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1. Introdução 

O estágio curricular é uma oportunidade única e valiosa para qualquer estudante aspirante a 

profissional de saúde, permitindo um primeiro contato com a atividade profissional. Possibilita uma 

experiência de aprendizagem mais acessível para o estagiário, podendo assim ajuda-lo a adaptar-se 

melhor à sua atividade profissional. 

Apesar da ideia geral de que a farmácia comunitária apenas serve para a dispensa de 

medicamentos, o seu papel na comunidade vai muito para além dessa função. Trata-se de um local 

onde o utente se pode dirigir para pedir conselhos e esclarecer dúvidas sobre os seus problemas de 

saúde ou a sua medicação, de forma rápida e gratuita. 

Assim, o farmacêutico que trabalha em farmácia comunitária permite agilizar o processo de 

diagnóstico e tratamento dos utentes, possibilitando uma primeira triagem das situações, e 

encaminhando para a consulta médica se necessário.  

Devido a esse papel desempenhado pelo farmacêutico, o utente consegue curar ou tratar a 

sua doença mais rapidamente e a um custo menor, traduzindo-se numa redução no gasto de 

recursos pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), e consequentemente, pelo país, tornando o 

farmacêutico uma mais-valia para todos os portugueses. 

2. Organização da Farmácia 

2.1. Localização e espaço físico da Farmácia 

A farmácia Tamar localiza-se em Fiães, na rua principal de Chousa de Cima, à face da 

estrada, devidamente identificada com a cruz verde iluminada. Na porta está afixado o horário e 

logo à entrada é visível uma fachada metálica com o letreiro de identificação e do respetivo Diretor 

Técnico. Dispõe de um espaço agradável, adequadamente iluminado e ventilado, estando 

devidamente assinalada a proibição de fumar no seu interior. Por outro lado, está equipada com um 

sistema de ar condicionado para garantir um ambiente devidamente climatizado. A sua entrada é 

acessível a todos os utentes, incluindo pessoas portadoras de deficiências motoras.  

A farmácia dispõe de uma área de atendimento ao público, de uma zona de receção de 

encomendas, de um escritório, de uma sala de atendimento personalizado onde se realiza o serviço 

“Check Saúde”, consultas de nutrição e podologia, um laboratório para preparação de manipulados, 

um vestiário e duas casas de banho, uma para os funcionários e outra para os utentes.  

O espaço exterior, todo envidraçado, permite a afixação de placares publicitários e a 

visualização do espaço público do seu interior. Destas, as que se destinam à publicitação de 

produtos são alteradas periodicamente, consoante as promoções e épocas do ano.  

Os espaços, interior e exterior são diariamente limpos, de modo a garantir uma boa higiene e, 

por conseguinte, assegurar um ambiente adequado à resposta das necessidades dos utentes.  
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A área de atendimento é constituída por um balcão principal com dois computadores, e um 

outro com apenas um computador. Ambos são envidraçados e estão equipados com sistema 

multibanco. Em toda a zona há armários onde estão expostos os produtos cosméticos e de 

puericultura de modo a tornarem-se mais visíveis e apelativos aos utentes.  

Entre a área de atendimento e de receção de encomendas, encontra-se um armário onde se 

arrumam os medicamentos de marca sujeitos a receita médica, medicamentos não sujeitos a receita 

médica, xaropes, genéricos e outros. Os medicamentos de marca sujeitos a receita médica estão 

dispostos nas gavetas por ordem alfabética. Os genéricos estão separados dos medicamentos de 

marca e ocupam a última fila do armário. Os medicamentos não sujeitos a receita médica, xaropes e 

soluções orais, sistemas transdérmicos, colírios, pilulas e produtos de uso vaginal estão também 

organizados por ordem alfabética, mas em gavetas específicas do armário. Atrás da área de 

atendimento, encontra-se uma zona onde se fazem a gestão e receção das encomendas e correção 

de receitas. Também nessa mesma área existem armários onde se armazenam os medicamentos 

comprados em grandes quantidades, e um armário onde estão dispostas as tiras e lancetas usadas 

para o controlo da diabetes (protocolo da diabetes) e um frigorífico.  

No frigorífico são guardados os produtos que necessitem de armazenamento a temperaturas 

entre os 2-8°C tais como insulinas e outros produtos como vacinas, hormonas. Os antibióticos, 

produtos fitoterapêuticos e produtos para alimentação especial estão também guardados em 

armários próprios nessa mesma sala.  

Os psicotrópicos e estupefacientes encontram-se organizados em gavetas próprias à parte dos 

restantes medicamentos. A sala onde se realiza o serviço “Check Saúde”, consultas de nutrição e 

podologia, é também o espaço onde se pode conversar calma e sigilosamente com o utente, quando 

necessário. No escritório, o diretor técnico da farmácia trata da gestão e dos assuntos de índole 

burocrática e administrativa.  

A Farmácia Tamar é um espaço agradável de promoção de saúde que disponibiliza aos seus 

utentes vários serviços essenciais, tais como: como a dispensa do medicamento, serviço “Check 

Saúde” (IMC, pressão arterial, medição da glicemia, colesterol, triglicerídeos, antigénio específico 

da próstata), promoção de saúde e proteção ambiental (Valormed). Para além destes serviços, os 

utentes da farmácia podem usufruir de consultas de nutrição (uma vez por semana), podologia 

(uma vez por semana), acupuntura (uma vez por semana) e de injeções. 

2.2. Horário de funcionamento 

A Farmácia Tamar encontra-se aberta todos os dias da semana. O horário de funcionamento 

de segunda a sexta é das 9:00h às 20:30h. Ao sábado, a farmácia encontra-se aberta das 9:00h às 

20:30h, e aos domingos e feriados das 9:00h às 13:00h. 
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2.3. Recursos humanos 

A farmácia é composta pela Farmacêutica Diretora Técnica (Dra. Olívia Magalhães), 

farmacêutica adjunta (Dra. Elisabeth Sousa), farmacêutica (Dra. Inês Magalhães) e por um técnico 

de farmácia (Pedro Sousa). Todos os funcionários da farmácia, quer farmacêuticos quer técnicos 

estão devidamente identificados com o crachá indicando o seu nome e titulo profissional.  

Neste espaço de apoio à saúde, o relacionamento entre todos os seus funcionários é próximo, 

e amigável. Todos colaboram, interagem, e trabalham em equipa para garantir a prestação do 

melhor serviço possível à população. 

3. Fontes de informação da farmácia 

A Farmácia Tamar possui uma biblioteca de apoio aos seus profissionais a que podem 

recorrer para sedimentar o seu nível de conhecimento, e informar-se, em caso de dúvida, 

relativamente a certas doenças, efeitos secundários, interações dos medicamentos, de modo a 

incrementar e garantir uma boa qualidade dos seus serviços.  

Na biblioteca encontram-se entre outros, o Prontuário Terapêutico, Farmacopeia Portuguesa 

IX, Formulário Galénico, Resumo das características dos medicamentos (RCM), Simposium 

Terapêutico, Índice Nacional Terapêutico, Manual de Antibióticos Antibacterianos, O livro de 

Medicamentos não Prescritos: Aconselhamento Farmacêutico, revistas especializadas, etc. s fontes 

de informação da biblioteca estão permanentemente atualizadas.  

Várias vezes, durante o meu estágio, recorri à biblioteca da farmácia, algumas por mera 

curiosidade outras por dúvidas que queria esclarecer. 

4. Gestão e administração da farmácia 

4.1. Sistema informático e SPharm 

Nos dias de hoje, o sistema informático é uma ferramenta imprescindível para uma boa 

organização, gestão e funcionamento da farmácia. A nível de equipamento eletrónico, a Farmácia 

Tamar dispõe de uma impressora, uma fotocopiadora, três computadores para executar o 

atendimento dos utentes, um computador para dar entrada das encomendas, um outro computador 

no scritório e um fax que permite o envio e receção de vários documentos.  

Todos os computadores estão equipados com o programa SPharm, fornecido pela 

empresa SoftReis. Este programa permite fazer a gestão do produto desde a sua entrada até 

à sua saída e de acordo com as suas especificidades. Na verdade, este desempenha um largo 

espectro de funções que auxiliam de modo muito representativo a atividade farmacêutica em 

diversos momentos: atendimento, encomendas (gestão e receção de encomendas), gestão e 



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas  2015/2016 

5 

Unidade Curricular Estágio 

regularização de devoluções, faturação, gestão de utentes (ficha de utentes), pesquisa e informação 

sobre os produtos existentes na farmácia (denominação comum internacional (DCI), nome 

comercial, aplicações terapêuticas), e gestão de produtos (controlo de prazos de validade, 

inventário, gestão de psicotrópicos e edição de produtos). 

A utilização de serviços informáticos possibilita uma melhor rentabilização de tempo, 

aumentar a segurança das operações, reduzindo a ocorrência de eventuais erros, quer aquando da 

dispensa do medicamento quer nas restantes operações. Por isso a ferramenta SPharm constituiu 

para mim um excelente auxiliar durante os quatro meses de estágio, quer no atendimento, quer 

quando tinha alguma dúvida relativamente a medicamentos, sobre a sua indicação terapêutica, 

contraindicações... 

4.2. Gestão e rotação de stocks 

A gestão adequada dos stocks, é um ponto fulcral para o bom funcionamento da farmácia. 

Aquela não deve ser feita por excesso, pois a compra descontrolada e excessiva de produtos pode 

conduzir ao desequilíbrio financeiro. Uma gestão por defeito conduzirá à rutura de stocks e 

consequentemente à insatisfação dos utentes, pondo em causa a função e objeto da farmácia. 

Na Farmácia Tamar, a gestão de stocks é executada equilibradamente, tendo em linha de 

conta o stock atual, capacidade de armazenamento e os prazos de validade, de modo a garantir a 

satisfação das necessidades dos doentes.  

A rotação de stocks consiste na renovação destes, em consequência da saída de produtos da 

farmácia. Para que haja equilíbrio é necessário que a gestão e rotação de stocks estejam em 

concordância, de modo a evitar-se quer uma rutura quer um excesso, garantindo assim o 

funcionamento em plenitude da farmácia. 

4.3. Fornecedores 

A escolha dos fornecedores é feita pelo diretor técnico tendo em conta determinados 

parâmetros de qualidade em conformidade com as boas práticas de distribuição. Alguns dos 

critérios avaliados pela farmácia para a escolha dos fornecedores são: preço dos produtos, 

cumprimento das condições e prazos de entrega, facilidades de pagamento e de devolução, 

descontos... 

5. Encomendas e aprovisionamento 

5.1. Envio, receção de encomendas e armazenamento dos produtos 

As encomendas são normalmente feitas através do programa informático ou pontualmente 

por telefone sendo, estes últimos, introduzidos no sistema informático no ato da entrega. 
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A receção e arrumo de medicamentos foram das primeiras tarefas que realizei. O que de 

início me pareceu trivial, contribuiu para um maior e melhor conhecimento dos medicamentos e 

outros produtos da farmácia, da sua disposição, ajudando a inteirar-me e a conhecê-los, assim como 

ao espaço onde trabalhava.  

Os medicamentos chegam à farmácia em contentores, acompanhados pelo guia de remessa e 

fatura. Assim, a primeira tarefa de quem receciona consiste justamente em verificar a adequação 

dos documentos ao produto que os acompanha. A receção é feita através da leitura ótica dos 

códigos de barras dos produtos. Ao dar-se entrada, é relevante uma particular atenção ao código do 

produto, preço de venda ao público (PVP), preço de compra, data de validade, e, quando 

necessário, proceder à sua atualização. A verificação da integridade da embalagem, da data de 

validade (maior ou igual a três meses) é essencial para o controlo dos respetivos prazos.  

No caso de produtos novos, nunca antes vendidos, a primeira tarefa consiste na criação da 

ficha do produto. Antes de terminar a receção da encomenda importa sempre verificar se o número 

de unidade e preço total estão de acordo com o que consta na fatura. Os produtos em falta, são 

solicitados a outro fornecedor. A fatura e a guia de remessa são arquivadas na farmácia. 

Posteriormente à receção arrumam-se os produtos nos seus respetivos lugares, tendo em conta o 

seu prazo de validade. 

5.2. Controlo de prazos de validade 

O prazo de validade é o período de tempo durante o qual a composição química do princípio 

ativo do medicamento exerce o efeito terapêutico pretendido, não se encontrando 

significativamente alterada.  

O prazo de validade dos medicamentos deve ser conferido regularmente. Todos os meses é 

impressa uma lista onde constam os produtos cujo prazo de validade expire no mês seguinte. Estes 

produtos são recolhidos e devolvidos ao fornecedor com uma nota de devolução anexada onde 

devem constar os motivos de devolução. 

5.3. Devoluções 

As situações, que conduzem mais comumente, à devolução de produtos por ao são: o fim do 

prazo de validade dos produtos e a entrega de medicamentos que vêm danificados ou que não 

correspondem ao que foi pedido. 

Nestes casos, os produtos são devolvidos ao fornecedor juntamente com uma nota de 

devolução. Estas notas são tiradas em triplicado de maneira a que duas sejam enviadas ao 

fornecedor juntamente com os produtos a devolver e uma fique arquivada na farmácia até 

regularização dos produtos em causa. Posteriormente, o fornecedor emite uma nota de crédito à 

farmácia. 
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5.4. Matérias-primas e reagentes 

As matérias-primas e reagentes são comprados às empresas fornecedoras e enviados 

juntamente com os medicamentos e produtos comprados. As matérias-primas destinadas a usar na 

preparação de manipulados são acompanhadas pelo respetivo Boletim de Análise, que comprova 

que estas cumprem as especificações exigidas para poderem ser usadas na preparação dos 

manipulados. Estes Boletins indicam o número de lote da matéria-prima e são arquivados na 

farmácia. 

