêutico e pelo prazer que tenho em contribuir para o bem-estar das pessoas.  
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PARTE II 

1. A TOSSE 

1.1. Seleção do tema 

O meu estágio em farmácia comunitária decorreu desde novembro até fevereiro o que me 

permitiu deparar com uma procura significativa de aconselhamento para a tosse. No entanto, 

apercebi-me também de alguma falta de informação da população no que se refere aos tipos de 

tosse, tendo então decidido desenvolver um pouco este tema na farmácia, procurando ampliar os 

meus conhecimentos sobre este tema e sensibilizar a população para uma correta utilização dos 

antitússicos, expetorantes e fluidificantes da expetoração. Desta forma, para a população que 

frequenta a farmácia realizei um folheto com conselhos úteis e informações pertinentes 

relativamente à tosse (ANEXO II). Assim, quando surgia uma abordagem de um produto para a 

tosse mostrava o panfleto de forma a informar corretamente os doentes sobre o transtorno menor 

que os afetava.   

1.2. Introdução  

As afeções das vias respiratórias superiores constituem o motivo mais frequente que leva os 

doentes a consultar um médico ou a aconselharem-se com o farmacêutico. Alguns estudos 

revelaram até que a maior parte dos medicamentos de aconselhamento são produtos contra a tosse, 

resfriados ou alergias. Contudo, a frequência global destas afeções respiratórias é muito maior, uma 

vez que existe um número significativo de doentes que recorre à automedicação não aconselhada 

[29]. Assim, cabe ao farmacêutico aconselhar devidamente as pessoas e promover o uso racional do 

medicamento, esclarecendo dúvidas e aconselhando da melhor forma que lhe for possível. 

1.3. Reflexo da tosse 

A tosse é um mecanismo de defesa natural, mas também pode ser sintoma de um processo 

patológico do aparelho respiratório inferior. O reflexo da tosse é constituído por três componentes 

nervosos:  

1 - Recetores na mucosa do trato respiratório superior, sensíveis à estimulação química ou 

mecânica, que ativam a descarga de impulsos aferentes (vagais) colinérgicos das fibras nervosas, 

dirigidas ao centro da tosse. 

2 - Centro da tosse,  

3 - Impulsos eferentes que partem do centro da tosse e são transmitidos pelos nervos 

colinérgicos, provocando contrações no diafragma, nos músculos abdominais e intercostais, a qual 

culmina na rápida expulsão de ar dos pulmões, expulsando também o muco e as partículas irritantes 

presentes na superfície da mucosa respiratória [29].   

1.4. Mucocinese  

As mucosidades exercem uma ação protetora uma vez que revestem as vias respiratórias e, 

quando são colocadas em movimento pelos cílios vibráteis, transportam as partículas estranhas 

através do aparelho respiratório. O muco produzido pelas células caliciformes e glândulas da 
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mucosa brônquica é constituído por duas camadas, uma viscosa e uma aquosa. A secreção pelas 

células caliciformes não está associada ao sistema nervoso nem ao sistema hormonal, pelo que é 

praticamente impossível intervir farmacologicamente nesta função. Contudo, as glândulas 

seromucosas, provavelmente responsáveis pela fase aquosa do muco, são inervadas pelo sistema 

colinérgico. Desta forma, os medicamentos anticolinérgicos têm um efeito nefasto pois provocam 

um aumento da viscosidade do muco. Assim, os anti-histamínicos são dotados de uma ambiguidade 

farmacológica pois possuem atividade anticolinérgica, possuindo um efeito benéfico para a 

desidratação das secreções nasais e/ou um efeito nefasto desidratando as células brônquicas 

conduzindo à formação de rolhões de muco no doente asmático. Para além disso, o fumo do tabaco, 

o pó ou ar extremamente seco, os poluentes aéreos, a desidratação e certos processos patológicos 

(infeções, bronquite crónica, etc.) têm um efeito nefasto sobre as defesas respiratórias pois 

favorecem a formação de um muco espesso que inibe a atividade mucociliar, dificultando a sua 

remoção [29,30].   

1.5. Etiologia da tosse 

A tosse é um sintoma de alerta, pode ser uma manifestação de algumas doenças do aparelho 

respiratório, mas também um “reflexo” de proteção para expulsar partículas estranhas ou muco do 

sistema respiratório [31]. Assim, pode ser a manifestação de uma grande variedade de doenças 

subjacentes (asma, bronquite, fibrose pulmonar, cancro do pulmão, tuberculose) ou manifestar-se 

em doenças não primariamente respiratórias (insuficiência cardíaca congestiva, cancro do esófago, 

infeção subdiafragmática). A tosse pode ainda ter uma causa iatrogénica, como a tosse causada 

pelos fármacos inibidores da enzima de conversão da angiotensina com uma frequência de casos de 

15% dos doentes submetidos a esta terapêutica. Esta tosse surge algumas semanas ou meses após 

inicio do tratamento e tem como características ser uma tosse seca e penosa porque muitas vezes 

chega a ser quase permanente. Nestes casos é importante a interrupção do tratamento e a alteração 

da medicação. Porém, a causa mais comum da tosse é uma infeção no trato respiratório inferior 

[29].  

1.6. Classificação da tosse 

A tosse pode ser classificada quanto à sua duração e quanto à expetoração. Relativamente à 

duração, a tosse aguda possui uma duração inferior a três semanas e surge frequentemente num 

contexto infecioso resultante de uma virose respiratória ou com menor frequência, de uma 

tuberculose ou SIDA. Quanto à tosse cronica, esta possui uma duração superior a três semanas e a 

sua etiologia tem que ser investigada. Esta possui como causas mais frequentes afeções da 

orofaringe, asma, refluxo gastro esofágico e doenças brônquicas crónicas [29].  

Relativamente à expetoração, a tosse pode ser produtiva ou não produtiva. Uma tosse produtiva 

está associada a expetoração de mucosidades e a congestão no peito. Porém, a tosse não produtiva 

pode ainda ser classificada em seca ou congestionada. A tosse não produtiva seca ocorre quando 

não existe congestão nem expetoração. A tosse não produtiva congestionada está associada a 
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congestão e expetoração rara (Tabela 1) [29].  

 

Tabela 1 - Classificação da tosse relativamente à expetoração. 

Produtiva Não produtiva 

 Congestionada 
 Seca 

 Congestionada 

  

A tosse produtiva possibilita a eliminação de secreções acumuladas no trato respiratório 

inferior pelo que auxilia na resolução da congestão brônquica. Porém, a tosse seca torna-se muitas 

vezes excessiva, desconfortável e pode perdurar, devido à irritação das mucosas da traqueia e 

faringe provocada pela expulsão rápida do ar [29].  

1.7. Terapêutica farmacológica 

A terapêutica farmacológica deve ser bem ponderada uma vez que a tosse representa um 

mecanismo de defesa pelo que não deve ser anulada indiscriminadamente. A intervenção 

farmacológica apenas se justifica nas seguintes situações: tosse não produtiva seca que causa grave 

incómodo para o doente; tosse que entra num ciclo de irritações brônquicas e induz ataques 

sucessivos; e por último, as tosses perigosas para os doentes como em casos de pós-operatório e 

doentes traumatizados [29,30].  

1.7.1. Antitússicos 

Os antitússicos porque suprimem a tosse só devem ser um recurso em doentes traumatizados, 

doentes em pós-operatório e em casos de tosses irritativas, não produtivas fatigantes como as tosses 

noturnas que chegam a impedir o sono. Os antitússicos podem atuar a nível central ou periférico 

[29,30]. 

1.7.1.1. Antitússicos de ação central 

Os antitússicos de ação central atuam através da redução do número de estímulos que partem 

para os órgãos efetores. Deste grupo fazem parte antitússicos estupefacientes e não estupefacientes 

[29].  
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 Antitússicos estupefacientes  

A codeína e a morfina são antitússicos estupefacientes de ação central muito eficazes, contudo 

possuem indicações muito restritas (Tabela 2) [29,32]. 

 

Tabela 2 - Antitússicos de ação central estupefacientes. 

Fármacos Utilização terapêutica Efeitos adversos Contraindicações 

 

Codeína 

Morfina 

- Tosses não produtivas. 

- Administração por 

período limitado. 

- Administração não deve 

ultrapassar os 4 dias, e não 

deve ser excedida a dose 

recomendada. 

- Depressão respiratória, 

- Contração da musculatura 

lisa dos brônquios, 

- Redução da atividade das 

glândulas mucosas, 

- Diminuição da atividade 

ciliar, 

- Diminuição dos movimentos 

peristálticos intestinais, 

- Risco de dependência física 

e psicológica. 
 

A incidência dos efeitos 

adversos está relacionada com 

a dose administrada. 

- Tosses produtivas, 

- Insuficiência 

respiratória, 

- Tratamento da tosse 

crónica, 

- Crianças com 

menos de 1 ano de 

idade, idosos e 

mulheres grávidas. 
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 Antitússicos não estupefacientes 

Dos antitússicos de ação central não estupefacientes fazem parte o dextrometorfano, a 

noscapina, o butamirato, o caramifeno, a difenidramina, o dimetoxanato, o carbetopentano, o 

dofedianol, pipazetato e o clobutinol. O dextrometorfano e a difenidramina são dos antitússicos 

mais utilizados (Tabela 3). A eficácia do dextrometorfano é equivalente à da codeína no entanto, ao 

contrário da codeína, o dextrometorfano não causa depressão respiratória nem exerce efeito nas 

secreções brônquicas [29].  

 

Tabela 3 – Antitússicos de ação central não estupefacientes. 

   

 

 

 

 

 

 

Fármacos Utilização terapêutica Efeitos adversos Contraindicações 

Dextrometorfano 

- Alívio da tosse causada 

por irritação da garganta e 

dos brônquios (resfriado 

comum e inalação de 

substâncias irritantes). 

- Terapêutica da tosse 

crónica não produtiva. 

- Náuseas, 

- Vómitos, 

- Vertigens, 

- Sonolência/ excitação. 

Administração 

concomitante de 

fármacos inibidores 

da monoamina 

oxidase e 

dextrometorfano 

pode provocar 

hiperpirexia e rigidez 

muscular. 

Difenidramina 

- Anti-histamínico e 

antitússico. 

- Em doses de 25-50 mg 

reduz significativamente a 

tosse em doentes com 

tosse crónica. 

- Sedação, 

- Sonolência, 

- Efeitos 

anticolinérgicos. 

Doentes com 

contraindicação para 

os anticolinérgicos 

(doentes com 

hiperplasia 

prostática, glaucoma, 

esofagite de refluxo e 

estenose pilórica). 
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1.7.1.2. Antitússicos de ação periférica 

 Os antitússicos de ação periférica exercem uma ação anestésica ou analgésica nas terminações 

nervosas brônquicas onde se inicia o reflexo da tosse (Tabela 4) [29].  

 

Tabela 4 - Antitússicos de ação periférica. 

 

Fármacos Mecanismo de ação Utilização terapêutica 

Demulcentes: 

 Gomas, 

 Mucilagens 

Criam uma camada fina 

sobre a mucosa faríngea 

evitando o seu contacto 

com as substâncias 

irritantes. 

Alivio da tosse seca ou produtiva. 

Endanestésicos: 

 Benzonatato 

Anestesia das zonas 

tussígenas. 

- Tratamento da tosse associada a 

condições respiratórias agudas 

(pneumonia, bronquite, resfriado). 

- Tratamento da tosse associada a 

situações crónicas (enfisema 

pulmonar, asma, tuberculose). 

Anestésicos locais 
Anestesia da zona a 

entubar. 

Preparação das vias aéreas para 

entubação. 
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1.7.2. Expetorantes e mucolíticos 

A distinção entre expetorantes e mucolíticos reside no facto de um mucolítico diminuir a 

viscosidade das secreções brônquicas, facilitando a sua eliminação, enquanto um expetorante 

estimula os mecanismos de eliminação como é o caso do movimento ciliar que favorece o 

movimento das secreções até à faringe, sendo posteriormente eliminadas por expetoração ou 

deglutição. Contudo, os expetorantes e mucolíticos pertencem ao mesmo grupo porque a 

fluidificação das secreções favorecida pelos mucolíticos também constitui uma ajuda aos 

mecanismos fisiológicos de expetoração. Não há contraindicações para a utilização destes fármacos 

administrados oralmente. O seu efeito adverso mais comum é a perturbação gástrica. Relativamente 

ao seu mecanismo de ação podem atuar por ação reflexa ou por ação direta [29].  

1.7.2.1. Expetorantes e mucolíticos de ação reflexa 

Os expetorantes e mucolíticos de ação reflexa atuam através da irritação da mucosa gástrica o 

que consequentemente origina, por via vagal, um aumento da secreção brônquica. Fazem parte 

deste grupo os expetorantes salinos (cloreto de amónio, iodetos), a ipecacuanha e a guaifenesina. 

Quando se inicia o tratamento, a tosse não desaparece imediatamente, mas à medida que a 

expetoração vai sendo expulsa das vias respiratórias a tosse vai diminuindo. A guaifenesina surge 

na composição de numerosos produtos para a tosse, geralmente em combinação com 

broncodilatadores, descongestionantes, anti-histamínicos ou antitússicos opiáceos (Tabela 5) 

[29,31]. 

 

Tabela 5 - Expetorantes e mucolíticos de ação reflexa. 

 

Fármaco Utilização terapêutica Mecanismo de ação 

Guaifenesina 

-  Tosse provocada por 

acumulação de secreções. 

- Diminuição da frequência e 

intensidade da tosse. 

- Redução do desconforto 

torácico relacionado com a 

tosse seca ou produtiva. 

Irritação da mucosa gástrica 

originando um aumento da 

secreção brônquica. 
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1.7.2.2. Expetorantes e mucolíticos de ação direta 

Os fármacos expetorantes e mucolíticos de ação direta estimulam diretamente as glândulas 

secretoras do trato respiratório provocando uma alteração das propriedades reológicas do muco. 

(Tabela 6) [29].  

 

Tabela 6 - Expetorantes e mucolíticos de ação direta. 

Fármacos 
Utilização 

terapêutica 
Mecanismo de ação Contraindicações 

 Acetilcisteína, 

 Bromexina 

 Carbocisteína 

Tosse provocada por 

acumulação de 

secreções. 

Estimulação direta 

das glândulas 

secretoras do trato 

respiratório. 

O aumento 

excessivo de 

volume das 

secreções pode ser 

inconveniente no 

doente com 

insuficiência 

respiratória. 

 

1.8. Medidas não farmacológicas 

Para além da terapêutica farmacológica, as medidas não farmacológicas assumem particular 

importância no tratamento deste transtorno devido ao alívio que proporcionam. No caso de uma 

tosse produtiva, o melhor fluidificante será a manutenção de uma hidratação adequada uma vez que 

uma secreção brônquica pobre em água é de difícil eliminação. Relativamente à tosse seca, a 

manutenção da hidratação é de igual importância pois contribui para a hidratação do trato 

respiratório contribuindo para a redução da irritação. Para além disso, o aerossol de solução 

isotónica de cloreto de sódio pode ser usado para ajudar a fluidificar as secreções. O aquecimento e 

a humidificação do ar na cavidade nasal, bucal e traqueia são condições indispensáveis ao seu bom 

funcionamento, facilitando a mucocinese e consequente eliminação das partículas. Outras medidas 

capazes de proporcionar alívio são: tomar chá com mel e limão para lubrificar as vias respiratórias, 

chupar rebuçados para auxiliar na redução da irritação, evitar fumar e estar em ambientes com 

fumo e elevar a cabeceira da cama pois pode acalmar a tosse seca durante a noite [29,30].  

