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“O papel do Farmacêutico no mundo é tão nobre quão vital…O lema do Farmacêutico 

é o mesmo do soldado: servir. Um serve à pátria; outro à humanidade, sem nenhuma 

discriminação de cor ou raça.” 

Monteiro Lobato 
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Resumo 

O relatório de estágio profissionalizante assinala o término da vida académica do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e descreve, de forma sucinta, a minha 

experiência pessoal, os conhecimentos adquiridos na área da farmácia comunitária e 

todas as atividades desenvolvidas ao longo da minha permanência no Laboratório 

Militar de Produtos Químicos e Farmacêutico (LMPQF) – Sucursal do Porto.  

O presente documento encontra-se dividido em duas partes: A primeira é 

referente ao relato do estágio, isto é, descrição das atividades desenvolvidas naquele 

período, bem como conceitos e temas abordados. A segunda parte é relativa a temas 

desenvolvidos no contexto da farmácia comunitária.  

O primeiro tema abordado foi a Vacinação, com enfoque no Plano Nacional de 

Vacinação (PNV) e em algumas vacinas que não se incluem neste. Deste tema fazem 

parte também um questionário efetuado aos utentes da farmácia, dois posters sobre o 

PNV em vigor e um folheto informativo sobre vacinação que ficou disponível ao balcão 

da farmácia. Como segundo tema, e uma vez que durante o meu estágio, a farmácia 

sofreu mudanças na organização do armazenamento dos medicamentos, foi-me 

sugerido pelo meu orientador que tentasse perceber o impacto das alterações 

legislativas na gestão diária da farmácia, dando especial importância à terminologia e 

conceitos que necessitamos de dominar para podermos adaptar e mudar os 

procedimentos da farmácia para que fiquem mais adequados à nova realidade. 

Este documento termina com os slides da apresentação oral que efetuei no fim 

do meu estágio, com o intuito de contribuir com o conhecimento aprendido para a 

formação contínua de toda a equipa do LMPQF – Sucursal Porto. 
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PARTE I – Relatório de Estágio 

 

1. Introdução 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas engloba 

uma componente em farmácia comunitária. A farmácia comunitária assume um papel 

muito importante na população, sendo considerada um local de excelência para 

promoção da saúde e do bem-estar da população [1]. Uma vez que o farmacêutico é o 

especialista do medicamento, é responsável pela cedência da medicação solicitada, 

como também pelo aconselhamento ao utente, devendo sempre ter em atenção de 

informar acerca de possíveis interações medicamentosas, contraindicações e reações 

adversas [2]. 

Tendo sempre em mente a responsabilidade desta profissão, usufruí da 

oportunidade de estagiar no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos 

(LMPQF) – Sucursal do Porto, durante 4 meses (mês de setembro de 2014 e 1 de 

dezembro de 2014 a 28 de fevereiro de 2015). Ali pude colocar em prática os 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do meu percurso académico, bem como 

os obtidos a partir de um maior contacto com os utentes, sendo sempre orientada por 

farmacêuticos mais experientes desta farmácia. 

Segundo o Artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 288/2001, de 10 de novembro, o ato 

farmacêutico engloba diversas atividades [3]. Durante o meu estágio neste 

estabelecimento, contactei com muitas dessas atividades que fazem parte do dia-a-dia 

de uma farmácia comunitária, incluindo a receção de encomendas, armazenamento 

das mesmas, correção de receituário, atendimento e aconselhamento ao público, 

preparação de medicamentos manipulados e determinação de parâmetros fisiológicos 

e bioquímicos (medição da pressão arterial, da glicemia, do colesterol e dos 

triglicerídeos). Além disso, sendo este um local com estreita ligação ao Hospital das 

Forças Armadas – Polo do Porto (HFAR-PP), tive a oportunidade de contactar com 

diversos dispositivos médicos, nomeadamente de uso hospitalar, presentes no 

armazém do LMPQF. 

O documento de seguida apresentado esquematiza e realça todas as atividades 

que fizeram com que a minha aprendizagem pessoal e profissional engrandecesse. 
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2. Apresentação e Organização do Laboratório Militar de Produtos 

Químicos e Farmacêuticos (LMPQF) 

 

2.1. O LMPQF – Sucursal do Porto 

O LMPQF é dividido em várias sucursais exemplificadas no (Anexo I), incluindo 

a Sucursal do Porto onde realizei o meu estágio. É um estabelecimento fabril do 

Exército, sob a tutela do Ministério da Defesa Nacional e tem como missões [4]: 

 Fazer apoio logístico de aquisição, produção e distribuição de medicamentos e 

outro material de consumo sanitário; 

 Constituir reservas estratégicas para situações de emergência; 

 Prestar serviços analíticos e de sanitarismo; 

 Fazer investigação e desenvolvimento; 

 Fazer formação de quadros militares; 

 Apoiar na sua área de intervenção ações de cooperação técnico militar; 

 Fazer apoio farmacêutico aos utentes militares e à “família militar”, em 

medicamentos e análises clínicas (missão esta onde se incluem as farmácias de 

venda ao público). 

 

2.2. Localização e Horário de Funcionamento 

O LMPQF – Sucursal do Porto situa-se na Avenida da Boavista, inserido nas 

instalações do Hospital das Forças Armadas – Polo do Porto (HFAR-PP). 

O horário de funcionamento é das 8h:30 às 17h:00 em dias úteis, estando 

encerrado aos feriados e fins-de-semana. 

 

2.3. Recursos Humanos 

Segundo o Artigo 23.º do regime jurídico das farmácias de oficina, o quadro 

farmacêutico deve incluir, pelo menos, um diretor técnico e outro farmacêutico. Além 

disso, na farmácia, os farmacêuticos podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia 

ou por outros elementos devidamente habilitados [1]. 

O quadro farmacêutico e não-farmacêutico do LMPQF – Sucursal do Porto 

encontra-se de acordo com o supracitado e, assim, é composto por uma equipa ativa, 

competente, com grande espírito de entreajuda e com tarefas e responsabilidades 

bem definidas, sendo constituído pelos seguintes elementos: 

 Dr. João Carmo – Coordenador das Sucursais e Major Farmacêutico; 

 Dr. Paulo Cruz – Diretor Técnico da Sucursal do Porto, Chefe da Sucursal do 

Porto e Major Farmacêutico; 
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 Dr.ª Isabel Moreira – Farmacêutica; 

 Dr.ª Rita Pereira – Farmacêutica; 

 Susana Queirós – Ajudante técnica de Farmácia; 

 Ana Barbosa – Militar; 

 Anabela Gonçalves – Assistente técnico; 

 Cármen Cruz – Assistente operacional; 

 Helena Rodrigues – Funcionária administrativa; 

 Rosa Pereira – Assistente operacional; 

 Amílcar Raimundo – Encarregado operacional do armazém do LMPQF; 

 Duarte Santos – Assistente técnico do armazém do LMPQF; 

 Manuel Pinto da Costa – Coordenador técnico do armazém do LMPQF; 

 Aurora Silva – Assistente operacional do armazém do LMPQF. 

 

2.4. Caracterização do interior da Farmácia 

Tendo em conta o Artigo 29.º do Decreto-Lei supramencionado, as farmácias 

devem dispor de instalações adequadas, de forma a garantir a segurança, 

conservação e preparação dos medicamentos, bem como a acessibilidade, 

comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal [1]. Desta maneira, o 

LMPQF está dividido em dois pisos, dispondo das seguintes divisões: 

Piso 0 

a) Zona de atendimento ao público: à entrada da farmácia existe um sistema de 

senhas para que os utentes sejam atendidos na sua vez, propiciando uma melhor 

organização e, por sua vez, melhor atendimento. Esta zona possui um balcão com 3 

postos de atendimentos onde se faz a entrega da medicação, aconselhamento e 

atendimento ao utente. Nesta zona encontram-se expostos produtos de 

dermofarmácia e cosmética, de podologia, de higiene oral, puericultura, bem como 

alguns medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) sazonais. Na área 

exterior ao balcão existe uma balança e também umas cadeiras para os utentes se 

sentarem tanto quando estão à espera de serem atendidos, como também para 

descansarem antes da medição da pressão arterial (PA). Além disso, é aqui que está 

localizado o frigorífico para o armazenamento da medicação que necessita de 

conservação a frio (entre 2 a 8ºC), tais como vacinas, insulinas e determinados 

colírios. 

b) Zona de armazenamento de medicamentos: trata-se de uma zona constituída 

por várias gavetas e estantes. Os medicamentos estão organizados tendo em conta a 

via de administração, forma farmacêutica e grupo farmacoterapêutico, sempre em 
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ordem alfabética da Denominação Comum Internacional (DCI). Há que salientar que 

todos os medicamentos estão organizados segundo a norma FEFO (First expired, First 

out), estando os medicamentos com data de validade mais próxima por cima, o que 

permite tanto uma correta rotação de stocks, como também um melhor controlo dos 

prazos de validade. 

c) Zona de receção e verificação de encomendas: esta zona localiza-se no 

mesmo espaço que a zona de armazenamento de medicamentos, o que torna mais 

fácil a arrumação destes após feita a sua receção. Aqui, existe uma mesa que serve 

como apoio a estes procedimentos, bem como um computador que permite registar no 

sistema informático a medicação que fazia parte da encomenda. 

d) Gabinete de acompanhamento farmacêutico: trata-se de uma área isolada, 

onde se procede à determinação de parâmetros bioquímicos, tais como a medição da 

pressão arterial, da glicose, do colesterol total e dos triglicerídeos. 

e) Laboratório: apesar de nesta farmácia não serem preparados muitos 

medicamentos manipulados, existe uma zona que funciona como laboratório que se 

situa entre a área externa aos balcões de atendimento e o armazém. Esta área 

destina-se, assim, à preparação dos manipulados e respetivo acondicionamento, 

contendo os equipamentos e materiais necessários para a sua realização. 

f) Armazém: refere-se a uma zona ampla, onde estão presentes variadíssimos 

artigos, usados para garantir o aprovisionamento do HFAR-PP, algumas necessidades 

da farmácia de venda ao público como também clientes particulares (hospitais 

públicos e privados, clínicas, etc). 

Piso 1 

a) Escritório do diretor técnico: destina-se, entre outros, ao exercício das 

atividades da direção técnica como, por exemplo, gestão e controlo das atividades da 

farmácia. 

b) Sala de Convívio: trata-se da zona em que os funcionários podem descansar, 

bem como realizar as suas refeições. 

 

2.5. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado no LMPQF é o SPharm, desenvolvido pela 

SoftReis. Trata-se de um software de fácil aprendizagem que permite aos profissionais 

da farmácia executar as tarefas necessárias para um melhor atendimento e gestão de 

uma farmácia. Este programa possibilita, assim, realizar as seguintes operações: 

preparação e receção de encomendas, stock mínimo e máximo, devoluções, histórico 

de vendas, aceder à ficha de cada produto (que inclui o grupo farmacoterapêutico, os 
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efeitos adversos, a posologia, os cuidados no armazenamento, etc.), consulta por 

grupos homogéneos e DCI, entre outras. 

 

3. Gestão da Farmácia 

Um aspeto importante para o bom funcionamento de uma farmácia está 

relacionado com a sua correta gestão que deve ser feita sob orientação de um Diretor 

Técnico, mas com a participação e entreajuda ativa de todos os colaboradores. 

Existem diferentes tipos de gestão: ideológica, técnico-científica e administrativa. 

Focar-me-ei apenas neste último visto ser o que tive a oportunidade de contactar do 

ponto de vista prático. 

A gestão administrativa tem como objetivo assegurar que os recursos estão a 

ser utilizados com eficácia, de modo a cumprir os requisitos da instituição. Incluem-se 

aqui conceitos que tive a oportunidade de verificar in vivo como a correta definição de 

ponto de encomenda, de stock mínimo ou máximo, entre outros.  

 

3.1. Gestão de stocks 

A gestão de stocks de uma farmácia passa por algumas fases, iniciando-se na 

seleção, aquisição e armazenamento, passando pela dispensa e terminando na 

administração do medicamento pelo utente. 

Uma boa gestão de stocks tem como principal objetivo manter um nível de stock 

suficiente para satisfazer as necessidades dos utentes, sendo importante perceber 

quais os produtos com maior procura, de forma a ser possível fazer a sua previsão e, 

consequentemente, garantir a satisfação destes. Deste modo, uma boa gestão tem de 

ter em conta três aspetos fundamentais: quando encomendar, qual a quantidade a 

encomendar e qual a quantidade mínima e máxima do produto que deve existir em 

stock de maneira a evitar a sua rutura e o seu excesso (stock mínimo e máximo). 

 

3.1.1. Seleção 

A seleção adequada de medicamentos para uma farmácia é feita tendo em 

conta a sua eficácia, qualidade e segurança.  

“Um processo contínuo, multidisciplinar e participativo, que pretende assegurar o 

acesso aos medicamentos essenciais a um determinado nível do sistema sanitário, 

tendo em conta a eficácia, segurança, qualidade e custo dos mesmos, para além de 

promover o uso racional de medicamentos”. (OMS, 1994) 

Os medicamentos de uso humano são aqueles que mais relevo têm numa 

farmácia, no entanto, no LMPQF também se encontram produtos cosméticos e de 

higiene corporal, produtos homeopáticos, produtos para alimentação especial, 
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suplementos alimentares, dispositivos médicos, produtos de uso veterinário e 

medicamentos manipulados, como iremos ver mais adiante. 

 

3.1.2. Aquisição 

A aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos (PF) e dispositivos 

médicos (DM) para fazerem parte do stock é uma das fases fundamentais para uma 

boa gestão numa farmácia. 

Esta etapa é importante uma vez que a aquisição de medicamentos e outros PF 

sem rotatividade pode gerar um desequilíbrio na parte financeira, pelo que produtos 

que tenham uma maior rotação podem ser adquiridos conforme as necessidades da 

farmácia e dos utentes, ocorrendo a sua aquisição várias vezes por dia através dos 

diferentes distribuidores. 

Outro tipo de aquisição existente é aquele que é feito diretamente aos 

laboratórios, no entanto, há que ter em atenção dois aspetos fundamentais: a boa 

compra e a boa venda. Isto é, por vezes pode parecer muito aliciante a campanha com 

preços apelativos, mas esse produto em questão não ser vendido com a frequência 

desejada e ficar acumulado no stock por longos períodos, podendo expirar o prazo de 

validade mesmo antes da venda [5]. 

Relativamente à aquisição dos artigos, no LMPQF – Sucursal do Porto, é 

realizada a um fornecedor principal ao qual são enviadas as encomendas diárias 

(manhã e tarde). Ao longo do dia, sempre que necessário, também podem ser feitos 

pedidos via telefone para o mesmo fornecedor. A aquisição é da responsabilidade 

direta do farmacêutico e tive a oportunidade de acompanhar todas as etapas 

envolventes. Além deste tipo de aquisição, sempre que as condições forem 

vantajosas, o LMPQF adquire artigos diretamente aos produtores ou representantes 

das marcas e, nestes casos, a encomenda vem com um grande número de artigos.  

 

3.1.3. Armazenamento 

Antes da fase de armazenamento, os medicamentos, PF e DM passam ainda 

pela sua receção. A receção das encomendas engloba vários passos, incluindo a sua 

conferência qualitativa e quantitativa, conferência das guias de remessa, registo de 

entrada do produto, entre outros [6]. 

O armazenamento propriamente dito deve ser feito de maneira a garantir as 

condições necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança dos 

medicamentos, PF e DM, devendo ser continuamente monitorizados e registados [6]. 

Além disso, deve obedecer o princípio FEFO (First expired, First out).  
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O armazenamento pode ser dividido em geral e especial, sendo que neste último 

incluem-se os inflamáveis, os gases medicinais, os estupefacientes, os citotóxicos e 

aqueles que necessitam de refrigeração [6]. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar inúmeras vezes a receção 

e arrumação de todos os produtos, tendo o cuidado de verificar os prazos de validade, 

bem como confirmar os artigos recebidos qualitativa e quantitativamente. Esta fase 

permitiu-me uma maior familiarização com os produtos existentes na farmácia. 

 

4. Dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

A dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos é um dos 

principais atos de grande responsabilidade da atividade de um farmacêutico de 

farmácia comunitária, uma vez que este é o último profissional de saúde a contactar 

com o utente antes do uso da medicação, sendo igualmente importante o respetivo 

aconselhamento. Nesta etapa, além do seu lado técnico, farmacológico e 

farmacoterapêutico que se adquire na faculdade, existe também um lado humano que 

permite estabelecer uma relação de confiança com o utente.  

Esta foi a parte mais aliciante durante o meu estágio, na medida em que me 

permitiu colocar em prática a formação que recebi ao longo dos anos de curso e 

compreender mais aprofundadamente o papel que o farmacêutico tem nesta área. 

Segundo o Artigo 113.º do Estatuto do Medicamento, os medicamentos de uso 

humano são classificados quanto à dispensa ao público, em medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) [7]. 

 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Os MSRM, tal como o nome indica, solicitam a apresentação de uma receita 

médica para que possam ser dispensados. Estão sujeitos a receita médica, os 

medicamentos que preencham uma das seguintes condições [7]: 

1) Possa constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

quando usados sem vigilância médica; 

2) Contenha substâncias cuja atividade ou reações adversas seja indispensável 

aprofundar; 

3) Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

Este tipo de medicamentos divide-se em medicamentos de receita médica 

renovável (tratamentos de longa duração ou crónicos, sendo que as receitas 

apresentam uma validade de 6 meses), medicamentos de receita médica não 

renovável (tratamentos agudos, sendo que apresentam uma validade de apenas 30 

dias), medicamentos de receita médica especial (para estupefacientes e psicotrópicos) 
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e medicamentos de receita médica restrita (destinam-se a uso exclusivo hospitalar, a 

patologias cujo diagnóstico seja feito apenas em meio hospitalar e a doentes em 

tratamento ambulatório) [7]. 

Após a receção da receita, cabe ao farmacêutico fazer a respetiva validação 

relativamente a aspetos formais (ex.: validade da receita, identificação do doente e do 

médico prescritor com assinatura do próprio, subsistema que comparticipa, etc.) e de 

conteúdo (ex.: nome do medicamento, identificação da dosagem, forma farmacêutica, 

posologia, duração do tratamento, existência ou não de exceções, etc.). Estes passos 

de validação apenas são possíveis se toda a equipa que atende ao balcão for 

conhecedora das Normas relativas à prescrição de medicamentos e produtos de 

saúde (ex.: número limite de embalagens por receita, receitas eletrónicas, prescrição 

por DCI, prescrição de estupefacientes e psicotrópicos, de manipulados, etc.), como 

também das respetivas exceções às mesmas (ex.: prescrição de medicamentos com 

margem ou índice terapêutico estreito, medicamentos onde se verificam reações 

adversas prévias, medicamentos para tratamento contínuo, com duração superior a 28 

dias) [8]. 

Tal como já salientado, sempre que um medicamento é dispensado, cabe ao 

farmacêutico transmitir a informação verbal relevante, podendo ser reforçada com 

informação escrita, por exemplo, na caixa do medicamento. Este esclarecimento diz 

respeito, nomeadamente, à via de administração, posologia, interações medicamentos 

e possíveis efeitos adversos, condições especiais de armazenamento, entre outros. 

 

4.1.1. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

As plantas, substâncias e preparações consideradas estupefacientes e 

psicotrópicos sujeitas ao Regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e 

psicotrópicos, do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, estão divididas em seis 

tabelas anexas a este documento, tendo em conta os efeitos nocivos que podem 

provocar no consumidor [9]. 

A dispensa deste tipo de medicamentos que atuam no sistema nervoso central 

obriga a uma atenção especial na medida em que o consumo abusivo destes pode 

estar associado à prática de crime e ao consumo de drogas, podendo causar 

habituação, dependência física e/ou psíquica e risco de sobredosagem. No entanto, 

são substâncias de extrema importância pois trazem benefícios terapêuticos a um 

número alargado de doenças, desde que usados de forma correta.  

Cabe ao farmacêutico a responsabilidade do aviamento dos medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos, numa farmácia comunitária. A dispensa deste tipo de 

medicamentos só pode ser realizada quando apresentada a devida receita que 
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cumpra os regulamentos definidos por lei. Para a validação dessa receita tem de ser 

feita a identificação do doente e do adquirente (através de um cartão de identificação 

como, por exemplo, o cartão de cidadão), identificação do médico prescritor e para 

que tipo de tratamento é feita a prescrição. Toda a documentação relativa ao 

aviamento deve ser arquivada na farmácia, em suporte de papel, durante 3 anos. 

Uma exceção à obrigação de receita é em caso de urgente necessidade, em que 

os farmacêuticos, sob a sua responsabilidade e para uso imediato, podem dispensar, 

sem receita médica, medicamentos presentes nas tabelas I e II, desde que o total do 

fármaco não exceda a dose máxima para ser administrada de uma só vez, tal como 

está descrito no Artigo 17.º do Decreto-Lei supramencionado [9]. 

Finalmente, há ainda a mencionar que o LMPQF tem produção própria de Pasta 

de Cocaína 10%, Morfina 1% e Petidina 5%, sendo realizada dispensa a várias 

entidades públicas e privadas. 

 

4.1.2. Medicamentos comparticipados 

Atualmente, o sistema de comparticipação de medicamentos é estabelecido pelo 

Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de junho, onde há determinação de escalões de 

comparticipação, tendo subjacentes critérios de essencialidade e justiça social [10]. 

Assim, o Estado paga parte do preço do medicamento e o utente paga o valor 

restante. Esses escalões de comparticipação estão divididos tendo em conta a 

classificação farmacoterapêutica do medicamento, a patologia para o qual se destina, 

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

sofram de certas doenças [11]. 