6. Classificação dos produtos existentes na farmácia 

6.1. Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

Os produtos cosméticos são quaisquer substâncias ou misturas destinadas a uma utilização 

nas partes superficiais do corpo humano, como a epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios 

e órgãos genitais externos, ou nos dentes e mucosas bucais, com a finalidade de os limpar, 

perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou corrigir os odores 

corporais.(1) 

Na Farmácia Tamar estes produtos estão organizados em local bem visível de modo a atrair a 

atenção do utente. Os cosméticos constituem uma grande fatia dos produtos mais vendáveis 

podendo ser usados para fins terapêuticos ou estéticos. São exemplos de cosméticos disponíveis na 

farmácia, champôs, cremes, pomadas, pastas, loções, sabonetes, perfumes, desodorizantes, 

produtos de maquilhagens, batons, produtos anti-envelhecimento, anti-acne, dentífricos e 

colutórios.  

A este propósito, tive a possibilidade de participar em ações de formação que permitiram 

ampliar o meu conhecimento sobre esta gama de produtos, no sentido de, mais tarde, na minha 

atividade profissional, proporcionar um melhor aconselhamento ao utente. Para além da divulgação 

feita na farmácia de novos produtos, tive a oportunidade de participar no Curso Geral da Bioderma, 

no dia 17 de março de 2016, das 9:00h às 17:30h, no Hotel Porto Palácio. Nele aprendi muito sobre 

cosmética em geral, e sobre os produtos da Bioderma em particular.  

6.2. Preparações oficinais e magistrais 

Antes da era da industrialização, os medicamentos dispensados na farmácia eram preparados 

previamente pelo farmacêutico. Atualmente, a preparação destes medicamentos, não é tão comum, 

contudo ainda existem manipulados utilizados no tratamento de certas doenças. São medicamentos 

preparados em farmácias ou serviços farmacêuticos hospitalares através de fórmulas magistrais ou 

oficinais.  
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Segundo o estatuto do medicamento:(2) 

 Fórmula magistral é qualquer medicamento preparado numa farmácia comunitária 

ou serviço farmacêutico hospitalar segundo receita médica e destinado a um 

determinado doente;  

 Preparado oficinal é qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, numa farmácia de oficina 

ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente 

aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço.  

O farmacêutico é responsável pela preparação dos manipulados. Estes medicamentos 

apresentam vantagens farmacoeconómicas relativamente aos produtos produzidos pela indústria 

farmacêutica, e podem constituir uma alternativa ao tratamento de certas afeções.  

Na Farmácia Tamar, a preparação de manipulados não é uma prática muito frequente, pelo 

que durante o estágio não tive a oportunidade de preparar manipulados. No entanto, o laboratório 

encontra-se devidamente equipado para o efeito, caso seja necessário. 

6.3. Produtos destinados a alimentação especial 

Os produtos para alimentação especial são aqueles que devido à sua composição especial ou 

a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, são 

adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a indicação de que 

correspondem a esse objetivo.(3) 

Estes géneros alimentícios destinam-se essencialmente a pessoas cujo metabolismo se 

encontra perturbado (doença celíaca, diabetes), pessoas em condições fisiológicas especiais e que 

possam beneficiar com a ingestão controlada de certas substâncias contidas nos alimentos 

(grávidas, idosos) e lactentes ou crianças de pouca idade e de bom estado de saúde.(3) 

Na farmácia Tamar, os produtos para alimentação especial são essencialmente leites e papas 

para obstipação, cólicas, anti-regurgitante, sem lactose para crianças (anti-diarreicos), espessantes e 

preparados proteicos. 

6.4. Medicamentos homeopáticos 

Medicamentos homeopáticos são obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou 

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

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

pode ter vários princípios.(2) 

Segundo os princípios da homeopatia as substâncias que provocam os sintomas da doença 

em pessoas sadias ajudam a curar, quando administradas em quantidades muito diluídas a pessoas 

doentes que apresentam os mesmos sintomas.(2) 
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A Farmácia Tamar não possui em stock produtos homeopáticos, mas quando solicitados pelo 

utente, estes são pedidos ao fornecedor de modo a atender às necessidades dos utentes. 

6.5. Produtos fitoterapêuticos 

São preparados a partir de plantas ou de misturas com propriedades medicinais.  

A utilização de produtos fitoterapêuticos é o método terapêutico mais antigo da humanidade, 

sendo, cada vez mais, significativa a recorrência a estes produtos para combater os mais diversos 

problemas.  

A busca de produtos não industrializados, naturais e a crença que o uso destes está isento de 

riscos são das principais razões que conduziram à crescente procura destes.  

Este tipo de produtos terapêuticos são alvo de procura essencialmente para combater a 

fadiga, stress, ansiedade, para promover o emagrecimento, etc.  

A Farmácia Tamar dispõe de um vasto arsenal deste tipo de produtos, nomeadamente chás 

diversificados destinados a diferentes efeitos terapêuticos. 

6.6. Medicamentos veterinários 

São medicamentos veterinários todos os medicamentos destinados aos animais. Os grupos 

terapêuticos mais usados a nível veterinário e que se encontram disponíveis na Farmácia Tamar são 

antibióticos, antiparasitários destinados a uso interno (para combater os endoparasitas) e de uso 

externo (combater os ectoparasitas), vacinas e anticoncecionais.  

Na Farmácia Tamar a procura deste tipo de produtos não é muito frequente, provavelmente 

devido à sua localização geográfica. A farmácia situa-se numa zona de transição onde as pessoas 

não se encontram informadas relativamente a este tipo de produtos e à sua importância na proteção 

da saúde pública. Neste âmbito, o farmacêutico deve advertir o utente relativamente á importância 

de tratar, vacinar e desparasitar o seu animal, e do perigo da transmissão de zoonoses se não o fizer. 

6.7. Dispositivos médicos 

É considerado dispositivo médico qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, incluindo o software destinado pelo seu 

fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêutico e que seja 

necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no 

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

a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres 

humanos para fins de:(4) 

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

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

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

 Controlo da conceção.  

Os dispositivos médicos são classificados em função dos potenciais riscos inerentes à sua 

utilização, dos possíveis incidentes relacionados com as suas características e/ou funcionamento, 

duração do seu contacto com o corpo humano, de quão invasivo é o dispositivo e da anatomia 

afetada seu uso, como:(4) 

 Dispositivos de classe l: baixo risco;  

 Dispostivos de classe lla e lb: médio risco, sendo lla os dispositivos de baixo médio 

risco e IIb de alto médio risco;  

 Dispositivos de classe III: alto risco.  

A Farmácia Tamar tem em stock à disposição dos utentes, pulsos, meias, joelheiras elásticas, 

pensos oculares, algodão hidrófilo, ligaduras, compressas de gaze hidrófila esterilizadas ou não 

esterilizadas, adesivos oclusivos para uso tópico, pensos medicamentosos, material de penso para 

hemorragias nasais, termómetros com pilha, medidores de tensão com fonte de energia associada, 

testes de gravidez, equipamento para medição de glicémia, reagente tiras-teste para determinação 

da glicémia, glicosúria e cetonúria, canetas de insulina seringas com e sem agulha, frascos 

destinados à colheita de urina, fezes, expetoração, preservativos masculinos, etc. 

7. Dispensa de medicamentos 

7.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), prescrição 

médica e validação da mesma 

Os medicamentos sujeitos a receita médica são aqueles que:(2) 

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

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

 possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que 

se destinam;  

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

reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 destinem-se a ser administrados por via parentérica.  

A prescrição médica é feita através de receita médica que o utente apresenta na farmácia. É o 

elo de comunicação entre médico e farmacêutico.  

A prescrição eletrónica de medicamentos foi estabelecida como sendo uma prática 

obrigatória. Desta maneira, é possível atenuar a ocorrência de erros aquando da dispensa de 

medicamento, devido a dúvidas de caligrafia. No caso de receitas manuscritas, é obrigatório a 
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identificação pelo médico prescritor do regime de Exceção seguido da menção à alínea a que 

corresponde a situação excecional a) b) c) ou d) do nº 2 do artº9 da portaria nº198/2011.  

É dever do farmacêutico verificar se a receita cumpre os parâmetros obrigatórios, de modo a 

ser aceite como valida. Para tal, é necessário analisar se efetivamente tal acontece, se todos os 

campos estão devidamente preenchidos pelo médico e se aquela está dentro do prazo de validade.  

A receita médica é constituída por cabeçalho, corpo e rodapé. No cabeçalho constam, o 

número da receita, identificação do utente, regime do qual o doente beneficia, identificação do 

médico prescritor e respetiva especialidade e local de prescrição. No corpo da receita, vêm 

indicados os medicamentos prescritos, com a sua respetiva DCI e/ou nome comercial, a dosagem, 

forma farmacêutica, dimensão da embalagem, o número de embalagens prescritas e a posologia. 

Em cada receita médica podem ser prescritos no máximo quatro medicamentos diferentes, havendo 

um limite de quatro embalagens por receita. O rodapé da receita também deve ser inspecionado 

cuidadosamente. Nele deve constar, a assinatura do médico prescritor, data da receita e respetiva 

validade e a declaração da autorização ou não da dispensa de medicamentos genéricos.  

A receita eletrónica não renovável é válida pelo prazo de 30 dias a contar da data de emissão 

e a receita renovável é válida por 6 meses contados desde a mesma data de prescrição.  

Antes do fim do primeiro mês de estágio, comecei o atendimento ao balcão quando tinha um 

conhecimento adequado da farmácia, da disposição dos medicamentos e dos procedimentos. De 

início, senti-me um pouco inseguro, mas com o decorrer do estágio tornei-me cada vez mais 

autónomo, mais seguro e com maior à vontade. Sempre que rececionava uma receita médica, antes 

de dispensar os medicamentos que nela figuravam, procedia de acordo com os cuidados exigíveis, 

acima mencionados. 

7.2. Dispensa de antibióticos 

Os antibióticos são medicamentos que matam (bactericidas) e/ou impedem a proliferação e 

crescimento de bactérias (bacteriostáticos). Estes medicamentos apenas devem ser usados em 

doenças causadas por bactérias e não por vírus. A utilização irracional e intensiva de antibióticos 

tem conduzido ao aparecimento crescente de resistências a este tipo de medicamentos. A 

resistência aos antibióticos traduz-se na incapacidade de estes impedirem o 

crescimento/multiplicação e destruição bacteriana. As bactérias desenvolvem mecanismos, que as 

tornam capazes de neutralizar a ação do antibiótico e em caso de infeção, o organismo torna-se 

refratário ao antibiótico.  

Esta realidade constitui um problema emergente e uma grande ameaça para a saúde pública 

pois pode disseminar-se na comunidade. As bactérias resistentes podem ser transmitidas a 

indivíduos que nunca tomaram o antibiótico, tornando-se também eles resistentes. Assim, o 

problema pode alastrar e, em casos extremos, atingir uma dimensão incontrolável. Deste modo, 

impõe-se que uso de antibióticos seja devidamente controlado exigindo a sua dispensa 
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obrigatoriamente a apresentação de receita médica. Durante o estágio, quando fui interpelado pelos 

utentes que requeriam antibióticos mediante a apresentação de uma receita médica procurei adverti-

los relativamente aos perigos da administração inadequada de antibióticos, e instrui-los quanto ao 

uso correto destes, posologia, e tempo de tratamento. Esclareci-os da melhor forma, e para 

complementar escrevia na caixa as informações mais pertinentes (posologia, hora da toma, duração 

do tratamento...), assim como alertei-os para a importância de não parar o tratamento antes do 

tempo, e da ineficácia dos antibióticos no tratamento de infeções virais. A Farmácia tem a 

obrigação de intervir junto do doente, contribuindo para a proteção da saúde pública. 

Este será um dos temas que abordarei na parte II do relatório em maior pormenor, 

nomeadamente no que toca ao desenvolvimento de resistência a antibióticos. 

7.3. Medicamentos genéricos e sistema de preços de referência 

Os genéricos são medicamentos que apresentam a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem e indicação terapêutica que o medicamento original, que serviu de 

referência. São medicamentos, que não possuem marca comercial e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência foi demonstrada através de estudos de biodisponibilidade adequados.(2) 

Os medicamentos genéricos são facilmente reconhecidos através da sigla MG. São prescritos 

pelo médico pela DCI das substâncias ativas, seguida da dosagem e forma farmacêutica, podendo 

ser acrescentado o nome do respetivo titular da Autorização de Inserção ao Mercado (AIM) ou 

marca.  

Constituem uma alternativa vantajosa para o utente, pois apresentam a mesma qualidade, 

eficácia e segurança a um preço que pode ser inferior ao do medicamento original. O Preço de 

Referência (PR) corresponde à média dos 5 preços mais baixos dos medicamentos que fazem parte 

de cada grupo homogéneo, sendo a comparticipação, feita pelo estado, calculada com base neste 

valor.  

Cada grupo homogéneo é constituído pelo conjunto de medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado.(5, 6) 

7.4. Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e a sua 

dispensa 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica, como o nome indica, são medicamentos cuja 

venda não obriga à apresentação de uma receita médica.(2) 

É cada vez é maior a oferta de medicamentos não sujeitos a receita médica no mercado. 

Todos os dias, quando ligamos a televisão deparamo-nos com aliciantes estratégias publicitárias 

relativas a este tipo de medicamentos, que influenciam os pedidos dos utentes na farmácia. Nestas 

situações, o farmacêutico não se deve limitar a dispensar, mas sim intervir, e questionar o utente 
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relativamente ao seu estado clínico de saúde, se toma outros medicamentos, se padece de algum 

problema de saúde crónico, etc.  

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) quando tomados de forma 

consciente e controlada são benéficos e seguros para a saúde do utente, contudo, quando associados 

a outros medicamentos podem ser nefastos para o organismo. E preciso procurar avaliar o estado de 

saúde do doente, e, em casos mais graves e não passíveis de serem tratados com MNSRM, compete 

ao profissional do medicamento o discernimento para aconselhar o utente a ir ao médico.  

No caso de pessoas cujo sistema imunitário esteja mais debilitado, idosas, doentes crónicos, 

crianças e grávidas, aquele deve ser cauteloso, no seu aconselhamento e se necessário adverti-las a 

ir ao médico. Na venda de MNSRM, sempre procedi dessa forma, procurando avaliar a situação 

clínica concreta, através de algumas questões, como por exemplo: 

 Sintomas, localização, intensidade e duração; 

 Se já tinha efetuado algum tratamento e, em caso afirmativo, qual; 

 Se tinha alergias ou outras doenças;  

 Se tinha história familiar do mesmo problema; 

 Hábitos de vida. 