1.9. Conclusão 

A população em geral não tem os devido cuidados quando surge a tosse, muitas vezes devido a 

desinformação acerca do tema. O farmacêutico desempenha um papel importante na educação para 

a saúde da população no que se refere a esta temática, fornecendo informações relativamente a este 

transtorno, ao uso correto da terapêutica, possíveis reações adversas, bem como o que fazer no caso 

de não melhorar. Não se deve esquecer também as medidas não farmacológicas a realizar como 

uma terapêutica adjuvante pois estas são de extrema importância no alívio da tosse. Para além 
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disso, é importante alertar o utente que não deve tomar um medicamento aconselhado por outra 

pessoa, situação esta que é muito recorrente na farmácia, uma vez que cada tipo de tosse necessita 

de uma avaliação individualizada de forma a que a terapêutica surta efeito. Assim, o farmacêutico 

avalia a situação e decide se é necessário a dispensa de um medicamento ou mesmo remeter o 

doente para uma consulta médica.  

Relativamente ao folheto informativo que desenvolvi, considero ter atingido o objetivo de 

sensibilização pretendido uma vez que é essencial que o utente consiga distinguir os vários tipos de 

tosse e conheça os fármacos indicados para cada situação. Consoante os fármacos disponíveis, cabe 

ao farmacêutico selecionar o que menos efeitos adversos ocasiona e a formulação mais adequada 

ao utente de modo a contribuir para a sua adesão à terapêutica.  
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2. INTERAÇÕES ENTRE CONTRACETIVOS ORAIS E FÁRMACOS 

2.1. Seleção do tema 

Em janeiro de 2016, quando iniciei o atendimento ao público com supervisão, uma utente 

questionou-me acerca da interação do antibiótico que o médico lhe havia prescrito e a sua pílula 

contracetiva. Neste seguimento, a farmacêutica que me acompanhava respondeu prontamente às 

dúvidas da utente e sugeriu-me fazer uma pesquisa acerca deste tema de forma contribuir para um 

maior esclarecimento dos doentes. No desenvolvimento deste tema apercebi-me também de alguma 

falta de informação da população relativamente aos fármacos que realmente cortam a eficácia dos 

contracetivos orais (COs). Para a equipa da FV elaborei um protocolo interno (ANEXO III) com 

informação simplificada sobre as interações entre os COs e os fármacos com o objetivo de 

fornecer-lhes informação correta e atualizada.  

2.2. Introdução 

A eficácia de um método contracetivo é medida pela probabilidade das mulheres engravidarem 

durante um certo período de tempo, utilizando um contracetivo específico. Segundo as estatísticas, 

a maior percentagem de falhas do método contracetivo ocorre entre os mais jovens, quanto menor 

for a formação académica do casal e o nível socioeconómico [33]. Os COs disponíveis no mercado 

incluem pílulas combinadas de estrogénio e progestina monofásicas, bifásicas ou trifásicas e pílulas 

contendo apenas progestina [34].  

2.3. Mecanismo de ação dos contracetivos orais 

O etinilestradiol (EE), estrogénio usualmente utilizado nos COs, é absorvido sistemicamente na 

forma não conjugada ativa em cerca de 40 a 50%, com marcada variabilidade interindividual. O 

restante EE sofre o efeito de primeira passagem na parede do intestino e no fígado via citocromo 

P450 (CYP450). Por sua vez, o EE conjugado inativo é excretado na bile. As β-estradiol-

glucuronidases presentes na flora intestinal possuem a capacidade de desconjugar estes 

metabolitos, libertando o EE na forma ativa para ser reabsorvido no intestino delgado através de 

um mecanismo enterohepático.  As progestinas presentes nos COs são bem absorvidas, não 

sofrendo metabolismo na parede intestinal e com efeito de primeira passagem diminuído. Desta 

forma, são menos prováveis de estarem envolvidas em interações com outras substâncias porque 

são geralmente bem absorvidas [34].  

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  Ana Luísa Vieira 

31 

 

2.4. Fármacos que diminuem os níveis séricos dos contracetivos orais 

Nas tabelas 7A, 7B e 7C encontram-se enumeradas as interações que reduzem a eficácia dos 

COs. 

 

Tabela 7A - Tabela relativa aos fármacos que diminuem os níveis séricos dos COs. 

Fármacos 
Mecanismo de 

ação 

Efeitos adversos 

provocados pela 

associação com 

COs 

Recomendações 

Antibióticos [34,35] 

Rifamicinas: 

 Rifampicina, 

 Rifabutina. 

 Rifapentina. 

 

Indução de enzimas 

oxidativas do 

CYP450 hepático. 

Redução dos níveis 

de EE e progestina. 

Usar método 

contracetivo 

adicional durante o 

tratamento com o 

antibiótico e nos 7 

dias após o 

tratamento. 

Antiepiléticos e anti 

convulsionantes [36] 

 Carbamazepina, 

 Fenobarbital, 

 Fenitoína, 

 Primidona, 

 Acetato de 

Eslicarbazepina, 

 Oxcarbazepina, 

 Felbamato, 

 Rufinamida, 

 Lamotrigina, 

 Topiramato (em 

doses elevadas) 

 

- Os fármacos 

antiepiléticos e as 

hormonas 

competem pelo 

transportador 

(glicoproteína P) 

para serem 

absorvidos através 

da parede 

intestinal. 

- Fármacos 

antiepiléticos 

induzem o 

complexo 

enzimático 

CYP450 pelo que 

reduzem os níveis 

séricos dos COs. 

- Redução dos 

níveis séricos dos 

COs e diminuição 

da sua eficácia. 

- Maior risco de 

desmineralização 

óssea, osteopenia e 

osteoporose 

associada ao 

aumento do risco 

de fratura. 

- Variação dos 

níveis sanguíneos 

de fármacos 

antiepiléticos e 

possibilidade de 

ocorrência de 

ataques. 

Usar métodos 

contracetivos 

alternativos: 

- Fármacos 

antiepiléticos com 

mecanismo de ação 

não enzimático, 

- Injeções de 

medroxiprogesterona, 

- Dispositivos 

intrauterinos, 

- Métodos barreira. 
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Tabela 7B - Tabela relativa aos fármacos que diminuem os níveis séricos dos COs. 

 

 

Fármacos Mecanismo de ação 

Efeitos adversos 

provocados pela 

associação com COs 

Recomendações 

Anti retrovíricos [37] 

 Nelfinavir 

 Neviparina 

 Ritonavir 

 …. 

- O Nelfinavir induz a 

glucuronil transferase 

e inibe o CYP450, 

promovendo a 

glucuronidação e 

inibindo o 

metabolismo dos 

COs. A conjugação 

vai favorecer a 

eliminação dos COs.  

- A Neviparina e o 

Ritonavir induzem o 

CYP450 reduzindo os 

níveis séricos de COs. 

Reduzem a eficácia 

dos COs. 

Usar preservativos ou 

métodos barreira de 

contraceção 

(diafragmas, capas 

cervicais). 
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Tabela 7C - Tabela relativa aos fármacos que diminuem os níveis séricos dos COs. 

Fármacos 
Efeitos adversos provocados 

pela associação com COs 
Recomendações 

Derivados do ácido 

retinóico [38] 

 Isotretinoína 

Redução da eficácia de 

minipílulas de progestina 

(Ovrette®, Micronor®). 

- Devido ao seu efeito 

teratogénico deve ser utilizado 

pelo menos um método 

contracetivo e de preferência dois 

métodos contracetivos 

complementares incluindo um 

método de barreira.  

- A contraceção deve prosseguir 

durante pelo menos 1 mês após a 

suspensão do tratamento com 

isotretinoína. 

Erva de São João [40] 

Diminuição dos níveis 

sanguíneos de hormonas que 

suprimem a ovulação. 

Evitar a combinação de COs e 

erva de São João. 

Adsorvente [41] 

 Carvão ativado 

Redução do efeito de 

medicamentos administrados 

por via oral. 

Usar método contracetivo 

alternativo. 

Sistema Nervoso 

Central [40,42] 

 Modafinil 

Diminui eficácia dos COs. 

- Utilizar-se uma pílula contendo 

pelo menos 50 µg de EE. 

- Utilizar método alternativo de 

contraceção. 

- Após término do tratamento com 

modafinil, deve-se continuar a ter 

precauções adicionais durante dois 

ciclos menstruais. 

Antifúngico [40,43] 

 Griseofulvina 

- Irregularidades menstruais.  

- Diminui eficácia dos COs. 

Usar método contracetivo 

adicional durante o tratamento e 

no mês seguinte ao seu término. 
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2.5. Fármacos que aumentam os níveis séricos dos contracetivos orais 

Na tabela 8 encontram-se enumeradas as interações que provocam um aumento dos níveis 

séricos de COs. 

Tabela 8 - Tabela relativa aos fármacos que aumentam os níveis séricos dos COs. 

Fármacos Mecanismo de ação 

Efeitos adversos 

provocados pela 

associação com COs 

Recomendações 

Antifúngico [44] 

Fluconazol 

A inativação do 

CYP450 dos mamíferos 

é baixa, contudo, esta 

pequena inativação, tem 

uma repercussão 

relativamente grande na 

concentração 

plasmática de EE. 

Aumento dos níveis 

séricos de EE após a 

administração de doses 

de fluconazol iguais ou 

superiores a 150 mg/ 

dia.  

Atenção aos efeitos 

adversos dos COs. 

Antifúngico [44] 

Cetoconazol 

Inibidor potente e 

seletivo do CYP450 

humano e inibidor da 

glicoproteína P. 

Aumento dos níveis 

séricos de EE. 

Atenção aos efeitos 

adversos dos COs. 

 

2.6. Fármacos com eficácia diminuída pelo uso concomitante de contracetivos orais 

Na tabela 9 encontra-se enumerada uma interação que provoca uma redução da eficácia do 

fármaco quando administrado com COs.  

Tabela 9 - Tabela relativa aos fármacos que ficam com eficácia diminuída pelo uso de COs. 

Fármacos 
Efeitos adversos provocados pela 

associação com COs 
Recomendações 

Anticoagulante 

[45,46] 

Varfarina 

Redução do efeito da Varfarina. 

- Os problemas decorrentes 

da administração 

concomitante da varfarina e 

COs residem no facto de 

serem imprevisíveis os 

efeitos que os COs produzem 

na atividade anticoagulante.  

- Evitar a associação em 

distúrbios tromboembólicos. 
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2.7. Fármacos potenciados pelo uso concomitante de contracetivos orais 

Na tabela 10 encontram-se enumeradas as interações que resultam num aumento da 

concentração sanguínea dos fármacos quando administrados com COs.  

 

Tabela 10 - Tabela relativa aos fármacos potenciados pelo uso de COs. 

Fármacos 
Efeitos adversos provocados pela 

associação com COs 
Recomendações 

Corticosteroides [40] 

 Prednisona 

 Prednisolona 

 Hidrocortisona 

- Os corticosteroides ficam com o 

metabolismo reduzido o que 

consequentemente aumenta a sua 

concentração sanguínea.  

- Aumento da possibilidade de 

ocorrência de efeitos adversos dos 

corticosteroides. 

Redução da dose de 

corticosteroide. 

Teofilina [40] 

 Aminofilina 

 Oxtrifilina 

- Aumento dos níveis sanguíneos de 

teofilina. 

- Aumento do risco de sobredosagem 

e uma incidência aumentada de 

efeitos secundários. 

Monitorização dos 

níveis sanguíneos. 

Benzodiazepinas [40] 

 Alprazolam 

 Clordiazepóxido 

 Clonazepam 

 Diazepam 

 Flurazepam 

 Triazolam 

Aumento dos níveis sanguíneos de 

benzodiazepinas. 

Redução da dose de 

benzodiazepina. 

Cafeína [40] 

Redução do metabolismo da cafeína o 

que consequentemente aumenta a 

concentração sanguínea. 

Atenção a sinais de 

overdose por cafeína. 

β-bloqueadores [40] 

 Metoprolol 

 Propanolol 

Aumento dos níveis sanguíneos de β-

bloqueador. 

- Monitorização da 

frequência cardíaca.  

- Monitorização da 

dose de β-bloqueador. 

Ciclosporina [40] 

Aumento dos níveis sanguíneos de 

ciclosporina e aumento do risco de 

toxicidade. 

Evitar a associação. 

Atorvastatina [40] 
Aumento dos níveis sanguíneos de 

atorvastatina. 

Monitorização da 

atorvastatina. 
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2.8. Outras interações 

2.8.1. Anti-inflamatórios não esteroides 

Na tabela 11 encontra-se enumerada a interação dos anti-inflamatórios não esteroides com os 

COs.   

 

Tabela 11 - Tabela relativa às interações dos anti-inflamatórios não esteróides com os COs. 

Fármacos 
Efeitos adversos provocados pela 

associação com COs 
Recomendações 

Anti-inflamatórios 

não esteroides [40] 

 Ibuprofeno 

 Naproxeno 

A associação de pílulas contendo 

drospirenona (Yasmin®, Yaz®) e o uso 

crónico de anti-inflamatórios não 

esteróides pode aumentar os níveis de 

potássio e causar irregularidades 

cardíacas. 

- Evitar a associação. 

 - Monitorizar os níveis de 

potássio após o primeiro mês 

de utilização. 

 

2.8.2. Vómitos e diarreia 

A pílula contracetiva demora em média 3-4 horas a ser absorvida para a corrente sanguínea. Se 

por algum motivo ocorrerem vómitos num período até 4 horas após a toma da pílula deve-se repetir 

a toma. Em relação a diarreia, esta pode acelerar o trânsito intestinal e não permite a absorção da 

pílula. Neste caso, deve-se usar outro método contracetivo (preferencialmente o preservativo) até a 

situação se resolver [47]. 

2.9. Conclusão 

O farmacêutico pode e deve desempenhar um papel fulcral na educação para a saúde da 

população no que se refere a esta temática, fornecendo informação relativamente aos riscos do uso 

incorreto dos COs, bem como das consequências decorrentes de uma utilização inadequada.  

Considero de elevada importância a aquisição por parte dos farmacêuticos, de conhecimentos 

suficientemente aprofundados na área das interações farmacológicas uma vez que as falhas com os 

métodos contracetivos se devem sobretudo à deficiente informação por parte do utilizador. Deste 

modo o aconselhamento farmacêutico torna-se consideravelmente mais eficiente e 

consequentemente mais vantajoso para a população. Relativamente ao protocolo que desenvolvi, 

considero ter atingido o objetivo de esclarecimento das interações mais frequentes, contribuindo 

para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. 
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3. PIOLHOS  

3.1. Seleção do tema 

Durante o meu estágio em farmácia comunitária a Diretora Técnica propôs-me a realização de 

uma apresentação sobre a pediculose da cabeça para divulgação na creche do Centro Social e 

Paróquia de Polvoreira de forma a informar as crianças e professoras sobre esta temática (ANEXO 

IV). Aquando da realização deste trabalho verifiquei alguma falta de informação da população no 

que se refere ao modo de contágio e de tratamento de uma infestação por piolhos. Assim, decidi 

desenvolver um pouco este tema, procurando informar a população corretamente e assim prestar 

um serviço de aconselhamento farmacêutico de qualidade.  

3.2. Introdução  

Os casos de infestações por piolhos são mais comuns no Verão, chegando a atingir até 37% das 

crianças em idade escolar. Contudo, em setembro, com o inicio do ano letivo, surgem também 

muitos casos de infestação de piolhos. Os piolhos são insetos responsáveis pela pediculose, que é 

contagiosa e uma das mais comuns infestações por parasitas. A pediculose afeta tanto crianças 

como adultos, e apesar de ser mais frequente no couro cabeludo, pode atingir também o corpo e a 

zona púbica. As parasitoses correspondem assim a alterações particulares da pele provocadas pela 

presença de parasitas [48,49]. 