Tendo em conta o Decreto-Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, a organização por 

escalões de comparticipação é feita em 4 grupos diferentes sendo que o escalão A 

corresponde aos medicamentos destinados a utentes que se encontrem em situações 

de desvantagem (ex.: doentes crónicos), tendo, por isso, comparticipações mais 

elevadas; enquanto aqueles medicamentos que se destinam a patologias pouco 

graves não são tão comparticipados, pertencendo ao grupo D, ou mesmo não são 

suscetíveis de qualquer comparticipação [12]. Tendo em conta o Decreto-Lei 

mencionado, a comparticipação do Estado é fixada de acordo com os seguintes 

escalões: 

 Escalão A: comparticipação de 95% do preço de venda ao público (PVP); 

 Escalão B: comparticipação de 69% do PVP; 

 Escalão C: comparticipação de 37% do PVP; 

 Escalão D: comparticipação de 15% do PVP. 
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Os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos comparticipáveis estão presentes 

no (Anexo II), presentes na Portaria n.º 78/2014, de 3 de Abril [13]. 

Além destas comparticipações, existem situações especiais relacionadas com 

determinadas doenças (ex.: lúpus) ou medicamentos particulares havendo um regime 

especial de comparticipação, necessitando que o médico prescritor refira na receita 

qual a portaria aplicável. 

Em Portugal existem vários subsistemas que comparticipam medicamentos, no 

entanto, no LMPQF apenas é aceite o receituário de subsistemas como a Assistência 

na Doença aos Militares (ADM), Assistência na Doença aos Militares da Guarda 

(ADMG), Polícia de Segurança Pública (SAD/PSP) e Assistência na Doença aos 

Servidores do Estado (ADSE), sendo que neste caso apenas para receitas emitidas 

por entidades privadas ou pelo HFAR-PP. 

 

4.1.3. Conferência e entrega do receituário 

A conferência de receituário é uma atividade muito importante com o objetivo de 

se detetar erros de aviamento e, consequentemente, o não cumprimento da prescrição 

médica. Esta verificação pode ser dividida em dois tipos: técnica e administrativa. 

Relativamente à técnica, quando realizada a seguir ao aviamento da receita é 

essencial na medida em que se consegue avisar o utente e proceder-se à respetiva 

correção; quanto à administrativa, que deve ser feita, de preferência, no final da 

manhã e no final da tarde para as receitas aviadas durante a manhã e a tarde, 

respetivamente, permite organizar o receituário e separá-lo por entidade e lote (cada 

lote é constituído por 30 receitas) para quando for emitido no fim do mês [14]. 

No LMPQF – Sucursal do Porto, no final de cada mês, é feita a emissão de lotes 

e a respetiva impressão do verbete de identificação do lote (anexado ao respetivo 

lote), sendo enviado para o LMPQF – Sede. 

Resumindo, a verificação das receitas é feita diariamente e os restantes 

documentos como verbetes, faturas, entre outros, são emitidos no final de cada mês. 

No percurso de um estagiário é de extrema importância a verificação de receitas, 

na medida em que permite conhecer melhor as regras de dispensa dos 

medicamentos, bem como familiarizar com os diferentes subsistemas de saúde, para 

que, aquando do ato de dispensa de medicação, se esteja mais atento a possíveis 

erros. 

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os MNSRM são todos aqueles que não preencham nenhuma das condições 

descritas para os MSRM, não sendo comparticipados [7]. Estes podem ser vendidos 
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nas farmácias ou locais devidamente autorizados pelo INFARMED e que cumpram os 

requisitos legais e regulamentares [15].  

“A automedicação é a utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de 

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

aconselhamento opcional de um profissional de saúde” [16]. 

A dispensa de MNSRM é geralmente realizada por indicação farmacêutica ou 

por automedicação, pelo que o farmacêutico desempenha um papel importante no seu 

aconselhamento, dispensa e, consequentemente, promoção de saúde. Para isso, deve 

inquirir-se o utente sobre os sintomas que apresenta, a duração do problema, a 

existência de outros sinais ou sintomas associados e de outras doenças e/ou 

tratamentos simultâneos, quais os medicamentos que já toma e se tem alergias e/ou 

intolerâncias. Para além disto, o farmacêutico deve assegurar que o utente não fica 

com dúvidas sobre a correta utilização do MNSRM em questão e, caso hajam medidas 

não farmacológicas que possam ajudar na resolução do problema do utente, deve 

haver a devida informação. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir e ajudar em muitas 

situações de aconselhamento e constatei que os grupos de MNSRM mais procurados, 

muito devido à época sazonal que se trata, são os antitússicos, expetorantes, 

descongestionantes, analgésicos, antipiréticos e antigripais. Além destes, também têm 

muita procura os laxantes, obstipantes e antiácidos. 

 

4.3. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Segundo o Decreto-Lei n.º 296/98, de 25 de setembro, entende-se por produtos 

cosméticos e de higiene corporal qualquer produto que seja destinado ao “contato 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 e ou proteger ou os manter em bom estado e ou de 

corrigir os odores corporais” [17]. 

Para complementar, o Decreto-Lei n.º 115/2009, de 18 de maio, define e regula 

os produtos cosméticos e de higiene corporal, onde a sua fiscalização sabe ao 

INFARMED [18]. 

Muitas vezes estes produtos são prescritos ou indicados por dermatologistas, no 

entanto, a sua procura tem vindo a crescer ao longo dos anos, uma vez que, nos dias 

de hoje, há uma maior valorização pela imagem corporal, estética e boa aparência. 

Assim, o farmacêutico deve estar apto para informar quais os produtos adequados 
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para o utente em questão. Esta é uma área que está em constante mudança, onde 

novos produtos estão sempre a surgir e, por isso, a formação contínua assume aqui 

um papel muito relevante. 

No LMPQF – Sucursal do Porto, pude contactar com várias marcas de 

cosmética, atender delegados de marcas que expunham novos produtos e assistir a 

ações de formação sobre produtos cosméticos. 

 

4.4. Medicamentos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos encontram-se definidos e regulados no 

Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto. Salvo exceção, estes medicamentos são 

classificados como MNSRM, sendo que têm de apresentar, obrigatoriamente, a 

indicação de “medicamento homeopático” de forma bem visível e legível, em 

maiúsculas e em fundo azul. Deve também conter a menção “Sem indicações 

terapêuticas aprovadas” [7]. 

Ao longo do meu estágio, não houve grande procura deste tipo de 

medicamentos. 

 

4.5. Produtos dietéticos para alimentação especial 

Os produtos dietéticos para alimentação especial são produtos alimentares que, 

tal como o nome o diz, são destinados a uma alimentação especial que, devido à sua 

composição ou a processos especiais de fabrico, se distinguem dos alimentos de 

consumo habitual, sendo essenciais a certas necessidades nutricionais especiais.  

A alimentação especial pode ser necessitada por um determinado grupo de 

pessoas que sofram de doenças específicas ou de alterações no estado fisiológico 

e/ou metabólico. A título de exemplo encontram-se os lactentes, doentes com certas 

patologias crónicas, entre outros. 

No LMPQF existem vários produtos de alimentação especial e a sua venda 

deve-se, essencialmente, à conexão com o HFAR-PP, na dispensa a doentes do 

hospital com patologias crónicas e graves. 

 

4.6. Suplementos alimentares 

Suplemento alimentar define-se como uma preparação destinada a 

complementar a dieta, fornecendo nutrientes, tais como vitaminas, minerais, fibras, 

ácidos gordos essenciais, extratos de plantas e aminoácidos, que podem encontrar-se 

em carência ou em quantidade insuficiente na alimentação [19]. 

Na União Europeia, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 

(AESA) é o organismo responsável pela implementação e monitorização destas 
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substâncias, enquanto em Portugal esta função cabe ao Gabinete de Planeamento e 

Políticas (GPP), sob a tutela do Ministério da Agricultura e do Mar. 

Cabe ao farmacêutico salientar, aquando da venda, que a função dos 

suplementos alimentares é complementar um estilo de vida saudável, nunca devendo 

ser tomado como substituto do mesmo. 

 

4.7. Artigos de Puericultura 

Puericultura diz respeito a uma especialidade médica, pertencente à pediatria, 

que trata do bem-estar e saúde das crianças no seu nascimento e nos primeiros dias 

de vida. 

No LMPQF a variedade de artigos de puericultura é escassa, no entanto é 

importante que o farmacêutico esteja sempre a par das diferentes gamas que existem 

destes produtos e das diferentes finalidades do seu uso para que o aconselhamento 

seja o mais acertado e o mais indicado para quando for solicitado. 

 

4.8. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

O Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho, estabelece o regime jurídico dos 

medicamentos de uso veterinário, dizendo que estes são “um bem público e recursos 

cruciais para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da 

saúde pública”. Todos estes medicamentos têm de apresentar no rótulo a menção 

“USO VETERINÁRIO” impressa de forma destacada, em fundo verde [20]. 

No LMPQF, uma vez que estes produtos representam um reduzido número de 

vendas, não possuem stock e, por isso, têm de ser encomendados a pedido do cliente.  

 

4.9. Dispositivos médicos 

No Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, está presente a definição de 

dispositivo médico (DM), bem como as suas finalidades. Assim, define-se como sendo 

“qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação (…), cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, 

embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a 

ser utilizado em seres humanos para fins de: 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; e controlo da conceção” [21]. 

No LMPQF os dispositivos médicos têm uma grande relevância uma vez que há 

dispensa de uma vasta gama destes artigos como cadeiras de rodas, próteses 
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auditivas, próteses para membros inferiores e superiores, meias para coto, etc., para 

os Deficientes das Forças Armadas (DFA). Além disso, a farmácia também 

comercializa implantes e próteses dentárias, através de um protocolo com o serviço de 

Estomatologia e Medicina Dentária do HFAR-PP, o que aumenta a quantidade de 

informação que é necessário dominar para prestar bom atendimento. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir a duas formações nas 

instalações do LMPQF – Sucursal do Porto sobre dispositivos médicos: uma da Medi® 

sobre próteses para membros inferiores/superiores e respetivas meias e outra da 

BBraun® sobre diversos sistemas de administração IV, incluindo prolongadores, 

válvulas, cateteres, filtros, spikes, entre outros. Nesta última também foram 

apresentados alguns produtos para a incontinência urinária. 

 

4.10. Medicamentos manipulados 

Medicamento manipulado pode ser definido como “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico” [22]. Assim, está vigorado no Decreto-Lei n.º 90/2004, de 20 de Abril, que 

este tipo de medicamentos divide-se em [23]: 

 Preparado oficinal: medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, destinado a ser dispensado 

diretamente aos doentes; 

 Fórmula magistral: medicamento preparado segundo uma receita médica e 

destinado a um determinado doente. 

A preparação de medicamentos manipulados deve seguir regras específicas, 

devem ser elaborados por profissionais de saúde especializados, com formação 

adequada e em local que reúna boas condições. Para além disso, está também 

regulado o equipamento mínimo obrigatório para a sua preparação [24]. 

O LMPQF possui material adequado e dispõe de um local apropriado para a 

preparação deste tipo de medicamentos. Sendo assim, no decorrer do meu estágio, 

tive a oportunidade de ajudar diversas vezes na preparação de solução de iodeto de 

potássio a 2%, solução de cloreto de cálcio a 2%, solução de salicilato de sódio a 3% 

e álcool de 50º, todos estes destinados a diferentes serviços do HFAR-PP. 

 

5. Formação contínua 

O farmacêutico, para além da sua obrigação profissional, deve manter-se 

informado a nível científico, ético e legal, para poder assumir um nível de competência 

adequado à prestação de uma prática profissional de qualidade. Para isso, a 

participação em formações, cursos, congressos ou seminários torna-se importante 
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para garantir a sua formação atualizada face às novidades e inovações que aparecem, 

para assim poder desempenhar as tarefas que lhe competem da maneira mais 

acertada. 

No LMPQF há formação contínua interna (proporcionada por profissionais de 

saúde da farmácia e do HFAR-PP) e externa. Durante o meu estágio tive a 

oportunidade de assistir e participar em várias formações. Quanto às internas foram 

sobre Malária (dada por mim, após ter sido proposto pelo meu orientador, Dr. Paulo 

Cruz, um caso clínico de um indivíduo que iria para uma zona africana (Botswana), e 

queria saber se seria vantajoso a toma de um antimalárico), sobre “Sistema de Gestão 

de Stocks” (ministrada pela Dr.ª Rita) e sobre Miomas uterinos (proporcionada pela 

Susana Queirós, onde participei na preparação e realização da apresentação). 

Relativamente às externas foram sobre produtos de cosmética para acne e alopécia 

(Isdin®: Lambdapil® e Ben®), sobre “Nutrição infantil nos primeiros mil dias de vida” 

(Nestlé®), sobre Dispositivos médicos (BBraun®), sobre Próteses (Medi®), sobre 

produtos para afeções dermoginecológicas (Isdin®: Velastisa®) e sobre suplementos 

alimentares (PharmaNord®: BioActivo® Crómio e BioActivo® Q10 Forte) 

 

6. Ética e Deontologia 

O exercício da atividade farmacêutica tem como principal objetivo a pessoa do 

doente, centrando-se na comunicação com este e, deste modo, a linguagem e a 

informação fornecida deve ser adaptada. 

O Farmacêutico deve ser correto no cumprimento do seu dever profissional para 

com os utentes, bem como deve prestigiar o “bom nome e a dignidade da profissão 

farmacêutica” [25]. 

Além disso, de acordo com o Código Deontológico da Ordem dos 

Farmacêuticos, deve haver uma boa relação entre os colegas de trabalho e, assim, os 

farmacêuticos devem “manter entre si um correto relacionamento profissional, evitando 

atitudes contrárias ao espírito de solidariedade, lealdade, auxílio mútuo e aos valores 

éticos da sua profissão”, devendo “colaborar na preparação científica e técnica dos 

seus colegas, facultando-lhes todas as informações necessárias à sua atividade e ao 

seu aperfeiçoamento” [25]. 

Para além do bom relacionamento com os colegas farmacêuticos, há que haver 

colaboração também com outros profissionais de saúde, de modo a promover, junto 

deles e do doente, a “utilização segura, eficaz e racional dos medicamentos” [25]. 

Assim, sempre que surjam dúvidas na medicação ou posologia que possa colocar em 

causa a integridade do doente, deve-se contactar o médico. No LMPQF, devido à 
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conexão com o HFAR-PP, isto tornava-se mais fácil devido ao bom relacionamento 

entre os farmacêuticos e os médicos deste hospital. 

Durante o meu estágio no LMPQF consegui compreender o quão importante é a 

existência de um ambiente onde impera a boa relação entre todos os elementos da 

equipa e onde há uma constante interajuda e companheirismo.  
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PARTE II – Casos de Estudo 

 

Caso de Estudo I – Vacinação 

 

"Poucas coisas na história da humanidade tiveram um impacto tão significativo na 

melhoria da qualidade e no aumento da expectativa de vida da população". 

Ésper Kallás 

 

1. Introdução 

As vacinas são o modo mais eficaz e seguro de proteção contra certas doenças, 

atuando sobre o sistema imunitário, estimulando a produção de anticorpos contra um 

determinado agente infecioso, evitando que a pessoa vacinada venha a ter essa 

doença quando entra em contacto com aquele microrganismo [26,27].  

Tendo como ponto de partida as vacinas existentes no Prontuário Terapêutico 

11 de 2013, este trabalho concentra a atenção em algumas vacinas, nomeadamente 

aquelas que mais se vendem na farmácia em que estagiei (LMPQF-Sucursal do 

Porto), que são a vacina para a Gripe, para a Meningite B, para o Vírus do Papiloma 

Humano (HPV) e, apesar de não ter vendido nenhuma aquando do meu estágio, para 

a Cólera. 

A escolha deste tema baseou-se, essencialmente, na constatação de dois 

fatores: uma procura significativa de vacinas que não fazem parte do Plano Nacional 

de Vacinação em vigor em Portugal e uma certa insegurança sobre a qualidade, 

eficácia e segurança deste tipo de vacinas por parte dos utentes. Assim, o objetivo 

deste tema é preparar-me para que, sempre que solicitada, como futura farmacêutica 

comunitária, perante um utente que pretende adquirir uma destas vacinas, esteja em 

condições de ser capaz de responder a todo o tipo de dúvidas. 

O trabalho começa com uma pequena introdução acerca de vacinas e, de 

seguida, são realçadas algumas características das vacinas que mencionei 

anteriormente. Paralelamente ao desenvolvimento do trabalho, foi aplicado um 

questionário sobre a vacina para a Gripe sazonal, com o objetivo de perceber se as 

pessoas incluídas nos “Grupos de Risco” foram vacinadas e quais as razões para o 

serem, dois posters para afixar na farmácia sobre o PNV em vigor e vacina Bexsero® e 

um folheto informativo presente no balcão da farmácia. (ANEXO III) Além disso, 

realizei uma apresentação oral para toda a equipa do LMPQF. (ANEXO IV) 
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2. Vacinação e Imunização 

Os conceitos “Vacinação” e “Imunização” são muitas vezes usados como 

sinónimos, embora sejam diferentes. Imunização refere-se a um processo mais 

abrangente de obtenção de imunidade a uma doença infeciosa, incluindo todo o 

percurso desde a produção, o transporte, o manuseio, a prescrição e a administração 

de uma substância imunobiológica, nomeadamente de uma vacina [28]. A vacinação é 

apenas o procedimento de administração de uma vacina. 

Imunidade define-se como “the ability of the human body to protect itself from 

infectious disease” [29]. Assim, consiste na capacidade do corpo humano se defender, 

de forma eficaz, de um antigénio, sendo que imunidade a um microrganismo é, então, 

geralmente indicada pela presença de um anticorpo para o referido organismo [30]. 

Os mecanismos de defesa do organismo são complexos e incluem os inatos e 

os adquiridos. A imunidade inata está presente desde o nascimento e inclui barreiras 

físicas (como a pele e as mucosas), barreiras químicas (ex.: acidez gástrica e enzimas 

digestivas) e células fagocitárias do sistema imunitário enquanto imunidade adquirida 

é geralmente específica para um único organismo ou para um grupo restrito de 

organismos intimamente relacionados [29].  

Para além disso, existem dois mecanismos para a aquisição de imunidade: ativa 

e passiva [29]. A imunidade passiva é aquela que induz proteção pela administração de 

anticorpos pré-formados. Esta pode ser devida à transferência de anticorpos de 

indivíduos imunes, sendo mais comum através da placenta e, com menor frequência, 

através de transfusões de sangue. Esta proteção é temporária, diminuindo e 

desaparecendo com o tempo, geralmente dentro de algumas semanas ou meses. Por 

outro lado, a imunidade ativa é aquela proteção que é produzida pelo próprio sistema 

imunitário da pessoa, sendo geralmente permanente. Este tipo de imunidade pode ser 

adquirido por doença natural ou pela vacinação. As vacinas geralmente proporcionam 

imunidade semelhante à fornecida pela infeção natural, mas sem o risco da doença ou 

das suas complicações [29,30]. 

 

3. Vacinas 

As vacinas são o modo mais eficaz e seguro de proteção contra certas doenças, 

atuando sobre o sistema imunitário, estimulando a produção de anticorpos contra um 

determinado agente infecioso, evitando que a pessoa vacinada venha a ter essa 

doença quando entra em contacto com aquele microrganismo [26,27]. 

Estas são constituídas por uma preparação antigénica que, quando administrada 

num individuo, induz uma resposta imunitária protetora específica de um ou mais 
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agentes infeciosos, desencadeando uma reação imunitária e não provocando a 

doença [26]. 

Os antigénios das vacinas podem ser vírus ou bactérias inteiros, mortos ou 

atenuados, ou apenas um fragmento pertencente a esses microrganismos como, por 

exemplo, parede celular de uma bactéria, uma toxina inativada, entre outros [31]. 

(Anexo V) 

A vacina funciona, assim, como uma medida de proteção que induz no indivíduo 

uma resposta imunitária, como se tivesse sido realmente infetado pelo microrganismo.  

A vacinação tem então como finalidades proteger o vacinado contra a doença, e 

não necessariamente prevenir a infeção; proteger a descendência do vacinado como, 

por exemplo, o vírus da rubéola; proteger os membros da comunidade não vacinados, 

quer por transmissão natural do vírus vivo vacinal, quer por redução da circulação na 

comunidade do vírus selvagem; e erradicação de certas viroses humanas, como o 

vírus da varíola que foi erradicado em 1980, tendo sido o último caso reportado na 

Somália, em 1977 [26,27,31]. 

 

4. Tipos de Vacinas 

Podemos dizer que existem dois tipos de vacinas: vacinas vivas atenuadas e 

vacinas inativadas. Exemplos de vacinas vivas atenuadas são: VASPR (vacina contra 

sarampo, papeira e rubéola), BCG (Bacilo Calmette-Guérin ou vacina contra 

tuberculose), vacina contra rotavírus, varicela e febre-amarela e vacina oral da 

poliomielite (VAP). Já de vacinas inativadas existem: vacina contra a raiva, hepatite A, 

gripe, hepatite B (VHB) e tétano e vacina meningocócica do serogrupo C. 

As vacinas vivas atenuadas são derivadas de vírus ou bactérias selvagens, 

sendo atenuadas por passagens sucessivas em culturas celulares. Por exemplo, o 

vírus do Sarampo, para o qual já existe vacina, foi isolado a partir de uma criança 

infetada em 1954. Para produzir uma resposta imune, os organismos presentes nas 

vacinas vivas atenuadas devem ter a capacidade de se replicar no indivíduo vacinado, 

sendo administrada em doses relativamente pequenas, mas que ao replicar aumentam 

a carga antigénica estimulando eficientemente uma resposta imunológica. 

 Normalmente basta a administração de uma única dose para produzir imunidade para 

toda a vida (com exceção das vacinas administradas por via oral) [30,32]. 