Mediante as respostas do doente, ponderava a melhor opção: dispensar o medicamento ou 

aconselha-lo a uma visita ao médico. Se achasse adequado e benéfico para o utente dispensar 

algum medicamento, fornecia-lhe as informações necessárias, como a posologia, horário da toma 

do medicamento, duração do tratamento, entre outras. Em suma, não fazia mais do que um estrito 

cumprimento dos meus deveres profissionais assentes na responsabilidade e tendo em vista o 

benefício do utente. 

7.5. Automedicação 

A automedicação corresponde à utilização de medicamentos por iniciativa própria do doente. 

Trata-se de uma prática utilizada, com alguma frequência, apesar dos perigos que pode acarretar. 

Por isso, o recurso a automedicação deve ser feito com responsabilidade 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, cabendo ao farmacêutico uma função 

essencial na orientação do doente aquando a dispensa do medicamento requerido, de forma a 

assegurar que aquela é feita de forma controlada e racional.(7) 

A administração abusiva de medicamentos, sem a prévia avaliação do médico ou 

farmacêutico, pode gerar problemas graves problemas de saúde, intoxicações medicamentosas, 

interações entre medicamentos... Nos grupos de pessoas mais suscetíveis como as grávidas, doentes 

crónicos, crianças, idosos a administração de medicamentos carece imperativamente de um 

conselho farmacêutico, ou de consulta médica. Para que tal aconteça, o estabelecimento de um elo 
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de confiança farmacêutico/utente constitui um fator essencial para uma consciencialização dos 

perigos inerentes à utilização abusiva de medicamentos.  

Assim, o farmacêutico não é nem pode ser um mero vendedor de medicamentos, é um 

profissional de saúde cuja intervenção pode ter grande impacto na saúde da comunidade. A 

farmácia tem um papel de grande relevância junto da população que serve, nomeadamente na faixa 

etária idosa que recorre frequentemente aos seus serviços. De facto, o farmacêutico é o profissional 

mais capacitado para orientar o utente relativamente ao uso dos medicamentos.  

Durante o estágio, fui por diversas vezes abordado por utentes que pediam determinados 

medicamentos, muitas vezes influenciados pelo que ouviam nos meios de comunicação. 

Estando relacionado com o desenvolvimento de resistências a antibióticos, este fenómeno 

será tratado novamente na parte II. 

8. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

8.1. Regras de aquisição e armazenamento 

São substâncias com extrema relevância para a medicina, que podem ser usados em diversas 

áreas terapêuticas, como psiquiatria, oncologia. Estes fármacos atuam sobre o cérebro, provocando 

alterações físicas e psíquicas quando usados de forma não controlada, podendo induzir dependência 

física e psíquica. Devido aos perigos associados ao seu uso, de forma abusiva, a sua prescrição e 

dispensa devem estar associadas a um regime legal específico obrigatório.(8) 

Este tipo de medicamentos está agrupado em tabelas:(9) 

 Tabela I: 

o IA: analgésicos narcóticos análogos dos alcalóides do ópio (acetorfina, 

alfacetilmetadol, benzilmorfina, etc.); 

o IB: coca, cocaína e ecgonina; 

o IC: cannabis. 

 Tabela II: 

o IIA: substâncias alucinogénicas, como mescalina, lisergina, etc.; 

o IIB: anfetaminas, como a metanfetamina; 

o IIC: hipnóticos barbitúricos, como o pentabarbital, e não barbitúricos, como a 

buprenorfina. 

 Tabela III: Preparações que apesar de serem derivadas de estupefacientes, não apresentam 

grande risco de uso e abuso. Derivados de codeína;  

 Tabela IV: Barbitúricos como o butobarbital, e benzodiazepinas, como o diazepam e 

clonazepam; 

 Tabela V: Ácido lisérgico, efedrina, ergotamina, ergometrina, etc.;  



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas  2015/2016 

15 

Unidade Curricular Estágio 

 Tabela VI: Solventes como acetona, tolueno, éter etílico, etc. 

As substâncias incluídas na classe I e II só podem ser fornecidas ao público mediante a 

apresentação de receitas médicas especiais. 

A aquisição e armazenamento dos psicotrópicos, é feita com precauções acrescidas 

relativamente aos outros produtos. Desde logo, o seu envio pelo fornecedor é realizado em 

embalagens à parte, de modo a uma melhor identificação. No momento de entrega os psicotrópicos 

a receber são acompanhados de duas requisições específicas do produto. O documento original é 

carimbado e rubricado pela diretora técnica, e entregue ao fornecedor. O duplicado fica arquivado 

na farmácia. Posteriormente são guardados num local à parte de modo a precaver eventuais desvios 

de produtos. Se, porventura, ocorrer o furto de medicamentos deste tipo, a farmácia deverá reportar 

imediatamente o sucedido à polícia e ao INFARMED. 

De 3 em 3 meses, são enviados ao INFARMED os documentos respeitantes aos 

psicotrópicos emitidos ao longo desse tempo.(9) 

8.2. Dispensa 

As receitas manuais (amarelas) especiais de psicotrópicos são constituídas por um original e 

dois duplicados onde devem constar os dados relativos ao médico, como nome, morada, nº de 

inscrição na Ordem dos Médicos, data e assinatura do médico. Os dados relativos ao doente (nome, 

morada, sexo, idade, nº do Bilhete de Identidade (BI) ou Cartão de Cidadão(CC)) e ao 

medicamento (nome comercial ou genérico, dosagem, forma farmacêutica, posologia, número e 

tamanho da embalagem) são de caráter obrigatório nas receitas.(8)  

As receitas especiais manuais têm que ser constituídas por um documento original e dois 

duplicados, sendo o original enviado para a Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN). 

Um dos duplicados é enviado para o INFARMED e o outro arquivado na farmácia.  

As receitas informáticas especiais de psicotrópicos são constituídas apenas por um original, 

sendo que após o aviar da receita são impressos dois talões de dispensa. Um dos talões é arquivado 

na farmácia e o outro enviado para o INFARMED.  

A prescrição de substâncias psicotrópicas ou estupefacientes não pode constar em receitas 

onde sejam prescritos outros medicamentos. É obrigatória a apresentação do BI ou CC de modo a 

identificar-se o adquirente. Durante a dispensa, o sistema informático reconhece os medicamentos 

como sendo psicotrópicos e estupefacientes e abre automaticamente uma tabela, cujo 

preenchimento é obrigatório para a finalização da dispensa. Nela constam os dados: 

 Médico; 

 Nome, morada e código postal do utente; 

 Nome, morada, código postal do adquirente; 

 Número do BI ou CC; 

 Idade. 
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Em suma, a receção, armazenamento e dispensa dos psicotrópicos é alvo de grande 

vigilância e obedece a parâmetros específicos, de modo a evitar extravios de medicamentos e 

situações de abuso e dependência.(8, 9) 

9. Medicamentos manipulados 

O laboratório da farmácia Tamar tem instalações adequadas e material necessário para a 

preparação de medicamentos manipulados. Este encontra-se equipado de acordo com a deliberação 

nº 1500/2004 de 7 de dezembro, sendo composto pelo equipamento mínimo obrigatório.  

A preparação dos manipulados, engloba uma série de normas de higiene que devem ser 

asseguradas, sendo a preparação da responsabilidade do diretor técnico da farmácia. 

O PVP do manipulado pelas farmácias é efetuado com base no valor dos honorários da 

preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem. 

10. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

10.1. Farmacovigilância 

A farmacovigilância visa a deteção, registo e avaliação das reações adversas a medicamentos 

e dispositivos médicos de modo a criar medidas para atenuar os riscos dos medicamentos.  

Os profissionais de saúde, médicos, farmacêuticos, têm um papel de extrema relevância na 

promoção da farmacovigilância. Ao farmacêutico recomenda-se um papel assíduo e interventivo 

junto do utente, procurando vigiar os doentes sob terapêutica de modo a identificar possíveis 

reações adversas ou suspeitas. Em caso destas, aquele ou o médico notificam as entidades 

pertencentes ao Sistema Nacional de Farmacovigilância, como Direção de Gestão do Risco de 

Medicamento ou as Unidades de Farmacovigilância.  

Estes dois profissionais são peças fundamentais no sistema da farmacovigilância, pelo que é 

relevante a sua cooperação. Assim, será possível otimizar o benefício dos medicamentos e 

minimizar os riscos a eles associados.(2, 10) 

10.2. Protocolo da Diabetes 

Como já foi referido neste relatório, os produtos abrangidos no protocolo da diabetes, 

encontram-se dispostos num armário próprio na Farmácia Tamar.  

O Protocolo da Diabetes foi assinado entre a Associação Nacional de Farmácias (ANF), a 

Ordem dos Farmacêuticos e dos Médicos e o Ministério da Saúde, de modo a apoiar os doentes 

diabéticos e a melhorar a acessibilidade das pessoas com diabetes, beneficiárias do SNS, a certos 

dispositivos médicos. Neste protocolo incluem-se as tiras-teste para a determinação da glicémia, 

cetonemia, cetonúria e as agulhas, seringas e lancetas destinadas a pessoas com diabetes. A 
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comparticipação do Estado no custo de aquisição é 85% do PVP das tiras-teste e em 100% do PVP 

das agulhas, seringas e lancetas destinadas aos utentes do SNS e subsistemas públicos.(11) 

10.3. Serviço “Check Saúde” 

O serviço “Check Saúde” prestado na Farmácia Tamar engloba a medição dos níveis 

glicémicos no sangue, triglicerídeos, colesterol total e índice de massa corporal (IMC). Este serviço 

visa a promoção da saúde e prevenção da doença, desempenhando um papel preponderante na 

deteção precoce de indivíduos de risco, de problemas de saúde, na monotorização e vigilância de 

doentes sob terapêutica, etc. 

Durante o estágio tive a oportunidade de medir níveis de glicémia, de colesterol e 

triglicerídeos. Antes de realizar a determinação destes parâmetros bioquímicos no sangue 

certificava-me que o utente estava confortável e relaxado e desinfetava-lhe a polpa do dedo com 

álcool a 70% e deixando secar. De seguida picava o dedo com uma lanceta, recolhia uma gota de 

sangue capilar com a tira do teste e lia o resultado no aparelho adequado. No final de cada medição 

de parâmetros bioquímicos do sangue e da pressão arterial, preenchia e entregava ao utente um 

cartão próprio da farmácia, com os respetivos valores [Anexo A], para que, quando o utente fosse 

ao médico, este tivesse o registo de todas essas medições, e pudesse verificar se o tratamento 

instituído, quando era o caso, estaria realmente a surtir o efeito pretendido. Posteriormente, 

aconselhava o utente mediante o resultado da determinação.  

O parâmetro que medi com mais frequência foi a pressão arterial, dado serem várias as 

pessoas, grande parte delas medicadas, que o solicitavam regularmente.  

10.3.1. Medição da pressão arterial 

É a pressão que o sangue exerce na parede das artérias durante a sua circulação.  

Entende-se por hipertensão arterial, a elevação da pressão arterial para números acima dos 

valores considerados normais, estando frequentemente associada a consumo excessivo de sal, 

ingestão inadequada de álcool e de bebidas com cafeína, tabagismo, excesso de peso, 

incumprimento da medicação, etc.  

A hipertensão arterial é uma das principais causas de morte e morbilidade no nosso país, 

estando associada a várias doenças como acidente cardiovascular cerebral (AVC), insuficiência 

cardíaca, enfarte do miocárdio, insuficiência renal, entre outras. 

A medição da pressão arterial é simples e rápida através de equipamentos automáticos. 

Durante a medição o utente deve estar sentado, relaxado, com o braço pousado e não deve falar. Os 

valores de pressão arterial considerados normais são 120 (pressão sistólica) e 80 (pressão 

diastólica) mmHg, sendo que não devem ultrapassar os 140 e 90 mmHg, respetivamente.(12) 
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10.3.2. Medição da glicemia 

A glicemia é a quantidade de açúcar no sangue. A medição deste parâmetro tem um papel 

fundamental na monotorização dos níveis de glicose do sangue. Este serviço permite a 

identificação precoce de indivíduos diabéticos ou pré diabéticos, e no controle e acompanhamento 

de doentes diabéticos.  

A Diabetes constitui um grave problema de saúde pública e consiste na incapacidade de 

produção de insulina ou na perda da sensibilidade para ação desta. Esta doença metabólica é 

caracterizada por uma hiperglicemia crónica, que pode evoluir ao longo dos anos para 

complicações vascular, neuropáticas e nefropáticas. 

A educação do utente face a esta doença e a vigilância controlada dos níveis de glicémia são 

fulcrais no controlo da doença, na prevenção ou retardamento de possíveis complicações tardias 

que possam comprometer severamente a qualidade de vida do doente.  

Um indivíduo é considerado diabético quando apresenta um dos seguintes casos: 

• Glicemia em jejum ≥126 mg/dl; 

• Sintomas clássicos + Glicemia ocasional ≥200 mg/dl; 

• Glicemia às 2h na Prova de Tolerância à Glicose Oral ≥200 mg/dl(13) 

10.3.3. Medição do colesterol total 

A determinação do colesterol total é importante na identificação precoce de indivíduos em 

risco de doença cardiovascular. Este teste não é afetado pela ingestão de alimentos, podendo ser 

feito a qualquer hora do dia. É rápido, económico e indolor.  

Os valores de colesterol total devem ser sempre <190 mg/dl.(12) 

10.3.4. Medição de triglicerídeos 

As concentrações elevadas de triglicerídeos estão associadas a diversas patologias como, 

doenças cardiovasculares, diabetes, síndroma nefrótico, pancreatites. 

O teste é simples, rápido e indolor, devendo ser feito em jejum, pois ao contrário do 

colesterol total, os níveis de triglicerídeos são influenciados pela ingestão de alimentos.  

São considerados níveis de triglicerídeos normais quando se encontram <150 mg/dl.  