3.3. Artrópodes 

Existem aproximadamente 900 000 espécies de artrópodes, que se movimentam sobre a pele, 

saltando, voando, rastejando, defecando sobre ela, perfurando-a e escavando trajetos epidérmicos. 

Os piolhos pertencem ao filo Artrópode, à classe Inseto e à espécie Anoplura. Os piolhos são 

possuidores de especificidade para o hospedeiro uma vez que os piolhos humanos infestam apenas 

o Homem apesar de se transmitirem facilmente de individuo para individuo. São ectoparasitas com 

cerca de 3-4 mm na idade adulta, ovalados, transparentes, sem olhos e possuem 6 patas bem 

desenvolvidas com garras nas extremidades, o que lhes permite fixarem-se ao hospedeiro [49].  

3.4. Pediculose 

Muitos casos de pediculose não são reportados devido ao estigma que esta parasitose representa na 

sociedade. Os tipos de piolhos que parasitam o Homem são: 

 Piolho da cabeça, Pediculus humanus capitis; 

 Piolho do corpo, Pediculus humanus corporis; 

 Piolho da púbis, Phthirius pubis [49].  

3.5. Diagnóstico 

O diagnóstico de uma pediculose reside em encontrar piolhos ou lêndeas no cabelo ou corpo da 

pessoa infestada [51].  

3.6. Tratamento 

O tratamento de uma pediculose inclui o exame de todos os indivíduos expostos (como o 

agregado familiar de uma pessoa infestada) e o tratamento de todos os infestados. No caso de um 
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individuo que partilha a cama com alguém infestado, devem ser adotadas medidas profiláticas 

mesmo que o individuo se revele assintomático [52].  

De acordo com a Food and Drug Administration é considerada segura e eficaz a combinação de 

piretrinas com butóxido de piperonilo numa formulação que não seja em aerossol. As piretrinas são 

pesticidas naturais e o butóxido de piperonilo impede a desintoxicação do inseto. As piretrinas 

atuam sobre o sistema nervoso central do inseto, facto evidenciado pela rapidez fulminante do seu 

efeito paralítico sobre os insetos. No tratamento, esta mistura é aplicada na área infestada e lavada 

após 10 minutos. O tratamento deve ser repetido após 7 dias de forma a eliminar os ovos. Para além 

disso, as roupas da cama devem ser lavadas a quente e os parceiros sexuais também deverão ser 

tratados [49]. 

O líndano foi utilizado como pediculicida durante muitos anos, contudo a sua atividade ovicida 

é de apenas 68%. O facto de poder ser absorvido através da pele, aumento o risco de toxicidade, faz 

com que não seja de primeira escolha. Este provoca os sintomas típicos dos venenos nervosos 

como, excitação, paralisia e morte dos insetos e para além disso atua sobre os nervos sensoriais e 

motores com o aumento da acetilcolina livre nos terminais. As loções ou cremes de líndano a 1% 

são utilizadas devendo fazer-se uma aplicação em camada fina na zona infestada e após 8 horas 

faz-se a lavagem. O líndano em champô é aplicado durante 4 minutos e posteriormente faz-se a 

lavagem com água abundante. As lêndeas mortas devem ser retiradas com um pente [49].  

O malatião pode ser utilizado como pediculicida e ovicida. Este inseticida organofosforado 

provoca a inibição da colinesterase, interferindo no mecanismo normal de transmissão do impulso 

nervoso provocando a morte devido a uma paragem dos processos vitais do inseto [49].  

São também frequentemente utilizados os extratos de óleo de coco e de óleo de anis que bloqueiam 

os orifícios respiratórios dos piolhos, impedindo-os de respirar. Morrem assim por asfixia e 

desidratação. Devido a este método de ação não químico os piolhos não desenvolvem resistência 

aos componentes [52].  

O benzoato de benzilo em emulsão é também utilizado no controlo da pediculose [49].  

Algumas causas possíveis para a falha da terapêutica são: diagnóstico errado, tratamento 

inapropriado, a não adesão à terapêutica, a aplicação insuficiente do pediculicida, falta de atividade 

ovicida do pediculicida utilizado, não repetir o tratamento após 7 dias, não executar a remoção com 

o pente, não lavar as roupas de cama e outros objetos passíveis de contaminação, partilhar roupas e 

toalhas, falta de tratamento das pessoas em contacto direto com a pessoa inicialmente infestada, re-

infestação e resistência ao pediculicida [52].  

3.7. Problemas secundários à infestação  

Uma infestação de piolhos pode originar outros problemas secundários como a presença de 

feridas na pele que podem desencadear uma infeção bacteriana. Mais frequentemente, a infestação 

de piolhos desencadeia isolamento social por parte dos infestados o que pode trazer consequências 

psicológicas para as pessoas infestadas. Para além disso, os piolhos podem transmitir doenças 
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infeciosas como o tifo (Rickettsia prowazekii), febre das trincheiras (Bartonella quintana) e a febre 

recorrente (Borrelia recurrentis) [49,50].   

3.8. Medidas preventivas 

De forma a prevenir uma pediculose é de extrema importância que os objetos em contacto com 

os indivíduos infestados sejam lavados e secos a quente uma vez que os piolhos e ovos morrem 

após uma exposição de 5 minutos a temperaturas superiores a 53.5°C. Os objetos que não possam 

ser lavados nestas condições devem ser selados num saco plástico durante 2 semanas [50].  

 Pediculose da cabeça 

De forma a prevenir a pediculose da cabeça não devem ser partilhadas escovas, pentes, 

elásticos de cabelo, chapéus e lenços. Para além disso, os chapéus e lenços não devem ser 

empilhados numa área comum, mas sim separados por pessoa. Também é de particular importância 

a escovagem diária do cabelo [51].  

 Pediculose do corpo 

No caso de pediculose do corpo, as roupas e toalhas de uma pessoa infestada devem ser lavadas 

e secas a quente. Para além disso, o individuo infestado deve realizar uma higiene adequada e 

trocar de roupa frequentemente [51].  

 Pediculose da púbis 

Para prevenir uma infestação por pediculose púbica, todos os contactos sexuais realizados no 

mês anterior a uma infestação devem ser tratados. O contacto sexual deve ser evitado até ambas as 

partes estarem tratadas [51].  

3.9. Conclusão 

Dado o estigma que se verifica quando surge uma infestação por piolhos, é de extrema 

importância educar e informar a população que a pediculose da cabeça não se encontra relacionada 

com a falta de higiene. Contudo, a pediculose do corpo e da púbis já podem ser consequências de 

uma pobre higienização. O tratamento da pediculose é geralmente eficaz sendo a maioria das falhas 

ao tratamento verificadas na execução incompleta ou incorreta do tratamento como não seguir as 

instruções, não utilizar quantidade suficiente do produto, a duração do tratamento ser demasiado 

curta, não remoção dos piolhos e lêndeas, etc. Todos os membros do agregado familiar devem ser 

tratados ao mesmo tempo para erradicar a infestação. Por vezes surgem dúvidas quanto à 

necessidade de tratar os animais domésticos. O tratamento é completamente desnecessário pois o 

piolho não se transmite aos animais.  

Assim, cabe ao farmacêutico contribuir para a educação da população no que se refere a esta 

temática e assim fornecer instruções detalhadas acerca da aplicação correta dos produtos utilizados 

para o tratamento da pediculose bem como das consequências do não cumprimento da terapêutica.  

Relativamente à apresentação que desenvolvi, esta foi relativa à pediculose da cabeça uma vez 

que é a mais frequentemente observada em meio escolar. Em suma, considero ter atingido o 

objetivo de sensibilização pretendido.  
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4. CASO DE ESTUDO – MEDICAMENTOS OFTÁLMICOS  

4.1. Seleção do tema 

Durante o meu estágio em farmácia comunitária verifiquei uma enorme procura de 

aconselhamento farmacêutico para o tratamento de patologias oculares. Desta forma, decidi 

abordar um caso que ocorreu durante o meu período de estágio visto considerar esta temática 

bastante recorrente nas farmácias e de extrema importância que o farmacêutico conheça os 

problemas oftálmicos para poder decidir se deve encaminhar o doente para o médico ou aconselhar 

um tratamento. 

4.2. Descrição do caso 

Senhor com cerca de 40 anos chega à farmácia com lesão 

no olho dizendo tratar-se de um “terçolho”. O terçolho externo 

surge como uma tumefação arredondada de cor vermelha, 

dolorosa, percetível na extremidade livre da pálpebra O 

paciente queixou-se ainda de   lacrimejar, incómodo pela luz e 

sensação de corpo estranho no olho. A figura 1 representa uma 

lesão bastante semelhante àquela apresentada pelo paciente em 

questão. 

4.3. Resolução do caso 

Após observação cuidadosa da lesão chegou-se à conclusão de se tratar de um hordéolo 

externo. Assim o tratamento mais adequado reside na aplicação de compressas quentes durante 15 

minutos, três a quatro vezes ao dia. Para o caso em questão foi também aconselhada a pomada 

oftálmica Meocil® pois verificou tratar-se de uma afeção ocular com um carácter infecioso e 

inflamatório. Na seleção da forma farmacêutica em pomada em detrimento do colírio foi tido em 

consideração o facto de a pomada possuir uma duração de ação mais duradoura devido ao contacto 

mais prolongado, possuir menor tendência para contaminações, proteger o olho da exposição 

ambiente e possuir uma menor diluição pelas lágrimas. O Senhor foi aconselhado a aplicar a 

pomada 2 a 3 vezes ao dia, no saco conjuntival (espaço entre o olho e a pálpebra). Para além disso, 

foi aconselhado a utilizar a pomada até ao alívio dos sintomas de inflamação, no máximo durante 

uma semana. 

4.4. Hordéolo 

O hordéolo pode apresentar-se de duas formas: hordéolo interno e hordéolo externo (mais 

comum). O hordéolo interno surge devido a um abcesso da glândula de Mubonius causado por uma 

infeção de Staphylococcus aureus. O hordéolo externo consiste na infeção da glândula de Zeiss ou 

de Moll e é mais pequeno e superficial do que o hordéolo interno. Os principais sintomas são dor, 

rubor, sensibilidade na margem da pálpebra seguido pela formação de uma pequena massa 

arredondada. O doente pode ainda referir lacrimejo, fotofobia e sensação de corpo estranho. Ao 

longo do tempo, surge no centro da pequena massa um ponto amarelo [53,54]. 

Figura 1- Terçolho humano. 
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As principais causas desta infeção são uma fraca higiene dos olhos e pálpebras, associada a 

uma deficiente lavagem das mãos que permite a transferência de bactérias para as pálpebras. Os 

cosméticos contaminam-se facilmente com microrganismos estando esta contaminação associada à 

duração e frequência do uso, formulação do produto e existência ou não de conservantes. A 

incidência de inoculação cruzada é elevada, particularmente entre adolescentes e outras pessoas 

que partilhem os cosméticos. Para além disso, a inflamação crónica das pálpebras (blefarite 

crónica), a dermatite seborreica e a rosácea são fatores de risco para o desenvolvimento de um 

hordéolo [53,54].  

4.5. Tratamento 

O tratamento consiste na aplicação de compressas quentes durante 15 minutos, três a quatro 

vezes ao dia, de modo a liquefazer as secreções e facilitar a drenagem através do orifício da 

glândula. É importante salientar que nunca se deve espremer o local pois pode causar a 

disseminação da infeção. A aplicação de antibiótico é benéfica. Caso não haja melhorias em 48 

horas é recomendado consultar o médico. Nos terçolhos internos, a infeção é mais profunda e, por 

isso, a aplicação local de antibióticos pode ser complementada com antibióticos orais. Em casos 

mais resistentes, poderá ser necessário realizar uma pequena incisão para a drenagem do hordéolo 

[53,54]. 

4.6. Medidas preventivas  

Uma vez que os microrganismos responsáveis pelo hordéolo podem ser muito contagiosos, 

devem-se adotar medidas de prevenção do contágio. Assim, é primordial não partilhar lenços, 

toalhas e objetos de utilização pessoal suscetíveis a contaminação. Para além disso, o paciente deve 

lavar cuidadosamente as mãos após tocar no olho afetado, de modo a não contagiar o olho saudável 

ou outras pessoas. Para além disso, é essencial ter particular cuidado com o uso adequado de lentes 

de contacto e de cosméticos e pelo tratamento correto de inflamações crónicas das pálpebras [54, 

55]. 

4.7. Conclusão 

Em suma, considero de particular relevância a aquisição por parte dos farmacêuticos de 

conhecimentos na área das afeções oftálmicas. O farmacêutico, como profissional de saúde, ao 

aconselhar um medicamento oftálmico tem que ponderar a situação relativamente aos seguintes 

parâmetros: os medicamentos oftálmicos de aconselhamento farmacêutico devem ser apenas 

utilizados quando a visão não está ameaçada, se o utente não observar melhorias em 72 horas deve 

consultar um médico e é necessário ter também em conta se o utente é ou não alérgico a algum 

constituinte do medicamento. Assim, ao proceder a um aconselhamento, o farmacêutico deve fazê-

lo de forma eficiente e segura tornando-se consequentemente uma intervenção mais vantajosa para 

o utente.   
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ANEXOS 

ANEXO I - Cronograma das atividades realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembro 

 

 Reposição de stocks 

 Conferência e receção de encomendas 

 Etiquetagem de produtos 

 Armazenamento de medicamentos no robô 

 Contagem física de stocks 

 Organização de receituário 

 Participação em formações 

 Determinação de parâmetros bioquímicos e tensão arterial 

 Colaboração na preparação da medicação no centro social da 

paróquia de Polvoreira 

Dezembro 

 

 Continuação das tarefas de backoffice 

 Participação em formações 

 Determinação de parâmetros bioquímicos e tensão arterial 

 Colaboração no fecho de receituário 

 Colaboração na preparação da medicação no centro social da 

paróquia de Polvoreira 

 Planeamento Tema 1 

Janeiro 

 

 Continuação das tarefas de backoffice 

 Participação em formações 

 Determinação de parâmetros bioquímicos e tensão arterial 

 Observação e atendimento com supervisão 

 Planeamento tema 2 e 3 

Fevereiro 

 

 Atendimento sem supervisão 

 Participação em formações 

 Determinação de parâmetros bioquímicos e tensão arterial 

 Planeamento tema 4 
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ANEXO II – Folheto informativo sobre a tosse.  
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ANEXO III – Protocolo interno sobre as interações entre os contracetivos orais e os fármacos.  
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ANEXO IV – Apresentação sobre a pediculose da cabeça para a creche do Centro Social e 

Paróquia de Polvoreira. 
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Resumo 

 Os Serviços Farmacêuticos hospitalares são departamentos dotados de autonomia técnica e 

científica, sujeitos a orientação por parte dos Órgãos de Administração dos Hospitais, aos quais 

respondem pelos resultados do seu exercício profissional. São estes serviços que, no âmbito 

hospitalar, asseguram o circuito do medicamento, bem como a qualidade, eficácia e segurança da 

terapêutica. O farmacêutico hospitalar é ainda parte integrante de equipas multidisciplinares e 

promove ações de investigação científica e ensino [1]. 

São evidentes as responsabilidades dos Serviços Farmacêuticos de um hospital, desde áreas mais 

técnico-científicas a áreas mais práticas, nomeadamente, na produção de manipulados. Para além 

disso, é uma profissão que requer dinamismo de forma a contribuir para um correto uso do 

medicamento.  