Este tipo de vacinas apesar de se replicarem, normalmente não causam doença 

como pode ocorrer com a forma selvagem. No entanto, mesmo que esta vacina cause 

doença, esta é normalmente mais suave do que a doença natural e pode ser referida 

como um possível efeito secundário ou uma reação adversa. A resposta imunológica a 
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uma vacina viva atenuada é virtualmente semelhante à produzida por uma infeção 

natural [30,32]. 

As desvantagens do uso de vacinas vivas atenuadas reside no facto de poderem 

estar associadas a reações adversas e/ou fatais em indivíduos imunodeprimidos 

devido à replicação descontrolada da estirpe vacinal, bem como poderem reverter à 

forma virulenta, o que poderá acontecer, por exemplo, na vacina oral contra a 

poliomielite. Além disso, podem causar interferência com anticorpos circulantes 

específicos, onde a vacina do sarampo se mostrou ser muito sensível e a vacina 

contra poliomielite e rotavírus são menos afetadas. Estas vacinas são instáveis e 

podem ser destruídas pelo calor e luz, podendo interferir com a replicação, tornando a 

vacina ineficaz [30,32]. 

Relativamente às vacinas inativadas são produzidas através do crescimento da 

bactéria ou vírus em meios de cultura, seguido de inativação com calor e/ou produtos 

químicos. Assim, não há replicação no hospedeiro e a dose de antigénio é 

administrada na totalidade. Ao contrário do que acontece nas vacinas vivas 

atenuadas, estas não estão associadas à doença, mesmo em indivíduos 

imunodeficientes e há uma interferência mínima com anticorpos circulantes [30,32]. 

Estas vacinas geralmente requerem múltiplas doses (3 a 5 doses). Em geral, a 

primeira dose não produz imunidade protetora, mas “prepara” o sistema imunológico, 

sendo que essa imunidade desenvolve-se após a segunda ou terceira dose [30,32]. 

Em contraste com as vacinas vivas, em que a resposta imune se assemelha à 

infeção natural, a resposta imune a uma vacina inativada é principalmente humoral, 

onde a imunidade celular é mínima ou mesmo ausente. Os títulos de anticorpos 

decrescem ao longo do tempo, pelo que algumas vacinas inativadas podem necessitar 

de doses suplementares periódicas [30,32]. 

 

5. História da Vacinação 

No início do século XVIII, a varíola era uma das doenças mais temidas e 

transmissíveis no mundo. Quando esta doença surgiu na rota da seda, da China para 

a Turquia, a mulher do embaixador inglês em Istambul, Lady Mary Montagu, descobriu 

que se fosse inoculado na pele de indivíduos saudáveis, o pus ou o líquido extraído de 

uma crosta de varíola de um indivíduo infetado, esta doença poderia ser evitada. É 

certo que era um risco e provocou vários casos de morte por varíola, mas acreditavam 

que ao desenvolverem os sintomas benignos, as pessoas ficavam mais bem 

protegidas da infeção fatal. Este método ficou conhecido por “variolação”, tendo sido 

importado para a Europa Ocidental e também bastante utilizado em Inglaterra e nos 

EUA [33-35]. 
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Foi em 1796 que o médico inglês Edward Jenner investigou o facto de os 

camponeses que lidavam com vacas com varíola (designada de “cowpox”) e que 

desenvolviam pústulas semelhantes às dos animais (estado benigno conhecido por 

“vaccinia”), não serem contagiados com a doença. Assim, Jenner inoculou um jovem 

saudável com pus de cowpox, ficando este com sintomas benignos de vaccinia. 

Posteriormente foi novamente inoculado mas com o vírus da varíola humana, não 

tendo desenvolvido a doença. Este método, que substituiu o vírus da varíola na 

técnica de variolação pelo vírus causador da cowpox, ficou conhecido por “varíola 

vaccinae”, que significa varíola das vacas e que, mais tarde, deu origem à palavra 

vacina [33-35]. 

Esta era a única vacina existente até que, já no final do século XIX, apareceu o 

francês Louis Pasteur. Este cientista, entre outras descobertas, foi o primeiro a 

perceber o papel dos microrganismos na transmissão das infeções, usando processos 

inovadores para atenuar a virulência, ou seja, reduzir a infecciosidade dos 

microrganismos que utilizava para inocular os animais das suas experiências iniciais. 

Assim, conseguia fazer com que o animal se defendesse das formas graves da 

doença em questão, ao provocar essa doença de forma muito atenuada. Exemplo 

disto foi o caso da bactéria causadora de cólera em galinhas. Em 1885, Pasteur 

também desenvolveu a vacina e o tratamento contra a raiva, uma doença vírica fatal, 

sendo testada num rapaz mordido por um cão, tornando-se o primeiro indivíduo a 

sobreviver a esta doença [33-35]. 

Com a intenção de homenagear Jenner, Pasteur deu o nome de “vacina” a 

qualquer preparação de um agente patogénico atenuado que fosse posteriormente 

utilizada para imunizar contra uma doença infeciosa [33-35]. 

Desde então houveram constantes progressos no que concerne a vacinas. No 

início do século XX, foram desenvolvidas vacinas contra doenças infeciosas como a 

tuberculose, a difteria, o tétano e a febre-amarela. Após a Segunda Guerra Mundial, 

surgiram novas vacinas, algumas das quais que ainda hoje estão em uso, como por 

exemplo contra a poliomielite, o sarampo, a papeira e a rubéola [33-35].  

Em Portugal, em 1812, foi publicada a primeira recomendação para vacinação 

universal gratuita, dizendo respeito à vacina contra a varíola, sendo disponibilizada em 

Lisboa [33-35]. 

 

6. Programa Nacional de Vacinação em Portugal 

Foi em 1965 que surgiu o Programa Nacional de Vacinação (PNV), sendo este 

da responsabilidade do Ministério da Saúde e regularmente revisto e atualizado pela 

Direção Geral da Saúde (DGS) após proposta de uma Comissão Técnica de 
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Vacinação (CTV). Este plano integra as vacinas consideradas mais importantes para 

proteger a saúde da população portuguesa contra as doenças com maior potencial de 

constituírem ameaças à saúde pública e individual e as quais são evitáveis pela 

vacinação. Trata-se de um programa universal e gratuito, sendo acessível a todas as 

pessoas presentes em Portugal [31,35,36].  

Inicialmente o PNV apenas conferia proteção contra 6 doenças (tuberculose, 

tosse convulsiva, poliomielite, varíola, difteria e tétano). Este tem sido atualizado ao 

longo dos anos com a inclusão de mais vacinas, de forma a adaptar-se ao 

aparecimento de novas doenças pelo que, hoje em dia, o PNV em vigor confere 

proteção contra 12 doenças [31]. (Anexo VI) 

O esquema de vacinação inicia-se à nascença, durando toda a vida para as 

vacinas contra o Tétano e a Difteria (Td). 

As vacinas que fazem parte do PNV são aquelas consideradas de 1ª linha, ou 

seja, que são comprovadamente eficazes, seguras e que cuja aplicação acarreta os 

maiores ganhos em saúde [31]. 

Desde 1 de Outubro 2014, a vacina contra infeções por Vírus do Papiloma 

Humano (HPV) passou a ser administrada, através do PNV, às raparigas com idade 

entre os 10 e os 13 anos, em apenas duas doses pois estas garantem a imunização 

necessária. Anteriormente, desde 2008, eram dadas três doses às raparigas que 

completavam 13 anos nesse ano [37]. 

Quando feita uma comparação do PNV em Portugal com outros países europeus 

existem algumas diferenças, não no que diz respeito às vacinas incluídas nestes, mas 

sim no que concerne à altura em que são administradas e ao número de doses [38]. 

(Anexo VII) 

 

6.1. Quais os requisitos/critérios para que uma vacina entre no PNV? 

Após contactar a DGS acerca de quais os requisitos/critérios para que uma 

vacina entre no PNV, obtive uma resposta que referia que esses deveriam assentar 

num vasto conjunto de pressupostos de seguida enumerados. 

Em primeiro lugar, de acordo com o quadro de referência da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), as vacinas para serem utilizadas em larga escala devem, 

como requisitos de qualidade, ser seguras, ter um impacto significativo na dinâmica da 

doença em todas as populações alvo, integrar-se bem nos calendários vacinais em 

vigor, não ter uma interferência significativa com outras vacinas administradas 

concomitantemente, ser facilmente utilizáveis e ter um custo apropriado. 

Outra informação que me foi disponibilizada referia que as boas práticas de 

vacinação contemplam a escolha de vacinas de qualidade com elevado perfil de 
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eficácia, efetividade e segurança, programação adequada, incluindo abastecimento 

regular e apropriado, armazenamento e distribuição apropriados, respeito pelas boas 

práticas de administração, prestação de informação aos destinatários, eliminação 

adequada dos resíduos, registo da vacinação e monitorização das coberturas, 

vigilância da doença e avaliação do impacto destas [39]. 

Como já supracitado, existe uma Comissão Técnica de Vacinação (CTV) que, 

enquanto órgão técnico assessor da DGS (gestora do PNV), tem como funções 

elaborar recomendações sobre estratégias de vacinação, podendo para tal constituir 

subgrupos e apoiar-se em peritos externos. As recomendações sobre as estratégias 

de vacinação devem contemplar todos os aspetos relativos à vacina, desde os que se 

prendem com o microrganismo até ao seu custo-efetividade, de forma a 

adequadamente definir prioridades, controlar doenças endémicas, surtos e epidemias. 

Assim, a recomendação de determinada vacina depende da avaliação das suas 

indicações e limitações, assim como da sua qualidade, eficácia e efetividade, 

designadamente no que se refere ao seu impacto na ecologia do microrganismo e na 

história da doença, o seu perfil de segurança, a imunidade de grupo induzida pela 

vacina e a duração dessa imunidade, a relação risco/benefício e aspetos práticos 

relacionados com a compatibilidade com outras vacinas, aplicabilidade e 

aceitabilidade, entre outras características. Para além disso, estas recomendações 

não podem deixar de contemplar os aspetos relacionados com a magnitude da 

doença, -“Burden of disease”- fatores de risco e outros parâmetros epidemiológicos, 

devendo preferencialmente utilizar-se dados nacionais. Por outro lado, o impacto 

social associado à doença também deve ser considerado neste processo, bem como 

os aspetos éticos, económicos e legais relevantes. 

 

7. Recusa vacinal: risco individual e coletivo 

A DGS aconselha e recomenda o cumprimento do PNV por todas as pessoas 

presentes em Portugal, no entanto, não é legalmente obrigatório [31]. 

Cabe aos pais decidir vacinar ou não os seus filhos. As vacinas salvam mais 

vidas do que qualquer outro tratamento médico, podendo ser comprovado através de 

dados que confirmam o quanto contribuíram para a diminuição da mortalidade e certas 

complicações por parte de algumas doenças contagiosas [31,40]. Além disso, uma 

elevada taxa de vacinação numa população vai impedir a circulação dos agentes 

infeciosos (bactérias ou vírus) que poderão provocar as doenças levando à 

erradicação ou eliminação de doenças. Um dos exemplos a referir é a varíola que, 

após o início da vacinação, acabou erradicada em 1980, bem como a poliomielite, 
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declarada erradicada na Europa em 2002 e a difteria, que desde 1993 não existem 

casos em Portugal [41,42]. 

 

Uma criança que não esteja vacinada está sempre mais suscetível às doenças e 

às suas complicações, uma vez que não tem imunidade natural (pois não teve a 

doença) nem adquirida (através da vacinação). Assim, a recusa individual vacinal pode 

comprometer o coletivo na medida em que pode contagiar outras crianças que ainda 

não foram vacinadas por contraindicação médica comprovada ou por ainda não terem 

idade para ter iniciado ou completado a vacinação [31,43]. 

As principais causas de recusa de vacinação são filosóficas, religiosas, medo de 

efeitos adversos e orientação médica [43]. 

Daniel David Palmer, fundador da quiropraxia, manifestou-se contra a vacinação 

dizendo [44]: 

"It is the very height of absurdity to strive to 'protect' any person from smallpox or 

any other malady by inoculating them with a filthy animal poison”.  

Por outro lado, Hahnemann, pai da homeopatia, não se contrapôs à vacinação e 

referiu [45]: 

“This seems to be the reason for this beneficial remarkable fact, namely that 

since the general distribution of Jenner's Cow-Pox vaccination, human smallpox never 

again appeared as epidemically or virulently as 40-50 years before when one city 

visited lost at least one half and often three-quarters of its children by death of this 

miserable pestilence.” 

Algumas pessoas são contra certas vacinas pois referem que devem ser 

administradas mais tardiamente para que o sistema imune esteja mais maduro e 

também que deve ser aumentado o tempo entre as vacinas e respetivas tomas. O 

primeiro argumento não está correto, uma vez que os bebés desenvolvem a 

capacidade de responder a antigénios estranhos ao seu organismo mesmo antes do 

nascimento, uma vez que as células B e T já estão presentes nas 14 semanas de 

gestação [43,46]. 

Para terminar, há a salientar que [31]: 

“Quanto maior for o número de pais que optam por não vacinar os filhos, maior é 

o risco de disseminação das doenças evitáveis pela vacinação. Ao decidir não vacinar, 

não põe só o seu filho em risco mas também toda a comunidade.” 
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8. Vacina para Gripe 

A gripe é uma doença aguda provocada por um vírus que afeta, sobretudo, o 

trato respiratório. Este é denominado de vírus influenza, provavelmente devido a uma 

crença antiga que dizia que eram os astros a influenciar a ocorrência de epidemias. 

Esta doença tem como principais sintomas: início abrupto, cefaleia, tosse seca, febre 

alta, calafrios, mal-estar, mialgias, nariz entupido e garganta inflamada [47,48].   

O vírus da gripe pertence à família Orthomixoviridae, sendo constituído por ácido 

ribonucleico (RNA) de hélice simples e polaridade negativa [47,49]. 

Existem três tipos de vírus influenza: A, B e C. As aves constituem o reservatório 

natural do vírus da gripe, sendo que nestes animais encontram-se todos os subtipos 

de vírus A, determinados em função das diferentes proteínas de superfície (espículas) 

que apresentam, 16 hemaglutininas e 9 neuraminidases (H1 a H16 e N1 a N9). O vírus 

da gripe de tipo A infeta variadíssimas espécies e os vírus B e C infetam, quase 

exclusivamente, o Homem (o vírus C provoca infeção muito ligeira) [47]. 

Relativamente à replicação deste vírus, inicialmente há união das espículas de 

hemaglutinina com o ácido siálico das membranas das células epiteliais do trato 

respiratório, o que permite a penetração do vírus através do processo denominado 

fusão. Depois da entrada do vírus na célula inicia-se o processo de replicação viral. 

Neste processo, há libertação do RNA viral, com posterior síntese de proteínas virais 

[47,50]. 

A gripe sazonal em Portugal ocorre predominantemente nos meses de Inverno 

(podendo começar em Dezembro e prolongar-se até ao início da Primavera), sendo 

que os vírus da gripe que circulam atualmente na comunidade correspondem a dois 

subtipos do vírus influenza A, H1N1 e H3N2, e a um do vírus influenza B, pelo que a 

vacina administrada nesta época 2014/2015 designa-se trivalente. Assim, a 

composição desta vacina é a seguinte [47,51]: 

 Uma estirpe viral A (H1N1) idêntica a A/California/7/2009; 

 Uma estirpe viral A (H3N2) idêntica a A/Texas/50/2012; 

 Uma estirpe viral B (linhagem Yamagata) idêntica a B/Massachusetts/2/2012. 

Esta vacina deve ser administrada todos os anos preferencialmente até ao final 

do ano, iniciando-se a vacinação em Outubro. É recomendada essencialmente a 

certos grupos de risco, nomeadamente [51,52]: 

 Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos (vacinação gratuita no Centro 

de Saúde); 

 Doentes crónicos e imunodeprimidos, com 6 ou mais meses de idade; 

 Grávidas com tempo de gestação superior a 12 semanas; 
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 Profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados (em lares de idosos, 

por exemplo). 

Até à semana 52 de 2014 foram notificados 106 casos de síndroma gripal (SG), 

dos quais 90 negativos para o vírus influenza, 15 positivos para vírus influenza do tipo 

B (dos quais 6 da linha Yamagata) e 1 positivo para o vírus influenza do tipo A (H3) [53]. 

(Anexo VIII) 

 

 

9. Vacina para Meningite 

A doença meningocócica é causada por uma bactéria Gram-negativa 

denominada de Neisseria meningitidis, sendo o Homem o único reservatório 

conhecido. Apesar de existirem 13 serogrupos identificados, apenas 6 estão 

associados a doença, designadamente: A, B, C, W135, X e Y, em que os mais 

frequentes em Portugal são o B e o C [54-56]. 

A transmissão é feita por via respiratória, por contato direto e próximo, uma vez 

que a bactéria dificilmente sobrevive fora do organismo humano. Esta bactéria pode 

estar presente no aparelho respiratório de uma pessoa e não causar qualquer dano. A 

sua propagação pode ser devida a gotículas e secreções rinofaríngeas, tosse, espirros 

e proximidade física. Esta doença pode surgir em qualquer idade, havendo um 

predomínio nas crianças mais jovens [56,57]. 

Relativamente aos sintomas, estes manifestam-se subitamente (febre, mal-estar, 

prostração e rash cutâneo), podendo se tornar graves, provocando sepsis, pneumonia 

e meningite meningocócica [54]. 

Em Janeiro de 2006 foram introduzidas no PNV as vacinas conjugadas contra o 

meningococo C, com administração aos 3, 5 e 15 meses de idade. A partir de Janeiro 

de 2012, este esquema de administração passou para apenas uma dose aos 12 

meses. Não fazendo parte do PNV, existem ainda vacinas tetravalentes, que 

englobam os serogrupos A, C, W135 e Y, recomendadas a viajantes para áreas onde 

estes serogrupos são endémicos. Há também uma vacina comercializada para conferir 

proteção contra o serogrupo B mas que, tal como a anterior, não faz parte do PNV. 

Esta última é dirigida a quatro componentes da membrana externa da bactéria e 

refere-se à vacina 4CMenB (BEXSERO®), não é comparticipada e é sujeita a receita 

médica. A sua administração só pode ser feita depois dos 2 meses e o número de 

doses depende da idade da criança, tal como exemplificado de seguida [54,58-60]: 

 2 a 5 meses  três doses (com intervalo mínimo de 1 mês) + uma dose de 

reforço adicional; 
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 6 a 23 meses  duas doses (com intervalo mínimo de 2 meses) + uma dose 

de reforço adicional; 

 2 a 10 anos  duas doses (com intervalo mínimo de 2 meses); 

 A partir dos 11 anos, inclusive adultos  duas doses (com intervalo mínimo de 

1 mês). 

 

 

10. Vacina para HPV 

Tal como dito no ponto “Plano Nacional de Vacinação em Portugal” deste 

mesmo trabalho, a vacina contra infeções por HPV faz parte do PNV, tendo sido 

reduzida de três para duas doses em Outubro de 2014 [37].  

O HPV é um vírus da família Papilomaviridae, cujo genoma é constituído por 

DNA circular de cadeia dupla. É responsável por um elevado número de infeções, 

sendo muitas vezes assintomáticas e de regressão espontânea. No entanto, pode 

originar lesões benignas clinicamente evidentes, nomeadamente condilomas cutâneos 

ou mucosos, verrugas anogenitais e lesões benignas da orofaringe. Em casos mais 

graves pode evoluir para a malignidade, realçando-se o cancro do colo do útero 

(CCU). Dividem-se em dois grupos: HPVs cutâneos (cutaneotrópicos) que dizem 

respeito aos de baixo risco oncológico e os HPVs das mucosas (mucosotrópicos) que, 

em norma, têm alto risco oncológico [61-63].  

Quanto à transmissão das infeções genitais é principalmente por via sexual 

através do contacto direto (pele ou mucosa), podendo também ser, mas mais raro, por 

via vertical, durante o parto. O HPV infeta as células da camada basal, em que a sua 

entrada ocorre através de eventuais micro-abrasões ou ferimentos existentes [61-63]. 

Existem mais de 100 tipos geneticamente distintos de HPV, dos quais cerca de 

40 infetam, preferencialmente, o trato anogenital (vulva, vagina, colo do útero, pénis e 

áreas perianais). Destes, aqueles que provocam lesões benignas são designados por 

HPV de baixo risco e é o caso dos HPV-6 e HPV 11 (responsáveis por 90% dos 

condilomas acuminados ou verrugas genitais). Já aqueles que provocam alterações 

celulares, podendo estar associados ao desenvolvimento de cancro, dizem respeito 

aos HPVs de alto risco, sendo os mais prevalentes o HPV-16, o HPV-18, o HPV-31 e o 

HPV-45 (93% dos cancros cervicais são positivos para um destes HPVs) [61-64]. 

O HPV possui no seu genoma genes que codificam oncoproteínas, 

nomeadamente os genes E6 e E7, que têm como alvo as proteínas p53 e pRb, 

respetivamente. Isto é, as proteínas pE6 e pE7 ligam-se às proteínas celulares 

supressoras de tumor p53 e pRb. Estes dois oncogenes vão induzir a divisão celular, 

evitando a apoptose. O Rb (gene do retinoblastoma) ao bloquear o fator de transcrição 
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E2F, impede a célula de prosseguir a divisão celular; e o p53 tem o mesmo efeito ao 

aumentar a expressão do p21 [65,66]. 

A melhor medida para minimizar o risco de HPV é, sem dúvida, a vacinação. No 

entanto, nas mulheres, o exame ginecológico regular e a citologia (exame de 

Papanicolau) serve também como medida preventiva no caso de CCU. Para outros 

tipos de cancro causados pelo HPV, deve ser consultado o médico assim que surjam 

sintomas, pois não existe qualquer programa de rastreio [65]. Além disso, é fundamental 

o uso de preservativo, visto esta se tratar de uma doença sexualmente transmissível. 