A medição do colesterol total e triglicerídeos consiste na recolha de uma gota de sangue 

capilar, e leitura através de tiras de teste específicas.(12) 

10.3.5. Cálculo do Índice de Massa Corporal 

O IMC traduz a relação entre o peso e a altura, sendo calculado pela seguinte fórmula: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 (𝐼𝑀𝐶)  =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2 (𝑚)
 

Parâmetros: 

• Baixo peso: <18,5  
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• Peso normal: 18,5-24,9  

• Pré Obesidade: 25-29,9  

• Obesidade Classe I: 30,0-34,9  

• Obesidade Classe II:35,0-39,9  

• Obesidade Classe III: >40 

O IMC constitui o parâmetro mais frequentemente utilizado para avaliação do excesso de 

peso e obesidade das pessoas, sendo um indicador importante visto que o excesso de peso está 

intimamente ligado à hipertensão, níveis de colesterol elevados e diversas patologias como 

tromboses, doenças cardíacas, diabetes, etc. 

O diálogo entre o farmacêutico e o doente é uma peça essencial para a prestação de um bom 

aconselhamento farmacêutico. Relativamente ao serviço “Check Saúde”, o farmacêutico necessita 

de conhecer os hábitos de vida do utente, saber se tem uma alimentação equilibrada, se fuma, se 

pratica desporto, se toma algum tipo de medicação, de modo a identificar possíveis causas 

relacionadas com o aumento dos parâmetros. Mais, enquanto profissional de saúde, é sua função 

consciencializar e advertir os utentes relativamente aos perigos inerentes a elevados níveis de 

colesterol, triglicerídeos, glicémia, pressões arteriais elevadas, e IMC fora dos parâmetros 

considerados normais.  

Enquanto farmacêutico estagiário, procurei responsabilizar os utentes relativamente à 

relevância da monotorização periódica de parâmetros como colesterol, triglicerídeos, pressão 

arterial no decréscimo da probabilidade de aparecimento de certas doenças. A medição regular 

destes é da maior importância, pois estes são silenciosos e raramente apresentam sinais e sintomas 

quando em níveis anormais.  

Sempre que achei necessário aconselhar o utente a implementar uma série de medidas para 

garantir uma melhor manutenção da sua saúde, como por exemplo:  

 Prática de exercício frequente, de acordo com as capacidades do utente;  

 Ingestão de frequente de água, e moderada de álcool;  

 Deixar de fumar (se for o caso);  

 Alimentação quantitativa e qualitativamente equilibrada, sem excessos de sal.  

No caso de utentes hipertensos, diabéticos, com níveis elevados de colesterol e triglicerídeos, 

procurei informá-los da importância do cumprimento da medicação e, no caso de utentes 

automedicados, dos possíveis riscos acrescidos à toma de medicamentos por iniciativa própria e 

não prescritos pelo médico.(14) 

10.3.6. Teste de gravidez 

Na farmácia os testes são feitos utilizando testes imunocromatográficos, sandwich, que 

detetam a presença ou não da Gonadotrofina Coriónica Humana (GCH) que utiliza anticorpos 

monoclonais. 
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A GCH é uma hormona secretada pelas células trofoblásticas da placenta que surge na urina 

e no soro 8 dias após a fecundação. Constitui um marcador específico e sensível da gravidez.  

O teste é constituído por uma tira de nitrocelulose, com o poço onde se coloca a amostra, e a 

janela do controlo e resultado. A amostra é colocada no teste e migra ao longo da tira reativa até 

alcançar o anticorpo anti-GCH. Se a hormona estiver presente reage com os anticorpos formando 

um complexo anticorpo-antigénio. Neste caso, resultado positivo aparecerá uma linha colorida na 

janela do controlo e do resultado. Se o resultado for negativo, a linha colorida apenas se 

desenvolverá na janela do controlo. 

Para além de ser um teste bastante fiável devido à especificidade da HCG, também tem a 

vantagem de ser simples e rápido (10 minutos). Apesar de poder ser feito na farmácia com o 

acompanhamento de um farmacêutico, é bastante mais comum o farmacêutico explicar como usar o 

teste de gravidez e o utente realiza posteriormente o teste em casa. 

10.4. Valormed 

A Farmácia Tamar aderiu aos serviços da Valormed, uma sociedade responsável pela gestão 

e recolha de resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso. Trata-se um sistema autónomo, 

com um papel essencial na promoção da saúde pública.  

Uma eliminação de medicamentos semelhante à do lixo comum, tem um impacto 

extremamente prejudicial para o ambiente. Assim sendo, cabe à farmácia instruir os seus utentes 

relativamente às consequências ecológicas inerentes à eliminação incorreta de medicamentos e 

incita-los a devolver os medicamentos fora de prazo ou que já não usam.  

Os medicamentos devolvidos são depositados num contentor da Valormed sendo levados 

posteriormente para uma adequada destruição.(15) 

10.5. Recolha de radiografias usadas 

A Farmácia Tamar colabora no programa da Assistência Médica Internacional (AMI), com a 

recolha de radiografias para reciclagem, contribuindo para a angariação de fundos para ajuda 

humanitária e para a proteção do ambiente.  

Esta campanha decorre uma vez por ano, normalmente em maio.(16) 

11. Contabilidade e gestão da farmácia 

11.1. Processamento de receituário e faturação 

As receitas são corrigidas ao longo do mês e agrupadas em lotes de 30 de acordo com o 

organismo responsável pela comparticipação. Quando os lotes estão completos, imprime-se o 

verbete de identificação que é enviado juntamente com as receitas.  
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No verbete de identificação, consta o nome e código da farmácia, plano de comparticipação, 

número sequencial do lote, quantidade de receitas e de etiquetas, data (mês e ano), importância 

total do lote correspondente aos PVP, valor pago pelos utentes e valor total das comparticipações.  

Cada lote é obrigatoriamente constituído por 30 receitas, salvo o último lote de cada mês, o 

qual pode eventualmente conter um número menor. O fecho dos lotes é feito no último dia do mês, 

e o envio do receituário processa-se até ao dia 10 do mês seguinte. Os lotes pertencentes ao SNS 

são enviados para a ARSN, acompanhados pelo respetivo verbete de identificação, e pelos 

triplicados do resumo mensal dos lotes e da faturação mensal. São devolvidas à farmácia duas 

cópias de cada documento, sendo um deles arquivado na farmácia e o outro reencaminhado para a 

ANF. 

Os lotes de receitas correspondentes a outros organismos de comparticipação, são enviados 

para a ANF, com os respetivos verbetes de identificação anexados e com três cópias do resumo 

mensal de lotes e da faturação mensal.  

As receitas que não estejam de acordo com os requisitos exigidos (Preço cobrado não 

correspondente ao preço máximo autorizado do medicamento, data de validade expirada, troca de 

medicamentos, falta da assinatura e vinheta do médico, troca de medicamentos) são devolvidas às 

farmácias, acompanhadas pelo motivo de devolução. Esta pode corrigir a receita ou então assumir o 

prejuízo e perder o valor de comparticipação da mesma. Quando a ANF envia o valor 

correspondente às receitas não aceites, a farmácia pode contestar a decisão, através do 

preenchimento e envio de um formulário do tratamento de receituário do SNS.  

Posteriormente a ANF reenvia a documentação para os respetivos organismos até dia 15 de 

cada mês. A ANF responsabiliza-se pelo pagamento antecipado do valor da comparticipação às 

farmácias. No final das entidades conferirem as receitas, pagam à ANF. 

Na Farmácia Tamar a correção de receitas é executada pela farmacêutica adjunta, a Dra. 

Elisabeth Sousa.(17) 

11.2. Estudo de incidência do receituário 

Na Farmácia Tamar os organismos de comparticipação mais frequentes são o 01, regime 

geral do SNS, e 48, que corresponde ao regime de pensionistas do SNS.  

Há ainda outros organismos menos representados na farmácia, como é o caso dos Serviços 

de Assistência Médico-Social. 

12. Relação entre farmacêutico e médico 

Como já salientei, os farmacêuticos e os médicos são pedras basilares na prevenção e 

promoção da saúde da comunidade, sendo a cooperação e comunicação entre ambos, fulcral para a 

prestação de um bom serviço de saúde.  
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Nem sempre a comunicação entre estes dois profissionais é a ideal, havendo certos atritos e 

disputas de hierarquia entre ambos. Estas barreiras necessitam de ser derrubadas, pois um bom 

entendimento entre as partes, contribuirá para a melhoria e complemento da prestação de serviços 

de ambos.  O farmacêutico enquanto profissional do medicamento, e o médico como profissional 

do diagnóstico e da doença devem aliar-se, no sentido de garantirem o benefício do utente. 

13. Interação com o utente e aspetos de comunicação e imagem 

A farmácia é o espaço de saúde onde o doente encontra mais informação relativamente ao 

medicamento e à sua terapêutica. A comunicação com o utente é essencial, para a promoção do uso 

racional dos medicamentos e na responsabilização pela sua saúde.  

Assim sendo, o farmacêutico deve procurar estabelecer uma relação próxima com o utente, 

respondendo a todas as suas necessidades e dúvidas, sabendo ouvir e aconselhar. Para o efeito, 

importa demonstrar confiança, interesse e tolerância, estabelecendo empatia com o utente. Uma 

imagem cuidada e uma postura séria e frontal, de modo a deixar transparecer a sua disponibilidade 

e recetibilidade para comunicar e aconselhar o doente são também ingredientes essenciais. 

A linguagem é um aspeto da maior importância, na comunicação com o utente. Esta deve ser 

clara, cuidada e adequada ao seu nível sociocultural. Muitas vezes, nomeadamente com pessoas 

idosas, a informação oral não é suficiente, devendo-se recorrer também à escrita. Para além de 

dialogar, a uma velocidade pausada e com um tom de voz adequado, o farmacêutico pode e deve 

escrever na embalagem exterior do medicamento, a posologia, e o uso terapêutico deste, de modo a 

garantir a captação da informação por parte do utente. 

Nestes quatro meses de estágio, tive o cuidado de assumir esta postura no sentido de 

proporcionar aos utentes este modo de estar, plenamente consciente de que tal constitui uma base 

segura de uma profissão que pretendo abraçar em toda a sua plenitude. 

14. Boas práticas de farmácia 

As Boas Práticas de Farmácia (BPF) correspondem à prática da farmácia que responde às 

necessidades da população que recorre aos serviços farmacêuticos, no sentido de oferecer cuidados 

de saúde otimizados e baseados na evidência. Estas práticas englobam uma série de medidas a 

implementar relativas à qualidade e segurança dos serviços aí prestados e dos medicamentos e 

produtos disponibilizados de modo a contribuir fundamentalmente para a qualidade de saúde do 

utente. Trata-se de um processo aberto e dinâmico, passível de alterações, sempre em ordem a uma 

melhoria qualitativa dos referidos serviços.  

Este sistema visa otimizar a intervenção das farmácias e dos farmacêuticos no sistema de 

saúde, de modo a privilegiar o utente e responder às suas necessidades.  
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As BPF envolvem normas relacionadas com a instalação e equipamentos, de modo a que 

aquela possua a estrutura necessária à prestação dos seus serviços. Importa que as suas instalações 

garantam o acesso de todos os utentes incluindo crianças, idosos e utentes portadores de 

deficiência. Assim, a farmácia deve reunir condições que garantam o armazenamento adequado das 

matérias-primas, medicamentos e produtos farmacêuticos e que permitam o atendimento 

profissional aos seus utentes. Para além do espaço físico, as BPF englobam normas sobre a 

dispensa de medicamentos prescritos, cedência de medicamentos com indicação farmacêutica e em 

automedicação.(18)  

Durante o estágio, fui tentando assimilar e aplicar essas boas práticas que me foram sendo 

incutidas. Neste sentido, coloquei todo meu empenho tanto na entrada e armazenamento de 

medicamentos como no atendimento do utente. No atendimento ao público procurei sempre 

responder às suas necessidades da melhor forma, quer em casos de prescrição médica quer na 

dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica. Tenho plena consciência de que, durante o 

ato farmacêutico, fui uma pessoa empenhada, acessível e prestável de acordo com as circunstâncias 

e necessidades específicas de cada utente, embora ciente de que tenho um longo caminho a 

percorrer. Todavia, sei que se aprende fazendo. Procurei ainda contribuir para o uso racional do 

medicamento. 

Portanto, o estágio constituiu uma etapa fulcral para a minha formação, deu-me 

conhecimentos práticos essenciais para a minha futura atividade, no sentido de me tornar um 

profissional digno, à altura das exigências que a mesma suscita. 

15. Conclusão 

Findo o meu período de estágio, sinto-me mais desenvolvido enquanto profissional de saúde. 

Aprendi muito sobre o papel do farmacêutico na comunidade e sobre a gestão de uma farmácia. 

Pude contactar diretamente com os utentes, aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso na 

hora de responder a questões colocadas pelos mesmos, conhecer novos medicamentos e aprender 

vários detalhes sobre medicamentos mais antigos.  

Por outro lado, este estágio permitiu-me ter o primeiro contato com a parte mais burocrática 

e administrativa de uma farmácia, desde a receção das encomendas até à gestão do stock dos 

medicamentos. 

O ambiente foi muito agradável e descontraído, e os meus colegas e orientadora 

demonstraram sempre disponibilidade para me ajudar e aconselhar, sem esquecerem de me chamar 

à atenção sempre que cometia um erro, o que também foi essencial no meu processo de 

aprendizagem. 

Lamento apenas o curto espaço de tempo em que estive na farmácia. Apesar de sentir-me um 

profissional mais capaz, sinto também que muito ficou por aprender, e que ainda tenho muito que 
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progredir, aliás como qualquer farmacêutico ou não estivesse esta área em permanente evolução, 

exigindo o mesmo de nós. 

Por tudo isto, considero ter sido uma experiência positiva e valiosa para mim, e com certeza 

também o será para qualquer futuro farmacêutico.  
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PARTE II
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1. Depressão 

1.1. Seleção do tema 

Durante o meu estágio, fui-me apercebendo cada vez mais do impacto que a depressão tem 

na vida da comunidade onde me inseri, nomeadamente no que se refere ao elevado número de 

pessoas afetadas por este problema. Não se tratando de um facto novo para mim, uma vez que 

somos alertados para a atual magnitude desta doença em Portugal durante o curso, o contato direto 

deu-me outra perspetiva sobre o assunto, tornando-o mais real aos meus olhos. 