Durante o período de estágio foi-nos proporcionado o contacto com as diferentes áreas de 

atuação do Farmacêutico Hospitalar, o que nos permite aferir que este profissional assume um 

particular destaque no circuito do medicamento. Este relatório pretende resumir a estrutura e 

metodologias utilizadas nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga, assim como os 

conhecimentos adquiridos e trabalhos desenvolvidos ao longo do período de estágio.  
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PARTE I 

1. O Hospital de Braga 

O Hospital de Braga (HB) abriu portas em Maio de 2011 e veio substituir o antigo Hospital de 

São Marcos, uma estrutura com mais de 500 anos. A sua criação permitiu alargar os cuidados 

médicos a cerca de 1.2 milhões de pessoas dos distritos de Braga e Viana do Castelo e permitiu ainda 

a possibilidade dos seus utentes usufruírem de maiores e melhores instalações. As novas instalações 

conciliam unidades de assistência médica, investigação e ensino universitário. Este é considerado o 

hospital de referência para a Região do Minho. 

Esta unidade hospitalar está integrada no Serviço Nacional de Saúde, no âmbito de uma parceria 

público-privada celebrada através de um contrato de gestão assinado pela Administração Regional 

de Saúde Norte, em representação do Ministério da Saúde. A gestão do hospital fica assim a cargo 

de um consórcio privado liderado pelo Grupo José de Mello Saúde [2].  

2. Os Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) têm como função assegurar cuidados de excelência aos doentes, 

garantindo o controlo integral do circuito do medicamento e promovendo o crescimento técnico 

mediante a colaboração na investigação e no ensino. Também asseguram uma adequada gestão de 

stocks, visando a segurança dos registos e informação, a disponibilidade dos dados e a rapidez de 

resposta.  

O Farmacêutico Hospitalar (FH) é um profissional de saúde habilitado, com responsabilidade na 

utilização correta e racional dos medicamentos no hospital e com formação para fornecer 

informações sobre o medicamento a todos os outros profissionais de saúde.  

O cargo de diretor dos SF do HB é desempenhado pela Dr.ª Ana Plácido que coordena uma 

equipa composta por Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes 

Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos (AT) [3]. 

3. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado no HB é o GLINTT Healthcare Solutions. Este possibilita a 

interação entre os vários profissionais de saúde, a gestão das prescrições, armazenamento, 

encomendas e distribuição dos medicamentos aos Serviços Clínicos (SC). Para além deste, os SF 

utilizam ainda o System Administrations Products (SAP) para gerir as encomendas, consultar os 

fornecedores e preços dos produtos. 

4. Sistema de Gestão de Qualidade 

 O HB recebeu em 2013 a Certificação da Qualidade, norma ISO 9001:2008, atribuída pela 

entidade acreditadora Caspe Healthcare Knowledge System. O Sistema da Gestão da Qualidade 

desenvolvido no âmbito do processo de Acreditação e Certificação permitiu implementar no HB uma 

metodologia de trabalho que se dedica à definição, controlo, monitorização e melhoria dos processos 

de organização [4]. Para além da acreditação do HB, os SF são também certificados, garantindo assim 
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a máxima qualidade do serviço prestado. De modo a maximizar a eficácia, o HB implementou a 

utilização de um portal da qualidade, que possibilita que os documentos e as suas atualizações 

estejam disponíveis para todos os profissionais de saúde. Para além disso, neste portal é possível 

realizar o registo de não conformidades para que se proceda à sua retificação.  

 Todos os procedimentos efetuados pelos SF do HB estão descritos num Manual da Qualidade, 

que se encontra disponível para consulta. Em Novembro de 2015, o HB será sujeito a nova 

reacreditação, pelo que durante o nosso período de estágio foram realizadas atualizações e revisões 

aos procedimentos referidos no Manual de modo a promover uma melhoria contínua do serviço 

prestado. 

5. Comissões Técnicas  

As Comissões Técnicas são órgãos consultivos e multidisciplinares que têm como principal 

função implementar normas e procedimentos de utilização segura e eficaz de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos, promovendo o cumprimento das mesmas e salvaguardando a saúde pública. 

A participação de um FH nestas comissões é fundamental. No HB existem várias comissões técnicas 

que colaboram entre si e com a Comissão Executiva (CE). Destas destacam-se a Comissão de Ética 

para a Saúde (CES), a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Gestão do Risco 

(CGR) e o Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência a Antimicrobianos (GCL-PPCIRA). 

A CES é um órgão consultivo, multidisciplicar e independente de apoio à CE que está sujeito, 

entre outras, às disposições do Decreto-Lei n.º 97/95, de 10 de maio, enquadrado pelo previsto nos 

nos 2 e 3 do artigo 16º da Lei Nº21/2014, de 16 de Abril [5]. É constituída por médicos, enfermeiros, 

FH e juristas estando a sua atividade relacionada com problemas éticos e legais que necessitem de 

análise para o bom funcionamento do HB. Entre as competências da CES destaca-se a apreciação e 

emissão de pareceres sobre a realização de projetos de investigação e a prestação de informação e 

esclarecimentos sobre pedidos apresentados. Em suma, a CES tem como objectivo salvaguardar a 

dignidade e integridade humanas. 

A CFT, constituída por dois médicos e dois farmacêuticos, é um órgão consultivo e 

multidisciplinar que apoia a CE, tendo autonomia funcional para definir planos e estratégias, de 

forma a promover uma melhor gestão e utilização dos medicamentos. As suas funções englobam o 

cumprimento do Formulário Nacional Hospitalar de Medicamentos (FNHM)a proposta de adendas 

para introdução ou exclusão de medicamentos no mesmo, a elaboração da lista de medicamentos de 

emergência a existir nos SC, a definição de orientações terapêuticas, a autorização da utilização de 

novos medicamentos no HB, etc. A CFT assume assim um papel fundamental na garantia de uma 

terapêutica de qualidade, segura e eficaz, articulando-se com a Comissão Nacional de Farmácia e 

Terapêutica, a CES, Centros de Excelência e outras entidades. 

A CGR é o órgão responsável pela avaliação e gestão do risco no HB e tem como objetivo evitar 

situações de emergência, garantir respostas rápidas e eficientes nessas situações e promover a 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Ana Luísa Vieira 
 

3 
 

segurança dos utentes e dos profissionais de saúde no ambiente hospitalar. A gestão do risco passa 

pela identificação e descrição dos perigos, classificação por grau de severidade, análise e 

hierarquização das prioridades e implementação de medidas corretivas. Os FH desempenham um 

papel fundamental na prevenção, identificação e notificação de incidentes e situações de risco 

relacionadas com os medicamentos.  

O PPCIRA tem como objetivo principal reduzir as infeções associadas aos cuidados de saúde, 

através da identificação dos doentes mais suscetíveis e das áreas de maior risco nos hospitais.  

No HB existem também outras comissões e grupos de trabalho nas quais o FH tem um papel 

importante, tais como, Catástrofe, Feridas e Pensos, Informatização Clínica e Comissão de 

Coordenação Oncológica. 

6. Gestão e organização dos medicamentos, produtos de saúde e dispositivos médicos 

6.1. Seleção, Aquisição e Controlo 

A seleção de medicamentos para um hospital deve ter por base o Formulário Hospitalar Nacional 

de Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital, tendo também em 

consideração fatores fármaco-económicos. No HB, a CFT é a entidade responsável pelo processo de 

selecção e também se baseia no FHJMS. Quando surge a necessidade de adquirir certos 

medicamentos que não estão no FHNM mas são considerados úteis ou até mesmo imprescindíveis 

para a saúde dos doentes, é necessário fazer uma adenda ao formulário, sendo esta também da 

responsabilidade da CFT. Para além disto, o médico também pode requerer a aquisição de um 

medicamento extra-formulário (EF) para um determinado doente, efetuando a devida justificação 

clínica. 

Os SF do HB dispõem de 3 armazéns (farmácia, citotóxicos e ambulatório) cujas encomendas 

são feitas individualmente, visto que os armazéns dos citotóxicos e do ambulatório têm produtos e 

stocks próprios. No HB, um dos métodos de gestão de stocks é o método Manufacturing Resource 

Planning que é aplicado a todos os produtos que devem existir em stock nos SF uma vez que são 

consumidos regularmente. Este método permite analisar os consumos do ano anterior e efetuar o 

cálculo da quantidade necessária de cada produto para um determinado número de dias de stock. No 

HB, o cálculo está efetuado de acordo com os seguintes parâmetros: stock mínimo (5 dias), stock 

máximo (30 dias) e ponto de encomenda (15 dias). Deste modo, cada produto tem definido um ponto 

de encomenda (PE) e um stock mínimo e máximo com base nos seus consumos. Diariamente, o 

programa informático gera uma listagem de todos os produtos que estão abaixo do PE e que devem 

ser encomendados. Posteriormente, a FH responsável valida a listagem, ajusta as quantidades às 

embalagens e envia a listagem para um AT dos SF que faz as encomendas diariamente através do 

programa informático SAP. A detecção das necessidades de compra urgentes e/ou execionais é 

efetuada por todos os profissionais dos SF, que a sinalizam através do preenchimento de uma folha 

em Excel, disponível informaticamente e acessível a todos os colaboradores, com os dados relativos 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Ana Luísa Vieira 
 

4 
 

ao produto e à quantidade pretendida. Esta listagem é validada diariamente pelo FH responsável e 

enviada por correio eletrónico ao AT responsável pela realização da encomenda.  

Para além desta avaliação informática, também é possível fazer uma gestão dos stocks através 

do Método de Kanban®. Este método corresponde a um conjunto de cartões que são colocados 

juntamente com os produtos no respetivo local de armazenamento e são utilizados quando o produto 

em causa tem apenas uma localização, o seu consumo não é regular ou o seu custo é elevado. Cada 

cartão Kanban® (ANEXO I) contém informações relativas ao produto, como a designação por 

Denominação Comum Internacional (DCI), código interno, localização, quantidade máxima e ponto 

de encomenda. Deste modo, quando se atinge um Kanban® é porque o PE desse produto foi atingido 

e o cartão será entregue à pessoa responsável pelas encomendas para que coloque o produto em causa 

na lista de produtos a encomendar. A quantidade a encomendar corresponde à diferença entre a 

quantidade existente do produto e o stock máximo. Estes métodos permitem uma gestão de stocks 

mais correta, para uma maior rentabilização financeira e espacial. 

Diariamente, é elaborada uma nota de encomenda com os produtos, número de unidades a 

encomendar, fornecedores e preços que é validada por patamares de acordo com o montante. Para 

valores mais elevados é requerida autorização por parte da Comissão Executiva. Após aprovação o 

pedido será enviado para o laboratório. 

Para além deste modelo normal de encomendas, existem outras situações excecionais que exigem 

procedimentos diferentes: 

 Aquisição em farmácias de venda ao público – em casos pontuais ou urgentes que necessitem 

que a medicação esteja disponível no próprio dia, é realizado o pedido a uma farmácia 

comunitária; 

 Aquisição ao distribuidor – quando existe uma rutura de stock no laboratório, o produto em 

causa pode ser adquirido ao distribuidor, que efetua entregas diárias; 

 Empréstimos – quando existe uma rutura de stock no laboratório, o produto em causa pode 

ser pedido a outra unidade hospitalar sob a forma de empréstimo, sendo devolvido até ao 

final do mês ou assim que a reposição de stock o permita; 

 Aquisição de metadona – O HB tem um stock de metadona fornecido periodicamente pelo 

CAT. Quando surge um novo doente, é necessário confirmar a dose prescrita através de 

correio electrónico. 

6.2. Receção e Armazenamento 

Nos SF existe uma zona para a receção das encomendas onde se encontra um AO responsável 

por esta atividade. Este verifica quais os produtos com prioridade para serem arrumados em primeiro 

lugar. Estes produtos são imediatamente conferidos e armazenados após verificação que as condições 

corretas de armazenamento foram cumpridas durante o transporte. O AO também confere a guia de 

remessa e a nota de encomenda para confirmar que os produtos correspondem aos que foram pedidos, 

se as quantidades estão corretas e se o lote e a validade referidas na fatura são as que vêm impressas 
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nos produtos. Posteriormente é feita a entrada informática dos produtos e estes podem ser 

armazenados nos seus respetivos locais. Quando se trata caso de Medicamentos Estupefacientes e 

Psicotrópicos (MEP), Medicamentos Hemoderivados (MH) e de Medicamentos para Ensaios 

Clínicos (EC) existem procedimentos específicos para a sua receção e armazenamento (ver 12. 

Medicamentos sujeitos a circuito especial). No caso de existir alguma irregularidade, o laboratório 

ou o distribuidor em causa são contactados para que se resolva o problema. Até tudo estar resolvido, 

estes produtos ficam armazenados separadamente dos restantes em local próprio, a sala de 

quarentena. 

Relativamente ao armazenamento, pretende-se que os produtos sejam armazenados de forma 

rápida e eficaz nos locais adequados, para garantir um fácil acesso aquando a necessidade de 

distribuição e que se respeitem as condições de conservação no que diz respeito à temperatura, luz, 

humidade e segurança [1]. Por esse motivo, os SF do HB dispõe de vários armazéns e salas adequadas 

ao armazenamento dos diferentes produtos. Isto porque determinados produtos, como, produtos de 

frio, citotóxicos, MEP, medicamentos de EC, inflamáveis, entre outros, necessitam de condições de 

armazenamento especiais. Os produtos de frio são armazenados em frigoríficos e arcas, exclusivos 

para este efeito, com um controlo da temperatura regulado por um dispositivo próprio que garante a 

emissão de um alerta aquando da ocorrência de incidências e/ou discrepâncias. Os medicamentos 

inflamáveis são armazenados de acordo com a Portaria nº 53/71, de 3 de Fevereiro, num espaço 

fechado com kit de emergência para assegurar as condições de segurança [6]. No caso dos injetáveis 

e outros produtos de grandes dimensões, estes encontram-se num armazém que tem corredores largos 

para facilitar o acesso e transporte. Todos os medicamentos que não necessitam de condições 

especiais de conservação, são colocados no armazém de apoio à distribuição clássica. Para que haja 

uma adequada gestão dos stocks, os produtos são arrumados por DCI por ordem alfabética, sendo 

que os produtos com prazos de validade mais curtos são colocados à frente, para que sejam utilizados 

primeiro do que aqueles com prazos de validade mais longos.  

Os medicamentos com prazo de validade expirado são retirados do seu local de armazenamento 

e armazenados na sala de quarentena até decisão sobre o seu fim. Caso sejam aceites pelo laboratório, 

estes são devolvidos ao mesmo e é gerada uma nota de crédito. Se isso não acontecer, os 

medicamentos são colocados em contentores próprios, numa sala distinta, para posterior inceneração, 

de acordo com a legislação. 

7. Medicamentos Extra-Formulário 

 Todos os hospitais nacionais usam como referência o FHNM.  

 Apesar da existência deste formulário, em ambiente hospitalar é comum surgirem situações 

clínicas que exigem fármacos que não estão incluídos nestes grupos. Este formulário não é uma 

limitação à prescrição médica, porém todos os medicamentos prescritos que sejam EF têm de ser 

sujeitos a uma avaliação prévia. O médico deve explicar porque é que nenhum dos medicamentos 

contidos no FHNM se adequa ao tratamento pretendido, quais as vantagens do medicamento EF e 
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outras informações que considere relevantes (qualidade, segurança, eficácia, relação custo/benefício, 

etc.). Nestas situações, o prescritor deverá solicitar ao hospital a introdução do medicamento EF no 

FNHMou a autorização para a sua utilização excecional por doente em determinado contexto clínico. 

O médico deverá preencher um impresso próprio (ANEXO II) e remeter à CFT para avaliação e 

aprovação ou não da sua introdução ou utilização pontual. Cabe à CFT decidir a utilização pontual 

do medicamento EF, ou a sua inclusão na adenda (caso se aplique). Após esta autorização, é 

possibilitado aos SF a dispensa dos medicamentos EF. 

8. Autorização de utilização especial 

De acordo com a Deliberação n.º 105/CA/2007, ao abrigo do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de 

Agosto, a aquisição direta de medicamentos sem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) é 

realizada através de uma Autorização de Utilização Especial (AUE), concedida pelo Infarmed [7,8].  