As vacinas contra o HPV foram comercializadas em Portugal em 2006 e 2007, 

correspondendo a vacinas tetravalente e bivalente, respetivamente. A vacina bivalente 

(CERVARIX®) inclui os genótipos 16 e 18 (que são responsáveis por 70 a 75% dos 

casos de CCU) e está indicada para a prevenção das infeções pré-malignas do colo 

do útero, da vulva e da vagina, bem como para a precaução do CCU. A vacina 

tetravalente (GARDASIL®), além de incluir os mesmos genótipos que a anterior, 

também confere imunidade para os HPV-6 e HPV-11. Esta vacina, além das 

indicações iguais à anterior, também é usada para a prevenção de verrugas genitais 

ou condilomas [61,62,64]. 

A vacina que faz parte do PNV refere-se à tetravalente, administrada com duas 

doses (0 e 6 meses) às raparigas com idades entre os 10 e os 13 anos de idade 

inclusive, sendo que aquelas que iniciem a vacinação após os 13 anos terão de fazer 

um esquema de três doses tal como representado no Anexo IX [37]. 

 

10.1. Deverão os rapazes ser vacinados [67]? 

Em Portugal, os tumores malignos potencialmente associados à infeção por HPV 

mais frequentes no sexo masculino são o cancro da próstata, da cavidade oral e 

orofaringe, peniano e do ânus. 

A vacinação ou não dos rapazes contra o HPV tem sido alvo de estudos que têm 

suscitado controvérsias éticas, morais e económicas.  

No nosso país, o cancro do pénis (elevada mortalidade) apesar de raro, 

apresenta sequelas psicológicas e emocionais para os homens em que ocorre. Assim, 

a vacinação contra o HPV para os rapazes seria valorizada se fosse possível a 

prevenção deste tipo de tumor. 

Relativamente aos estudos económicos, de custo-eficácia, todos eles 

demonstram que a vacinação contra o HPV nos rapazes está intimamente ligada à 

cobertura vacinal das raparigas. Assim, quanto maior o número de raparigas 

vacinadas, maiores serão os custos da vacinação dos rapazes, pois vai haver uma 
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menor eficácia na transmissão do vírus, diminuindo incidência e prevalência da 

doença, e os benefícios adicionais gerados não justificam os custos requeridos. A 

vacinação no sexo feminino, além de diminuir a taxa de doença no sexo oposto, vai 

também diminuir nas raparigas não vacinadas pois estas têm uma menor 

probabilidade de contágio por indivíduos do sexo masculino infetados.  

Uma vez que, em Portugal, a vacinação contra o HPV nas raparigas já faz parte 

do PNV, a cobertura vacinal tende a ser muito elevada, pelo que a implementação da 

vacinação dos rapazes não resultará em benefícios adicionais que justifiquem os 

custos exigidos. 

 

10.2. Resultados esperados com a introdução da vacina no PNV: 

Tal como as outras vacinas comercializadas, esta vacina tetravalente contra o 

HPV que faz parte do PNV desde 2008, será avaliada em termos de cobertura vacinal 

(ex.: Estatísticas de Saúde da DGS) e em termos de farmacovigilância (INFARMED) 

[61]. 

Os resultados e efeitos esperados com a vacinação vão ter, seguramente, um 

impacto na morbilidade e mortalidade por CCU, mas verificar-se-ão apenas a 

médio/longo prazo (15 a 20 anos), sendo a escolha das coortes indispensável para 

diminuir este período [61]. Em Abril de 2014, a DGS fez uma pequena avaliação sobre a 

vacinação contra o HPV no continente, dizendo que “Em dezembro de 2013, mais de 

85% das jovens de idades entre 14 e 21 anos (8 das 9 coortes de nascimento 

abrangidas pela vacinação até àquela data) já estavam vacinadas contra o CCU e 

outras doenças associadas aos genótipos 6, 11, 16 e 18 de HPV.” [64] 

No entanto, apesar da vacina tetravalente pertencente ao PNV ser eficaz contra 

os serotipos oncogénicos mais prevalentes e frequentemente associados a 

condilomas genitais (6, 11, 16 e 18), estes serótipos são apenas uma pequena parte 

dos mais de 100 tipos existentes [67]. 

Em jeito de conclusão, para além da redução de casos patológicos alvos da 

vacinação, como o CCU, é esperado que a introdução desta vacina influencie na 

diminuição do número de consultas e exames de seguimento, na diminuição da 

ansiedade nas mulheres e na diminuição do número de tratamentos e das 

complicações médicas (ex.: erro médico na remoção de um fragmento do colo do 

útero) [61]. 
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11. Vacina para cólera 

A cólera trata-se de uma infeção aguda do intestino delgado causada por uma 

enterotoxina produzida pela bactéria Vibrio cholerae, que afeta apenas humanos. Dos 

cerca de 200 serogrupos existentes, apenas dois são produtores dessa toxina, o V. 

cholerae O1 e o V. cholerae O139 [68-72]. 

Essa enterotoxina liga-se às paredes intestinais, interferindo com o fluxo normal 

de cloreto e sódio do organismo, o que faz com que haja secreção de grandes 

quantidades de água, causando diarreia e uma perda excessiva de fluidos e eletrólitos 

importantes [68,69]. 

A transmissão desta bactéria é oro-fecal, ou seja, é devida à ingestão de água, 

mariscos ou outros alimentos contaminados pelos excrementos de pessoas infetadas 

[68,69]. 

Tal como dito anteriormente, um dos principais sintomas é a diarreia que, nos 

casos ligeiros, pode ser indolor e aquosa, e nos casos mais graves pode surgir de 

forma súbita associada a vómitos intensos, podendo levar à morte em algumas horas. 

Nestes casos graves, a perda de líquido chega a quase 1 litro por hora, provocando 

uma desidratação acentuada, com sede intensa, cãibras musculares e pouca 

produção de urina, podendo conduzir a insuficiência renal, choque e coma [68-72]. 

Alguns países em desenvolvimento ainda estão sujeitos a cólera, especialmente 

aqueles onde as medidas de saneamento são escassas. Entre esses países incluem-

se alguns da África, da Ásia e, em menor escala, da América Central e do Sul [70]. 

Para o tratamento da cólera existem antibióticos, como a tetraciclina, com o 

objetivo de eliminar a bactéria e consequentemente parar a diarreia em 48h. Também 

é de extrema importância a rápida reposição dos fluidos corporais e eletrólitos 

perdidos, se necessários por via endovenosa [69]. 

Como maneira de prevenção, além de se ter de evitar alimentos mal cozinhados 

e preferir utilização de água fervida, existe vacinação contra a cólera. A vacina 

existente em Portugal é a DUKORAL®, administrada por via oral, sendo sujeita a 

receita médica. A sua administração deve ter em conta a localização geográfica da 

cólera e o risco de contrair a doença, e deve ser da seguinte maneira [71,73]: 

 Crianças dos 2 aos 6 anos  três doses, com intervalo de uma a seis semanas 

+ uma dose de reforço adicional após seis meses; 

 Crianças a partir dos 6 anos e adultos  duas doses, com intervalo de uma a 

seis semanas + uma dose de reforço adicional após dois anos. 

Como explicitado anteriormente, o esquema de vacinação varia para crianças 

entre os 2 e os 6 anos e após os 6 anos e deve estar concluído uma semana antes da 
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possível exposição ao agente causador da cólera. Além disso, para uma proteção 

continuada, é importante a administração de uma dose de reforço. 

 

12. Conclusão do Caso de Estudo 

Considerando que as vacinas são o modo mais eficaz e seguro de proteção 

contra certas doenças, muitas delas, mortais, é de extrema importância que o 

farmacêutico esteja a par de todas elas em prol de um melhor aconselhamento 

aquando da dispensa. 

Nos últimos tempos temos vindo a assistir, por um lado a um significativo 

aumento da procura de vacinas que não fazem parte do Plano Nacional de Vacinação 

em vigor em Portugal, tanto por indicação médica como por iniciativa própria de cada 

indivíduo, como por outro lado, como causa e consequência do que agora referimos, 

uma certa insegurança sobre a qualidade, eficácia e segurança deste tipo de vacinas 

aliado a um conhecimento insipiente por parte de muitos profissionais de saúde, tem 

gerado muitas dúvidas e reservas que importa mitigar, podendo o farmacêutico 

desempenhar um papel fundamental nesta área, reforçando assim a sua importância 

na promoção da saúde em geral ao mesmo tempo que transmite uma imagem de 

especialista do medicamento, em particular. 

Devido à falta de informação, não me foi possível abordar os dados estatísticos 

acerca de vacinas que não estão incluídas no PNV, informação que deveria ser 

importante existir, na medida em que iria ser uma referência para se saber se 

realmente vale a pena investir nesse tipo de vacinas. Além disso, mesmo a vacina 

para HPV já fazer parte do PNV, não existem dados que incluam as raparigas que 

foram vacinadas sem ser através da campanha que ocorreu entre 2009 e 2011 

(raparigas com 17 anos de idade) e sem ser após a entrada desta vacina no PNV. 
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Caso de Estudo II – Gestão da Farmácia 

 

"To survive and succeed, every organization will have to turn itself into a change 

agent. The most effective way to manage change is to create it." 

Peter Drucker 

 

1. Introdução 

Desde há cerca de duas décadas que a situação económica dos países 

desenvolvidos tem exigido uma contínua necessidade de repensar os modelos de 

assistência prestada pelo Estado. A necessidade de racionalizar a despesa, na 

esperança de conseguir fazer mais com menos recursos, tem levado os sucessivos 

governos a implementar medidas nos diferentes setores que compõem o Estado. O 

setor da saúde em geral, e da farmácia em particular, não são exceção, tendo-se 

verificado sucessivas alterações legislativas nos últimos anos.  

Muitas das alterações legislativas afetaram profundamente as farmácias 

comunitárias, forçando a mudanças profundas na vida das farmácias e dos 

farmacêuticos. 

Para responder a uma legislação cada vez mais efémera e mais complexa, e a 

uma concorrência sem paralelo no mercado da farmácia comunitária, a capacidade de 

gerir de forma eficiente tem mostrado ser um trunfo importante, capaz de distinguir a 

qualidade dos serviços prestados e, consequentemente, a sobrevivência de muitas 

farmácias. 

Na saúde, o gestor não deve apenas preocupar-se com uma boa gestão 

económica e administrativa, mas deve tornar essa gestão compatível com a melhor 

assistência possível e com o progresso técnico-científico. A constante melhoria da 

capacidade de gerir, o trabalho em equipa e o envolvimento de todos os colaboradores 

a diferentes níveis da gestão parecem ser a chave para o sucesso. 

Neste trabalho, iremos explorar um conjunto de conceitos que surgiram com as 

sucessivas alterações legislativas dos últimos anos aludindo brevemente ao seu 

impacto no ciclo da gestão de medicamentos. 

A escolha deste tema deveu-se ao facto de, durante o meu estágio, ter tido 

oportunidade de participar na alteração profunda realizada no armazenamento geral 

das especialidades farmacêuticas no LMPQF – Sucursal do Porto e, com isso, me ter 

apercebido como uma “simples” alteração nos critérios de armazenamento 

pressupõem o conhecimento de um vasto conjunto de conceitos, mais ou menos 

recentes, e predispõem para a necessidade de uma formação e atualização contínuas. 



 

- 33 - Ana Cláudia Lessa Pereira | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 2014/2015 

Assim, fez-se uma revisão sobre alguns dos conceitos surgidos nas últimas 

décadas e que maior relevância têm hoje no dia-a-dia do farmacêutico comunitário, 

assinalando com um caso prático o seu impacto no ciclo do medicamento, 

nomeadamente no armazenamento.  

 

2. Enquadramento 

Para poder dispensar um artigo de saúde a um utente, as farmácias precisam de 

selecionar, adquirir, armazenar e dispensar um conjunto muito alargado de produtos 

de saúde. Este conjunto de processos designa-se habitualmente por ciclo de gestão 

do medicamento (entenda-se aqui a palavra medicamento em termos latos, onde se 

incluem desde medicamentos propriamente ditos a suplementos alimentares, produtos 

de higiene e cosmética, dispositivos médicos, etc.). Assim, num tempo que exige uma 

gestão rigorosa de todos os passos do ciclo de gestão do medicamento, o 

armazenamento, para além de garantir as condições necessárias à manutenção da 

qualidade, segurança e eficácia do medicamento, por representar um encargo 

financeiro muito significativo e por ser um passo crucial para um correto aviamento, 

merece uma atenção especial. 

No armazenamento permite ter disponível na farmácia os produtos que se 

encontram à espera de serem utilizados posteriormente, com o intuito de serem 

fornecidos aos utentes da farmácia tendo em conta as suas necessidades. No entanto, 

a gestão destas existências representa um desafio enorme que pretende conciliar as 

obrigações legais, a prestação de um serviço de qualidade e as condicionantes de 

espaço e financeiras uma vez que, tanto uma rutura de stock, como um excesso, 

podem causar vários desequilíbrios numa farmácia. A rutura pode estar associada a 

um custo elevado, que pode ir do custo da não venda, até ao custo da provável perda 

do utente. 

 

Segundo o regime jurídico das farmácias de oficina, as farmácias, além da 

dispensa de medicamentos, desempenham outras funções de interesse público tanto 

na promoção da saúde e do bem-estar dos utentes, promovendo o uso racional do 

medicamento, como nos deveres de colaboração e de farmacovigilância com o 

INFARMED, contribuindo na identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos 

riscos do uso de medicamentos, quando comercializados, permitindo o seguimento 

das suas possíveis reações adversas [1]. 

Assim, das farmácias e dos farmacêuticos espera-se a capacidade de se 

organizarem e apostarem numa maior intervenção e diferenciação da sua atividade, 

refletida na qualidade do atendimento ao utente. Para tal, e no estrito cumprimento das 
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exigências ético-legais, é imperioso conhecer e dominar conceitos que afetam o dia-a-

dia da farmácia na sua relação com os utentes e com o Estado, no sentido de 

encontrar soluções simples que permitam controlar e gerir com maior eficiência os 

escassos recursos e as elevadas exigências do ciclo de gestão do medicamento. Em 

suma, procurar novas formas de melhorar a seleção, racionalizar a aquisição, tornar 

menos oneroso e mais fluído o armazenamento para garantir uma distribuição e 

administração em tempo útil e que permita a melhoria do estado de saúde dos utentes, 

ao mesmo tempo que se cumprem todos os requisitos legais e administrativos. 

 

3. Outros tempos, novos conceitos  

De acordo com o Estatuto do Medicamento considera-se medicamento genérico 

o “medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de 

referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados” [7]. 

Pode-se concluir então que os medicamentos genéricos têm a mesma qualidade, 

eficácia e segurança dos medicamentos originais com a vantagem de apresentarem 

um preço mais baixo [74]. Estas especialidades farmacêuticas são identificadas pela 

sigla MG no acondicionamento secundário do medicamento [75].  

Em Portugal, a produção, a autorização de introdução no mercado, a 

distribuição, o preço e a comparticipação dos medicamentos genéricos foram 

permitidos a 12 de março de 1990, dia em que surgiu o primeiro diploma legal relativo 

a este tipo de medicamentos [76]. 

O aparecimento dos medicamentos genéricos sem estar aliado à obrigatoriedade 

de prescrição por denominação comum internacional, para além do impacto 

económico (na complexidade da aquisição e no valor das existências) teve um impacto 

imediato nas farmácias em termos de espaço físico, pois o aumento muito significativo 

do número de embalagens para a mesma DCI obrigou ao alargamento do espaço para 

a sua organização e armazenamento. 

 

Após o aparecimento dos MG, surgiu a necessidade de identificar quais as 

especialidades farmacêuticas que, de facto, podiam ser utilizadas para o mesmo fim e 

em substituição umas das outras. A esta necessidade respondeu o Decreto-Lei n.º 

270/2002, de 2 de dezembro, criando o conceito de grupo homogéneo (GH). O GH diz 

respeito ao conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, 

onde se inclua, pelo menos, um medicamento genérico existente comercializado [77]. 
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Durante o processo de introdução dos MG e no sentido de permitir poupanças 

significativas ao Estado, foram tomadas algumas medidas que provocaram alterações 

profundas e com consequências de dimensão ainda por determinar. 

  

A alteração na forma como é calculado o preço de venda ao público (PVP) dos 

medicamentos a introduzir pela primeira vez em Portugal, para o mesmo medicamento 

ou, caso não exista, para as especialidades farmacêuticas idênticas, passou a ser 

definido, em regra, com base na comparação com os preços em vigor em países 

considerados de referência, que neste momento são a Espanha, a França e a 

Eslovénia. A este valor adicionam-se as margens máximas de comercialização 

(armazenista e farmácia), a taxa de comercialização e o IVA [78]. Além disso, tendo em 

conta o Decreto-Lei n.º 103/2013, de 26 de julho, caso já exista GH, o PVP dos novos 

medicamentos a comparticipar deve ser inferior em 5% relativamente ao PVP máximo 

do medicamento genérico de preço mais baixo, com pelo menos 5% de quota do 

mercado de medicamentos genéricos no grupo homogéneo, o que faz com que a 

introdução de novos genéricos seja a preços mais baixos [79]. 

 

Para além destas alterações, e com o intuito de prever os gastos com 

comparticipações em medicamentos, foi introduzido o conceito preço de referência 

(PRef), que corresponde ao “valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado no 

preço dos medicamentos incluídos em cada um dos grupos homogéneos, de acordo 

com o escalão ou regime de comparticipação que lhes é aplicável [77]. Numa primeira 

fase, o preço de referência para cada grupo homogéneo correspondia ao PVP do 

medicamento genérico existente no mercado que integrava aquele grupo e que tinha o 

PVP mais elevado [80]. No entanto, desde de 2010, o preço de referência resulta da 

média dos 5 preços diferentes mais baixos dos medicamentos que integram cada 

grupo homogéneo [81]. 

Em junho de 2001, houve uma alteração legislativa que veio alterar o regime de 

formação dos preços estabelecendo em 35% a diferença mínima do preço (PVP) entre 

o genérico e o medicamento de referência [82]. Assim, os utentes que adquiram um dos 

cinco medicamentos genéricos mais baratos vão usufruir de uma comparticipação de 

100% [75].  

Uma outra medida que tem causado grandes dificuldades na gestão diária do 

ciclo do medicamento na farmácia comunitária, é o facto de, desde de 10 de abril de 

2004 [83], os preços de referência poderem sofrer alterações trimestralmente, ou seja, 

de 3 em 3 meses estes são revistos, podendo influenciar a respetiva comparticipação 

[75]. Esta alteração permitiu variações nos preços de referência de tal forma frequentes 
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que, em 2010, acabou por ser necessário criar regras que não implicassem a 

necessidade de remarcação das embalagens com indicação do PVP, o que, em 

verdade, criou algum desconforto e desconfiança por parte dos utentes, uma vez que 

se tornou tarefa quase impossível garantir ao utente a correta informação sobre o 

preço dos medicamentos mesmo no ato da dispensa onde é emitida a fatura [81]. 

Consequentemente, a 16 de junho de 2011, foi restabelecida a obrigatoriedade de 

indicação do PVP na rotulagem dos medicamentos. Nesta lei foi estabelecido um 

prazo de 30 dias para os distribuidores concluírem o escoamento das embalagens que 

não continham o PVP e um prazo de 60 dias para as farmácias também o fazerem [84].  

Para além das dificuldades trazidas por estas alterações ao PRef e ao PVP, a 

Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, no seu artigo 14.º, determinou que as 

farmácias teriam de ter disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos com a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que 

correspondam aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo [85]. 

Estas alterações legislativas referidas nos últimos parágrafos ainda hoje trazem 

grandes dificuldades a muitas farmácias pois tornaram mais difícil a relação com os 

utentes e o processo de seleção e aquisição de medicamentos genéricos uma tarefa 

com planeamento e execução imprevisíveis. 

 

Um dos atos farmacêuticos com maior visibilidade para o público é a dispensa 

de medicamentos. Para o farmacêutico, um dos objetivos fundamentais da dispensa 

de medicamentos é garantir o cumprimento da prescrição [6], sendo fundamental a 

interpretação da prescrição. Neste âmbito, o Decreto-Lei n.º 271/2002, de 2 de 

dezembro, trouxe uma alteração muito significativa ao instituir a prescrição por DCI 

para substâncias ativas com medicamentos genéricos autorizados. Para além da 

indicação da DCI deve ser assinalada a forma farmacêutica, a dosagem, a 

apresentação e a respetiva posologia [86]. As prescrições podem ainda conter, 

excecionalmente, uma denominação comercial, por nome de marca do medicamento 

ou nome do titular da autorização de introdução no mercado (AIM) [85]. 

Nos casos em que o médico prescreve por denominação comercial, existem 

algumas justificações clínicas para impedir a substituição do medicamento prescrito, 

sendo que o Estatuto do Medicamento refere os seguintes casos [7]: 

a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de 

acordo com informação prestada pelo INFARMED; 

b) Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou 

reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado 

por outra denominação comercial; 
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c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias. 

Nesta última alínea, o utente apenas pode optar por um medicamento que seja 

mais barato que o prescrito e nas alíneas a) e b), o utente não tem direito a trocar por 

outro medicamento. 

No ato da dispensa dos medicamentos prescritos, o farmacêutico deve informar 

o utente da existência de medicamentos genéricos comparticipados e sobre aquele 

que tem o preço mais baixo no mercado [7]. 

 

4.  Um caso prático 

Quando cheguei ao LMPQF – Sucursal do Porto, o armazenamento das 

especialidades farmacêuticas estava de acordo com critérios que conjugavam a 

classificação quanto à dispensa, a via de administração, a forma farmacêutica e a 

ordem alfabética do nome de marca. No caso dos medicamentos em forma 

farmacêutica sólida para administração oral e sujeitos a receita médica, separavam-se 

os medicamentos genéricos das restantes especialidades.  