Por isso, resolvi abordar este tema para esclarecer a comunidade sobre possíveis dúvidas 

sobre o mesmo. Mais ainda, tentei focar-me em pessoas que não têm ou que estão agora a começar 

a mostrar sintomas de depressão sem o saber. Escolhi esta abordagem pois estas pessoas costumam 

ter pouco contato com a doença, e por isso tendem a não a saber detetar nem como atuar caso o 

façam. Daí que tenha tentado explicar o que se pode estar a passar, caso se detetem possíveis 

sintomas, como aconselhar o que fazer, caso se desconfie de um caso de depressão. 

Os folhetos informativos [Anexo B] permitiram não só a compilação da informação, como 

também a entrega dessa informação aos utentes. Assim, tê-la-ão sempre à mão, podendo ainda ler e 

assimilar com calma. No entanto, nem toda a informação coube nos panfletos, pelo que coloquei a 

ressalva de que se tivesse alguma questão não esclarecida pelos mesmos, que o utente poderia e 

deveria contatar o seu farmacêutico ou médico. 

1.2. Introdução 

Quando uma pessoa sofre de depressão, passa por períodos de maior melancolia, fadiga e 

baixa autoestima, sendo que mesmo atividades que antes davam prazer passam a ser consideradas 

como aborrecidas. No entanto, este estado psíquico deve piorar ou manter-se por duas ou mais 

semanas para que seja realmente considerada uma depressão e não apenas uma alteração passageira 

do humor do indivíduo. 

Estima-se que entre 10% a 15% da população mundial sofra de depressão todos os anos. 

Trata-se por isso de um dos problemas de saúde mais comuns da sociedade atual.(19) 

É uma doença mental que pode ser debilitante sem o tratamento e aconselhamento devidos, 

conseguindo mesmo levar ao suicídio em casos extremos, pelo que o farmacêutico desempenha um 

papel muito importante na melhoria da qualidade de vida de utentes depressivos ou pré-

depressivos.(20, 21) 

1.3. Mecanismo 

O mecanismo pelo qual se desenvolve a depressão ainda não está bem compreendido. 

Devido ao efeito benéfico e ao mecanismo de atuação dos medicamentos usados no tratamento da 

mesma, tinha-se a ideia de que decorria de um desequilíbrio nas monoaminas (como a serotonina e 
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a noradrenalina). Esta teoria tem o nome de “Hipótese das Monoaminas”.  No entanto, esta 

hipótese tem vindo a ser cada vez mais contestada, pois não consegue explicar certas 

peculiaridades, como o intervalo de tempo que decorre desde que se inicia o tratamento até à 

observação dos efeitos desejados. Mesmo assim, não foi completamente descartada, pelo que é 

relevante referi-la neste âmbito. 

Sucintamente, e de acordo com a “Hipótese das Monoaminas”, nas sinapses de um cérebro 

saudável há a libertação das quantidades certas de monoaminas necessárias para o seu correto 

funcionamento (Figura 1). Num cérebro de uma pessoa depressiva, há uma deficiência nesses 

neurotransmissores, levando aos sintomas observados. A medicação usada pode ter vários 

mecanismos para exercerem o seu efeito, desde aumentar a quantidade das monoaminas na sinapse 

ou exercendo um efeito agonista, substituindo-as.(20-24) 

 

Figura 1 – Sinapse com libertação de Serotonina(22) 

1.4. Impacto na vida do doente 

Há uma série de sintomas a que a população deve estar atenta, uma vez que permite uma 

deteção e intervenção precoce, podendo prevenir casos mais extremos e possibilitando uma melhor 

qualidade de vida. 

Os sintomas incluem:(20, 21) 

 Letargia, melancolia e desinteresse; 

 Alterações do apetite; 

 Sonolência excessiva ou deficiente; 
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 Diminuição da vitalidade; 

 Perturbações da concentração; 

 Sensação de culpa, inutilidade e baixa autoestima; 

 Irritabilidade; 

 Apreensão quanto à morte e ao propósito da vida; 

 Mudanças do apetite sexual; 

 Dores físicas e náuseas. 

Por outro lado, a depressão está associada ao aumento da ocorrência de outros problemas de 

saúde, tais como:(19) 

 Diabetes mellitus tipo 2; 

 Obesidade; 

 Doença de Alzheimer; 

 Cancro; 

 Osteoporose; 

 Acidentes vasculares cerebrais; 

 Doenças cardiovasculares. 

Indivíduos que sofram ou tenham sofrido destes problemas também apresentam uma maior 

incidência de depressão, o que aponta para um risco bidirecional que sugere uma proliferação de 

anomalias psiconeuroimunológicas relacionadas com o stress. 

Há ainda outro fator relevante para esta correlação, e prende-se com o facto de estes 

indivíduos terem menos motivação. Por isso, tendem a apresentar menor adesão à terapêutica, 

realizam menos atividades físicas (levando a um maior sedentarismo), e é mais provável que 

fumem tabaco e que se descuidem quanto à sua dieta. 

Cumulativamente, a depressão e os problemas a ela associados podem diminuir a esperança 

de vida de um doente depressivo entre 5 e 10 anos.(19) 

1.5. Fatores condicionantes 

Apesar da depressão não ser exclusiva de nenhuma faixa etária nem sexo, há alguns grupos 

de indivíduos que apresentam maior probabilidade de vir a desenvolver uma depressão: 

 Situações adversas (desemprego, divórcio, perda de um ente querido, etc.); 

 Pessoas que sofrem de doenças crónicas (Parkinson, cancro, doenças 

cardiovasculares, etc.); 

 Indivíduos que coabitam com portadores de doenças crónicas; 

 Mulheres; 

 Pessoas com casos de depressão na família; 

 Indivíduos sujeitos a bastante stress; 
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 Idosos; 

 Toxicodependentes; 

 O uso de alguns medicamentos (citostáticos, imunossupressores, anti hipertensores, 

etc.) 

Saber qual ou quais destes fatores poderão estar presentes na vida de uma pessoa depressiva 

pode ser vantajoso, uma vez que permitirá à mesma evitar ou aprender a lidar com os mesmos, 

ajudando assim no seu tratamento.(20, 21) 

1.6. Prevenção 

A prevenção de qualquer problema de saúde permite evitar o aparecimento de sintomas mais 

sérios, ao mesmo tempo que acelera a recuperação e aumenta a probabilidade do sucesso do 

tratamento, e a depressão não é exceção. 

Por isso, foram já propostas e estudadas várias maneiras de prevenção da depressão. 

Começando pelos adolescentes, a estratégia que tem mostrado mais resultados passa não só 

pela sensibilização para o problema, mas também pela tentativa de os ajudar a aceitar ou evitar 

fatores que podem levar a uma depressão, conforme necessário. Nesta faixa etária, esses fatores 

podem ir desde problemas com o seu corpo ou alienação social até bullying. 

Em famílias cujos pais têm problemas em comunicar e educar os filhos, uma intervenção no 

sentido de corrigir este problema ajuda a evitar a depressão nos pais, mas surpreendentemente 

também futuros problemas mentais nos filhos. 

Já nos idosos, mantê-los ocupados, acompanhados e desejados pode evitar depressões, mas 

algo que se revelou particularmente útil nesta prevenção foi a prática de exercício físico pelos 

mesmos.(25, 26) 

No entanto, é de realçar que o exercício físico é uma estratégia que apresenta sucesso na 

prevenção e mesmo tratamento da depressão para várias faixas etárias, uma vez que se admite a 

hipótese da atividade física promover a neurogénese, fenómeno que tem efeitos benéficos na 

depressão. (27) 

1.7. Tratamento 

O tratamento da depressão emprega normalmente duas estratégias, a psicoterapia e/ou 

medicação. 

A psicoterapia é mais usada, e muitas vezes de forma exclusiva, em casos mais leves de 

depressão. São usadas essencialmente dois tipos de terapias: a Terapia Cognitivo-Comportamental 

(TCC) e a Terapia InterPessoal (TIP). Ambas se focam em áreas diferentes da vida do doente, 

complementando-se, sendo por isso usadas em simultâneo. Por um lado, a TCC foca-se e tenta 

melhorar a forma como o doente encara a sua vida, fazendo-o identificar e enfrentar os seus 

pensamentos e as suas crenças negativas e muitas das vezes sem fundamento. Por outro lado, a TIP 
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incide sobre os relacionamentos entre o doente e aqueles que o rodeiam, fazendo-o perceber que 

não está sozinho, e que é querido pelas pessoas à sua volta, aumentando assim a sua autoestima e a 

sua confiança.(20, 21, 28, 29) 

Já a medicação, à qual se dá o nome geral de “antidepressivos”, tende a ser aconselhada em 

casos mais graves, sendo aconselhável o seu uso concomitante com as terapias acima referidas, de 

maneira a aumentar o sucesso do tratamento. Existem vários grupos de antidepressivos, dentre os 

quais se destacam os seguintes:(23, 24) 

 Inibidores da Monoaminoxidase (IMAO); 

 Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS); 

 Inibidores da Recaptação da Serotonina e Noradrenalina (IRSN); 

 Moduladores e Estimuladores da Serotonina; 

 Antidepressivos Tricíclicos; 

 Antidepressivos Tetracíclicos; 

 Antagonistas e Inibidores da Recaptação de Serotonina (AIRS); 

 Inibidores da Recaptação de Norepinefrina (IRN). 

Destas classes , a mais usada e tratamento de primeira linha, é a classe dos ISRS, na qual se 

incluem fármacos como a fluoxetina (Prozac) e a duloxetina.(23, 24) 

1.8. Discussão 

A quantidade de pessoas que ficaram interessadas nos folhetos e que fizeram questões 

deixou-me surpreendido. Deu para verificar que é um tema que preocupa a comunidade onde 

estive, e atrevo-me a dizer que é esse o caso para a maioria da população portuguesa. Por isso, 

fiquei satisfeito por ter abordado este tema, suprindo uma necessidade de esclarecimento que havia 

na zona onde estagiei.  

Tive ainda o cuidado de chamar a atenção para os folhetos sempre que alguém levava 

antidepressivos. Coloquei também alguns folhetos nos sacos reservados para o transporte de 

medicamentos, o que ajudou também na distribuição dos panfletos. 

Em geral, a resposta foi positiva, sendo que algumas pessoas que já tinham sofrido ou que 

sofriam de depressão agradeceram a execução destes folhetos, pois tiraram dúvidas sobre as quais 

nunca tinham pensado. Houve ainda pessoas que chegaram mesmo a colocar questões na farmácia, 

o que para mim demonstra o sucesso que estes folhetos tiveram. 
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2. Resistência a antibióticos 

2.1. Seleção do tema 

A resistência aos antibióticos é um tema que sempre me interessou, uma vez que nos é 

mostrado durante o curso o impacto que este problema poderá ter no futuro. No entanto, ao falar 

com pessoas de fora da área da saúde, fui-me apercebendo que esta preocupação não era bem 

transmitida ao público em geral, pelo que este fica com a ideia que não é uma situação muito grave. 

No estágio, continuei a aperceber-me de que os utentes não compreendiam a magnitude 

desta situação, ao mesmo tempo que por vezes chegavam ao ponto de pedirem antibióticos para 

casos em que estes não estão aconselhados. E apesar da insistência em tomarem os antibióticos de 

acordo com a posologia aconselhada e sempre até ao fim da caixa, deparei-me com situações 

(felizmente poucas) em que os utentes entregavam antibióticos fora do prazo, ou em que admitiam 

tomar os antibióticos sem horas certas, por vezes chegando mesmo a deixar passar um ou dois dias 

entre tomas por esquecimento. 

Por tudo isto, achei relevante abordar este tema durante o meu estágio. O formato de folheto 

informativo [Anexo C] foi escolhido por razões semelhantes ao folheto da depressão. Ou seja, 

permite compilar a informação, cedê-la para uma leitura calma e melhor assimilação, e qualquer 

questão não abordada no folheto ou que tenha deixado dúvidas pode sempre ser discutida com o 

farmacêutico. 

2.2. Introdução 

Antibióticos são medicamentos usados em casos de infeções bacterianas, podendo matar 

(bactericidas) ou impedir o crescimento e a propagação (bacteriostático) das bactérias. Existem 

vários tipos de antibióticos, sendo que cada tipo atua apenas contra determinadas bactérias, ou 

algumas espécies de bactérias.  

A resistência aos antibióticos caracteriza-se pela capacidade das bactérias de resistirem à 

ação dos antibióticos. Dessa forma, as bactérias podem ser classificadas como suscetíveis ou 

resistente a determinado antibiótico, caso proliferem ou não na presença desse mesmo antibiótico. 

A resistência pode ainda ser de dois tipos:(30, 31) 

 Resistência intrínseca 

o Resistência natural de certas bactérias a determinados tipos de antibióticos. 

 Resistência adquirida 

o Resistência desenvolvida pelas bactérias a antibióticos aos quais eram 

vulneráveis.  

Ao longo desta secção irei focar-me mais nas resistências adquiridas, uma vez que é este o 

tipo de resistência mais preocupante, pois a sua acumulação pode levar à nossa incapacidade de 
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usar medicamentos para lutar contra as infeções. Irei focar-me também em bactérias patogénicas, 

ou seja, bactérias capazes de causar doença. 

2.3. Mecanismos de resistência 

Todos os antibióticos precisam de ser capazes de entrar na bactéria patogénica e contatar 

com o alvo em concentrações suficientes para surtirem o efeito desejado. Alguns antibióticos 

precisam ainda de serem previamente ativados, por vezes já dentro da própria bactéria, para que 

possam atuar com sucesso. 

Fundamentalmente, os mecanismos de resistência podem inserir-se em duas classes:(32) 

 Modificações do alvo: 

o Mutações no próprio alvo; 

o Substituição do alvo; 

o Alteração enzimática do alvo; 

o Proteção do alvo. 

 Interferência na concentração do antibiótico: 

o Redução do influxo; 

o Aumento do efluxo; 

o Modificações das enzimas ativadoras de pré-antibióticos; 

o Enzimas inativadoras de antibióticos.  