Quando é necessário um medicamento com benefício clínico bem reconhecido, que não é 

comercializado em Portugal, mas possuí uma AIM num país estrangeiro ou no caso de medicamentos 

com provas preliminares de benefício clínico, ainda que sem AIM em qualquer país, é necessário 

recorrer à AUE. Os medicamentos pedidos através deste requerimento devem ser imprescindíveis à 

prevenção, diagnóstico e tratamento de determinadas patologias e não podem apresentar alternativas 

terapêuticas nem medicamentos similares em Portugal. 

No caso de medicamentos que não se encontrem no FHNM, é necessário enviar à CFT um 

impresso de justificação clínica (ANEXO III). Este deve ser preenchido pelo diretor do SC 

requisitante e nele deve constar a indicação terapêutica pretendida, estratégia terapêutica, listagem 

de terapêuticas alternativas no mercado e motivos da sua inadequação, bem como fundamentação 

científica da utilização do medicamento. Se o medicamento fizer parte doFHNM, não é necessário o 

envio do formulário de justificação clínica. Contudo, em ambas as situações é obrigatório o envio de 

um requerimento ao Infarmed a solicitar aprovação para a aquisição (ANEXO IV). Após o Infarmed 

emitir um parecer positivo, são enviadas duas cópias do documento, sendo que uma delas é arquivada 

no processo do pedido de AUE nos SF e a outra é enviada para o laboratório ao qual a encomenda é 

feita. No documento de autorização deve constar a identificação do estabelecimento de saúde e do 

medicamento autorizado (incluindo a composição qualitativa e quantitativa em substância ativa e a 

forma farmacêutica), bem como o número de unidades concedidas. A AUE é atribuída para um 

determinado medicamento e fornecedor específico, para a quantidade solicitada e para vigorar no 

ano civil seguinte.  

9. Produção de medicamentos 

A produção de medicamentos manipulados constitui umas das atividades fundamentais de 

qualquer hospital, pois permite a personalização da terapêutica de forma a adaptar o medicamento às 

situações clínicas dos doentes e evita a recorrência a alternativas terapêuticas que poderão não ser as 

mais adequadas. Desta forma, pretende-se obter preparações farmacêuticas eficazes e seguras, 
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proporcionando o medicamento, independentemente da disponibilidade no mercado, na forma 

farmacêutica mais adequada às necessidades de cada um. 

A Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho referente às “Boas Práticas a Observar na Preparação de 

Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”, e os Decretos-Lei nº 90/2004, 

de 20 de abril e nº 95/2004, de 22 de abril, regem toda a produção de medicamentos manipulados. É 

da responsabilidade do farmacêutico hospitalar garantir a qualidade e segurança da preparação, bem 

como, certificar-se da eficácia do medicamento manipulado [1].    

9.1. Preparações não estéreis 

Nos SF do HB existe uma sala individualizada destinada à preparação de formas farmacêuticas 

não estéreis que contém todo o material necessário à preparação. O processo de preparação de um 

manipulado inicia-se após validação da prescrição médica pelo farmacêutico responsável e 

elaboração da ficha de preparação (ANEXO V). Nesta ficha é registada toda a informação acerca do 

medicamento manipulado, nomeadamente, composição qualitativa e quantitativa, dosagem, forma 

farmacêutica, quantidade a preparar, descrição da técnica de preparação utilizada, ensaios de 

verificação do produto final, cálculos efetuados, aparelhagem utilizada e também contém um 

exemplar do rótulo de identificação. Para além disso, são incluídas informações que garantem a 

rastreabilidade do produto final e a sua qualidade, tal como, o lote e o prazo de validade das matérias-

primas, número de lote interno atribuído ao manipulado e identificação do operador e supervisor da 

preparação do manipulado. Sempre que uma ficha de preparação é elaborada pela primeira vez, o 

farmacêutico recorre à bibliografia de referência, como o Formulário Galénico Português e à 

Farmacopeia Portuguesa. A preparação de formulações não estéreis pode ser realizada por um TDT 

ou FH, sendo que a supervisão é sempre realizada por um FH. Após a preparação procede-se aos 

ensaios de controlo de qualidade e verificação do produto final, seguido do seu acondicionamento 

apropriado, rotulagem e atribuição do prazo de validade. No final é feito o débito ao doente ou ao 

SC das matérias-primas utilizadas para a preparação do medicamento manipulado e este é entregue 

no respetivo SC. 

Durante o meu período de estágio, tive a oportunidade de participar ativamente na preparação de 

diversos medicamentos manipulados, nomeadamente papéis medicamentosos de esomeprazol, 

loperamida e hidrocortisona, Solução de Miles, Solução Oral de Hidrato de Cloral, Colutório de IPO 

(ANEXO VI), Solução Oral de Ácido Ursodesoxicólico, Suspensão de Hidroclorotiazida + 

Espironolactona, Solução Aquosa de Ácido Tricloroacético a 80%, Solução Aquosa de Iodeto de 

Potássio, Solução Alcoólica de Ácido Bórico à Saturação, Solução oral de Furosemida, entre outros. 

9.2. Preparações estéreis 

Os SF do HB ainda não possuem instalações adequadas à preparação de formulações estéreis. 

Por este motivo, quando surge a necessidade de uma preparação estéril, esta é solicitada aos SF de 

outra unidade do Grupo José de Mello Saúde.  
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9.2.1. Nutrição parentérica 

Quando há necessidade de preparação de bolsas de nutrição parentérica personalizadas, 

maioritariamente para o SC de Neonatologia, a sua preparação é assegurada pelo HCD. Existem 

bolsas de composição standard que permitem assegurar a alimentação imediata ao doente mas, logo 

que possível, é estipulada uma formulação individualizada ajustada às necessidades do mesmo. As 

prescrições médicas de bolsas de nutrição devem conter a identificação do doente, idade, peso e 

outras informações relevantes sobre o mesmo, bem como, a composição qualitativa e quantitativa 

das bolsas (ANEXO VII). A validação da prescrição fica a cargo dos SF do HCD onde se confirma 

se a composição da bolsa está de acordo com as necessidades do doente e os parâmetros estabelecidos 

na legislação em vigor. Após a preparação e envio das bolsas de nutrição pelo HCD, o FH 

responsável pela receção verifica a temperatura das mesmas à chegada, compara os dados da 

prescrição com o rótulo da bolsa preparada, e por fim, procede ao armazenamento ou fornecimento 

das bolsas aos SC e faz o registo da receção.  

No decorrer do nosso período de estágio foi-nos explicado como realizar os cálculos para 

adequação das quantidades dos nutrientes para as bolsas de nutrição parentérica com base em 

bibliografia adequada.  

9.2.2. Colírios Fortificados 

Nos SF e alguns SC do HB existe um stock permanente de colírios fortificados de Vancomicina, 

Ceftazidima, e Voriconazol. A preparação destes colírios também é assegurada pelo HCD consoante 

as necessidades de reposição de stock, quer seja por utilização no SC ou término do prazo de validade. 

A prescrição médica de colírios fortificados exige o preenchimento e autorização do documento de 

Justificação de Receituário de Medicamentos Extra-Formulário. Posteriormente, é realizado o pedido 

de preparação para o HCD. Após preparação e envio, os colírios fortificados são rececionados no HB 

por um FH que verifica a temperatura e integridade do produto à chegada, armazena-os em local 

apropriado e regista a sua receção. 

9.2.3. Agendamento de Cirurgias 

 No caso de cirurgias agendadas onde será necessário a administração de preparações estéreis, 

como Bevacizumab e Mitomicina no SC de Oftalmologia, é necessário que, após autorização, os EF, 

os Consentimentos Informados e as vinhetas dos doentes sejam enviados para os SF. Se todos os 

documentos estiverem em conformidade, o farmacêutico fornece as preparações na data agendada. 

9.2.4. Preparação de medicamentos citotóxicos 

Nos SF do HB existe uma Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos constituída por 

4 áreas distintas: vestiário, sala de apoio, antecâmara e sala de produção. No vestiário, os operadores 

retiram todos os acessórios, vestem a farda e colocam protetores de calçado e luvas. A sala de apoio 

é o local onde são emitidos os mapas de produção, onde é feita a impressão dos rótulos de 

identificação (contêm o nome do doente, fármaco, dosagem, solução de diluição, via de 

administração, data de preparação e validade/estabilidade) e a preparação dos tabuleiros que contêm 
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todo o material, soluções de diluição e fármacos necessários para a produção das preparações. 

Existem tabelas de apoio que permitem confirmar qual o material necessário para cada preparação, 

tal como, agulhas, sistemas, seringas, etc. Os fármacos que não foram totalmente utilizados em 

preparações anteriores podem ser reaproveitados para as próximas preparações se as condições de 

conservação (físicas e microbiológicas), contempladas no Resumo de Características do 

Medicamento (RCM) de cada fármaco, forem cumpridas. As soluções de diluição são imediatamente 

identificadas com o respetivo rótulo durante a preparação dos tabuleiros para diminuir a 

probabilidade de ocorrência de erros. Também por esse mesmo motivo, os tabuleiros são preparados 

de forma individual para cada fármaco (ANEXO VIII). Todo o material é transportado da sala de 

apoio para a sala de produção através de um transfer (ANEXO IX). A antecâmara é o local onde se 

coloca o equipamento de proteção (bata descartável, touca, luvas e máscara) antes de entrar na sala 

de produção. É nesta última área que se encontra a câmara de fluxo laminar vertical (CFLV) 

(ANEXO X) que permite a obtenção de preparações estéreis e uma manipulação segura dos 

citotóxicos, reduzindo a exposição do operador. A CFLV produz um fluxo de ar laminar vertical 

contínuo que, juntamente com um sistema de filtração de ar, evita a entrada de aerossóis para a área 

de trabalho e a contaminação biológica do produto a ser preparado. 

Para garantir a esterilidade das preparações, antes de começar a produção, o operador coloca 

umas luvas estéreis (substituídas frequentemente), todo o material que entra na câmara é pulverizado 

com álcool a 70% e todas as embalagens são abertas apenas à entrada da mesma. A sala de produção 

encontra-se a pressão reduzida para evitar que haja contaminação das restantes áreas, pois impede 

que o fluxo de ar potencialmente contaminado circule para o exterior. A antecâmara também se 

encontra a pressão superior à sala de produção para que as substâncias perigosas não consigam passar 

da sala de produção para a antecâmara e os aerossóis não consigam passar das outras áreas para a 

sala de produção. 

Durante a preparação é feita uma dupla verificação do processo, ou seja, um farmacêutico ou 

técnico prepara o manipulado e outro verifica todos os volumes medidos, fármacos, soluções de 

diluição e sistemas de administração utilizados. No rótulo de identificação da preparação é indicado 

quem efetuou a produção e a verificação da mesma. No final da preparação é realizado o transporte 

para a sala de apoio através do transfer. Na sala de apoio é feita uma verificação final da preparação 

e o seu acondicionamento nas condições indicadas para cada fármaco de acordo com o seu RCM. Os 

fármacos que necessitam de proteção da luz são revestidos com papel de alumínio e os que 

necessitam de refrigeração são guardados no frigorífico até ao momento do transporte para o Hospital 

de Dia Oncológico (HD) e são previamente identificados com uma etiqueta de cor vermelha com a 

designação “FRIGORÍFICO”. Todos os medicamentos citotóxicos são identificados com uma 

etiqueta roxa com a designação “CITOTÓXICOS”. Os fármacos que forem acondicionados em papel 

de alumínio são novamente identificados com o duplicado do rótulo, para que este fique sempre 

visível (ANEXO XI). Existe uma tabela de apoio, elaborada de acordo com RCM de cada fármaco, 
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onde estão descritas as condições de acondicionamento e armazenamento dos fármacos. 

Posteriormente, as preparações são colocadas no interior de sacos selados e transportadas para o HD 

em caixas e malas próprias, devidamente identificadas e acompanhadas da documentação necessária. 

As preparações de administração intratecal são preparadas apenas no momento de administração 

e separadamente das restantes, sendo necessário um pedido por escrito por parte do médico a solicitar 

a mesma. Estas são identificadas com uma etiqueta vermelha com essa designação, enquanto as 

preparações de administração subcutânea são identificadas com a cor verde, de forma a evitar a 

ocorrência de erros na via de administração. O armazenamento e transporte das preparações 

intratecais também são realizados separadamente das restantes e a sua entrega é realizada apenas no 

momento de administração para reduzir a probabilidade de ocorrência de erros.  

A limpeza da câmara e da sala de produção é realizada diariamente ao fim de cada sessão de 

produção. Semanalmente também é realizada uma limpeza mais minuciosa. Para verificar se as 

condições de esterilização estão a ser mantidas, são realizados controlos microbiológicos diários. 

Para este efeito, são utilizadas placas de contacto agar-agar colocadas em diferentes locais da sala de 

produção e no transfer. Também são utilizadas placas de gelose de sangue para o teste das dedadas 

das luvas.  

Em caso de acidente, derrame ou exposição acidental a medicamentos citotóxicos, existe um kit 

de emergência de utilização única que contem todo o material necessário para efetuar o procedimento 

a cumprir nestas situações. Resumidamente, o acesso à área contaminada deve ser restringido, devem 

ser colocados todos os acessórios de proteção e o material e produtos danificados devem ser 

neutralizados, recolhidos e limpos tal como descrito no procedimento do kit. Também é necessário 

proceder ao registo da ocorrência e emitir um pedido de um novo kit de emergência. Se existir 

contacto com a pele, deve-se lavar abundantemente a zona afetada com água e sabão e no caso de 

haver contacto com os olhos, deve-se lavar imediatamente com água fria corrente, mantendo os olhos 

abertos e, de seguida, irrigar com NaCl 0,9%. Nestas situações, o operador deve dirigir-se, de 

imediato, ao Serviço de Urgência (SU). Os procedimentos a seguir são diversos e variam de acordo 

com o fármaco em questão.  

9.3. Fracionamento e Reembalagem de Formas Orais Sólidas 

É muitas vezes necessário recorrer às ações de fracionamento e de reembalagem de formas orais 

sólidas que permitem a obtenção de medicamentos em doses que não estão disponíveis no mercado 

e/ou o acondicionamento de doses unitárias com a identificação apropriada. Em cada embalagem 

obtida por este processo é obrigatório constar DCI, dosagem, prazo de validade, lote de fabrico e 

data da reembalagem. Estes processos apresentam vantagens, a nível terapêutico e económico, pois 

permitem uma maior rentabilização das matérias-primas e a administração de doses mais adequadas 

às necessidades de cada doente. No entanto, é sempre necessário confirmar no RCM de cada fármaco 

se é possível realizar estas ações, a fim de averiguar se são respeitadas as condições de conservação, 
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se não há destruição da forma farmacêutica, nem alteração do perfil 

farmacocinético/farmacodinâmico uma vez que se pretende manter as propriedades terapêuticas. 

10. Hospital de dia oncológico 

O papel do farmacêutico hospitalar na área oncológica é fundamental, sendo responsável pela 

validação dos protocolos oncológicos, manipulação e dispensa de medicamentos citotóxicos. A 

medicação prescrita aos doentes oncológicos compreende essencialmente medicamentos citotóxicos 

e pré/pós-medicação, combinações estas que estão associadas com diferentes protocolos pré-

estabelecidos que são administrados em ciclos de intervalos regulares. A pré ou pós-medicação é 

incluída nestes protocolos com o intuito de combater os efeitos adversos graves dos medicamentos 

citotóxicos.  

O circuito dos medicamentos no HD oncológico inicia-se com a prescrição médica do tratamento 

oncológico, a qual o farmacêutico irá validar após o doente realizar análises hematológicas e 

bioquímicas que comprovem que a sua condição física possibilita a realização do tratamento. Caso 

isso não se verifique, é necessário proceder a um ajuste da dose a administrar ou até mesmo ao 

adiamento do tratamento.   