No entanto, considerando: 

- O conceito de medicamento genérico; 

- A revisão e criação periódica de grupos homogéneos; 

- As alterações trimestrais nos preços de referência e respetivas consequências 

na reordenação nos cinco preços mais baixos dentro de cada grupo homogéneo; 

- A obrigatoriedade de ter disponível para dispensa três dos cinco medicamentos 

mais baratos dentro de cada grupo homogéneo; 

- A prescrição por DCI e a possibilidade do utente, informado, optar por um dos 

medicamentos dentro do GH prescrito; 

- A necessidade de aumentar a eficiência da gestão das existências;  

- A necessidade de criar uma pressão positiva para a formação contínua de 

todos os colaboradores;  

- A necessidade de reduzir ao mínimo os erros de aviamento e garantir o 

cumprimento da prescrição; 

- A importância que todos estes conceitos têm na gestão de uma farmácia. 

 

Aquando do meu estágio foi feita uma reorganização para se inovar um novo 

conceito de armazenamento: separação por grupos, subgrupos, classes e subclasses, 

tendo por base o Prontuário Terapêutico 11, de 2013. Assim, foi realizada uma 

segregação por grupo farmacoterapêutico, indo dos medicamentos anti-infeciosos às 

vacinas e imunoglobulinas, respetivamente [87]. A título de exemplo, no primeiro grupo 
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dos anti-infeciosos, dividiu-se em antibacterianos, antifúngicos, antivíricos e 

antiparasitários. Em cada subgrupo fez-se a divisão por ordem alfabética de DCI. 

Apesar de no início ter sido um pouco confuso, devido ao hábito da arrumação 

anterior, este tipo de organização mostrou ser muito positivo, na medida em que 

facilita quando é feita a dispensa da medicação e, além disso, uma vez que os grupos 

homogéneos se encontram juntos, é mais fácil ter uma noção dos medicamentos que 

existem com o mesmo princípio ativo. 

 

5. Conclusão do Caso de Estudo 

A política do medicamento que tem vindo a ser desenvolvida assentou, numa 

primeira fase, no incremento do mercado de genéricos e na comparticipação do 

Estado no preço dos medicamentos através de um sistema de preços de referência. A 

execução da referida política, por implicar uma profunda reforma ao nível da 

prescrição e dispensa de medicamentos e da própria cultura dos agentes e parceiros 

do setor e dos utentes, teve, naturalmente, de ser faseada e progressiva, visando a 

maximização dos resultados.  

Esta vaga de alterações legislativas na área da saúde atingiu significativamente 

a farmácia enquanto local de prestação de cuidados de saúde, tornando indispensável 

a renovação periódica de conhecimentos dos farmacêuticos após a formação 

universitária como forma de os manter a par das exigências de gestão técnico-

administrativa, em prol da saúde das populações e da sobrevivência económica das 

farmácias, ao mesmo tempo que fomentou um elevado nível de competência por parte 

dos farmacêuticos em atividade. 

A gestão assume um papel crucial em qualquer atividade comercial, exacerbada 

nos tempos difíceis que vivemos hoje em dia. Atualmente gerir uma farmácia tornou-se 

um grande desafio, tanto na vertente comercial, essencial à sua sobrevivência, como 

pela ética e utilidade pública que lhe está associada. Assim, os farmacêuticos além de 

poderem desempenhar um papel muito relevante na saúde do cidadão, assumem um 

importante papel como gestores. É sabido que a farmácia comunitária é 

nomeadamente um espaço para a promoção da saúde, mas também não deixa de ser 

uma atividade comercial que se pretende que seja bem gerida a nível financeiro [5]. 

 Finalmente, foi percetível durante o meu estágio que, nas dificuldades criadas 

pela alteração dos critérios de armazenamento geral das especialidades farmacêuticas 

e pela pressão de responder rapidamente às necessidades dos utentes, a formação 

de base e as competências técnico-científicas que dela resultaram, assim como a 

capacidade de saber reagir, aprender e compreender novos conceitos são aliados 

sólidos que me levam a acreditar que os farmacêuticos são essenciais para que as 
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farmácias prestem cuidados de saúde de qualidade que permitirão, mais tarde ou mais 

cedo, o reconhecimento social e político que criará as condições de regeneração do 

setor, mesmo que em condições de grande adversidade. 
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Considerações Finais 

Apesar de todos os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da nossa 

formação académica, a transição para o mundo do trabalho com a consequente 

exposição ao público e a outros profissionais de saúde torna-se um desafio de grande 

responsabilidade. O estágio curricular em farmácia comunitária é, sem dúvida, um dos 

períodos mais importantes e de maior aprendizagem para o futuro de um 

farmacêutico, na medida em que nos permite avaliar conhecimentos e conhecer as 

necessidades e os problemas que afetam uma determinada população, bem como nos 

dá a oportunidade de pôr à prova tudo aquilo que aprendemos. 

Estes meses de estágio revelaram-se uma experiência muito enriquecedora, 

intensa e gratificante quer a nível profissional como pessoal. Pude contactar com 

várias áreas relativas ao trabalho de um farmacêutico e à farmácia comunitária, devido 

à polivalência da Sucursal do LMPQF. Além do mais, tive o privilégio de trabalhar com 

uma equipa competente, com um alto espírito de entreajuda, sempre disponível para 

esclarecer todas as dúvidas que me foram surgindo ao longo da minha estadia. 

Os casos de estudos desenvolvidos durante o meu estágio no LMPQF 

permitiram-me aprofundar alguns conceitos não lecionados durante os cinco anos de 

curso, bem como relembrar alguns termos, fármacos e vacinas. Estes possibilitaram-

me maior contacto com os medicamentos presentes na farmácia, bem como 

melhoraram a minha comunicação com os utentes, através dos inquéritos realizados, 

como com os profissionais da farmácia do LMPQF e da farmácia hospitalar do HFAR-

PP, através das apresentações orais realizadas. Assim, um estágio com este tipo de 

interação entre estagiário e profissionais favorece a farmácia e a sua equipa devido à 

formação adquirida com as diversas apresentações, como me permitiram aprofundar e 

aprender novos conceitos ao mesmo tempo que facilitam a integração e interação com 

os vários profissionais, mais ou menos qualificados.  

Termina mais uma etapa, mas não a aprendizagem, pois devemos permanecer 

sempre em contínua formação. Compete-me a mim, continuar a honrar esta profissão 

dando sempre o meu melhor. 

 
 

"Não se pode ensinar tudo a alguém,  

pode-se apenas ajudá-lo a encontrar por si mesmo."  

Galileu Galilei 
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Anexo I – Organização do LMPQF 
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Anexo II – Grupos e subgrupos farmacoterapêuticos comparticipáveis 

Escalão A 

Anti-hemofílicos (a) 

Medicamentos para tratamento da fibrose quística (c) 

Medicamentos específicos para a hemodiálise 

Grupo 1 - Medicamentos anti-infeciosos 

1.1.12 - Antituberculosos (a).  

1.1.13 - Antilepróticos (a).  

Grupo 2 - Sistema nervoso central 

2.4 - Antimiasténicos.  

2.5 - Antiparkinsónicos:  

2.5.1-Anticolinérgicos;  

2.5.2 - Dopaminomiméticos.  

2.6 - Antiepiléticos e anticonvulsivantes.  

2.9.2 - Antipsicóticos simples para administração oral e intramuscular. 

Grupo 8 - Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças 

endócrinas 

8.1 - Hormonas hipotalâmicas e hipofisárias, seus análogos e antagonistas: 

Hormona do crescimento (b) 

Hormona antidiurética. 

8.4 - Insulinas, antidiabéticos e glucagon: 

8.4.1 - Insulinas: 8.4.1.1 - De ação curta;  

8.4.1.2 - De ação intermédia; 8.4.1.3 - De ação prolongada;  

8.4.2 - Outros antidiabéticos.  

Grupo 15 - Medicamentos usados em afeções oculares 

15.4 - Medicamentos usados no tratamento do glaucoma: 

15.4.1 - Mióticos;  

15.4.2 - Simpaticomiméticos;  

15.4.3 - Bloqueadores beta;  

15.4.4 - Análogos das prostaglandinas;  

15.4.5 - Outros.  

Grupo 16 - Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores 

16.1 - Citotóxicos (a): 

16.1.1 - Alquilantes (a);  

16.1.2 - Citotóxicos relacionados com alquilantes (a);  

16.1.3 - Antimetabolitos (a);  

16.1.4 - Inibidores da topoisomerase I (a);  
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16.1.5 - Inibidores da topoisomerase II (a);  

16.1.6 - Citotóxicos que se intercalam no ADN (a);  

16.1.7 - Citotóxicos que interferem com a tubulina (a);  

16.1.8 - Inibidores das tirosinacinases (a);  

16.1.9 - Outros citotóxicos (a).  

16.2 - Hormonas e anti-hormonas (a):  

16.2.1 - Hormonas (a):  

16.2.1.1 - Estrogénios (a);  

16.2.1.2 - Androgénios (a);  

16.2.1.3 - Progestagénios (a);  

16.2.1.4 - Análogos da hormona libertadora de gonadotropina (a).  

16.2.2 - Anti-hormonas (a):  

16.2.2.1 - Antiestrogénios (a);  

16.2.2.2 - Antiandrogénios (a);  

16.2.2.3 - Inibidores da aromatase (a);  

16.2.2.4 - Adrenolíticos (a);  

16.2.2.5 - Antiprogestagénios e moduladores do recetor da progesterona (a).  

16.3 - Imunomoduladores (a).  

Escalão B 

Grupo 1 - Medicamentos anti-infecciosos 

1.1 - Antibacterianos:  

1.1.1 - Penicilinas:  

1.1.1.1 - Benzilpenicilinas e fenoximetilpenicilina;  

1.1.1.2 - Aminopenicilinas;  

1.1.1.3 - Isoxazolilpenicilinas;  

1.1.1.4 - Penicilinas antipseudomonas;  

1.1.1.5 - Amidinopenicilinas.  

1.1.2 - Cefalosporinas:  

1.1.2.1 - Cefalosporinas de 1.ª geração;  

1.1.2.2 - Cefalosporinas de 2.ª geração;  

1.1.2.3 - Cefalosporinas de 3.ª geração;  

1.1.2.4 - Cefalosporinas de 4.ª geração.  

1.1.3 - Monobactamos;  

1.1.4 - Carbapenemes;  

1.1.5 - Associações de penicilinas com inibidores das lactamases beta;  

1.1.6 - Cloranfenicol e tetraciclinas;  

1.1.7 - Aminoglicosídeos;  
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1.1.8 - Macrólidos;  

1.1.9 - Sulfonamidas e suas associações;  

1.1.10 - Quinolonas;  

1.1.11 - Outros antibacterianos.  

1.2 - Antifúngicos.  

1.3 - Antivíricos:  

1.3.2 - Outros antivíricos.  

1.4.2 - Antimaláricos. 

Grupo 3 - Aparelho cardiovascular 

3.1 - Cardiotónicos: 3.1.1 - Digitálicos;  

3.1.2 - Outros cardiotónicos.  

3.2 - Antiarrítmicos:  

3.2.1 - Bloqueadores dos canais do sódio (classe I):  

3.2.1.1 - Classe Ia (tipo quinidina);  

3.2.1.2 - Classe Ib (tipo lidocaína);  

3.2.1.3 - Classe Ic (tipo flecainida).  

3.2.2 - Bloqueadores adrenérgicos beta (classe II);  

3.2.3 - Prolongadores da repolarização (classe III);  

3.2.4 - Bloqueadores da entrada do cálcio (classe IV);  

3.2.5 - Outros antiarrítmicos.  

3.4 - Anti-hipertensores:  

3.4.1 - Diuréticos: 

3.4.1.1 - Tiazidas e análogos;  

3.4.1.2 - Diuréticos da ansa;  

3.4.1.3 - Diuréticos poupadores de potássio;  

3.4.1.4 - Inibidores da anidrase carbónica;  

3.4.1.5 - Diuréticos osmóticos;  

3.4.1.6 - Associações de diuréticos.  

3.4.2 - Modificadores do eixo renina angiotensina: 

3.4.2.1 - Inibidores da enzima de conversão da angiotensina;  

3.4.2.2 - Antagonistas dos recetores da angiotensina;  

3.4.3 - Bloqueadores da entrada do cálcio.  

3.4.4 -Depressores da atividade adrenérgica:  

3.4.4.1 - Bloqueadores alfa;  

3.4.4.2 - Bloqueadores beta:  

3.4.4.2.1 - Seletivos cardíacos;  

3.4.4.2.2 - Não seletivos cardíacos;  
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3.4.4.2.3 - Bloqueadores beta e alfa;  

3.4.4.3 - Agonistas alfa 2 centrais.  

3.4.5 - Vasodilatadores diretos;  

3.4.6 - Outros.  

3.5.1 - Antianginosos. 

Grupo 4 - Sangue 

4.3.1 - Anticoagulantes:  

4.3.1.1 - Heparinas;  

4.3.1.2 - Antivitamínicos K;  

4.3.1.3 - Antiagregantes plaquetários;  

4.3.1.4 - Outros anticoagulantes.  

4.3.2 - Fibrinolíticos (ou trombolíticos).  

Grupo 5 - Aparelho respiratório 

5.1 - Antiasmáticos e broncodilatadores e respetivas associações: 

5.1.1 - Agonistas adrenérgicos beta;  

5.1.2 - Antagonistas colinérgicos;  

5.1.3 - Anti-inflamatórios:  

5.1.3.1 - Glucocorticoides;  

5.1.3.2 - Antagonistas dos leucotrienos;  

5.1.3.3 - Outros anti-inflamatórios.  

5.1.4 - Xantinas;  

5.1.5 - Antiasmáticos de ação profilática.  

Grupo 6 - Aparelho digestivo 

6.8 - Anti-inflamatórios intestinais. 

Grupo 7 - Aparelho geniturinário 

7.3 - Anti-infeciosos e antissépticos urinários. 

Grupo 8 - Hormonas e medicamentos usados no tratamento das doenças 

endócrinas 

8.3 - Hormonas da tiroide e antitiroideus. 

8.5 - Hormonas sexuais:  

8.5.1.2 - Anticoncecionais. 

Grupo 9 - Aparelho locomotor 

9.2 - Modificadores da evolução da doença reumatismal.  

9.3 - Medicamentos usados para o tratamento da gota.  

9.4 - Medicamentos para tratamento da artrose.  

9.6 - Medicamentos que atuam no osso e no metabolismo do cálcio: 

9.6.1 - Calcitonina;  
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9.6.2 - Bifosfonatos;  

9.6.3 - Vitaminas D;  

9.6.4 - Hormonas e análogos;  

9.6.5 - Outros.  

Escalão C 

Grupo 1 - Medicamentos anti-infecciosos 

1.4.1 - Anti-helmínticos.  

1.4.3 - Outros antiparasitários. 

Grupo 2 - Sistema nervoso central 

2.3.1 - Ação central.  

2.3.2 - Ação periférica.  

2.3.3 - Ação muscular direta.  

2.7 - Antieméticos e antivertiginosos.  

2.8 - Estimulantes inespecíficos do sistema nervoso central.  

2.9.1 - Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos.  

2.9.3 - Antidepressores. 

2.9.4 - Lítio.  

2.10 - Analgésicos e antipiréticos.  

2.11 - Medicamentos usados na enxaqueca.  

2.12 - Analgésicos estupefacientes.  

2.13.1 - Medicamentos utilizados no tratamento sintomático das alterações das 

funções cognitivas. 

2.13.3 - Medicamentos para tratamento da dependência de drogas.  

2.13.4 - Medicamentos com ação específica nas perturbações do ciclo sono-

vigília.  

Grupo 3 - Aparelho cardiovascular 

3.3 - Simpaticomiméticos. 

3.5.2 - Outros vasodilatadores.  

3.7 - Antidislipidémicos. 

Grupo 4 - Sangue 

4.1 - Antianémicos: 

4.1.1 - Compostos de ferro;  

4.1.2 - Medicamentos para tratamento das anemias megaloblásticas.  

4.4.1 - Antifibrinolíticos.  

4.4.2 - Hemostáticos.  

Grupo 5 - Aparelho respiratório 

5.2.2 - Expetorantes. 
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Grupo 6 - Aparelho digestivo 

6.1.2 - De ação sistémica. 

6.2 - Antiácidos e antiulcerosos: 

6.2.2 - Modificadores da secreção gástrica: 

6.2.2.1 - Anticolinérgicos;  

6.2.2.2 - Antagonistas dos recetores H2;  

6.2.2.3 - Inibidores da bomba de protões;  

6.2.2.4 - Prostaglandinas;  

6.2.2.5 - Protetores da mucosa gástrica.  

6.3.1 - Modificadores da motilidade gástrica ou procinéticos. 

6.3.2.2 - Antidiarreicos: 

6.3.2.2.1 - Obstipantes;  

6.3.2.2.2 - Adsorventes.  

6.3.3 - Modificadores da dor e da motilidade intestinal. 

6.5 - Inibidores enzimáticos.  

6.6 - Suplementos enzimáticos, bacilos lácteos e análogos.  

6.9 - Medicamentos que atuam no fígado e vias biliares:  

6.9.2 - Medicamentos para tratamento da litíase biliar.  

Grupo 7 - Aparelho geniturinário 

7.1 - Medicamentos de aplicação tópica na vagina (exceto produtos 

considerados de higiene-antisépticos vaginais em formulações destinadas a lavagens 

vaginais):  

7.1.1 - Estrogénios e progestagénios; 

7.1.2 - Anti-infecciosos.  

7.2 - Medicamentos que atuam no útero:  

7.2.1 - Ocitócicos;  

7.2.2 - Prostaglandinas.  

7.4.1 - Acidificantes e alcalinizantes urinários.  

7.4.2 - Medicamentos usados nas perturbações da micção:  

7.4.2.1 - Medicamentos usados na retenção urinária;  

7.4.2.2 - Medicamentos usados na incontinência urinária.  

7.4.3 - Medicamentos usados na disfunção eréctil.  

Grupo 8 - Hormonas e medicamentos visados no tratamento das doenças 

endócrinas 

8.1 - Hormonas hipotalâmicas e hipofisárias, seus análogos e antagonistas 

(exceto hormonas antidiurética e do crescimento):  

8.1.1 - Lobo anterior da hipófise;  
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8.1.2 - Lobo posterior da hipófise;  

8.1.3 - Antagonistas hipofisários.  

8.2 - Corticosteroides:  

8.2.1 - Mineralocorticóides;  

8.2.2 - Glucocorticoides.  

8.4.1 - Glucagon.  

8.5.1.1 - Tratamento de substituição.  

8.5.2 - Androgénios e anabolizantes.  

8.6 - Estimulantes da ovulação e gonadotropinas.  

Grupo 9 - Aparelho locomotor 

9.1 - Anti-inflamatórios não esteroides e respetivas associações: 

9.1.1 - Derivados do ácido antranílico;  

9.1.2 - Derivados do ácido acético;  

9.1.3 - Derivados do ácido propiónico;  

9.1.4 - Derivados pirazolónicos;  

9.1.5 - Derivados do indol e do indeno;  

9.1.6 - Oxicans;  

9.1.7 - Derivados sulfanilamídicos;  

9.1.8 - Compostos não acídicos;  

9.1.9 - Inibidores seletivos da Cox 2.  

Grupo 10 - Medicação antialérgica 

10.1 - Anti-histamínicos: 

10.1.1 - Anti-histamínicos H 1 sedativos;  

10.1.2 - Anti-histamínicos H 1 não sedativos.  

10.2 - Corticosteroides.  

10.3 - Simpaticomiméticos.  

Grupo 11 - Nutrição e metabolismo 

Em todos os subgrupos abaixo indicados apenas são comparticipáveis as 

vitaminas e sais minerais simples e as associações A + D, A + E, A + E + B6 e cálcio + 

vitamina D: 

11.3.1 - Vitaminas: 

11.3.1.1 - Vitaminas lipossolúveis;  

11.3.1.2 - Vitaminas hidrossolúveis;  

11.3.1.3 - Associações de vitaminas.  

11.3.2.1 - Cálcio, magnésio e fósforo:  

11.3.2.1.1 - Cálcio;  

11.3.2.1.3 - Fósforo.  
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11.3.2.2 - Flúor.  

11.3.2.3 - Potássio. 

Grupo 12 - Corretivos da volémia e das alterações eletrolíticas 

12.1 - Corretivos do equilíbrio ácido base:  

12.1.1 - Acidificantes;  

12.1.2 - Alcalinizantes;  

12.2 - Corretivos das alterações hidroelectrolíticas: 

12.2.1 - Cálcio;  

12.2.2 - Fósforo;  

12.2.3 - Magnésio;  

12.2.4 - Potássio;  

12.2.5 - Sódio;  

12.2.6 - Zinco;  

12.2.7 - Glucose;  

12.2.8 - Outros.  

12.3 - Soluções para diálise peritoneal:  

12.3.1 - Soluções isotónicas;  

12.3.2 - Soluções hipertónicas.  

12.4 - Soluções para hemodiálise.  

12.5 - Soluções para hemofiltração.  

12.6 - Substitutos do plasma e das frações proteicas do plasma.  

12.7 - Medicamentos captadores de iões:  

12.7.1 - Fixadores de fósforo;  

12.7.2 - Resinas permutadoras de catiões.  

Grupo 13 - Medicamentos usados em afeções cutâneas 

13.1 - Anti-infecciosos de aplicação na pele: 

13.1.1 - Antissépticos e desinfetantes;  

13.1.2 - Antibacterianos;  

13.1.3 - Antifúngicos;  

13.1.4 - Antivíricos;  

13.1.5 - Antiparasitários.  