Deve-se salientar que o desenvolvimento de resistências acarreta um custo para a bactéria, e 

a mesma resistência pode ter custos diferentes dependendo do genótipo da bactéria resistente, 

podendo haver casos de resistências que em determinadas bactérias não apresentam qualquer custo. 

Por exemplo, em geral, uma parede celular mais espessa pode diminuir a eficácia dos antibióticos, 

mas a bactéria terá de despender de mais recursos na síntese e manutenção da parece celular.(33) 

2.4. Origem das resistências 

Há essencialmente dois mecanismos pelos quais as bactérias patogénicas podem adquirir 

resistência aos antibióticos: podem desenvolver alterações genéticas, ou receber de outras bactérias 

os genes que codificam para a resistência, processo conhecido como transferência horizontal de 

genes (THG). 

As mutações podem ser em genes codificantes do alvo dos antibióticos, em genes 

codificantes dos transportadores dos antibióticos, em genes responsáveis por inibir a síntese desses 

mesmo transportadores ou ainda em genes que inibem a produção de enzimas que interferem com a 

ação dos antibióticos. 

Já no caso da THG, as bactérias patogénicas não desenvolvem por si nenhum tipo de 

resistência, recebendo-a antes de outros micro-organismos, muitas das vezes ambientais ou 

comensais, que apresentam estas resistências naturalmente. Como muitos dos antibióticos 
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utilizados são produzidos por micro-organismos, ou derivados desses antibióticos, pensa-se que os 

genes responsáveis pelas resistências podem mesmo ser transferidos pelos próprios micro-

organismos produtores dos antibióticos para as bactérias patogénicas. No entanto, aquilo que já se 

sabe aponta para que a fonte de genes de resistências seja bastante mais ampla do que apenas os 

micro-organismos referidos acima.(32) 

2.5. Desenvolvimento e propagação de resistências na comunidade 

A origem de resistências na comunidade na qual me focarei mais é a causada por mutações 

do código genético de bactérias patogénicas, uma vez que se trata do processo com ligações ao uso 

de antibióticos e, por isso mesmo, o mais facilmente evitável. 

Em geral, o uso de antibióticos consegue ter o efeito desejado de eliminar ou evitar 

completamente uma infeção. No entanto, é possível que em certas situações sobrevivam algumas 

bactérias patogénicas mais resistentes ao antibiótico, que se veem agora num ambiente sem 

competição (uma vez que a maioria das bactérias que existiam na zona foram eliminadas). Isso 

permitirá o seu crescimento e propagação, gerando-se uma população resistente ao antibiótico 

usado, e possibilitando a transferência dos seus genes de resistência a outras bactérias. Este 

processo encontra-se esquematizado na Figura 2.(30, 31, 34) 

 

Figura 2 - Aparecimento de resistência a antibióticos(34) 

Este processo pode ser ainda mais comum caso se faça uma utilização errada dos 

antibióticos, que pode ser de dois tipos: 

 Uso desnecessário de antibióticos:(31) 

o Quando se usa antibióticos sem que tal surta qualquer efeito. Um exemplo 

bastante comum disso é o uso destes medicamentos em gripes e 

constipações. Como são causadas por vírus, os antibióticos são ineficazes. 
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 Uso impróprio de antibióticos: 

o Quando não se segue a posologia aconselhada para a toma de determinado 

antibiótico. Pode acontecer por não se fazer o tratamento até ao fim, por não 

se fazer os intervalos corretos entre tomas ou por qualquer outra razão que 

altere as doses recomendadas.  

É essencialmente aqui que o farmacêutico tem um papel mais importante, ao realçar estes 

problemas e consequências ao utente, e aconselhando sempre a melhor maneira de proceder. 

Deve-se ainda salientar que este problema é também bastante proeminente na criação de 

animais, na qual o uso de antibióticos está bastante generalizado, chegando a ser usados 

profilaticamente ou mesmo como promotores de crescimento. Também aí pode ocorrer o 

desenvolvimento de bactérias resistentes. (35, 36) 

Os animais de estimação apresentam outro dilema. Por um lado, há pouca informação quanto 

à eficácia e à posologia correta dos antibióticos em animais que não o ser humano, o que promove 

o aparecimento de novas resistências devido ao uso incorreto dos mesmos. Mais, coloca-se a 

questão sobre se se deve usar os antibióticos usados contra bactérias multirresistentes em animais 

de estimação, uma vez que aumenta o risco de aparecimento de bactérias resistentes aos mesmos, 

pondo em risco vidas humanas. Por outro lado, a maioria dos donos de animais vê-os como 

membros da família, e a proibição do uso destes antibióticos nos animais pode levar a sérios 

problemas psicológicos e sociais.(36) 

Depois do aparecimento destas bactérias resistentes, quer nos humanos quer nos animais, 

estas podem contagiar outros indivíduos, o que poderá levar a um problema de saúde pública. 

A transmissão humano-humano pode ocorrer dentro da comunidade, ou então em hospitais, 

locais onde o aparecimento de bactérias resistentes começa a ser preocupante (Figura 3). 

Já a transmissão animal-humano pode ocorrer através da carne mal manuseada ou cozinhada, 

ou através de colheitas nas quais foi usado estrume de animais com bactérias resistentes (Figura 

3).(34) 
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Figura 3 - Propagação de bactérias resistentes a antibióticos(34) 

2.6. Impacto do problema 

Com o alastramento das resistências, associado ao aparecimento de bactérias 

multirresistentes, ou seja, bactérias resistentes a vários antibióticos, torna-se cada vez mais difícil o 

tratamento de infeções.  

Se um indivíduo tiver uma infeção causada por uma bactéria resistente, torna-se mais morosa 

a procura de um tratamento eficaz, o que se pode traduzir num maior número de sequelas, em 

sequelas mais grave ou até mesmo na morte. Pode também estar-lhe associado um maior custo, 

uma vez que pode ser necessário o uso de antibióticos alternativos mais caros. Estes antibióticos 

podem ainda trazer a agravante de causarem efeitos secundários mais graves e em maior número. 

Se esta situação se mantiver, podemos chegar a encontrar bactérias patogénicas 

invulneráveis a qualquer antibiótico atual. Num caso extremo, mas plausível, podemos entrar numa 

era semelhante à época pré-antibióticos, em que a morte por infeções era bastante comum. Torna-se 

também impossível fazer certos tratamentos e intervenções médicas, como a quimioterapia ou os 

transplantes. (30, 31) 
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2.7. Prevenção 

É possível evitar o aparecimento das resistências em bactérias patogénicas, e nesse sentido: 

 Os utentes podem: 

o Ter cuidados de higiene, de forma a evitar o desenvolvimento de resistências e a 

necessidade de utilização de antibióticos; 

o Usar os antibióticos de forma correta, seguindo sempre o conselho do seu médico 

e/ou farmacêutico, evitando “sobras” ou intervalos prolongados entre tomas; 

o Garantir uma vacinação adequada; 

o Só tomar antibióticos se prescritos por um profissional de saúde; 

o Perguntar ao farmacêutico a forma correta de eliminar medicação não utilizada. 

 Já os profissionais de saúde, tal como os médicos e os farmacêuticos, podem: 

o Manter cuidados de higiene para evitar o aparecimento ou a propagação de 

infeções; 

o Prescrever antibióticos apenas quando estritamente necessário, e preferir 

antibióticos específicos para a infeção em questão, preterindo os de “largo-

espectro”, ou seja, antibióticos que atuam contra diversas bactérias; 

o Comunicar ao utente como tomar o antibiótico prescrito, ao mesmo tempo que 

alerta para a importância de fazer o uso correto desse e de outros antibióticos; 

o Verificar se o utente tem feito uma vacinação apropriada. 

Assim podemos evitar o aparecimento de bactérias invulneráveis aos antibióticos atuais, 

dando-nos tempo para desenvolver novas armas para o combate às infeções bacterianas.(30, 31) 

No entanto, mesmo que já existam resistências, teoricamente é possível prevenir o 

agravamento das mesmas, ou mesmo revertê-las. Como já mencionei, as resistências podem 

acarretar custos para a bactéria. Dessa forma, se se retirar o antibiótico, as bactérias sensíveis 

podem proliferar e competir com as bactérias resistentes, e como estas apresentam o custo extra 

associado à sua resistência, acabam por ser eliminadas. 

Deixo a ressalva de que não é um processo assim tão linear, e que há casos de bactérias 

resistentes, cuja resistência traz custos para a bactéria, que conseguem competir de igual para igual 

com bactérias sensíveis mesmo na ausência do antibiótico.(33) 

2.8. Discussão 

Este foi o tema que considero ter tido menos sucesso. Não foi um folheto muito procurado, o 

que me dececionou, pois julgo que a população leiga deve ser consciencializada para o mesmo, por 

não ter um efeito tão direto e imediato na vida dos indivíduos como os restantes. 

Devo este fracasso essencialmente a dois erros da minha parte. Por um lado, talvez o 

problema fosse falta de atratividade do panfleto. Um melhor design ou cores diferentes poderiam 

ter chamado mais à atenção, levando a uma maior adesão por parte dos utentes. 
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Por outro lado, e possivelmente a causa mais provável, posso ter subestimado o 

desfasamento entre a perceção do problema da população leiga e dos profissionais de saúde. Após 

uma pequena conversa com dois utentes aos quais realcei a existência dos folhetos, percebi que 

achavam que a resistência aos antibióticos era mais uma inconveniência (um deles sugeriu até que 

a solução do problema era tão simples como aumentar as doses) do que propriamente uma questão 

de saúde pública. Neste aspeto, poderia ter tido uma abordagem mais agressiva, talvez com 

palestras para o público geral. 

De qualquer forma, tenho a certeza de que dei o meu melhor dentro do formato escolhido. 

Apontava para a existência dos folhetos, especialmente junto de utentes que adquiriam antibióticos, 

e coloquei alguns panfletos dentro dos sacos destinados ao transporte de medicamentos, tal como 

no caso dos folhetos da depressão. 

3. Angina do peito 

3.1. Seleção do tema 

Atualmente, somos lembrados frequentemente dos perigos de uma má alimentação e vida 

sedentária, entre os quais encontramos as doenças cardiovasculares. É ainda de conhecimento geral 

que este tipo de problemas é bastante prevalente nos países desenvolvidos, e Portugal não é 

exceção. 

Na farmácia pude ver em primeira mão quão comuns são as doenças cardiovasculares, pelo 

que resolvi tentar abordar este tema. No entanto, apercebi-me de que as pessoas tinham bem a 

noção do que devem ou não fazer para não agravar ou evitar problemas cardiovasculares. Assim, 

em vez de abordar o tópico de uma maneira mais geral, decidi focar-me na angina do peito, pois ao 

alertar para este sintoma poderia consciencializar indivíduos doentes e sadios sobre algo importante 

para ambos os grupos, alargando o meu público-alvo e continuando a desenvolver um tema 

fundamentalmente relevante para pessoas com doença cardiovascular. 

O folheto informativo [Anexo D] permitiu-me entregar um documento com a informação 

sobre este sintoma compilada num pequeno espaço, e que os utentes podem guardar e ler 

calmamente quando desejarem. 

3.2. Introdução 

Todos os anos, 10.000 portugueses morrem como consequência de um enfarte do miocárdio, 

sendo que 30.000 passam por este evento. O enfarte do miocárdio (ou ataque cardíaco, como é 

conhecido pela população leiga) ocorre quando o coração não recebe sangue arterial em 

quantidades suficientes, levando à morte gradual do tecido cardíaco, fenómeno que recebe o nome 

de isquemia.  
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Quando isto acontece, a pessoa sente aquilo a que se chama angina do peito, ou angina 

pectoris.  Esta é caracterizada por um desconforto ou dor na zona do peito, em geral por baixo do 

esterno, podendo ser percecionada como um aperto, pressão ou mesmo queimadura. No entanto, 

esta sensação pode também ser sentida nas costas, pescoço, braços, ombros ou maxilares. Pode 

ainda ser acompanhada de outros sintomas como náuseas, tonturas, falta de ar e suores.(37-41) 

3.3. Causas 

A causa principal de enfarte do miocárdio, e consequentemente de angina do peito, é a 

aterosclerose.  

Este problema de saúde leva à formação de placas nas paredes dos vasos sanguíneos, que 

vão aumentando de volume ao longo do tempo e estreitando os vasos. Quando este processo ocorre 

em artérias coronárias, o tecido cardíaco recebe menos sangue arterial. No entanto, este pode ser 

suficiente para satisfazer as necessidades em repouso. Se, entretanto, se aumentar as necessidades 

do tecido cardíaco (exercício físico, stress) ou se se diminuir ainda mais a quantidade de sangue 

arterial que o irriga (bloqueio na zona de estreitamento da artéria por um coágulo, por exemplo), 

esse tecido começa a morrer, e dá origem a um enfarte do miocárdio (Figura 4).(40-42) 

 

Figura 4 – Esquema de artérias saudáveis e aterosclerótica(40) 

É de realçar que existem outras causas para o enfarte, como mutações que levam a anomalias 

nos vasos coronários e disfunções no processo de coagulação, mas estas são bastante mais raras que 

a aterosclerose.(37) 

Nestas situações, desenvolve-se normalmente a angina estável, caracterizada por um 

estreitamento da artéria coronária principal esquerda igual ou superior a 50% ou um estreitamento 

de uma ou mais das artérias coronárias principais igual ou superior a 70%.(43) 
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Tem ainda um padrão e fator desencadeante específicos. Este fator pode ser: 

 Esforço físico ou stress (como mencionado acima); 

 Emoções fortes; 

 Fumar; 

 Frio; 

 Refeições pesadas ou grandes. 

Esta angina normalmente é de curta duração, não passando os 5 minutos, e passa com 

repouso e/ou medicação.(40, 41) 

Há ainda a chamada angina instável. Esta não é tão simples de se prever e pode ter uma 

duração mais prolongada. Acontece em descanso ou com pouco esforço físico, devendo-se chamar 

o serviço de emergência quando se sente este tipo de angina.(40, 42) 

3.4. Diagnóstico 

Mediante o historial do paciente, o seu risco de desenvolver doença coronária, o exame 

físico feito no momento e dos sintomas apresentados, o médico pode achar necessário fazer testes 

para auxiliar no diagnóstico. São três os testes normalmente usados nestas situações:(40, 41) 

 Eletrocardiograma – regista os impulsos elétricos do coração, permitindo dessa 

forma detetar alterações na frequência ou ritmo cardíacos; 

 Prova de esforço – usada quando o eletrocardiograma não deteta nenhum problema. 