Quando o processo clínico do doente é entregue ao farmacêutico presente no HD, este procede à 

validação do tratamento, que consiste na confirmação do protocolo estipulado. São confirmados os 

fármacos, as doses, as diluições, as soluções de diluição, as vias de administração, o diagnóstico, a 

superfície corporal do doente e a periodicidade entre os ciclos de quimioterapia. Normalmente, a 

dose a administrar é calculada tendo em conta a superfície corporal e o peso do doente. A cada 

preparação é atribuído um lote interno seguindo o modelo: “Lote-cito: ano-mês-número sequencial. 

Após a validação, o farmacêutico regista o número de doentes e respetivos tratamentos, separando-

os por período da manhã e da tarde, para que os farmacêuticos responsáveis pela produção dos 

medicamentos citotóxicos procedam à preparação dos mesmos. É da responsabilidade do FH 

presente no HD gerar diariamente o mapa de saída do respetivo dia. Se durante o processo de 

validação surgirem dúvidas ou discrepâncias, o farmacêutico recorre ao médico para o 

esclarecimento e resolução da situação. 

Após a preparação dos medicamentos citotóxicos (ver 9.2.4 Produção de Medicamentos 

Citotóxicos), um AO faz o transporte das preparações até ao HD, nas condições apropriadas, fazendo-

se em seguida o registo da sua entrega. Posteriormente, o farmacêutico e um enfermeiro procedem à 

dupla verificação dos rótulos das preparações com o mapa de produção, verificando o nome do 

doente, os fármacos, as doses prescritas e ainda, a integridade da embalagem e da preparação. Para 

que este procedimento se realize de forma segura, o farmacêutico e o enfermeiro têm de estar 

devidamente protegidos, com batas descartáveis e luvas. 

Também é da responsabilidade do farmacêutico presente no HD, a realização da dispensa da 

quimioterapia oral, sendo esta fornecida até à próxima visita do doente ou para um período máximo 
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de um mês. No final, é feito um débito ao doente dos consumos de quimioterapia oral e pré-

medicação dos protocolos. 

No decorrer do meu estágio no HD do HB, tive oportunidade de aprender a validar protocolos 

oncológicos, rececionar e confirmar as preparações citotóxicas produzidas, dispensar quimioterapia 

oral e registar consumos aos doentes. Também tive a oportunidade de presenciar reuniões com 

médicos para o esclarecimento e resolução de protocolos quimioterápicos. 

11. Distribuição 

A distribuição é uma das principais etapas do circuito do medicamento no hospital e tem como 

objetivos: 

 A garantia do cumprimento da prescrição e de uma correta administração dos medicamentos;  

 A racionalização da distribuição dos medicamentos e do custo associado aos mesmos;  

 A diminuição dos erros relacionados com a medicação (medicamentos não prescritos, via de 

administração errada, erros de doses, etc.);  

 A monitorização terapêutica, etc. [1]. 

Estes objetivos têm um papel importante para que a qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos esteja assegurada. 

No HB existem diferentes sistemas de distribuição de medicamentos com diferentes 

características adaptadas às necessidades dos SC. Estes são: Distribuição Individual Diária em Dose 

Unitária (DIDDU), Distribuição Clássica (DC), Distribuição em Regime de Ambulatório e os 

circuitos especiais de distribuição. 

Durante o decorrer do meu estágio tive oportunidade de integrar várias componentes da 

distribuição de medicamentos discutidas ao longo deste capítulo. 

11.1. Distribuição individual diária em dose unitária 

 A DIDDU é o sistema de distribuição que permite um fornecimento individualizado da 

medicação necessária aos doentes em internamente para um período de 24h, com a exceção do fim-

de-semana (72h) e feriados (48h). Este sistema permite um aumento da segurança do circuito do 

medicamento pois, ao permitir um melhor conhecimento do perfil farmacoterapêutico do doente, 

diminui o risco de ocorrência de interações, erros e desperdícios [1].  

 Este sistema inicia-se com a prescrição médica seguindo-se o processo de validação informático 

das mesmas por parte do farmacêutico responsável pelo SC em questão até um horário definido. O 

FH deve avaliar as doses prescritas, a posologia, a forma farmacêutica, a via de administração, 

possíveis interações medicamentosas e contraindicações. Este também deve ter em atenção as 

observações médicas que possam existir na prescrição pois estas podem conter informação relevante 

como, por exemplo, alergias, diagnóstico ou justificação da prescrição. Se durante este processo 

surgir alguma dúvida, o FH pode consultar o processo clínico do doente e contactar o médico 

prescritor ou indicar o problema na própria prescrição informática para posterior visualização pelo 

mesmo.  
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Alguns produtos farmacêuticos não são habitualmente fornecidos pelo sistema DIDDU, como 

é o caso de soros e injetáveis de grande volume, medicamentos de domicílio, medicamentos sujeitos 

a circuitos de distribuição especial (MEP e MH), medicamentos que não pertençam ao FHNM, entre 

outros. No momento de validação das prescrições, o FH sinaliza para que estes produtos sejam 

fornecidos pelo sistema de DC ou pelo respetivo circuito de distribuição especial. No caso de 

fármacos multidose de utilização exclusiva num doente, também é necessário calendarizar o seu 

envio de acordo com a posologia prescrita. Existem ainda outras exceções específicas para cada SC.  

Após a validação das prescrições, o farmacêutico emite o mapa farmacoterapêutico, que contém 

todos os fármacos que devem ser dispensados para cada doente, faz o seu envio para os equipamentos 

semiautomáticos que auxiliam o processo de DIDDU e imprime as etiquetas identificativas das 

gavetas de cada doente das malas de dose unitária (ANEXO XII). A preparação dos medicamentos 

para posterior distribuição é realizada por um TDT com o auxílio de equipamentos semiautomáticos. 

Isto permite reduzir o tempo despendido e a probabilidade de ocorrerem erros, melhorando assim a 

eficiência deste processo.          

 Após todas as gavetas das malas de dose unitária estarem preparadas, um AO irá fazer o seu 

transporte ao respetivo SC, em horário previamente acordado, e retorna aos SF com as malas do dia 

anterior. Os medicamentos que não tenham sido administrados ao doente são devolvidos no interior 

da respetiva gaveta ou mala, sendo necessário proceder à devolução dos produtos no sistema 

informático após verificação das condições de conservação e prazo de validade. 

11.1.1. Kardex® 

O Kardex® (ANEXO XIII) é um equipamento semiautomático de dispensa constituído por 

gavetas dispostas em prateleiras com rotação vertical onde estão armazenados os fármacos. O 

processo de dispensa é realizado por SC e por medicamento, ou seja, o equipamento indica todos os 

doentes daquele SC aos quais foi prescrito um determinado medicamento, em que quantidade e a 

localização do mesmo no aparelho. Para além disto, é emitido uma listagem de produtos externos, 

medicamentos que devido ao seu elevado volume ou condições de armazenamento especiais não 

podem ser armazenados no interior do Kardex®. A sua recolha é da responsabilidade de um AO e a 

verificação é efetuada por um TDT. Após dispensa de todos os produtos farmacêuticos prescritos 

para o SC, o aparelho emite outro documento, a listagem de incidências, que contém os produtos que 

não foram dispensados por rutura de stock no interior do Kardex®. A dispensa destes produtos é 

realizada, se possível, de forma manual. Ao lado deste equipamento existe uma estante com produtos 

que possuem uma elevada rotação para que a sua reposição seja feita de forma imediata no momento 

de rutura. A reposição desta estante é feita diariamente, enquanto os produtos com baixa rotação 

apenas são repostos quando são atingidos as quantidades mínimas definidas.  

11.1.2. Fast Dispensing System® 

A Fast Dispensing System® (FDS) (ANEXO XIV) é o equipamento responsável pela 

reembalagem e dispensa de formas farmacêuticas orais sólidas. Estas são armazenadas no interior da 
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FDS® por medicamento e laboratório em cassetes rotativas. Os medicamentos são reembalados em 

embalagens individuais seladas que contêm indicado a DCI, dose, prazo de validade e lote do 

respetivo medicamento (ANEXO XV). A reembalagem pode ser feita de acordo com o mapa 

farmacoterapêutico do SC, emitido após validação das prescrições, ou então por uma ordem 

introduzida de forma manual em casos de necessidade pontual. A primeira embalagem contém a 

informação do doente (SC, cama, nome e número do processo) e não contém nenhum medicamento. 

Após toda a medicação relativa ao doente ser dispensada, é emitido uma última embalagem sem 

medicamento e com uma rasura, de forma a separar o novo doente do anterior. Neste momento o 

TDT confere toda a fita emitida para verificar a inexistência de não conformidades e um AO procede 

ao seu armazenamento na respetiva gaveta do doente. A reposição do stock da FDS® é feita 

diariamente mediante uma listagem de existências emitida pelo aparelho. No entanto, o enchimento 

das cassetes só poderá ser feito quando estas se encontram vazias para que seja possível, se 

necessário, alterar a informação relativa ao medicamento (laboratório, lote e prazo de validade). O 

enchimento da FDS® necessita de um trabalho prévio de retirada dos medicamentos das suas 

embalagens primária e secundária, tarefa que é realizada por um AO. A utilização destes 

equipamentos semiautomáticos também permite o registo de todas as atividades efetuadas, sendo 

possível a qualquer momento fazer a sua consulta ou impressão. 

 Durante o meu estágio pude observar e participar nos diferentes passos do sistema de DIDDU 

e, dessa forma, comprovar as vantagens que este sistema traz para o processo de distribuição. No 

entanto, este sistema ainda apresenta algumas limitações pois não contempla situações como 

prescrições urgentes ou realizadas fora do horário de validação. 

11.2. Distribuição Clássica  

A DC é um método que consiste na reposição do stock existente nos SC ao qual os enfermeiros 

recorrem quando surge uma prescrição médica cuja medicação não tenha sido preparada por dose 

unitária. O stock existente foi previamente acordado e reflete as necessidades dos diferentes SC. 

Assim sendo, a requisição dos medicamentos é feita semanalmente (periocidade acordada com o 

respetivo SC) através de um pedido informático realizado pelo enfermeiro responsável por cada 

serviço, em dias pré-definidos, de modo a garantir o correto funcionamento do serviço. O pedido é 

analisado pelo farmacêutico responsável de forma qualitativa e quantitativa. Após uma completa 

análise do pedido, o seu número é registado no quadro de apoio à DC para que os técnicos fiquem 

informados que o pedido foi validado e há condições para que este seja satisfeito. Assim, o técnico 

visualiza no quadro o número do pedido a preparar, procura o mesmo no seu PDA e procede ao 

picking da medicação. A utilização de um PDA permite o débito direto dos produtos ao serviço 

requisitante no momento do picking. O auxiliar faz a recolha de soros, produtos inflamáveis e 

produtos que devem ser mantidos no frio apenas no dia em que a entrega ao SC é feita para que estes 

produtos permaneçam o menor tempo possível fora das condições de armazenamento.  
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Quando os SC necessitam de um medicamento urgente fora dos horários estabelecidos para 

reposição de stock, o enfermeiro responsável pode efetuar um pedido urgente na aplicação 

informática e este será analisado pelo farmacêutico responsável que, após validação, procede à 

impressão do mesmo e coloca-o na mesa destinada aos pedidos urgentes para que se efetue a 

satisfação do pedido assim que possível.  

Os SC que apresentam uma grande rotatividade diária de pacientes, como é o caso da Obstetrícia 

e dos Cuidados Intensivos, são SC em que não se justifica a DIDDU. Nestes casos, as prescrições 

são revistas diariamente pelo FH responsável que, ao efetuar a sua validação, verifica que os produtos 

prescritos fazem parte do stock acordado com o SC em questão e que estão de acordo com as 

quantidades estipuladas. Posteriormente, a medicação é preparada, devidamente identificada e 

enviada para o respetivo SC.  

11.2.1. Reposição do Bloco Operatório e do Serviço de Urgência 

No BO e SU a reposição do stock não é realizada por um pedido semanal mas por contagem 

física do stock. Assim, um auxiliar efetua a contagem do stock existente nestes SC três vezes por 

semana e, em seguida, o farmacêutico responsável avalia a contagem e cria informaticamente o 

pedido de reposição do stock com as quantidades necessárias. Por fim, um auxiliar faz o picking dos 

produtos e débito dos mesmos através do PDA para posterior transporte e arrumação nos respetivos 

SC. 

Segundo o Decreto-Lei nº 75/2013, de 4 de Junho [9] em caso de Cirurgia de Ambulatório, ou 

seja, quando o doente é submetido a uma cirurgia efetuada sem regime de internamento, é necessário 

fazer a dispensa gratuita dos medicamentos para o período pós-operatório imediato, tais como, 

analgésicos, anti-inflamatórios não esteroides, antieméticos, protetores da mucosa gástrica e 

inibidores da bomba de protões. Desta forma, são preparados diferentes kits (ANEXO XVI), de 

acordo com o tipo de cirurgia realizada e o tempo de recuperação da mesma, que contêm os fármacos 

e onde está indicado a sua posologia e modo de administração, de acordo com o seu conteúdo. A 

quantidade dispensada não pode ser superior à quantidade que seria necessária para sete dias de 

tratamento após a intervenção cirúrgica.  

11.2.2. Medicamentos extra-formulário no Bloco Operatório  

O BO possui em stock vários medicamentos EF que, dada a necessidade urgente durante uma 

cirurgia, foram incorporados no stock. A reposição destes medicamentos é efetuada após o envio da 

justificação preenchida pelo médico prescritor. O débito para reposição é feito ao doente a quem o 

medicamento foi administrado. 

Os restantes medicamentos EF necessários para cirurgias ou consultas agendadas, apenas são 

fornecidos após o envio da autorização prévia pelos órgãos de administração, bem como, do 

consentimento informado do doente.  
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11.2.3. Consultas externas 

É possível que ocorra a administração de fármacos durante o período de uma consulta. No caso 

particular de fármacos que não pertencem ao stock do SC, como é o caso dos medicamentos EF, é 

necessário um pedido de autorização prévio para administração desta medicação. Após autorização 

do EF, é feito o registo do pedido num calendário para que o farmacêutico responsável possa agendar 

o envio da medicação para o SC da consulta na data prevista da mesma.  

11.2.4. Armazéns Avançados  

Um AA corresponde a um stock de produtos farmacêuticos que se encontra nas farmácias 

satélite de alguns SC mas que continua a fazer parte do stock dos serviços farmacêuticos, estando 

disponível para consulta na aplicação informática e para transferências entre armazéns. Assim, não 

é necessário proceder à contagem física do stock nem à elaboração de um pedido de reposição de 

stock. Em caso de necessidade, o medicamento é fornecido ao doente, é feito o registo da 

administração e consumo ao stock. Posteriormente, os SF repõem o pedido, transferindo os 

medicamentos do armazém da farmácia para o respetivo SC. A reposição é feita duas vezes por 

semana de acordo com a equipa de enfermagem e análise dos consumos regulares dos SC em questão. 

Os AA permitem otimizar o controlo dos stocks e gerir de forma mais eficiente os recursos humanos. 

A utilização destes sistemas também contribui para o aumento da produtividade na distribuição dos 

medicamentos, possibilitando a diminuição da incidência de erros na dispensa e na administração, 

melhorando a segurança dos doentes e também diminuindo os gastos associados a medicamentos. 