13.3 - Medicamentos queratolíticos e antipsoriáticos:  

13.3.1 - De aplicação tópica;  

13.3.2 - De ação sistémica.  

13.4 - Medicamentos para tratamento da acne e da rosácea:  

13.4.1 - Rosácea;  

13.4.2 - Acne:  
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13.4.2.1 - De aplicação tópica;  

13.4.2.2 - De ação sistémica.  

13.5 - Corticosteroides de aplicação tópica.  

13.8.5 - Imunomoduladores de uso tópico.  

13.8.7 - Outros. 

Grupo 14 - Medicamentos usados em afeções otorrinolaringológicas 

14.1.2 - Corticosteroides.  

14.1.3 - Anti-histamínicos.  

Grupo 15 - Medicamentos visados em afeções oculares 

15.1 - Anti-infecciosos tópicos:  

15.1.1 - Antibacterianos;  

15.1.2 - Antifúngicos;  

15.1.3 - Antivíricos.  

15.2 - Anti-inflamatórios:  

15.2.1 - Corticosteroides;  

15.2.2 - Anti-inflamatórios não esteroides;  

15.2.3 - Outros anti-inflamatórios, descongestionantes e antialérgicos.  

15.3 - Midriáticos e cicloplégicos:  

15.3.1 - Simpaticomiméticos;  

15.3.2 - Anticolinérgicos.  

15.5 - Anestésicos locais.  

15.6 - Outros medicamentos e produtos usados em oftalmologia:  

15.6.1 - Adstringentes, lubrificantes e lágrimas artificiais.  

Grupo 17 - Medicamentos visados no tratamento de intoxicações 

Todo o grupo. 

Grupo 18 - Vacinas e imunoglobulinas 

18.1 - Vacinas (simples e conjugadas) 

18.3 - Imunoglobulinas. 
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Anexo III – Folheto desenvolvido sobre Vacinação  
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Anexo IV – Suporte em PowerPoint para a apresentação oral à equipa do 

LMPQF 
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Anexo V – Constituição das vacinas 

 

 

 

 

 

Anexo VI – PNV em vigor desde Outubro de 2014 
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Anexo VII – Comparação do PNV entre Portugal e Espanha e entre 

Portugal e Reino Unido 
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Anexo VIII – Vigilância laboratorial da Gripe 

 

  

 

 

Anexo IX – Esquemas de transição e de recurso para a vacina HPV 

(Outubro de 2014) 
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1. Introdução 

Findos os 5 anos de Faculdade, eis que chega a oportunidade de colocar em 

prática toda a teoria, toda a matéria, todos os estudos e “pestanas queimadas”, todas 

as noites não dormidas, mas também todas as conquistas e vitórias.  

O presente relatório refere-se à minha estadia na área de Farmácia Hospitalar, 

realizada nos Serviços Farmacêuticos do Hospital das Forças Armadas – Polo Porto 

(HFAR-PP), no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, com a duração de 2 meses, outubro e novembro de 2014. 

Este relatório pretende, assim, descrever de forma resumida, sucinta e objetiva 

todas as atividades exercidas e todos os conhecimentos obtidos no âmbito do estágio 

em Farmácia Hospitalar, particularizando a realidade desta instituição. Foi-me também 

dada a oportunidade de realizar, no Hospital de Santo António, durante uma semana, 

algumas atividades nomeadamente do ramo da produção, permitindo-me, deste modo, 

contactar com outra realidade, o que se tornou muito benéfico para a minha 

aprendizagem neste novo mundo de atividade profissional. 
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2. Hospital das Forças Armadas – Polo Porto (D. Pedro V) 

Foi em 1854 que foi autorizada a construção do Hospital Militar Regional nº1 (D. 

Pedro V) – HMR1, através da Carta de Lei de 18 de abril de 1854, sendo regente do 

reino D. Fernando, pai de D. Pedro V, ainda menor, que viria a subir ao trono em 1855 

e falecido no ano de 1861 [1].  

D. Luís, tendo-lhe sucedido no trono, ordenou em sua memória, através do 

Decreto-Lei n.º 8, de 9 de abril de 1862, que o futuro Hospital Militar do Porto, 

construído de raiz, recebesse o nome de seu irmão, cuja primeira pedra foi lançada a 

22 de abril [1].   

O Decreto-Lei n.º 84/2014, de 27 de maio, cria o Hospital das Forças Armadas 

(HFAR), como sendo um estabelecimento hospitalar militar, que se constitui como 

elemento de retaguarda do sistema de saúde militar em apoio da saúde operacional, 

na direta dependência do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

(CEMGFA), e constituído pelo Polo de Lisboa (HFAR/PL) e pelo Polo do Porto 

(HFAR/PP). 

Assim sendo, aquando da minha estadia neste hospital, assisti à transição do 

HMR1 para HFAR-PP. 

O HFAR-PP está localizado no centro da cidade do Porto, no início da Avenida 

da Boavista. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este hospital é uma unidade de saúde integrada no Ministério da Defesa e não 

no Ministério da Saúde, contrariando a maioria dos hospitais públicos e privados em 

Portugal. Assim, apesar de ser um hospital estatal, não presta serviços de saúde ao 

público em geral e, tanto os Profissionais de Saúde como os utentes que usufruem 

dos serviços aqui prestados, obedecem requisitos bem definidos. Aqui, podem aceder 

aos serviços todos os militares dos três ramos das Forças Armadas, bem como a GNR 

e a PSP e respetivos familiares. 

Figura 1- Hospital das Forças Armadas - Polo Porto 
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Atualmente, o HFAR-PP está estruturado em três partes distintas, distribuídas 

pelo Edifício Antigo ou Central (onde se encontra a Farmácia Hospitalar), pelo Edifício 

Novo e pelos Serviços de Apoio Hospitalar. Deste modo, os diferentes serviços e 

departamentos constituem-se da seguinte maneira [2]: 

 

 Edifício Antigo: 

- Farmácia Hospitalar; 

- Farmácia do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF); 

- Serviço de Urologia; 

- Serviço de Dermatologia; 

- Serviço de Psiquiatria; 

- Serviço de Neurologia; 

- Serviço de Gastrenterologia; 

- Unidade de Tratamento Ambulatório (UTA); 

- Serviço de Hematologia Clínica; 

- Internamento de Ortopedia; 

- Consultas Externas de: Clínica Geral, Medicina Interna, Cardiologia, Pneumologia, 

Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Ginecologia/Obstetrícia, Dermatologia. 

 

 Edifício Novo: 

- Serviço de Urgência; 

- Patologia Clínica (Laboratório de Análises Clínicas); 

- Imuno-Hemoterapia (Serviço de Sangue); 

- Consultas Externas de: Otorrinolaringologia, Ortopedia, Estomatologia, Fisiatria; 

- Serviço de Fisiatria; 

- Serviço de Imagiologia (RX, TAC, Ecografia e Mamografia); 

- Bloco Operatório; 

- Departamento de Cirurgia Ambulatória (DCA); 

- Departamento de Cirurgia Interna (DCI); 

- Medicina Interna (Internamento). 

 

2.1. Instalações dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) do HFAR-PP encontram-se no 

Edifício Antigo e estão divididos em dois pisos, sendo o piso 1 exclusivamente 

destinado à área administrativa/gabinetes. No piso 0, estão as restantes áreas do 

serviço, com fácil acesso aos restantes serviços do hospital, ao exterior (facilitando a 

entrega de encomendas) e também à Farmácia de venda ao público do LMPQF.  
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No piso inferior, a Farmácia Hospitalar está organizada da seguinte forma: 

 Área de preparação da Dose Unitária: local onde não só é feita a preparação 

das malas para a dose unitária, como também a preparação de outros pedidos para 

outros serviços. (Anexo I) 

 Armazém (I e II): local onde os medicamentos (Armazém I) e os dispositivos 

médicos e reagentes (Armazém II) estão armazenados e organizados alfabeticamente. 

No Armazém I há ainda a separação em fórmulas orais, fórmulas injetáveis, 

medicação de frio, citotóxicos, hemoderivados e psicotrópicos e estupefacientes (estes 

são armazenados no cofre). Além disso, existe um corredor onde há armazenamento 

de diversos medicamentos, incluindo aqueles usados para a Nefrologia. (Anexo II) 

 Ligação com o LMPQF: local onde é feita a ligação da Farmácia Hospitalar com 

o armazém do LMPQF, facilitando o contacto entre estes dois serviços e a circulação 

das encomendas, uma vez que o LMPQF é o fornecedor exclusivo dos SFH. (Anexo 

III) 

 

2.2. Equipa de Trabalho 

A equipa dos SFH do HFAR-PP é constituída por 3 farmacêuticos, 2 técnicos de 

farmácia e 1 praça:  

 Dr. Vítor Silva, Diretor dos SFH e Major Farmacêutico do Exército Português 

(orientador de estágio); 

 Dr.ª. Carla Veiros, Major Farmacêutica do Exército Português; 

 Dr. Luís Faria, Major Farmacêutico do Exército Português; 

 Técnica Rosário Garcia, técnica de farmácia; 

 Técnico Sr. Jorge Ramos, técnico de farmácia e Sargento-Ajudante do Exército 

Português; 

 Guilherme Batista, Praça do Exército Português, que desempenha funções de 

auxiliar de ação médica, entre outras. 

 

Os SFH encontram-se abertos das 8:30h às 17:00h em dias úteis, encerrando ao 

fim-de-semana e feriados. 

 

3. Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

3.1. O Farmacêutico e a Farmácia Hospitalar 

O farmacêutico tem como primeira e principal responsabilidade a saúde e o bem-

estar do doente e do cidadão em geral, sendo este o especialista do medicamento, 
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promovendo o seu uso racional. A profissão farmacêutica engloba várias áreas 

profissionais, representadas na Figura 2 [3]. 

 

 

 

 

 

 

  

Segundo o Artigo 1º do Decreto-Lei n.º 44204, de 2 de fevereiro de 1962, define-

se Farmácia Hopitalar como “o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em 

organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de 

assistência que pertencem a esses organismos e serviços e promover a acção de 

investigação cientifica e de ensino que lhes couber” [4]. 

Desta forma, o Farmacêutico Hospitalar não é mais do que um profissional 

especializado no medicamento, responsável pela correta utilização deste no hospital, 

colaborando tanto com os médicos e outros profissionais de saúde, bem como com os 

pacientes na prestação dos cuidados de saúde e de qualquer informação sobre o 

medicamento. 

 

3.2. Responsabilidades e Funções dos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares 

Os SFH são responsáveis por diversas funções, nomeadamente a gestão 

(seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) do medicamento, dispositivos 

médicos, reagentes, etc., informação aos pacientes e restantes profissionais sobre os 

mesmos, monitorização terapêutica, estudos de utilização e produção dos 

medicamentos, controlo de qualidade dos serviços, entre outros [5]. 

 

3.3. Participação do Farmacêutico em Comissões Técnicas Hospitalares 

A participação dos farmacêuticos em Comissões Técnicas Hospitalares está 

incluída no Manual de Farmácia Hospitalar como umas das funções a ser 

desempenhadas pelos SFH [5]. 

Estas comissões apresentam-se como órgãos de caráter consultivo, nos quais 

os farmacêuticos representam e colaboram na prestação de informação aos 

profissionais de saúde e aos pacientes e nas decisões tomadas contribuindo para a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

Figura 2-Distribuição por área profissional da profissão farmacêutica 
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Atualmente, no HFAR-PP, estão em funcionamento três comissões hospitalares: 

a Comissão de Farmácia e Terapêutica, a Comissão de Controlo de Infeção e a 

Comissão de Ética, sendo que um dos farmacêuticos (Dr. Vítor Silva) apenas pertence 

à primeira. 

 

3.3.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Segundo o Despacho nº 1083/2004, de 1 de dezembro de 2003, a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) é constituída no máximo por 6 membros, sendo metade 

em médicos e outra metade em farmacêuticos e é presidida pelo Diretor Clínico do 

hospital. Esta comissão reúne de 3 em 3 meses e sempre que o presidente entenda 

convoca-la. Nestas reuniões são abordadas informações sobre a prescrição e 

utilização de medicamentos no ambiente hospitalar, salientando a eficácia do 

tratamento do doente e o objetivo de poupança e racionalidade na gestão de stocks. 

Compete a esta comissão [6]: 

 Atuar como órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os serviços 

farmacêuticos; 

 Elaborar as adendas privativas de aditamento ou exclusão ao Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), que é um manual utilizado em meio 

hospitalar por profissionais de saúde, orientando a escolha terapêutica sobre a oferta 

de medicamentos existentes; 

 Velar pelo cumprimento do FHNM; 

 Pronunciar-se sobre os custos e correção da terapêutica prescrita aos doentes, 

sem quebra das normas deontológicas; 

 Autorizar a administração de medicamentos extra-formulário mediante 

justificação médica; 

 Elaborar a lista de medicamentos de urgência que devem existir nos serviços 

de ação médica. 

Resumindo, a CFT é responsável pela utilização correta dos medicamentos, bem 

como pela garantia da sua implementação. Pelo que, asseguram que todas as 

medidas tomadas para a terapêutica farmacológica são de boa qualidade, seguras e 

eficazes, assim como apresentam um melhor perfil financeiro para o hospital. Para 

além disto, caso a CFT considere que um medicamento é uma mais-valia para os 

doentes, este fica incluído na adenda hospitalar. 

 

3.3.2. Comissão de Controlo de Infeção 

Segundo a Direção Geral da Saúde (DGS), a Comissão de Controlo de Infeção 

(CCI) tem como principais funções prevenir e detetar as possíveis infeções 
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hospitalares e a elaboração de estratégias no controlo das mesmas. É, portanto, 

fundamental que exista uma comissão que garanta o controlo da infeção, uma vez que 

este vai atuar como indicador de qualidade de prestação de cuidados de saúde no 

hospital.  

A CCI é constituída por um núcleo executivo (integrado por um coordenador e 

um enfermeiro), um núcleo de apoio técnico e consultivo e um núcleo de membros 

dinamizadores (onde se inserem os farmacêuticos) [7]. 

 

3.3.3. Comissão de Ética 

A Comissão de Ética (CE) engloba a Comissão de Ética para a Saúde e a 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica. 

A primeira tem como objetivo não só a salvaguarda da dignidade e integridade 

humanas, como também o cumprimento de questões éticas no exercício das 

atividades médicas, acerca de protocolos de investigação clínica, envolvendo seres 

humanos, e da realização de ensaios clínicos [8]. 

Já a segunda tem como principal função assegurar a proteção dos direitos, da 

segurança e do bem-estar dos participantes nos ensaios clínicos. 

 

4. Seleção, Aquisição e Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 

4.1. Gestão de Stocks 

A gestão de stocks é um dos procedimentos mais importantes para assegurar o 

bom funcionamento dos SFH, garantindo o bom uso e dispensa de medicamentos e 

outros Produtos Farmacêuticos (PF) de qualidade [5]. Deste modo, esta gestão torna-

se essencial, uma vez que é fundamental para que não haja rutura ou atraso nos 

fornecimentos, permitindo responder a todas as solicitações de medicamentos, 

dispositivos médicos e outros artigos farmacêuticos. 

O controlo das existências dos medicamentos (inventário) nos SFH do HFAR-PP 

é realizado uma vez por ano, havendo, quando necessário, outras contagens 

nomeadamente nos medicamentos sujeitos a controlo especial, como os 

estupefacientes e psicotrópicos, citotóxicos e hemoderivados. 

Para um melhor controlo das existências, há que garantir que os medicamentos 

e outros PF se encontram sempre disponíveis e que não haja nem rutura nem excesso 

dos mesmos. Para isso é estabelecido um stock mínimo e máximo para cada produto. 

Este intervalo tem em conta, entre outros fatores, o custo do produto e o seu consumo 

médio. 
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A gestão de stocks baseia-se fundamentalmente na rotatividade dos produtos, 

sendo que tem como principal objetivo mantê-los o mínimo de tempo possível 

imobilizados. 

Os PF em stock são agrupados baseando-se na Análise ABC ou Lei do Pareto 

(Anexo IV), existindo: 

 Classe A: 10% do total dos PF correspondem a 70% do valor de stock, sendo 

considerada a mais importante e pertencendo a este grupo, por exemplo, os 

medicamentos biológicos; 

 Classe B: 20% do total dos PF correspondem a 20% do valor de stock; 

 Classe C: 70% do total dos PF correspondem a 10% do valor de stock, sendo 

considerada a menos importante e pertencendo a este grupo, por exemplo, o 

paracetamol.  

Concluindo, os SFH procuram gerir da melhor maneira as encomendas, de 

forma a suprir todas as necessidades dos serviços no hospital, tentando tanto prever 

os gastos extraordinários que possam existir, como impedir as perdas (são exemplo 

disso a passagem da data do prazo de validade). 

 

4.2. Sistemas e Critérios de Aquisição 

A aquisição dos medicamentos e outros PF é um processo contínuo, 

multidisciplinar e participativo que tem a função de responder às necessidades 

farmacoterapêuticas dos doentes da responsabilidade do hospital (internamento e 

ambulatório), tendo em conta a relação qualidade/preço, a segurança, a eficácia e a 

eficiência. Esta seleção de medicamentos deve estar em conformidade com o FHNM e 

respetiva adenda ou, no caso de serem um extra-formulário, serem aprovados pela 

CFT [5]. 

O LMPQF é o único fornecedor do HFAR-PP, sendo responsável por efetuar as 

encomendas dos PF selecionados pelos SFH. Assim, quando uma requisição é feita 

pelos serviços hospitalares à Farmácia Hospitalar e após análise da mesma pelos FH, 

é efetuada uma encomenda ao LMPQF através de uma nota de encomenda que é 

emitida em triplicado: o original é enviado para o LMPQF, o duplicado também é 

enviado para o LMPQF mas é devolvido após ser carimbado e assinado e o triplicado 

permanece na Farmácia Hospitalar. Entretanto, havendo uma rutura de stock ou um 

consumo anormal de algum medicamento, dispositivo médico ou outro PF ou não 

sendo possível ao LMPQF fazer a encomenda em tempo útil, os SFH, normalmente, 

contactam outros hospitais (como o Hospital de Santo António, o IPO, Hospital 

Lusíadas, entre outros), procedendo-se a uma troca ou empréstimo, garantindo a 

resolução da emergência, sendo o respetivo pagamento efetuado logo que possível. 
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É importante referir a existência de um stock de medicamentos existente junto à 

urgência, que serve, sempre que haja uma emergência, para fazer face a qualquer 

necessidade fora do horário de funcionamento dos SFH. Esse stock é regularmente 

revisto e, se necessário, reposto.  

 

4.3. Requerimento de medicamentos sujeitos a Autorização de Utilização 

Excecional (AUE) 

Em algumas situações especiais, para a aquisição de alguns PF, nomeadamente 

quando há necessidade de adquirir medicamentos sem Autorização de Introdução no 

Mercado (AIM) nacional e que estão autorizados e comercializados em países 

estrangeiros, é feito um pedido de Autorização de Utilização Excecional (AUE) ao 

INFARMED, sendo apenas executado após a CFT ter autorizado previamente a sua 

aquisição [9]. 

Segundo a Deliberação n.º 105/CA/2007, de 01 de março de 2007, a AUE é 

permitida na aquisição de medicamente segundo as seguintes condições [10]: 

 Não existirem em Portugal medicamentos essencialmente similares, que 

apresentem idêntica composição qualitativa e quantitativa de substâncias ativas e 

forma farmacêutica, aprovados ou que tenham sido objeto de qualquer das outras 

autorizações ou registos previstos neste diploma, salvo se estes não estiverem a ser 

comercializados, conforme declaração expressa do titular de AIM ou do titular das 

restantes autorizações ou registos mencionados; 

 Os medicamentos serem considerados imprescindíveis à prevenção, 

diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias e, comprovadamente, sem 

alternativa terapêutica. 

Deste modo, o médico que necessitar de um medicamento de uso excecional 

terá de contactar os SFH (Anexo V), sendo esse pedido analisado pela CFT, cabendo 

aos SFH a responsabilidade de tratar da requisição do medicamento e de todo o 

processo burocrático, sendo obrigatório o preenchimento de um impresso assinado 

pelo Diretor Clínico do Hospital (Anexo VI), a respetiva declaração de 

farmacovigilância (Anexo VII) e, em alguns casos, a justificação clínica (Anexo VIII). 

Conforme o estabelecido no n.º 3 do artigo 9.º da Deliberação anteriormente 

referida, os requerimentos de AUE por medicamento devem ser submetidos 

anualmente, durante o mês de Setembro, para vigorar no ano seguinte, tendo a 

validade de 1 ano [10]. No caso de, por algum motivo, a quantidade inicialmente 

autorizada não ter sido suficiente para suprir as necessidades do hospital, pode ser 

requisitado ao INFARMED um acrescento ao pedido de AUE inicial. 
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Para além disso, de acordo com o artigo 14.º da mesma Deliberação, as 

instituições de saúde devem manter em arquivo, nos serviços farmacêuticos, por um 

período não inferior a cinco anos, um registo das aquisições realizadas, devendo ser 

facultado ao INFARMED sempre que solicitado [10]. 

 
 

4.4. Receção e conferência de Encomendas 

Todas as encomendas requisitadas pelos SFH, ao LMPQF – Sucursal do Porto, 

são entregues na Farmácia Hospitalar e devem ser submetidas a uma correta receção 

e conferência por um FH, para posterior armazenamento e conservação e/ou 

distribuição. Um armazenamento adequado é iniciado pelos produtos de frio 

(conservação entre 2 a 8ºC), sendo armazenados posteriormente os restantes artigos. 