Como o nome indica, o paciente faz algum tipo de esforço físico, normalmente num 

tapete rolante, e supervisiona-se a frequência cardíaca à procura de alguma 

perturbação. Pode-se usar medicação para simular o esforço físico, caso o paciente 

não consiga realizar a prova, e pode-se complementar este método de diagnóstico 

com corantes injetáveis e ecografias; 

 Angiografia coronária – neste caso insere-se um tubo numa artéria na virilha ou no 

antebraço, que é depois guiado até às artérias coronárias. No local certo, é libertado 

um contraste que permite ter uma visão mais pormenorizada da situação das artérias. 

É o método mais fidedigno, mas também o mais invasivo.  

3.5. Prevenção 

Para se evitar o desencadear de um enfarte do miocárdio, deve-se prevenir antes de mais o 

desenvolvimento de uma doença coronária. Com esse fim em mente, pode-se seguir os seguintes 

conselhos:(40) 

 Evitar ter o colesterol ou a pressão arterial elevados, através de uma dieta saudável e, 

se for caso disso, usando medicação; 

 Não fumar; 
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 Se tiver diabetes, seguir a dieta e o regime de medicação aconselhados pelo médico, 

medindo a glicemia frequentemente; 

 Praticar exercício físico regularmente, para manter um peso sadio; 

 Caso as crises de angina sejam desencadeadas por emoções fortes, aprender a 

controlá-las e a relaxar pode ser vantajoso.  

3.6. Tratamento 

Caso o enfarte do miocárdio tenha sido causado por um problema coronário, o tratamento 

engloba duas abordagens, a medicamentosa e a não medicamentosa. A primeira abrange as 

seguintes opções:(40, 44) 

 Nitratos (nitroglicerina) – são vasodilatadores, permitindo uma melhor irrigação do 

tecido cardíaco, no entanto o seu efeito principal relaciona-se com a diminuição da 

pré-carga; 

 β-bloqueadores (atenolol, metoprolol) – diminuem a frequência e a força cardíacas, 

nomeadamente durante esforços físicos, diminuindo assim a necessidade de oxigénio 

e evitando a isquemia; 

 Bloqueadores dos canais de cálcio (diltiazem, verapamil, amlodipina, nifedipina) – 

aumentam a eficiência do músculo cardíaco, uma vez que reduzem a pressão arterial 

e, consequentemente, a pós-carga; 

 Aspirina – devido ao seu efeito anticoagulante, permite evitar a formação de 

coágulos que podem obstruir as artérias coronárias e levar ao enfarte do miocárdio. 

 Outros – pode ser usada medicação que não previne diretamente o enfarte, mas que 

diminuem o risco de este ocorrer, como é o caso de tratamentos para baixar o 

colesterol ou a pressão arterial elevada.  

Já a abordagem não medicamentosa refere-se a modificações do estilo de vida, e que podem 

incluir a perda de peso, cessação tabágica, exercício físico e manutenção do stress.(40, 41) 

Em casos extremos ou em que as medidas referidas acima não são suficientes, pode ser 

aconselhável a realização de intervenções mais invasivas, como por exemplo:(40, 42) 

 Angioplastia com balão – um tubo com uma ponta insuflável é introduzido até ao 

local do estreitamento, onde se expande a ponta. Permite o alargamento do vaso 

sanguíneo ao espalmar a placa aterosclerótica. Pode ser deixado no local um stent, 

que é uma estrutura de suporte que impede o estreitamento do vaso;(40, 42) 

 Cirurgia de pontagem, ou bypass – neste caso, é feito um desvio à zona de 

estreitamento por onde o sangue possa passar usando vasos sanguíneos de outras 

partes do corpo.  
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3.7. Discussão 

Este tópico foi marcado por um sucesso maior quando comparado com os dois anteriores, 

pelo menos no que toca ao número de panfletos que foram levados pelos utentes. Notei que mesmo 

pessoas que não tinham problemas cardiovasculares tinham curiosidade, e talvez algum receio, 

razão pela qual levavam os folhetos. 

Por outro lado, não levou ao aparecimento de tantas questões por parte dos utentes quando 

comparado com o folheto da depressão por exemplo, pelo que posso conjeturar que a informação 

tenha sido exposta de uma forma mais simples. É um fenómeno expectável, visto que na depressão 

falava de toda uma doença, enquanto que neste me focava mais num sintoma, o que me permitiu 

explicar melhor o tema. 

Devo realçar que também com este folheto tive o cuidado de o oferecer a pessoas que 

tomavam medicação para problemas cardiovasculares, e de colocar alguns folhetos dentro dos 

sacos destinados ao transporte de medicamentos. 

4. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa 

Exclusiva em Farmácia 

4.1. Seleção do tema 

Este tema em particular foi em parte sugerido pela minha orientadora na Farmácia Tamar. 

Falou-me desta classe de medicamentos e de como tinha sido introduzida há relativamente pouco 

tempo, pelo que ainda surgiam algumas dúvidas durante o seu aconselhamento. Ofereci-me então 

para compilar essa informação, para facilitar o esclarecimento dessas dúvidas e agilizar o processo 

de aconselhamento ao utente. 

Para além disso, pode ajudar futuros estagiários a assimilar mais facilmente esta informação, 

ao mesmo tempo que auxilia na sua procura. 

No fundo, este trabalho tem como objetivo acelerar o aconselhamento ao utente sem que este 

seja de menor qualidade, cortando o tempo que poderia ser despendido à procura das informações 

relevantes para cada caso particular. 

A forma de livro ou manual [Anexo E] foi escolhida em função do meu principal objetivo, 

ou seja, o de guardar toda a informação sobre o aconselhamento destes medicamentos num só sítio, 

para facilitar a sua procura. 

4.2. Introdução 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia 

(MNSRM-EF) constituem uma classe de medicamentos criada em 2013. Foram introduzidos 

através do Decreto-Lei n.º 128/2013 de 5 de setembro, alterando o Estatuto do Medicamento, o 
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Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de agosto. A sua atualização mais recente foi feita através da 

Deliberação 25/CD/2015, a 18 de fevereiro de 2015. 

A criação deste grupo de medicamentos veio suprimir uma necessidade criada pela 

permissão da venda de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) em locais que não 

uma farmácia. Os MNSRM-EF são medicamentos cuja utilização requer o aconselhamento de um 

profissional de saúde especializado, quer porque o seu perfil de segurança o justifica, quer devido 

às suas indicações terapêuticas. No entanto, esse serviço que nem sempre é garantido fora de uma 

farmácia, pelo que os MNSRM-EF eram anteriormente classificados como Medicamentos Sujeitos 

a Receita Médica (MSRM), permitindo assim uma melhor proteção da saúde pública. 

Todos os MSRM podem ser convertidos em MNSRM-EF, desde que esta mudança seja 

devidamente justificada. Mais, esta alteração pode ser pedida pela entidade detentora da 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ou pode ser feita espontaneamente pelo 

INFARMED. 

Com a introdução deste grupo, melhorou-se o acesso do público geral a esta medicação, 

melhoria essa acompanhada de uma responsabilidade acrescida para o profissional que o dispensa. 

Apesar de serem medicamentos que podem ser dispensados sem receita médica, não nos devemos 

esquecer que têm alguma particularidade (em termos de toxicidade, administração, etc.) que os 

torna “especiais” em relação aos MNSRM.(45, 46) 

4.3. Discussão 

Tenho a certeza que este manual será bastante útil para a farmácia onde estagiei e, 

indiretamente, para a comunidade onde estive inserido. Apesar de o utente não notar, terá um 

atendimento mais rápido e possivelmente mais fiável sempre que adquirir algum dos MNSRM-EF, 

ao mesmo tempo que o profissional de saúde não terá de despender de tanto tempo à procura de 

informação relevante para a situação em questão. Para isso, procurei e tratei da informação 

disponibilizada sobre os medicamentos mencionados na tabela 1.(47) 

Devo ainda salientar que senti duas grandes dificuldades na execução deste manual, e que o 

que direi em seguida é apenas a minha opinião. 

Por um lado, não foi fácil encontrar a informação necessária para o fazer. Apesar do 

INFARMED ter publicado os documentos que eu precisava no seu site, não considero que este 

tenha um bom design, o que dificultou a minha pesquisa. 

Por outro lado, os documentos disponibilizados tinham por vezes bastante informação que 

precisei de ler, filtrar e resumir, sendo que nem sempre estava organizada da melhor maneira. 

Fiquei com a ideia que o INFARMED poderia estruturar melhor os ficheiros que publica online, 

mas reitero que se trata apenas da minha opinião. 

Por fim, resta-me dizer que apesar de o principal objetivo ser o de ajudar a Farmácia Tamar e 

quem lá trabalha (objetivo esse que considero cumprido), também eu aprendi muito com este 
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manual. Não só no aconselhamento em si no que se refere aos MNSRM-EF, mas também na 

procura e interpretação de informação legal da área da saúde, que com certeza será uma mais-valia 

no meu futuro enquanto farmacêutico. 

Tabela 1  - Lista de MNSRM-EF(47) 

Medicamento Via Aplicação 

Ácido fusídico Uso cutâneo Infeções cutâneas localizadas provocadas 

por micro-organismos contra os quais o 

ácido fusídico é eficaz 

Ácido salicílico+Fluorouracilo Uso cutâneo Verrugas plantares, seborreicas, vulgares 

e juvenis planas 

Amorolfina Uso cutâneo Onicomicoses 

Cianocobalamina Via oral Prevenção e tratamento de deficiências 

em vitamina B12 

Fluticasona Via nasal Prevenção e tratamento de rinite alérgica 

(adultos) 

Hidrocortisona Uso cutâneo Picadas de inseto, queimaduras solares, 

prurido e inflamações 

Ibuprofeno 400 mg Via oral Dores ligeiras a moderadas, febre e 

sintomas gripais/de constipação 

Lidocaína+Prilocaína  Uso cutâneo Anestesia  

Macrogol e outras associações Via oral Lavagem gastrointestinal 

Pancreatina Via oral Terapêutica da Insuficiência Pancreática 

Exócrina 

Paracetamol+Codeína+Buclizina Via oral Profilaxia e tratamento de enxaquecas

  

Picetoprofeno Uso cutâneo Dor e inflamação ligeira a moderada em 

músculos ou ossos. 

Ulipristal Via oral Contraceção de emergência 
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1. Introdução 

O estágio curricular tem como objetivo aliar os conhecimentos obtidos na vertente teórica do 

curso com a experiência que só se pode adquirir num local de trabalho. Assim, iniciei o meu 

estágio no Serviço Farmacêutico (SF) do Centro hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 

(CHVNG/E) com este intuito, sendo relevante referir também que a possibilidade de contactar com 

o ambiente hospitalar permite a aquisição de novas perspetivas quanto ao papel do farmacêutico na 

sociedade, uma vez que esta não se cinge apenas ao seu trabalho em farmácia comunitária. No caso 

da farmácia hospitalar, o farmacêutico tem elevada importância na validação das prescrições 

efetuadas pelos médicos e na gestão e distribuição dos produtos farmacêuticos. Pode ainda 

participar no aconselhamento do utente, função essa que partilha com os seus colegas de farmácia 

comunitária. Ao exercer a sua atividade, o farmacêutico hospitalar ajuda a melhorar a saúde e/ou a 

qualidade de vida do utente. 

Este relatório servirá para apresentar o funcionamento do SF do CHVNG/E, passando pelos 

vários departamentos que integram o SF, e dessa maneira permitirá descrever a minha experiência 

nos dois meses que passei no hospital.  

 

1.1. Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 

O CHVNG/E nasceu de uma necessidade de responder a uma epidemia de tuberculose que 

assolou o país em finais do seculo XIX e inícios do seculo XX. Na altura denominado “Hospital de 

Repouso D. Manuel II”, o seu início foi marcado por uma reunião ocorrida em novembro de 1908, 

mas só em 1933 seria lançada a primeira pedra. Corria já o ano de 1947 quando o Sanatório D. 

Manuel II iniciou a sua atividade, tendo-se tornado numa referência nacional na luta contra a 

tuberculose. 

Com a necessidade de aproveitamento de estruturas existentes, necessidade de inclusão na 

rede de cuidados hospitalares gerais e alterações na maneira como os profissionais de saúde 

encaravam a tuberculose, o Sanatório D. Manuel II transformou-se em Hospital Geral Central, já 

no ano de 1975. O CHVNG/E só viria a ser formado dois anos depois, agregando-se o Hospital 

Eduardo Santos Silva, o Hospital Distrital de Gaia e o Sanatório Marítimo do Norte. 

Como última alteração sofrida pelo CHVNG/E, em 2007, tornou-se uma Entidade Pública 

Empresarial. 

Atualmente, o CHVNG/E é constituído por três unidades, localizando-se as unidades I e II 

em Gaia, e a unidade III em Espinho (Figura 1). 

A organização dos recursos humanos, assim como das restantes áreas do hospital, segue o 

esquema representado no organograma respetivo (Anexo A).(1) 
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Figura 1 - Unidades do CHVNG/E: Unidade I (cima), Unidade II (baixo à esquerda), Unidade III (baixo à 

direita)  

 

1.2. Serviço Farmacêutico  

Dentro do hospital, o SF cumprem diversas funções, nomeadamente: 

 Gestão dos produtos farmacêuticos, desde a sua seleção e aquisição até à sua 

distribuição; 

 Participação e auxílio na gestão de ensaios clínicos; 

 Garantir a aplicação de uma política do medicamento que siga o Formulário 

Nacional do Medicamento (FNM); 

 Fornecimento de informação relativa à medicação, quer ao utente, quer a outros 

profissionais de saúde; 

 Proceder à Farmacovigilância e informar o INFARMED, IP sobre qualquer caso 

relevante; 

 Participação em Comissões Técnicas; 

 Planeamento de ações de formação. 