11.2.4.1. Pyxis medstation® 

A Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente é o único SC que possui um armazém avançado 

cujo funcionamento é simplificado pela existência de um armário semi-automatizado de 

armazenamento e distribuição de medicamentos, a Pyxis, que possui um terminal informático nos SF 

(ANEXO XVII). Após prescrição médica, o enfermeiro recorre á Pyxis para a dispensa da medicação 

que está associada ao doente e à prescrição médica e, dessa forma, os consumos são automaticamente 

debitados ao doente, permitindo um controlo mais apertado sobre os medicamentos e as quantidades 

que estão a ser administrados aos doentes. Aquando da utilização, o equipamento também regista o 

utilizador, bem como todos os movimentos efetuados. 

A maior vantagem deste equipamento consiste na capacidade de diminuir os erros que ocorrem 

aquando da dispensa da medicação. O sistema de apoio à Pyxis existente nos SF permite a extração 

de relatórios de reposição, existências e movimentos. Também permite o controlo dos prazos de 

validade de todos os produtos nele contidos. Os medicamentos extra-formulário, os gases medicinais, 

os medicamentos sujeitos a legislação restritiva, os injetáveis de grande volume, a nutrição entérica, 

os medicamentos de frio, o material de penso e antisséticos e os desinfetantes não são armazenados 

na Pyxis. 
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11.3.  Distribuição em regime de ambulatório 

Alguns doentes necessitam de acompanhamento farmacêutico contínuo porque os tratamentos 

existentes para as suas patologias apresentam um elevado risco (possibilidade de efeitos secundários 

graves) e uma necessidade de assegurar a adesão à terapêutica. A dispensa de medicamentos em 

regime de ambulatório permite dispensar medicação a esses doentes, sem que estes se encontrem em 

regime de internamento. Desta forma, é possível reduzir custos a nível hospitalar, reduzir os riscos 

para a saúde do doente e melhorar a sua qualidade de vida [1]. 

Os SF do HB possuem uma Unidade de Ambulatório (UA), um espaço destinado à dispensa de 

ambulatório que dispõe de um consultório e um armazém. As condições de conservação dos 

medicamentos são controladas diariamente, pois a maioria destes têm de ser armazenados a 

temperaturas inferiores a 25ᴼC e humidade relativa inferior a 60%. Também existe um frigorífico, 

para o armazenamento de medicamentos a temperaturas entre os 2 e 8ᴼC, com controlo de 

temperatura diário. 

Na UA, parte dos medicamentos dispensados são medicamentos com suporte legal e com 

comparticipação a 100% para todos os doentes. Estes medicamentos encontram-se tabelados no site 

do Infarmed. No entanto, também são dispensados medicamentos comparticipáveis a 100% e sem 

suporte legal destinados a doentes com doenças crónicas. 

Inicialmente ou em casos de alteração da terapêutica, para que seja possível a dispensa da 

medicação na UA, é necessário que o médico efetue a prescrição médica e preencha um pedido de 

autorização de dispensa de medicamentos em regime de ambulatório (ANEXO XVIII) onde indica a 

terapêutica necessária e a justificação clínica para essa medicação. A decisão de autorização fica a 

cargo dos órgãos de administração e gestão do HB. Em caso de se tratar de um medicamento de uso 

off-label, também é necessário obter aprovação da CES. Todos os medicamentos são cedidos apenas 

após a aprovação do pedido e mediante apresentação da prescrição médica eletrónica emitida pelo 

hospital, exceto os doentes externos ao HB que são seguidos em consulta certificada, ao abrigo do 

Despacho 18419/10, de 2 de Dezembro [10]. As prescrições médicas têm a validade de 4 meses após 

a data de prescrição, contudo, apenas pode ser fornecida a medicação para 1 mês, tendo o utente de 

se deslocar à farmácia de ambulatório mensalmente para adquirir a sua medicação. Em casos 

excecionais, o doente pode direcionar um pedido e justificar a necessidade de levantamento de 

medicação por mais de 30 dias. Se este for aprovado, será possível fazer o levantamento por um 

período mais alargado mas sob carácter pontual. 

  Quando o doente se dirige à UA pela primeira vez é-lhe entregue um cartão de identificação 

(ANEXO XIX) onde está descriminado o nome do utente e número de processo e onde é possível 

registar as datas dos próximos levantamentos. Este cartão deve ser apresentado, juntamente com o 

Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão, sempre que o utente se dirige à UA. Na primeira dispensa 

deve ser o próprio doente a fazer o levantamento da sua medicação, mas os próximos levantamentos 

podem ser realizados pelos seus cuidadores, desde que sejam apresentados os documentos de 
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identificação de ambos e o cartão de identificação da UA do doente. No momento da dispensa, o 

farmacêutico deve informar o doente sobre a medicação que está a dispensar: quantidade fornecida, 

via de administração, condições de armazenamento, possíveis efeitos secundários, data do próximo 

levantamento, validade da prescrição, possíveis interações, etc. Após realização do registo 

informático da dispensa, o doente ou a pessoa que levantou a medicação, necessita de assinar um 

termo de responsabilidade onde se responsabiliza pela correta utilização e conservação da mesma 

(ANEXO XX) e um documento que descreve a medicação e as quantidades que foram dispensadas 

(ANEXO XXI). 

Existem alguns procedimentos específicos para medicamento sujeitos a restrições devido à 

segurança de utilização. No caso da talidomida, o seu uso apenas está indicado no tratamento do 

mieloma múltiplo em pessoas com mais de 65 anos mas pode existir a necessidade de usos “off-

label”. No caso da dispensa de talidomida, a validade da prescrição médica é de 3 meses, com a 

exceção de mulheres com potencial para engravidar. Nestes casos, devido à teratogenicidade da 

Talidomida, a prescrição é válida apenas por um mês. O médico irá dar continuidade à mesma face 

à realização de um teste de gravidez com resultado negativo. A dispensa é realizada mediante a 

apresentação do Formulário de Autorização de Prescrição (ANEXO XXII) e o Livro do doente. No 

caso da hormona de crescimento, no início do tratamento é definido um responsável pelo 

levantamento desta medicação. No futuro, apenas estes poderão realizar o levantamento. Em caso de 

impossibilidade, estes terão de assinar uma declaração que autorize o levantamento da medicação 

por um outro cuidador. Existe um dossier que contém a informação necessária sobre criança e o seu 

responsável, sendo que para cada doente existe uma folha de dispensa que necessita de ser assinada 

pelo farmacêutico e pelo responsável. Na UA são ainda dispensados, ao abrigo do Despacho n.º 

18419/2010, de 2 de dezembro, medicamentos biológicos para doentes externos ao HB [10]. Para 

tal, o consultório do médico prescritor tem de estar registado no site da Direção Geral de Saúde. Para 

além disso, o doente tem de apresentar uma prescrição médica externa ao hospital que indique o 

número de consulta certificada, o local de prescrição, o médico prescritor, o referido despacho e 

ainda fazer-se acompanhar de um relatório médico. 

Durante esta semana de estágio na UA dos SF do HB auxiliei na dispensa de medicação e 

participei no diálogo com os utentes. Foi possível comprovar que a atividade farmacêutica nesta área 

é fundamental para proporcionar ao doente os cuidados de saúde que este necessita de uma forma 

completa e segura, pois é comum estes apresentarem muitas inseguranças quanto à sua terapêutica, 

quer a nível de administração, quer a nível de efeitos secundários. 

12. Medicamentos sujeitos a circuito especial  

Alguns medicamentos estão sujeitos a um maior controlo devido a poderem ser usados para fins 

não terapêuticos e a sua utilização provocar graves efeitos adversos. Deste modo, o seu uso é 

restringido, sendo necessário proceder a um circuito especial para a sua aquisição, armazenamento e 

distribuição. 
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12.1.  Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os MEP causam depressão do Sistema Nervoso Central, podendo apresentar propriedades 

ansiolíticas, sedativas e hipnóticas consoante a dose administrada. Em meio hospitalar, os 

estupefacientes são utilizados como analgésicos para aliviar as dores mais intensas. Estes podem 

causar tolerância e dependência, serem alvo de uso indevido e/ou abusivo e até mesmo conduzir à 

morte [11].  

Assim, estes medicamentos estão sujeitos a legislação restritiva, sendo a sua utilização efetuada 

de acordo com a legislação vigente no Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro [12], no Decreto 

Regulamentar nº 61/94, de 12 de Outubro [13], e na Portaria 981/98, de 8 de Junho [14]. Pelo que, 

todos os medicamentos utilizados no Hospital de Braga que constam nas Tabelas I, II, III e IV anexas 

ao Decreto-Lei nº 15/93 estão sujeitos a um circuito especial, com exceção das benzodiazepinas cuja 

elevada prescrição não o permite.   

De acordo com a legislação em vigor, a aquisição destes medicamentos deve ser efetuada através 

do envio da nota de encomenda e do Anexo VII – Modelo 1506 distribuído pela Imprensa Nacional 

da Casa da Moeda (INCM) devidamente preenchido, assinado pelo farmacêutico e carimbado pelos 

Serviços Farmacêuticos (ANEXO XXIII). O anexo é numerado de forma sequencial, sendo esta 

numeração iniciada em cada ano civil, e enviado ao fornecedor juntamente com a nota de encomenda 

(ANEXO XXIV). A gestão do stock dos medicamentos estupefacientes é feita pelo método de 

Kanban® em que, ao encontrar o cartão Kanban® (ANEXO XXV), o farmacêutico responsável 

deteta a necessidade de compra do medicamento em questão e dá a informação para que se efetue a 

nota de encomenda de forma a repor o stock máximo do mesmo. No Hospital de Braga, após a 

receção das encomendas e registo da entrada, estes medicamentos são armazenados numa sala 

individualizada com acesso exclusivo a farmacêuticos, através da leitura ótica do cartão individual. 

Esta sala contém três cofres, dotados dos respetivos códigos e chaves de acesso, nos quais os 

medicamentos são armazenados por ordem alfabética de DCI.  

Em cada SC, de acordo com a sua especificidade, existe um stock de MEP, previamente 

acordado entre o enfermeiro-chefe do SC e o farmacêutico responsável pelos medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes. Nos SC estes medicamentos estão igualmente armazenados em 

cofres de acesso restrito. Quando surge uma prescrição médica destes medicamentos, o enfermeiro 

recorre ao stock existente no respetivo SC. A administração do fármaco é registada no programa 

informático e num impresso em papel, o Anexo X - Modelo 1509 de INCM (ANEXO XXVI). Cada 

impresso só pode conter registos de uma única substância ativa, forma farmacêutica e dosagem mas 

pode ser utilizado para diferentes doentes. No impresso é indicado o nome do medicamento 

respetivo, nome do doente a quem foi administrado, dose administrada, data e assinatura de quem o 

administrou. Deverá ter ainda a assinatura do diretor do serviço clínico, de modo a validar todos os 

registos de administração. Estes registos não podem conter rasuras, salvo se rubricadas pelo autor 

das mesmas.  
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Após a receção das requisições, o farmacêutico tem a responsabilidade de: 

 Verificar a conformidade dos registos e o cumprimento de todos os requisitos; 

 Numerar o impresso (de forma sequencial mensal); 

 Registar a quantidade fornecida; 

 Assinar e datar o impresso; 

 Fornecer a medicação; 

 Fazer o registo informático da medicação fornecida e registar na respetiva requisição o 

número do registo; 

 Sinalizar a existência de pedidos prontos para serem entregues aos Serviços. 

Em seguida, os medicamentos são fornecidos enviados aos SC por um AO, que deverá assinar a 

requisição no local destinado ao transporte. No SC o impresso deverá ser novamente assinado pelo 

enfermeiro que receciona os referidos medicamentos. Este documento é constituído por original e 

duplicado. O impresso original é arquivado nos SF por ordem de numeração mensal enquanto que o 

duplicado é arquivado no respetivo SC.  

Devido ao elevado rigor e exigência de controlo destes medicamentos, no HB diariamente é efetuada 

uma verificação do stock existente, de modo a confrontar o stock físico com o stock informático.  

O modo de funcionamento do circuito especial dos medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos permite reduzir a ocorrência de atos ilícitos e uma maior segurança, bem como, uma 

melhor gestão do stock destes medicamentos.  

Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar a farmacêutica responsável por esta área 

e participar nos procedimentos acima descritos de responsabilidade da mesma, incluindo validação 

de requisições, preparação da medicação a ser fornecida e controlo diário do stock destes 

medicamentos. Estas atividades permitiram-me obter uma melhor compreensão do circuito especial 

de MEP. 

12.2. Medicamentos hemoderivados  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os MH são medicamentos derivados do sangue 

ou do plasma constituídos por proteínas plasmáticas de interesse terapêutico que não podem ser 

sintetizadas por métodos convencionais, pelo que são obtidos de plasma de dadores humanos sãos. 

Nesta categoria incluem-se medicamentos como a albumina humana, as imunoglobulinas e os fatores 

da coagulação [15].  

Como se tratam de medicamentos derivados de sangue, estes são passíveis de transmissão de 

doenças, estando deste modo sujeitos a um controlo e legislação específica através do Despacho 

Conjunto nº 1051/2000, de 14 de Setembro [16], e o Despacho nº 28356/2008, de 13 de Outubro 

[17]. Todos os atos de requisição, distribuição aos SC e administração aos doentes dos MH devem 

ser registados para que seja possível realizar uma investigação de eventual relação de causalidade 
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entre a administração destes medicamentos e a deteção de uma doença infeciosa transmitida pelo 

sangue. 

Os MH também são geridos pelo método Kanban®, sendo a sua encomenda e gestão da 

responsabilidade do FH responsável por esta área. Na receção destes medicamentos, a guia de 

remessa/fatura tem de vir obrigatoriamente acompanhada do Certificado de Autorização de 

Utilização do Lote (CAUL), emitido pelo Infarmed, que atesta a segurança de utilização do respetivo 

lote e os respetivos boletins analíticos. Estes medicamentos são armazenados separadamente dos 

restantes, numa sala de acesso exclusivo a farmacêuticos, através da leitura ótica do cartão individual. 

A requisição e distribuição são feitas como resposta a uma prescrição médica e estão sujeitas a 

um controlo rigoroso, sendo a sua requisição efetuada em impresso de modelo próprio - modelo nº 

1804, exclusivo da INCM (ANEXO XXVII). Este modelo é composto por duas vias (a “via farmácia” 

que fica arquivado nos SF e a “via serviço” que fica no processo clínico do doente) e 4 quadros de 

preenchimento. Compete ao FH analisar o correto preenchimento dos quadros A e B, sendo que o 

quadro A identifica o médico e o doente e o quadro B refere-se à prescrição do MH. Se estes dois 

campos estiverem em conformidade, o FH procede ao preenchimento do quadro C com o nome do 

medicamento a ser fornecido, quantidade, lote, laboratório de origem/fornecedor e CAUL. Este 

impresso é numerado sequencialmente, por ano civil. Cada medicamento fornecido é identificado 

com o nome do doente a que se destina, o respetivo SC, a quantidade fornecida e as condições de 

conservação. Depois da entrega do medicamento ao SC, o enfermeiro terá de registar a administração 

no quadro D da “via serviço”. Os MH não administrados deverão ser devolvidos aos SF no prazo 

máximo de 24h após e serão aceites desde que se tenham sido respeitadas as suas condições de 

armazenamento. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de, juntamente com a FH responsável pelos MH, validar 

requisições, preencher o quadro C do modelo INCM n.º 1804 e preparar os medicamentos a enviar 

para os respetivos SC. Estas atividades permitiram-me adquirir uma melhor compreensão e 

conhecimento sobre o circuito especial de MH e a sua importância para uma administração segura 

para todos os doentes.  