A receção dos PF implica [5]: 

 A conferência qualitativa e quantitativa dos medicamentos, PF e dispositivos 

médicos rececionados, de acordo com a guia de remessa; 

 Verificar a correspondência entre a guia de remessa com a nota de 

encomenda, sendo também conferidos o lote e o prazo de validade; 

 A conferência, registo e arquivo da documentação técnica (certificados de 

análise); 

 Movimento informático de entrada do produto, incluindo o dos prazos de 

validade; 

 O envio dos produtos para armazenamento, tendo em atenção os critérios 

técnicos (condições especiais de armazenagem, segurança especial de 

medicamentos); 

 A conferência de hemoderivados que exige ainda a conferência dos boletins de 

análise e dos certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED (estes certificados 

devem ficar arquivados); 

 A emissão de notas de devolução dos produtos aquando da ocorrência de 

inconformidades como, por exemplo, erro na quantidade de produto enviado, produto 

danificado, prazo de validade reduzido, preço incorreto, entre outros. 

No HFAR-PP, após ser feita uma encomenda pelos SFH, o LMPQF entrega 

diretamente os PF requisitados à farmácia, juntamente com 3 cópias da fatura por eles 

emitida (duplicado, triplicado e quadriplicado), sendo que o duplicado e o triplicado, 

devidamente assinados e carimbados, são devolvidos ao LMPQF e o quadriplicado é 

arquivado na farmácia; o original fica no LMPQF que, juntamente com o duplicado 

assinado, será entregue na Secção Financeira do HFAR-PP.  

. 
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4.5. Armazenamento e Conservação 

Após a receção e conferência das encomendas, segue-se o seu armazenamento 

que seve ser estritamente controlado na medida em que vai influenciar a qualidade, 

segurança e eficácia dos medicamentos. Para assegurar o correto armazenamento, 

este deve ser feito tendo em conta as condições de temperatura, luz e humidade 

adequadas [5] e deve seguir-se o princípio básico “First Expired, First Out” (FEFO), isto 

é, os produtos cujo prazo de validade expira mais cedo são colocados à frente dos 

restantes para que sejam consumidos em primeiro lugar. 

No HFAR-PP, a maioria dos medicamentos estão organizados em gavetas e 

prateleiras ordenados por ordem alfabética, tendo em conta a Denominação Comum 

Internacional (DCI), sendo divididos em dois grupos: formas orais e formas injetáveis. 

(Anexo IX) 

O armazenamento deve ter em conta as características de cada produto, 

existindo medicamentos que exigem condições especiais de conservação, 

nomeadamente os que necessitam de refrigeração, os estupefacientes e 

psicotrópicos, os citotóxicos, os gases medicinais, entre outros. 

Os medicamentos cuja conservação implica baixas temperaturas (2 a 8ºC) são 

colocados em frigoríficos que possuem um sistema de registo e controlo de 

temperatura, garantindo assim temperaturas adequadas. A este frigorífico está 

acoplado um sistema de alarme que é ativado sempre que sejam efetuadas 3 leituras 

consecutivas da temperatura fora dos limites estabelecidos. Nessa situação, devem 

ser adotados os procedimentos previamente determinados, de modo a garantir a 

manutenção da qualidade dos medicamentos armazenados no frigorífico e, desse 

modo, salvaguardar a segurança do doente utilizador, bem como evitar prejuízos 

decorrentes de uma eventual inutilização dos medicamentos. Há que referir ainda que 

os citotóxicos que necessitam de refrigeração estão armazenados numa área 

separada dos restantes, de modo a evitar a degradação destes, caso haja derrame 

dos primeiros. (Anexo X) 

Os estupefacientes e psicotrópicos são armazenados num cofre cujo acesso é 

restringido aos FH. (Anexo XI) 

Quanto aos citotóxicos armazenados à temperatura ambiente, encontram-se 

num armário fechado à chave. (Anexo XII) 

Por último, os gases medicinais são armazenados numa área ventilada e 

separada do restante armazém. 
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5. Distribuição 

5.1. Distribuição Clássica 

A Distribuição Clássica foi o primeiro tipo de distribuição a surgir, em contexto 

hospitalar. Este tipo de distribuição tem como objetivo a reposição de um stock de 

medicamentos e outros PF presentes na enfermaria de cada serviço hospitalar, para 

que esse mesmo serviço seja autossuficiente por um determinado período de tempo. 

É da responsabilidade do pessoal de enfermagem a elaboração da requisição dos 

produtos em falta aos serviços farmacêuticos, através de um impresso próprio (Anexo 

XIII). Esta requisição é feita de acordo com a periodicidade pré-estabelecida que varia 

consoante o serviço [11,12]. 

No HFAR-PP a Distribuição Clássica é utilizada apenas para satisfazer as 

necessidades do Serviço de Urgência e Bloco Operatório. 

Após verificar a validade da requisição, os medicamentos são acondicionados 

em sacos de plástico apropriados e posteriormente enviados ao respetivo serviço, 

ficando a requisição arquivada nos serviços farmacêuticos para efeitos de gestão e 

contabilidade. 

Este tipo de distribuição tem como vantagens o acesso rápido no serviço aos 

medicamentos, rapidez na preparação dos pedidos e permitir ter medicação disponível 

fora do horário da farmácia. Há, contudo, duas grandes desvantagens: impossibilitar o 

acesso ao perfil farmacoterapêutico do doente, inviabilizando a intervenção do 

farmacêutico, já que a dispensa é realizada como o somatório de todas as prescrições 

e não permitir um controlo muito eficaz dos medicamentos, ocorrendo estagnação de 

stocks, falta de controlo dos prazos de validade, conservação, manipulação e uso 

inapropriado destes, conduzindo por vezes a importantes perdas financeiras [12]. 

Este modelo de distribuição é o principal em determinados serviços hospitalares 

nos quais não se justifica a utilização de um sistema de Distribuição Individual Diária 

em Dose Unitária (DIDDU), pela elevada rotatividade dos doentes internados e pelo 

seu reduzido tempo de internamento. Todavia, mesmo nos serviços que se abastecem 

pelo sistema de Dose Unitária, a Distribuição Clássica está presente, pois serve como 

um stock de apoio.  

 

5.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) é o método principal 

de distribuição num hospital e visa a distribuição diária de medicamentos, por doente, 

para um período de 24 horas. A dose individual diária é validada pelo farmacêutico 

todos os dias de acordo com a prescrição médica, onde é efetuada uma revisão 
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farmacoterapêutica, permitindo assim um maior controlo da dispensa, segurança e 

racionalização da terapêutica [5]. 

A preparação das malas de dose unitária é da responsabilidade do Técnico de 

Farmácia, sendo que a medicação é organizada por número de cama e nome do 

doente e cada um possui uma gaveta individualizada. 

Quando a medicação não é utilizada no período para o qual a mesma se 

destinava, o serviço é obrigado a fazer a devolução dos produtos aos serviços 

farmacêuticos nas gavetas nas quais foram rececionadas. 

No HFAR-PP, a DIDDU realiza-se nos serviços de Internamento de Cirurgia e 

Medicina Interna (para Cirurgia a mala vai às 12h e para Medicina Interna às 15h). As 

prescrições médicas chegam à farmácia de manhã e procede-se à sua validação. De 

seguida é realizada a distribuição da medicação pelas gavetas correspondentes. 

Durante o dia chegam as alterações e as altas hospitalares, sendo que no primeiro 

caso são efetuadas correções à medicação e no segundo a suspensão da mesma. 

Convém salientar que alguns produtos vão para os serviços fora das gavetas 

respetivas, devido ao seu tamanho, sendo colocada uma etiqueta na gaveta com a 

indicação “Tem medicação no exterior da gaveta”. Nas vésperas de feriados e fins-de-

semana, devido ao encerramento da farmácia, a medicação é enviada em quantidade 

suficiente para esses dias. (Anexo XIV) 

Este tipo de distribuição apresenta muitas vantagens como a redução de 

desperdícios, um melhor controlo dos prazos de validade, a diminuição de erros de 

administração, etc. No entanto, também apresenta algumas desvantagens 

nomeadamente a maior exigência de espaço, a necessidade de equipamento 

apropriado para reembalagem, a rotulagem e a distribuição. Juntam-se a estas 

desvantagens o facto de não ser praticada em todos os serviços, a sua disponibilidade 

prever uma rotatividade em ciclos de 24h e a possível existência de erros na 

prescrição, na interpretação da mesma e na identificação do doente [5]. 

Convém realçar que no funcionamento da DIDDU estão associadas as 

referências do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos, sendo que todos os 

medicamentos que não constem destes formulários ou que exijam justificação médica 

apenas são cedidos se for apresentada aos serviços a devida justificação. 

 

5.3. Distribuição de Medicamentos por Reposição de Stocks 

A Distribuição de Medicamentos por Reposição de Stocks serve para repor o 

stock fixo e controlado de PF que cada serviço possui, sendo que a reposição é feita 

periodicamente, conforme acordado entre farmacêuticos, médicos e enfermeiros dos 

respetivos serviços [5]. 
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Os medicamentos em stock variam de serviço para serviço sendo que têm que 

adaptar-se às patologias habitualmente tratadas nestes. A quantidade de cada 

medicamento é definida pelo seu consumo médio, pelo espaço de armazenamento 

disponível no serviço e pela quantidade considerada suficiente para o período 

compreendido entre as duas reposições. 

O pedido de reposição de stock é feito pelo enfermeiro responsável do serviço, 

após ter verificado o stock existente na enfermaria, sendo depois validado pelo 

farmacêutico e posteriormente aviado por um técnico de diagnóstico e terapêutica. 

Antes da medicação ser enviada para o serviço pelos auxiliares ou socorristas, o 

farmacêutico deverá conferi-la por amostragem [5]. 

No HFAR-PP, este tipo de distribuição é utilizado em praticamente todos os 

serviços para fazer a reposição de medicamentos, material (por exemplo: seringas, 

compressas, pensos, cateteres, etc), injetáveis de grande volume, antisséticos e 

desinfetantes e na distribuição de estupefacientes e psicotrópicos. A periodicidade 

deste tipo de requisições é mensal para todos os serviços, exceto para a Medicina 

Interna Internamento que é quinzenal para material e semanal, para os desinfetantes e 

antisséticos e injetáveis de grande volume e para o DCI que é quinzenal para ambos 

os casos. 

Há ainda a referir a existência dos Carros de Emergência nos diferentes serviços 

deste hospital, que contêm um stock de medicamentos e material que é reposto de 

acordo com este tipo de distribuição. Os carros de emergência além da medicação e 

material necessários para situações de emergência é muito importante que tenha um 

desfibrilhador. Estes carros devem ser mantidos operacionais, sempre 

selados/fechados, e devem estar sempre no local pré-definido sem qualquer obstáculo 

à sua mobilização. Sempre que o carro for utilizado, deve ser reposto o material o mais 

breve quanto possível verificando-se a “check-list” de todo o material e deve ser feito 

um registo na respetiva folha de abertura do carro, tal como está descrito na 

Orientação da DGS n.º 008/2011, de 28 de março. É de extrema importância a 

verificação mensal da validade dos medicamentos ou material pois, quando estes 

atingem os 3 meses do final do prazo, devem ser enviados aos SFH para efetuar a 

respetiva troca [13,14]. (Anexo XV) 

 

5.4. Distribuição de Medicamentos a Doentes em Regime Ambulatório 

A dispensa de medicamentos em regime ambulatório é aquela que é feita para 

doentes não internados quando o tratamento é feito no domicílio ou no hospital.  

Este tipo de distribuição resulta da necessidade de haver um maior controlo e 

vigilância em determinadas terapêuticas, em consequência do custo elevado dos 
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medicamentos ou dos seus efeitos secundários graves, assegurando a adesão dos 

doentes à terapêutica. Importante referir que a comparticipação destes medicamentos 

só é a 100% se forem dispensados pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares. 

A dispensa em ambulatório é muito importante tanto por razões de segurança 

(uma vez que em muitos casos estes medicamentos apresentam janelas terapêuticas 

estreitas e exigem uma monitorização frequente), como também por razões 

económicas devido ao custo associado a estes tratamentos [5]. 

Tal como em outros tipos de distribuição, existem vantagens e desvantagens. 

Nos aspetos positivos pode-se referir: redução dos custos relacionados com o 

internamento hospitalar uma vez que o doente pode continuar o tratamento no seu 

ambiente familiar; diminuição dos riscos inerentes a um internamento (ex.: infeções 

nosocomiais); melhoria da monitorização e acompanhamento dos doentes; 

minimização dos erros de dispensa de medicação e também uma melhor gestão de 

stock. Os aspetos negativos compreendem: uma maior necessidade de recursos 

logísticos e materiais e de recursos humanos qualificados (farmacêuticos); uma maior 

exigência de articulação com os serviços; e necessidade aumentada de stock de 

fármacos com custo elevado e com necessidade de condições especiais de 

conservação [5]. 

Para a distribuição em regime ambulatório é necessária a presença de 

farmacêuticos qualificados e dotados de formação específica para a dispensa, sendo 

apoiada por um sistema informático que permita obter informação sobre os 

medicamentos dispensados, os doentes, o diagnóstico, as reações adversas e 

também os custos relacionados com o tratamento (se não existir sistema informático, o 

controlo da medicação e o perfil farmacoterapêutico deve ser feito manualmente, em 

fichas individuais). Esta distribuição deve ser realizada em instalações reservadas 

para que a informação aos doentes seja feita de modo confidencial, isto é, deve haver 

uma sala de espera e uma sala para a dispensa e aconselhamento propriamente ditos. 

As instalações devem ter acesso exterior para os serviços farmacêuticos, de 

preferência em local acessível aos doentes e perto das consultas que estes 

frequentam [5,15]. 

O horário de funcionamento, deve estar alinhado com o horário das consultas 

externas para que o doente possa obter a medicação imediatamente após a consulta. 

Neste regime de ambulatório, a dispensa de medicação que não é de uso 

exclusivo hospitalar não é permitida, exceto quando na zona geográfica não exista 

farmácia comunitária; exceto quando, em situação de emergência individual ou 

coletiva (ex.: em casos de surtos), se apure não haver no mercado local os 

medicamentos necessários (nestes casos, a farmácia hospitalar tem de ter uma prova 
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da inexistência do medicamento que é confirmada por um carimbo na receita feito pela 

farmácia); e exceto quando as farmácias pertençam a Santas Casas da Misericórdia 

que já possuam alvará de venda ao público [5]. 

No HFAR-PP, a dispensa de medicação em ambulatório não é feita 

regularmente diretamente ao doente por parte dos farmacêuticos, havendo exceções 

onde existem 4 critérios de dispensa: 1) dispensa ao doente nos serviços 

farmacêuticos (exemplo da Capecitabina, ver parágrafo seguinte), 2) dispensa à UTA 

nos serviços farmacêuticos no dia do tratamento, 3) dispensa à UTA em SOS no dia 

do tratamento conforme protocolo e 4) obrigatória requisição de hemoderivados. 

(Anexo XVI) 

No caso específico da Capecitabina, o doente leva para casa uma mala com 

duas caixas, sendo cada uma sub-dividida em 7 compartimentos, correspondentes ao 

número de dias, que por sua vez se dividem em 2, de acordo com o número de tomas 

(de manhã e à noite). Deste modo, as 2 caixas asseguram a medicação necessária 

para o ciclo seguinte de 14 dias. Quando o doente se dirige aos SFH, numa primeira 

vez é feito o aconselhamento verbalmente pelo farmacêutico responsável, sendo 

esclarecidas todas as dúvidas que possam surgir. Além desta explicação, o paciente 

leva a mala com todas as indicações necessárias, bem como, os contactos telefónicos 

para situações de emergência. (Anexo XVII) 

 
 

6. Farmacotecnia 

Segundo o Ministério da Saúde, Farmacotecnia diz respeito ao setor dos SFH 

onde é efetuada a preparação de formulações de medicamentos necessários ao 

hospital e que não se encontram disponíveis no mercado [16]. 

Atualmente são poucos os medicamentos que se produzem nos hospitais, sendo 

que as preparações que se fazem, que devem assegurar segurança e eficácia, 

destinam-se essencialmente a [16]: 

 Doentes individuais e específicos como, por exemplo, fórmulas pediátricas; 

 Reembalagem de doses unitárias sólidas; 

 Preparações asséticas, de referir as soluções e diluições de desinfetantes; 

 Preparações estéreis ou citotóxicas individualizadas. 

Durante a semana que estagiei no Hospital de Santo António, as áreas a que 

tive acesso foram: Preparação de Não Estéreis, Preparação de Citotóxicos e Nutrição 

Parentérica. 
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6.1. Preparação de Não Estéreis 

Conforme acima referi, a preparação de não estéreis foi uma das áreas que 

pude frequentar e realizar no Hospital de Santo António. As preparações são 

efetuadas e embaladas por um Técnico de Farmácia, sendo supervisionadas por um 

Farmacêutico. 

A sala para a preparação de fórmulas farmacêuticas não estéreis contém uma 

bancada, armários com material de laboratório, armários com matérias-primas 

armazenadas por ordem alfabética e também um lavatório. (Anexo XVIII) 

As fórmulas farmacêuticas realizadas podem ser sólidas (ex.: papéis 

farmacêuticos), semissólidas (ex.: pomadas, cremes e pastas) e líquidas (ex.: 

soluções, suspensões e loções). 

Antes de cada preparação, o operador deve equipar-se com bata, luvas, 

máscara e touca, devendo sempre proceder à desinfeção das bancadas de trabalho 

com álcool. Deve também selecionar o material preciso, assim como as matérias-

primas necessárias e o material de embalagem. A preparação da fórmula farmacêutica 

deve ser consultada na respetiva Ficha de Preparação que indica toda a informação 

necessária para a sua manipulação [17,18]. 

A embalagem primária varia tendo em conta a preparação efetuada. Para 

cremes, pomadas e pastas são utilizadas bisnagas e boiões; para soluções e 

suspensões orais são usados frascos de vidro âmbar (tipo III), com rolha de rosca e 

sistema de segurança; para pós em papéis usa-se papel vegetal; e para pós em 

cápsulas utilizam-se cápsulas de gelatina do tamanho especificado pela Ficha de 

Preparação [18]. 

Durante os dias que estive no Hospital de Santo António, nesta área, pude 

realizar as seguintes fórmulas farmacêuticas:  

 Citrato de cafeína; 

 Solução substituta de saliva; 

 Papéis de dieta modular glucídica; 

 Solução oral de nifedipina; 

 Loção de banho de alfazema; 

 Suspensão oral de sildenafil; 

 Pós medicinais de espiramicina; 

 Solução oral de sacarose. 
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6.2. Preparação de Estéreis 

6.2.1. Preparação de Citotóxicos 

Os citotóxicos são medicamentos utilizados em doenças do foro oncológico, 

sendo também designados por fármacos antineoplásicos. Estes agentes têm como 

finalidade exporem as células tumorais a uma dose suficiente de fármaco, levando à 

destruição celular. 

A preparação de citotóxicos no HFAR-PP e no Hospital de Santo António é muito 

diferente, tanto a nível do responsável pela reconstituição dos citotóxicos, da sala de 

preparação e na validação do processo da preparação. 

Relativamente à diferença do responsável pela preparação dos citotóxicos, no 

HFAR-PP é feito por um enfermeiro, enquanto no Hospital de Santo António por dois 

farmacêuticos especializados.  

Quanto à sala de preparação, neste hospital a preparação é feita numa câmara 

de fluxo laminar localizada numa sala próxima à sala de administração de citotóxicos, 

havendo acesso e passagem por parte de outros profissionais afetos ao serviço. Já no 

Hospital de Santo António, a câmara de fluxo laminar está inserida numa sala 

designada de zona branca, sendo que a sala exterior é denominada de zona negra e a 

antecâmara que se situa entre estas duas é chamada de zona cinza. A zona branca é 

aquela área que é estéril onde é realizada a preparação dos citotóxicos, e a passagem 

dos fármacos, materiais e das preparações finais são feitas por uma porta de 

passagem própria; a zona cinza diz respeito à área não estéril, sendo acedida já com 

o calçado protegido e onde os operadores efetuam lavagem assética das mãos e se 

equipam com vestuário estéril (bata, luvas, touca e máscara); a zona negra é uma 

área exterior e não estéril, onde os operadores retiram os seus acessórios, vestem o 

fato cirúrgico e colocam os protetores de calçado, pisando apenas o chão na 

passagem para a zona cinza [19]. (Anexo XIX) 

Por último, em relação à validação do processo da preparação, no HFAR-PP os 

cálculos não são duplamente confirmados, ao contrário do que acontece no Hospital 

de Santo António onde há confirmação feita por dois farmacêuticos. 

No Hospital de Santo António foi-me dada a oportunidade de realizar a rotina 

completa de um farmacêutico na preparação dos citotóxicos, passando por todas as 

fases, desde a zona negra à zona branca. Para além disto, também pude preparar os 

tabuleiros que incluem a preparação de todo o material necessário para a execução da 

técnica (por exemplo, bombas infusoras), soros de diluição e fármacos utilizados para 

aquele doente. No tabuleiro também está presente uma mica com o protocolo e os 

respetivos rótulos. 
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6.2.2. Nutrição Parentérica 

A Nutrição Parentérica (NP) diz respeito ao fornecimento de nutrientes vitais por 

via endovenosa, tornando-se necessária quando não é possível administrar os 

nutrientes por via oral ou entérica. 

No Hospital de Santo António, pude assistir à manipulação das bolsas de NP, 

que devem ser estéreis. A preparação destas bolsas é efetuada em câmara de fluxo 

laminar, em sala com pressão positiva, mantendo-se a esterilidade da zona branca. 

(Anexo XX) 

As bolsas de NP preparadas, aquando a minha presença destinaram-se a: 

 Neonatos, sendo as bolsas preparadas ajustando-se às necessidades em 

macro e micronutrientes do recém-nascido, o que seria impossível com as bolsas 

comerciais. Aqui, existe uma Solução I (glucose, aminoácidos, oligoelementos, 

vitaminas hidrossolúveis) e uma Solução II (lípidos e vitaminas lipossolúveis), 

preparadas separadamente.  