12.3. Gases Medicinais 

O estatuto do medicamento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, refere 

que gases medicinais são todos aqueles que possam ser usados como medicamentos ou dispositivos 

médicos. De acordo com este decreto, os gases medicinais são: “gases ou a mistura de gases, 

liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com o organismo humano e que 

desenvolvam uma atividade apropriada a um medicamento, designadamente pela sua utilização em 

terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos 

ou células destinados a transplantes, sempre que estejam em contacto com estes”. Oxigénio, ar 

medicinal, protóxido de azoto e óxido nítrico são gases medicinais classificados como 

medicamentos, enquanto outros são classificados como dispositivos médicos por serem utilizados 
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como meio de diagnóstico, prevenção, monitorização e tratamento de uma doença ou investigação, 

substituição ou modificação da anatomia ou de um processo fisiológico, como é o caso de árgon, 

hélio, azoto líquido, dióxido de carbono, etc. [8]. 

O HB possui um sistema de distribuição de CO2, O2, N2O e ar medicinal que permite a sua 

administração através de dispositivos adequados. Para isso, existem 3 fontes de fornecimento: fonte 

principal, fonte de reserva e fonte de emergência. Nos SF existe um setor específico para os gases 

medicinais que compreende dois armazéns distintos, um exterior e outro interior. O armazém exterior 

é composto por três recipientes criogénicos, um de protóxido de azoto e dois de oxigénio, para além 

de misturadores que permitem a produção de ar medicinal (mistura de oxigénio e azoto). O armazém 

interior é composto por duas áreas, uma que contém as rampas de N2O e CO2 e outra que contém as 

rampas e garrafas de O2, as garrafas de árgon, hélio, CO2 e N2O. Os gases C3F8, C3F6 e o SF6 

encontram-se num dos armazéns dos SF, pois existem na forma de kits de utilização única para a 

realização de cirurgias no BO. 

A identificação das garrafas e cilindros segue a norma internacional EN 1089-3:2004 que 

determina que a cor das ogivas remete para o gás que transporta. Em consonância com a cor das 

ogivas está a cor dos tubos do sistema de distribuição pelos quais circula o ar [18].  

O FH é responsável por garantir a qualidade do circuito hospitalar dos gases medicinais, que 

apresenta diversas especificidades. Após contagem do número de garrafas e cilindros vazios ou 

avariados, procede-se à sua aquisição, que é efetuada informaticamente por correio eletrónico, 

seguido do envio da nota de encomenda. O enchimento dos recipientes criogénicos é requerido 

quando a capacidade dos mesmos se encontra a 50%. A distribuição de gases medicinais em garrafas 

para as consultas nos diferentes SC é feita mediante um pedido informático, em que o AO 

responsável faz a troca de garrafas vazias por cheias. Para a reposição das garrafas nos serviços de 

internamento, um AO realiza a contagem das garrafas que se encontram vazias ou avariadas, duas 

vezes por semana, para que a FH responsável efetue o pedido de reposição. 

De forma a garantir a segurança deste circuito, existem nas diferentes áreas alarmes que 

controlam diversos parâmetros e que são monitorizados de forma automática e por um AO que faz a 

verificação e registo diário das ocorrências (ANEXO XXVIII). 

12.4. Ensaios clínicos 

A legislação em vigor para a realização de EC de medicamentos para uso humano encontra-se 

disposta na Lei nº 21/2014, de 16 de Abril, onde EC é definido como “qualquer investigação 

conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou 

outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os 

efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de 

apurar a respetiva segurança ou eficácia”. Todos os EC devem ser concebidos, realizados, registados 

e notificados e os seus resultados devem ser revistos e divulgados de acordo com os princípios das 
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boas práticas clínicas, aplicáveis à investigação em seres humanos. A realização de EC depende de 

uma avaliação prévia que conclua que os potenciais benefícios, no presente ou no futuro, superam 

os riscos e inconvenientes previsíveis. Para a realização de um novo EC é necessário aprovação da 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica, de autorização do Infarmed e da Comissão Nacional 

de Proteção de Dados. Também é feita uma apresentação do EC ao Conselho de Administração que 

autoriza, ou não, a execução dos ensaios. Qualquer doente que esteja inserido num EC tem de assinar 

um consentimento informado onde expressa a decisão livre de participar no ensaio, após ter sido 

devidamente informado sobre o ensaio, as suas consequências e riscos, bem como do direito de se 

retirar do mesmo a qualquer momento [5]. 

No circuito do Medicamento Experimental (ME), destinado à realização dos EC, está envolvida 

uma equipa multidisciplinar da qual faz parte o FH. Inicialmente, o promotor contacta o Centro 

Clínico Académico que indica qual o investigador adequado e é estabelecido um acordo de 

confidencialidade e avaliada a viabilidade do EC. A visita de qualificação constitui o primeiro 

contacto do promotor com os SF. Nesta altura é realizada uma visita pelas instalações destinadas à 

zona de EC e é disponibilizado ao serviço um resumo do protocolo com informações relativas aos 

medicamentos e ao recrutamento. Se forem concedidas todas as autorizações, é realizada uma visita 

de início com toda a equipa de investigação, onde são definidas as funções de cada interveniente. É 

nesta visita que o circuito do ME fica definido nos SF, sendo entregue toda a documentação 

necessária ao ensaio e os códigos pessoais para acesso ao sistema IWRS. De seguida, inicia-se o 

circuito do ME passando pela receção, armazenamento, dispensa e devolução, sendo esta última 

etapa essencial para a avaliação da adesão à terapêutica do doente. Os FH são responsáveis pelo bom 

funcionamento deste circuito a nível hospitalar, garantindo uma correta conservação e utilização dos 

ME, pois são estes que realizam a sua receção, distribuição e armazenamento. O registo e 

confirmação de todas as acções realizadas neste circuito permitem garantir a sua segurança, 

transparência e rastreabilidade. A destruição dos resíduos é da exclusiva responsabilidade do 

promotor, havendo uma fase de recolha por parte desta entidade. As visitas de monitorização são 

realizadas periodicamente de forma a avaliar a conformidade dos procedimentos envolvidos na 

realização do EC.   

Nos SF do HB a área destinada aos EC localiza-se numa zona de acesso restrito, com controlo 

de temperatura e humidade. Os procedimentos para controlo e registo da temperatura ambiente e dos 

frigoríficos são alvo de análise na visita de qualificação. A FH responsável por este circuito regista 

diariamente a temperatura ambiente e humidade da sala de armazenamento. As temperaturas dos 

frigoríficos são monitorizadas 24h por dia pelo sistema Vigie, em que são emitidos alertas caso a 

temperatura não se encontre dentro dos parâmetros, para que a situação seja resolvida o mais 

rapidamente possível. Para além disso, semanalmente é retirado um relatório de cada equipamento. 

Durante o estágio tive a oportunidade de acompanhar a FH responsável na receção, distribuição 

e devolução de medicamentos, assim como na organização de documentação necessária aos EC. 
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13. Farmácia Clínica 

A nível hospitalar é comum haver necessidade de recorrer a terapêuticas mais complexas que 

necessitam de ser cuidadosamente monitorizadas desde o momento da prescrição até à administração 

ao doente. Assim sendo, a Farmácia Clínica (FC) é uma área com cada vez mais importância porque 

representa uma tentativa de garantir a máxima eficácia e adesão à terapêutica através da promoção 

do uso racional do medicamento. Neste âmbito, o FH necessita de ter uma ação centrada não só no 

medicamento mas também no doente. O seu conhecimento sobre o medicamento e as suas 

características farmacocinéticas e farmacodinâmicas permite minimizar os riscos associados ao seu 

uso, contribuindo para a melhoria do estado geral de saúde do doente. 

A implementação da FC em ambiente hospitalar consiste na integração de FH nos diferentes SC, 

para que estes tenham um maior contacto com os doentes e os restantes profissionais de saúde. No 

HB, o FH valida as prescrições médicas dos doentes nos SC pelos quais é responsável de acordo com 

as boas práticas e normas em vigor. Para a realização desta função, o FH deve ter acesso a informação 

clínica relevante, através do processo clinico do doente, reuniões de SC e/ou visitas médicas.  

A FC também permite a monitorização contínua da terapêutica, tornando mais fácil a prevenção, 

identificação e resolução de problemas associados aos medicamentos. A farmacovigilância tem como 

objetivo melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos para a proteção da saúde do utente. Em 

meio hospitalar esta surge com uma importância acrescida, uma vez que existem terapêuticas mais 

complexas e mais facilmente se conseguem detetar reações adversas. Sempre que se suspeitar desta 

situação, deve-se proceder à notificação às autoridades competentes. 

14. Conclusão 

O meu período de estágio nos SF do HB foi organizado de forma a percorrer semanalmente 

diferentes áreas de atividade de um FH (ANEXO XXIX). Durante este período foi possível constatar 

que o papel do farmacêutico em âmbito hospitalar é cada vez mais fundamental para a melhoria da 

qualidade dos cuidados de saúde prestados aos utentes. O FH é responsável não só por atividades 

farmacoterapêuticas e de farmacovigilância mas também, em conjunto com os outros profissionais 

de saúde, por realizar funções importantes a nível de investigação e desenvolvimento. A sua 

capacidade de atuar de forma multidisciplinar e multifacetada permite garantir uma correta 

manutenção do circuito do medicamento e assegurar a eficácia e segurança dos tratamentos. 

Esta experiência foi sem dúvida uma mais-valia para a minha formação profissional mas também 

pessoal, pois todo o conhecimento adquirido durante este período será muito importante para o meu 

desenvolvimento enquanto farmacêutica. Além de todo o conhecimento técnico e científico 

adquirido, também foi possível desenvolver competências de trabalho em equipa e de contacto com 

outros profissionais de saúde. 

Considero que o meu estágio em Farmácia Hospitalar foi essencial para complementar o meu 

estágio em Farmácia Comunitária, pois este permitiu-me conhecer uma vertente diferente da nossa 

profissão. Penso que seria vantajoso para os futuros estagiários se o período de estágio hospitalar 
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fosse mais longo, de forma a ser possível desenvolver melhor as competências adquiridas e poder ter 

mais oportunidades de atuar com autonomia. 
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PARTE II 

Projetos Desenvolvidos 

Ao longo do nosso estágio foi-nos proposta a realização de diversos projetos de modo a enriquecer 

a nossa formação profissional e auxiliar em atividades desenvolvidas ou em desenvolvimento nos 

SF do HB.  

1.  Diluições de soluções parentéricas 

Foi-nos proposta a elaboração de um ficheiro que reunisse informação sobre a diluição de 

soluções para administração parentérica. Deste modo, realizámos uma tabela que contém 

informações como soluções de reconstituição, soluções compatíveis para diluição e concentrações 

máximas e mínimas de diluição (ANEXO XXX). 

2. Fotossensibilidade 

Este projeto surgiu da necessidade de confirmar se certos fármacos podem ser retirados das suas 

embalagens originais e reembalados de forma individual. Para isso, foi realizada uma pesquisa sobre 

a sua sensibilidade à luz e sobre condições especiais de armazenamento a partir dos RCM dos 

fármacos (ANEXO XXXI). 

3. Análise da prescrição de uma bolsa de nutrição parentérica 

Tive a oportunidade de avaliar a prescrição de uma bolsa de nutrição parentérica, através da 

realização dos cálculos necessários para adequação do teor de nutrientes às necessidades terapêuticas 

(ANEXO XXXII). Estes cálculos foram realizados com o auxílio de bibliografia adequada. 

4. Inutilizações de MEP 

Foi-nos proposta a elaboração de uma listagem contendo os MEP (ANEXO XXXIII) que se 

encontravam fora do prazo de validade para dar conhecimento ao Infarmed e iniciar o processo de 

inutilização. 

5. Folhetos 

Procedemos à realização de dois folhetos, um sobre “Cuidados gerais a ter com medicamentos” 

(ANEXO XXXIV) e outro sobre o fármaco Sintrom® (ANEXO XXXV). Estes folhetos foram 

elaborados no âmbito do projeto desenvolvido no internamento, com o objetivo de integrar a 

documentação a disponibilizar aos cuidadores numa reunião conjunta com a equipa de enfermagem, 

no sentido de disponibilizar apoio especializado aos familiares e doentes. Esta reunião está a ser 

planeada e as medidas serão implementadas brevemente, de forma regular.  

6. Apresentação de casos clínicos 

Como trabalho final, para término do nosso estágio, fizemos ainda uma apresentação relativa a 

dois casos clínicos de parasitoses, que surgiram no HB durante o nosso período de estágio. Os 

parasitas em questão foram Fasciola spp. e Diphyllobothrium latum tendo sido abordados aspetos 

relevantes sobre os mesmos (ANEXO XXXVI).  
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ANEXOS 

ANEXO I – Cartão Kanban®. 
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ANEXO II - Justificação de Receituário de Medicamentos Extra-Formulário. 
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ANEXO III - Justificação clínica para pedido de AUE. 
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ANEXO IV - AUE de Medicamentos de Uso Humano – Impresso de Uso Obrigatório pelos 

Requerentes. 
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ANEXO V - Ficha de preparação de produto não estéril. 
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ANEXO VI – Colutório de IPO (produto final). 
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ANEXO VII - Prescrição de bolsa de nutrição parentérica personalizada. 
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ANEXO VIII - Tabuleiro com o material necessário para preparação de medicamentos citotóxicos. 

 

ANEXO IX – Trasnfer. 

 

ANEXO X - Câmara de fluxo laminar vertical 
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ANEXO XI – Acondicionamento de medicamentos citotóxicos. 

 

ANEXO XII – Mala de DIDDU. 

 

ANEXO XIII - Kardex®. 
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ANEXO XIV - Fast Dispensing System® 

 

ANEXO XV – Embalagem de DIDDU. 
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ANEXO XVI – Kits de Cirurgias de Ambulatório. 

 

ANEXO XVII - Pyxis medstation® 
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ANEXO XVIII –  Extra-formulário necessário para autorização da dispensa da terapêutica na 

farmácia de ambulatório. 
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ANEXO XIX – Cartão de identificação de utente da UA.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XX - Documento de responsabilização da dispensa de medicamentos em ambulatório. 
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ANEXO XXI - Documento com informação da terapêutica dispensada em ambulatório. 
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ANEXO XXII - Formulário de autorização de prescrição da Talidomida. 
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ANEXO XXIII - Anexo VII, Modelo 1506 da INCM.  
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ANEXO XXIV – Nota de encomenda de um MEP. 
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ANEXO XXV – Cartão Kanban® de um MEP. 

 

ANEXO XXVI - Anexo X, Modelo 1509 de INCM.
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ANEXO XXVII - Modelo n.º 1804 exclusivo da INCM. 
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ANEXO XXVIII – Registo diário das ocorrências relativas aos Gases medicinais. 
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ANEXO XXIX – Cronograma do período de estágio. 
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ANEXO XXX – Projeto 1 – Diluições de soluções parentéricas 
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ANEXO XXXI – Projeto 2 – Fotossensibilidade 
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ANEXO XXXII – Projeto 3 - Análise da prescrição de uma bolsa de nutrição parentérica. 
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ANEXO XXXIII – Projeto 4 – Inutilizações de MEP. 
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ANEXO XXXIV – Projeto 5 – Folheto “Cuidados a ter com os medicamentos”. 
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ANEXO XXXV – Projeto 5 – Folheto “Sintrom®”. 
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ANEXO XXXVI – Projeto 6 – Apresentação de casos clínicos. 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Ana Luísa Vieira 
 

72 
 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Ana Luísa Vieira 
 

73 
 

 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Ana Luísa Vieira 
 

74 
 

 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Ana Luísa Vieira 
 

75 
 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Ana Luísa Vieira 
 

76 
 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Ana Luísa Vieira 
 

77 
 

 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Ana Luísa Vieira 
 

78 
 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Ana Luísa Vieira 
 

79 
 

 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Ana Luísa Vieira 
 

80 
 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Ana Luísa Vieira 
 

81 
 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  Ana Luísa Vieira 
 

82 
 

 