 Adultos que necessitam de NP, utilizando-se nestes casos bolsas bi- ou 

tricompartimentadas comercialmente disponíveis, adicionando-se, quando necessário, 

oligoelementos e vitaminas. 

A preparação das bolsas de NP é efetuada por um farmacêutico que valida a 

prescrição e calcula a quantidade de cada um dos componentes a adicionar. 

Finalizada a preparação da bolsa, esta deve ser rotulada e sujeita a um controlo 

gravimétrico, ser pesada (verificando se está dentro dos intervalos estabelecidos) e, 

posteriormente, envolvida em folha de alumínio para proteção da luz [20]. 

 

6.3. Fracionamento e Reembalagem 

A reembalagem de medicamentos unidose é realizada com o intuito de garantir 

uma maior segurança e qualidade. 

No HFAR-PP, todos os medicamentos distribuídos em unidose apresentam na 

embalagem primária a sua DCI, dosagem, prazo de validade e lote, sendo necessário, 

por vezes, de ser feito manualmente. 

Também é feito outro tipo de reembalagem, caso das preparações 

medicamentosas fotossensíveis que são envolvidas em papel de alumínio. 

Além disso, também existe nos SFH uma máquina de reembalagem que permite 

a transcrição das informações necessárias. Se os comprimidos se mantêm no seu 

blister original o prazo de validade mantem-se, mas no caso de ocorrer manipulação, o 

prazo de validade passa para apenas 6 meses. (Anexo XXI) 
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7. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

7.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os Estupefacientes e Psicotrópicos são substâncias de extrema importância 

para a medicina já que as suas propriedades podem trazer benefícios terapêuticos a 

um número alargado de doenças, desde que usados de forma correta. Estes atuam ao 

nível do sistema nervoso central e aquando da sua dispensa são sujeitos a legislação 

específica, uma vez que podem causar dependência física e/ou psíquica, associadas 

ao elevado risco abusivo. 

O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, descreve todo o regime jurídico do 

tráfico e consumo de Estupefacientes e Psicotrópicos, e é regulamentado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro. O Decreto-Lei anteriormente mencionado 

relata os procedimentos de aquisição, armazenamento e condições de circulação 

destes medicamentos, que estão presentes nas tabelas I, II, III e IV anexas ao Decreto 

(excetuando a tabela II-A), sendo responsabilidade do farmacêutico todos esses 

processos, havendo um controlo rigoroso desde a sua receção até à sua dispensa 

[21,22]. 

No HFAR-PP, como já anteriormente referido, os Estupefacientes e 

Psicotrópicos estão armazenados num cofre com acesso restrito aos FH. A 

encomenda é feita ao LMPQF e as prescrições são feitas em impressos próprios. As 

prescrições são analisadas e devidamente preparadas por um FH, após chegarem à 

farmácia através de um enfermeiro do serviço que faz a requisição. A requisição feita 

ao LMPQF segue o modelo de requisição presente no Anexo VII aprovado pela 

Portaria n.º 981/98, de 8 de junho [23]. (ANEXO XXII) 

No Bloco Operatório, uma vez que é um serviço com necessidades superiores 

deste tipo de medicamentos, podem ser prescritas várias substâncias ativas por 

doente (Anexo XXIII). Para este serviço, as prescrições têm 3 vias onde o original e o 

duplicado ficam na farmácia por um período nunca inferior a 5 anos e o triplicado é 

devolvido ao serviço. Para melhor controlo da dispensa destes medicamentos para o 

Bloco Operatório, existem 4 blocos correspondentes às diferentes salas presentes 

nesse serviço (Sala A, B, D e Recobro). (Anexo XXIV) 

Nos outros serviços, as prescrições têm 4 vias: o triplicado e quadriplicado são 

devolvidos ao serviço, e as restantes vias são arquivadas na farmácia. 

Trimestralmente, os SFH devem enviar para o INFARMED todos os movimentos, 

isto é, registos de entradas e saídas dos Estupefacientes e Psicotrópicos, incluindo os 

nomes das substâncias, as quantidades que entraram, as saídas registadas com a 

identificação do médico prescritor, o nome do utente e dos farmacêuticos responsáveis 

pela dispensa e as existências atuais. 
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7.2. Hemoderivados 

Os Hemoderivados dizem respeito aos medicamentos derivados do plasma, 

incluindo a albumina humana, imunoglobulinas e fatores de coagulação. Este tipo de 

medicamento sofre um controlo muito apertado, uma vez que é de origem biológica, 

podendo acarretar vários perigos. Por isso, a sua aquisição, dispensa e administração 

está regulada pela legislação ao abrigo do Despacho Conjunto n.º 1051/2000, de 14 

de setembro [24]. 

De modo a garantir a rastreabilidade dos lotes, os SFH são responsáveis pelo 

registo rigoroso da identificação dos lotes, fabricantes e distribuidores dos 

medicamentos hemoderivados, assim como dos doentes que vão estar sujeitos à sua 

administração. 

A dispensa deste tipo de medicamentos apenas é feita mediante prescrição 

médica em fichas do modelo n.º 1804 agrupadas num livro exclusivo da Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, S.A., constituída por duas vias: “Via Farmácia” e “Via 

Serviço”. Ambas as vias são compostas pelos campos A e B preenchidos pelo médico 

e pelo campo C preenchido pelo farmacêutico. A “Via Serviço” possui ainda um campo 

D que deve ser preenchido pelo enfermeiro responsável pelas respetivas 

administrações (Anexo XXV). A “Via Farmácia” é reencaminhada para os SFH e a 

“Via Serviço” fica no serviço, anexada ao processo do doente. 

No HFAR-PP, a encomenda dos hemoderivados é feita ao LMPQF, tal como os 

restantes pedidos. 

 

7.3. Anti-infeciosos 

Os fármacos anti-infeciosos incluem os antibacterianos ou antibióticos, 

antifúngicos, antivíricos e antiparasitários [25]. Estes tipos de fármacos devem ter um 

controlo especial devido, essencialmente, ao aparecimento de resistências associadas 

a infeções nosocomiais, tornando-se cada vez mais difícil o tratamento de certas 

infeções, podendo aumentar a comorbilidade e mortalidade. O desenvolvimento de 

resistências é mais visível nas bactérias [26]. 

Cabe aos farmacêuticos monitorizar a prescrição, atendendo ao perfil do doente, 

ao local da infeção e à etiologia da doença. No que concerne aos antibióticos, deve 

escolher-se aquele que seja mais eficaz e que tenha um menor espetro de ação [24]. 

Em situações específicas de tratamento antibacteriano, como em casos de 

substituição da anca e do joelho, existem, no HFAR-PP, protocolos próprios (Anexo 

XXVI). A dispensa de antibióticos é feita através da DIDDU e se for com acção 

profilática é dispensado durante 3 a 5 dias, mas se for com objetivo de tratamento já 
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poderá ser dispensado pelo período máximo de 7 dias, exceto salvo nova indicação 

médica. 

 

7.4. Citotóxicos 

A produção de citotóxicos já foi descrita no ponto 6.2.1. deste relatório. 

A maior parte dos citotóxicos atuam através de diversos mecanismos de ação 

com os ácidos nucleicos, interferindo com a divisão celular, levando à morte das 

células. No entanto, também podem afetar as células não tumorais, levando a diversos 

efeitos secundários, pondo em causa a saúde do doente. Este tipo de medicamentos 

deve ter um controlo especial e deve ser usado de forma controlada, evitando a 

resistência à quimioterapia e assegurando a adesão à terapêutica por parte do doente. 

No HFAR-PP, os citotóxicos estão armazenados num armário específico, junto 

do Kit de emergência que contém material necessário para ser utilizado em caso de 

derrame. (Anexo XXVII) Este kit inclui:  

 1 Bata de proteção a citostáticos; 

 1 Par de luvas de proteção a citostáticos, tamanho M; 

 1 Par de luvas de proteção a citostáticos, tamanho L; 

 1 Meia máscara; 

 1 Óculos de proteção; 

 1 Par de luvas de proteção (405); 

 1 Par de Proteções para sapatos; 

 1 Instruções para utilização; 

 1 Informação do fabricante; 

 2 Sinais de emergência; 

 1 Saco grande para lixo nocivo, com fecho de pressão; 

 2 Sacos plano – PE – de proteção a citostáticos; 

 2 Panos superabsorventes; 

 1 Contentor Curver para vidros partidos; 

 2 Selos de saco; 

 1 Pá; 

 1 Pó Super Can-Z.  

Neste hospital, os doentes oncológicos realizam a quimioterapia na UTA, em 

regime de ambulatório, ou no Serviço de Medicina Interna, em regime de 

internamento. Os carcinomas mais usuais são do colo-retal, da bexiga, da próstata, da 

mama, do estômago e do pulmão. Existem diferentes protocolos utilizados para os 
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vários tipos de cancros como, por exemplo: XELOX (Anexo XXVIII), FOLFOX, 

FOLFIRI, etc.  

As prescrições médicas incluem o protocolo terapêutico, o quadro clínico do 

doente, o esquema a efetuar, o número de ciclos e a medicação de suporte à 

quimioterapia (antieméticos, anti-histamínicos, imunomodeladores, corticosteroides, 

fatores de crescimento estimulantes da hematopoiese, bifosfonatos, entre outros). 

(Anexo XXIX) 

Nestes casos, a dispensa da medicação é organizada semanalmente entre os 

SFH e a UTA e, quando acontece algo inesperado em que o doente deixa de fazer a 

terapêutica (devido a alta, falecimento ou por risco ao seu sistema imunitário), a 

medicação deve ser devolvida à farmácia. 

 

7.5. Gases Medicinais 

O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, no seu Artigo 149.º estabelece os 

Gases Medicinais como sendo um medicamento e definindo-o como “gases ou 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 contato com estes” [27]. 

Devido às suas propriedades, os gases medicinais têm algumas particularidades 

quanto ao seu armazenamento, distribuição e administração. 

Para o seu armazenamento, os gases medicinais podem ser acondicionados em 

cilindros ou reservatórios criogénicos, pressurizados e com a respetiva identificação do 

tipo de gás acondicionado. Devem ainda respeitar as seguintes condições de 

armazenamento [28]: 

 Espaço interior: instalações bem ventiladas e protegidas da humidade; 

 Espaço exterior: locais ventilados, protegidos da chuva, da luz direta do sol e 

da humidade. 

Os gases medicinais no HFAR-PP contemplam o sistema de produção de ar 

medicinal, o sistema de vácuo e a central de gases, constituída pelo reservatório 

criogénico de oxigénio líquido e pelo sistema de garrafas de inversão automática. 

Cabe aos SFH, entre outras funções, assegurar o controlo do prazo de validade 

dos cilindros existentes no hospital, bem como dos possíveis defeitos de corrosão dos 

mesmos, da sua limpeza e do armazém onde estes se encontram. Também devem 

controlar o consumo dos gases medicinais, adaptando-os ao seu consumo real. 
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8. Farmacovigilância 

Segunda a Organização Mundial de Saúde (OMS), farmacovigilância define-se 

como “o conjunto de atividade de deteção, registo e avaliação das reações adversas, 

com o objetivo de determinar a incidência, gravidade e nexo de causalidade com os 

medicamentos, baseados no estudo sistémico e multidisciplinar dos efeitos dos 

medicamentos” e, complementando, de acordo com o INFARMED, a farmacovigilância 

“visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em defesa do utente e da 

Saúde Pública” [29,30]. 

Isto é de uma extrema importância porque a introdução e autorização de um 

novo medicamento implica a realização prévia de uma série de estudos rigorosos 

(ensaios clínicos) que, além de fornecerem informação relevante acerca do seu perfil 

farmacológico, comprovam que possui segurança e eficácia aceitáveis. Estes ensaios 

clínicos permitem também detetar as reações adversas aos medicamentos (RAM) 

mais comuns. Nem sempre todas as reações adversas são detetadas na fase de 

ensaios clínicos pelo que existe uma ficha de notificação de suspeita de RAM, 

disponível do site do INFARMED, que serve para denunciar a suspeita de uma nova 

reação adversa, pelo profissional de saúde. (Anexo XXX) 

Para um bom funcionamento da farmacovigilância, foi criado o Sistema Nacional 

de Farmacovigilância em Portugal, em 1992, regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 

242/2002 de 5 de novembro, cujos objetivos principais são [31]: 

 Avaliar e identificar possíveis RAM; 

 Analisar a possível relação causa/efeito entre o uso do medicamento e o 

aparecimento de reações adversas; 

 Avaliar o perfil de segurança dos medicamentos, nomeadamente através da 

análise da relação risco/benefício; 

 Identificar situações de utilização inadequada ou abusiva de medicamentos, 

com possível impacto na avaliação dos respetivos riscos e benefícios. 

Todos os profissionais de saúde fazem parte do Sistema Nacional de 

Farmacovigilância, incluindo os farmacêuticos que têm como funções: 

 Assegurar que o medicamento dispensado é o prescrito e que vai ser utilizado 

de forma correta e segura; 

 Prevenir e/ou detetar precocemente suspeitas de RAM, notificando-as; 

 Aconselhar o paciente quanto aos possíveis riscos do medicamento 

dispensado; 

 Sensibilizar os outros profissionais de saúde relativamente à deteção, 

prevenção e notificação de RAM. 
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9. Outras atividades desenvolvidas 

9.1. Hemodiálise e Sistema de Tratamento de Águas 

No HFAR-PP visitei o serviço de hemodiálise (a hemodiálise permite remover as 

toxinas e o excesso de água no organismo, quando os rins estão comprometidos) e a 

zona do hospital onde é feito o tratamento de águas. 

Assim, no departamento de nefrologia assisti às rotinas do serviço de 

hemodiálise, acompanhada pelo enfermeiro chefe que me levou aos doentes sujeitos 

a hemodiálise, explicando-me o funcionamento das máquinas e como se procede ao 

início do tratamento e os cuidados a ter com o doente durante o mesmo. Neste tipo de 

procedimentos é muito importante não só a qualidade dos materiais utilizados pois é 

elevado o risco de infeções a que estes doentes estão sujeitos, como também a 

qualidade da água utilizada. 

Na visita à zona do sistema de tratamento de águas, constatei que a água é 

proveniente dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do Porto e é 

sujeita a vários processos físicos e químicos de tratamento para que a sua qualidade 

esteja nas condições perfeitas para a unidade de hemodiálise. A água é canalizada 

através de filtros anti-cloreto, filtros anti-cálcio, por filtros de carvão ativado e por um 

sistema de osmose inversa e por resinas, de modo a reduzir o número de iões e 

impurezas. Durante todo este percurso, a água é analisada quimicamente (ex.: nível 

do pH ou de carbonato) e é feito também um controlo físico (ex.: temperatura) e 

microbiológico. (Anexo XXXI) 

 

9.2. Reuniões com Delegados de Informação Médica 

No HFAR-PP, as reuniões com os Delegados de Informação Médica ocorrem 

dois dias por semana (3ª e 5ª feira), sendo necessária marcação prévia. 

Estas reuniões são importantes para o hospital, na medida em que são 

conhecidos novos fármacos. Além disso, podem ser feitas negociações no que diz 

respeito aos medicamentos e outros PF e também servem para obter relações de 

confiança entre os farmacêuticos e os delegados, tornando-se vantajoso para o 

hospital pois caso haja falha de medicamentos, muitas vezes são os delegados que os 

asseguram. 

Durante o meu estágio no HFAR-PP assisti a várias reuniões com delegados, 

designadamente com Care & Pharma, ELNOR, Generis, Etiopharma, OM Pharma, 

Bayer, Smith & Nephew e Roche. 
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9.3. Formações 

Durante o meu estágio no HFAR-PP participei em duas formações, uma palestra 

e um simpósio. Exemplo disto foram a formação da Clinical Key e da B. Braun, a 

palestra sobre o Ébola e o Simpósio da APTFeridas. 

A formação da Clinical Key, foi realizada num auditório do HFAR-PP onde foi 

explicado o funcionamento do site do Clinical Key, que é usado para pesquisas 

científicas, sendo necessário passwords que foram solicitadas aos profissionais do 

hospital. 

Na formação da B. Braun, acerca dos dispositivos médicos, foi demonstrado a 

diferença dos diversos sistemas de administração IV, incluindo os prolongadores, 

válvulas, filtros, spikes, entre outros. Foram também apresentados alguns produtos 

para a incontinência. 

A palestra sobre o Ébola foi ministrada, num auditório do HFAR-PP, por um 

médico local que demonstrou as características gerais do vírus, a sua transmissão e a 

sintomatologia desta doença. Realçou também as medidas necessárias tomar caso 

esta doença ocorresse neste hospital. 

Por último, o simpósio da APTFeridas (Associação Portuguesa de Tratamento de 

Feridas) que decorreu no Centro de Congressos da Exponor teve como tema principal 

“Infeção e Qualidade”. (Anexo XXXII) Este simpósio foi composto por diversas 

palestras em diferentes salas, sendo que as principais temáticas integrantes do 

programa foram: 

 Qualidade de vida no doente com ferida; 

 Custo da qualidade dos cuidados; 

 Indicadores de qualidade; 

 Novas guidelines de prevenção e tratamento de úlceras de pressão; 

 Abordagem à infeção na úlcera de perna; 

 Abordagem à infeção no pé diabético; 

  Catástrofes abdominais; 

 Feridas complexas; 

 Antisséticos vs antibióticos. 

Este simpósio foi muito útil para mim, uma vez que foram relatados temas sobre 

o tratamento de feridas, cuja informação não nos é ensinada na faculdade. 
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9.4. Trabalhos efetuados ao longo do estágio 

Ao longo do estágio foi-me proposto a realização de trabalhos semanais com a 

respetiva apresentação oral, sendo alguns propostos pelos farmacêuticos e outros 

escolhidos por mim. (Anexo XXXIII) Elaborei e apresentei os seguintes trabalhos:  

1. Nefrologia e terapêutica associada – IRC; 

2. Lúpus; 

3. Ébola; 

4. Dispensa de medicamentos em Ambulatório em meio hospitalar; 

5. Controlo da infeção em ambiente hospitalar – Bactérias Gram-negativas. 
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10. Conclusão 

Ao longo dos dois meses de estágio no HFAR-PP, tive a oportunidade de 

compreender o enquadramento profissional da atividade do farmacêutico a nível 

hospitalar. 

Este estágio contribuiu em muito para a minha formação académica, na medida 

em que complementou algumas falhas de formação na área da Farmácia Hospitalar, 

permitindo-me contactar com uma das possíveis saídas profissionais do curso de 

Ciências Farmacêuticas. Possibilitou-me também um primeiro contacto com o meio 

hospitalar, ficando a perceber melhor o funcionamento da Farmácia Hospitalar e a sua 

relação com os outros serviços do hospital. Deparei-me com vários medicamentos e 

outros PF que nunca tinham sido abordados durante o curso, tendo sido importante 

para o culminar da minha formação como futura farmacêutica. 

Pena que tenha sido por pouco tempo (dois meses dá apenas para conseguir 

uma visão global e genérica da atividade), mas o empenho, a vontade e a simpatia de 

todos aqueles que se envolveram nos ensinamentos que adquiri, permitiu colmatar a 

insuficiência temporal. 

Em jeito de conclusão, considero que este estágio foi uma experiência 

enriquecedora e gratificante, representando uma oportunidade para complementar e 

consolidar os conhecimentos previamente adquiridos, contribuindo para o meu 

crescimento pessoal e profissional. Assim, é notório que o estágio se revelou uma 

experiência com um balanço final muito positivo. 
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12.   Anexos 

 

ANEXO I – Área de Preparação da Dose Unitária 
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ANEXO II – Armazém I e II e corredor 
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ANEXO III – Balcão de ligação com o LMPQF 
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ANEXO IV – Análise ABC 
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ANEXO V – Parecer da CFT para um pedido de AUE 
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ANEXO VI - Requerimento de Medicamentos de AUE 
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ANEXO VII – Declaração de Farmacovigilância para um pedido de AUE 
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ANEXO VIII – Justificação Clínica para um pedido de AUE 
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ANEXO IX – Armazenamento dos medicamentos em gavetas 
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ANEXO X – Armazenamento dos produtos que necessitam de refrigeração  
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ANEXO XI – Cofre dos estupefacientes e psicotrópicos 
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ANEXO XII – Armário dos citotóxicos 
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ANEXO XIII – Impresso dos pedidos por Distribuição Clássica (Bloco 

Operatório) 
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ANEXO XIV – Malas de transporte da DIDDU 
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ANEXO XV – Carro de Emergência 
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ANEXO XVI – Dispensa da medicação em Ambulatório 
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ANEXO XVII – Dispensa da Capecitabina em Ambulatório 
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ANEXO XVIII – Sala de Preparação de Não Estéreis do Hospital de Santo 

António 
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ANEXO XIX – Zonas branca, cinzenta e negra da Preparação de 

Citotóxicos do Hospital de Santo António  
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ANEXO XX – Zonas branca, cinzenta e negra da Preparação de Estéreis 

(Nutrição Parentérica) do Hospital de Santo António  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Cinzenta 

 

 

 



 

- 53 - Ana Cláudia Lessa Pereira | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 54 - Ana Cláudia Lessa Pereira | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR 2014/2015 

ANEXO XXI – Máquina de Reembalagem 
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ANEXO XXII – Anexo VII aprovado pela Portaria n.º 981/98, de 8 de junho 
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ANEXO XXIII – Prescrições de Estupefacientes e Psicotrópicos para o 

Bloco Operatório 
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ANEXO XXIV – Blocos correspondentes às Salas do Bloco Operatório 

para dispensa de Estupefacientes e Psicotrópicos 
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4. Dispensa de medicamentos em Ambulatório em meio hospitalar  
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