As instalações do SF estão esquematizadas em baixo na Figura 2.(2, 3) 
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Figura 2 - Planta do SF do CHVNG/E 

 

2. Gestão do medicamento 

 

2.1. Seleção 

A seleção do medicamento a ser usado por determinado utente baseia-se 

primeiramente nas suas necessidades, mas estando estas garantidas, a seleção refere-se ao 

FNM. No entanto, é possível fazer adendas ao FNM através da Comissão da Farmácia e 

Terapêutica (CFT), desde que devidamente justificadas pelo médico prescritor. (2, 3) 

 

Legenda: 
 

1– Farmácia de Ambulatório  

2 – Área de Receção e Conferência de 
Encomendas  

3 – Sala de Psicotrópicos e Estupefacientes  

4 – Sala de Arrumos  
5 – Frigoríficos  

6 – Armário de Inflamáveis  

7 – Área de Distribuição Clássica  
8 – Armário –RFID®  

9 – Zona de Hemoderivados  

10 – Armazém Geral  
11 – Sala de armazenamento e apoio à produção 

de citotóxicos 
12 – Sala de Manipulação Galénica não Estéril  

13 – Câmara de Citotóxicos  

14 – Câmara de Nutrição Parentérica  

15 – Antecâmara  

16 – Área de acesso à Zona de Manipulação 

Galénica Estéril  
17 – Sala de armazenamento e apoio à produção 

de bolsas de Nutrição Parentérica 

18 – Sala de Lavagem  
19 – Sala de Reembalagem  

20 – Kardex®  

21 – Armazém de Dose Unitária  
22 – Zona de funcionamento da distribuição em 

dose unitária  

23 – Malas dos Serviços  
24 – Sala dos Farmacêuticos  

25 – Sala de Ensaios Clínicos  

26 – Sala de Arquivo  
27 – Gabinete da Diretora do SF  

28 - Sala de reuniões e biblioteca  

29 – Secretariado do SF  
30 – Gabinete do Gestor  

31 – Sala dos TDT  

32 – Copa  
33 – Sala dos Assistentes Administrativos  

34 – Instalações Sanitárias Masculinas  

35 – Instalações Sanitárias Femininas  

36 - Vestuário 
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2.2. Aquisição 

Depois de selecionado o medicamento e devidamente aprovado pelo responsável no SF, o 

pedido de compra é enviado ao Serviço de Aprovisionamento (SA). O SA está responsável por 

avaliar os pedidos de compra e adquirir os bens requisitados pelos vários serviços, incluindo o SF. 

O SA está também restringido à escolha do preço mais barato para cada molécula e forma 

farmacêutica do catálogo. Caso seja necessária a compra de uma marca mais cara, esta tem de ser 

devidamente justificada pelo SF. Para completar a encomenda propriamente dita, necessitam da 

autorização de um membro responsável do serviço de aprovisionamento ou do próprio Conselho de 

Administração (CA), dependendo do valor. Por outro lado, precisam também do número de 

compromisso cedido pelos serviços financeiros, sem o qual não há garantias de pagamento por 

parte do CHVNG/E. Só mediante a autorização destas duas entidades se pode fazer a nota de 

encomenda e completar a encomenda propriamente dita.(2, 3) 

 

2.3. Receção 

Aquando da receção de uma encomenda, é preciso confirmar uma série de parâmetros: 

 Conferir qualitativa e quantitativamente os produtos farmacêuticos; 

 Comparar a guia de remessa com a nota de encomenda; 

 Assinar a nota de entrega e fornecer um duplicado ao transportador; 

 Confirmar, registar e arquivar a documentação técnica; 

 Registar a entrada do produto; 

 Enviar o original da guia de remessa para o SA; 

 Enviar os produtos para armazenamento, tendo em atenção os critérios técnicos; 

Apesar de esta receção poder ser feita por um Assistente Operacional(AO), a conferência 

tem de ser sempre feita por um Técnico de Diagnóstico e Terapêutica (TDT). 

A conferência de hemoderivados, feita sempre por um farmacêutico, exige ainda a 

conferência dos boletins de análise e dos Certificados de Autorização de Utilização do Lote 

(CAUL, Anexo B) emitidos pelo INFARMED, que ficam arquivados junto com a respetiva fatura 

em dossiês específicos (por ordem de entrada). 

Os produtos rececionados são enviados para os respetivos armazéns de acordo com a sua 

distribuição, estando estes armazéns representados na tabela 1.(2, 3) 
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Tabela 2 - Armazéns do SF. 

Armazém Designação 

F2 Farmácia da Unidade II 

F3 Armazém Central 

F4 Farmácia de Ambulatório 

F5 Citotóxicos  

F7 Armazém de Soros (situado nas instalações do 

aprovisionamento) 

F8 Estupefacientes e Benzodiazepinas 

F9 Armários de Identificação por Radio-

Frequência (RFID, do inglês Radio-Frequency 

Identification) 

2.4. Armazenamento  

É sempre necessário que o armazenamento dos medicamentos se faça de maneira a garantir 

a sua conservação, mantendo as condições de temperatura, humidade e iluminação dentro de 

intervalos apropriados para tal. Regra geral, os medicamentos devem ser armazenados segundo o 

seu prazo de validade, para garantir que saiam primeiro os medicamentos mais próximos de 

expirar. É ainda necessário ter em atenção medicamentos específicos, como os inflamáveis e 

medicamentos que precisam de refrigeração (conservação a 2-8ºC), tendo estes últimos de ser 

armazenados em frigoríficos.(2, 3) 

  

Figura 3 - Armazém do SF: Armazém Central (esquerda) e frigoríficos (meio e direita) 

 

3. Sistema Informático 

No SF do CHVNG/E, utilizam-se dois sistemas informáticos: o Sistema de Gestão Integrada 

do Circuito do Medicamento (SGICM®), ao encargo da Helthcare Solution, S.A. (CPC-Glintt), e 

que tem ligação ao Sistema de Apoio ao Médico (SAM); e o GSFarma (Gestão de Stocks do 

Armazém Central), que foi feito pelo TDT António Fonseca. O primeiro permite cumprir a maioria 

das funções do SF, desde a gestão de prescrições e stock até à realização de encomendas. O 
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segundo veio substituir o registo de faltas em suporte de papel, fazendo-se esse registo neste 

programa.(2, 3) 

 

4. Distribuição do Medicamento 

 

4.1. Clássica 

O sistema de distribuição clássico consiste na distribuição de produtos farmacêuticos, 

mediante a requisição de um enfermeiro-chefe, ou por um enfermeiro por ele designado, de um 

determinado serviço ao SF. Essas requisições dão origem a uma distribuição grossista de 

medicação que sai do stock informático e passa a estar disponível nos serviços, impossibilitando 

um controlo de existências em tempo real no sistema informático, impedindo também a verificação 

e validação farmacêutica da prescrição médica. Acresce a isto o facto de a acumulação de stock 

poder dificultar a verificação dos prazos de validade que pode levar a desperdício de recursos. Este 

sistema engloba também a distribuição de medicamentos por reposição de stocks nivelados, isto é, 

em cada serviço existe um stock pré-definido, qualitativa e quantitativamente, cuja gestão e 

manutenção é da responsabilidade do SF.  

No CHVNG/E, a área de distribuição clássica está sempre à responsabilidade de um 

farmacêutico. Além disso, o farmacêutico responsável por esta área tem ainda a seu cargo parte da 

área de aquisição e receção de produtos, sendo responsável por efetuar pedidos de compra com 

base em indicadores de gestão e nas faltas registadas, requisitar e ceder empréstimos a outros 

Hospitais, bem como efetuar o respetivo pagamento. Está ainda sob a sua responsabilidade a 

validação das justificações de medicamentos sujeitos a justificação, a realização de inventários 

periódicos e a distribuição dos derivados do plasma humanos.  

Os serviços de consulta externa, a unidade de convalescença e o hospital de dia efetuam o 

pedido informaticamente pelo serviço, requisitando livremente todos os medicamentos e 

quantidades que necessita, pedido este que é posteriormente satisfeito pelo SF e é efetuado um 

consumo ao serviço. Outros serviços fazem a requisição de forma semelhante, mas tendo por base 

uma lista limitada de medicamentos, pré-definida. Em horários pré-estabelecidos, os AO’s 

encarregam-se de transportar os produtos para os serviços requisitantes.(2-4) 

 

4.2. Ambulatório 

Atualmente, a importância da Farmácia de Ambulatório (FA) do SF tem vindo a crescer, 

fenómeno que se deve a um aumento de casos de doenças crónicas associado ao aumento da 

esperança média de vida, aumento do número de medicamentos cuja cedência é permitida por 

despachos legais e a uma diminuição do tempo de internamento. 



Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas  2015/2016 

7 

Unidade Curricular Estágio 

Aqui, O farmacêutico tem como função gerir a própria secção da FA, articulando-se com os 

hospitais de dia e as consultas externas, passando pelo contato com os utentes, o que permite o 

esclarecimento de dúvidas ou a deteção de problemas não apontados pelo doente ou não detetados 

durante a examinação do mesmo. 

A FA representa ainda tanto uma necessidade como um complemento à distribuição de 

medicamentos em farmácia comunitária. É uma necessidade na hora de controlar a terapêutica do 

paciente, uma vez que neste regime são cedidos tratamentos dispendiosos, de elevada toxicidade ou 

em que a respetiva doença apresenta características que exigem uma atenção que não pode ser 

cedida em farmácia comunitária, como é o caso do VIH, da Hepatite C, da Insuficiência Renal 

Crónica, da Esclerose Múltipla, da Esclerose Lateral Amiotrófica e do Cancro, entre outras. Pode-

se ver neste último aspeto já uma forma de complemento, papel esse que se estende também a 

situações de emergência em que ocorre rutura de stock nas farmácias comunitárias, sendo a 

dispensa de medicamentos assegurada pela FA.(2, 3, 5) 

 

4.2.1. Armários RFID 

Na FA existem armários RFID (Figura 4) para o armazenamento dos medicamentos. Estes 

equipamentos apresentam várias particularidades. Concedem uma maior segurança, ao apenas 

permitir a sua abertura através de um chip (inserido num cartão ou pulseira) associado a 

determinado utilizador. Conseguem ainda detetar a saída de medicamentos através de uma etiqueta 

específica que se cola em cada caixa, e que contém informação sobre a substância ativa, a sua 

dosagem, a forma farmacêutica, o prazo de validade, o lote e a quantidade. 

 

Figura 4 - Armários RFID: conservação convencional (esquerda e meio) e refrigerada (direita) 

 

4.2.2. Dispensa 

A dispensa de medicamentos pode ser feita de forma gratuita ou através de venda.  

Por norma, a dispensa dos medicamentos é feita de forma gratuita, sendo fornecidos 

medicamentos abrangidos pela legislação para o período de um mês. No entanto, quando 

devidamente justificados pelo médico e autorizados pelo CA, podem ser cedidos certos 

medicamentos não abrangidos pela legislação, sendo também possível dispensá-los para um 

período superior a um mês. Deve-se ainda realçar a existência de algumas exceções quanto ao 
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limite de tempo para o qual o medicamento é fornecido, podendo estes serem cedidos para períodos 

mais alargados sem autorização prévia, como acontece em doentes a realizar dialise peritoneal, ou 

terapia hormonal complementar ao tratamento oncológico. 

Por outro lado, é possível proceder à venda de medicamentos na FA, no entanto esta só pode 

ser feita quando há rutura de stock do medicamento procurado nas farmácias comunitárias, tendo 

esta de ser provada pelo utente mediante a apresentação de carimbos de três farmácias diferentes 

demonstrando a falta do medicamento em cada uma delas. Nesse caso, o farmacêutico informa os 

Serviços Financeiros por fax, o utente dirige-se a estes para proceder ao pagamento, e regressa à 

FA para levantar o medicamento. É de realçar que esta situação não é comum, sendo o grosso da 

dispensa em FA feita de forma gratuita.(5) 

 

4.3. Medicamentos de Justificação 

Em casos de medicamentos que não pertencem ao FNM ou tenham uma adenda é 

necessário que estes tenham uma folha de Justificação de Receituário (Anexo C) que será validada 

pela Diretora de Serviço (DS), ou por um farmacêutico a quem tenha sido delegada essa função 

pela DS. Há ainda casos em que um medicamento só pode ser usado para determinada patologia 

quando certos critérios se verifiquem, sendo nesse caso necessária uma justificação também. Esta 

justificação é sempre preenchida pelo médico prescritor, e validada pelo diretor do serviço (ou o 

seu substituto legal) onde está inserido o médico prescritor. 

No caso de serem novos, os medicamentos devem ser avaliados pelo Diretor Clínico (DC) 

ou pela CFT e autorizados pelo CA. Há ainda alguns antibióticos que não precisam de justificação 

quando cedidos para o serviço de urgência, desde que cedidos para períodos não superior a três 

dias.(4) 

 

4.3.1. Pedidos de Autorização de Utilização Excecional 

Dentro dos medicamentos de justificação, existe o caso particular dos que necessitam de 

Autorização de Utilização Excecional (AUE). Qualquer produto farmacêutico que não seja 

comercializado em Portugal mas que se apresente como única ou última opção no tratamento de 

determinado paciente pode ser alvo de uma AUE. Assim, e segundo o INFARMED I.P., existem 

três categorias de medicamentos dentro daqueles que necessitam de AUE: 

 Medicamentos de benefício clínico bem reconhecido e com Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) nalgum país da União Europeia; 

 Medicamentos com provas preliminares de benefício clínico, com AIM nalgum 

país mesmo que não pertencente à União Europeia, ou sem AIM mas com provas 

experimentais da sua eficácia; 
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 Medicamentos destinados a dar resposta à propagação, atual, ou potencial, de 

agentes patogénicos, toxinas, agentes químicos, ou de radiação nuclear, suscetíveis de 

causar efeitos nocivos. 

O pedido de AUE é enviado ao INFARMED I.P. pela DS, com uma justificação do pedido 

redigida pelo diretor do serviço que vai fazer o tratamento, sendo necessário também a autorização 

por parte da CFT. 

Pode ainda ser feito o pedido de AUE para medicamentos de uso geral no CHVNG/E, 

fazendo-se uma estimativa das quantidades necessárias para um determinado ano. Neste caso, 

apenas é necessária a autorização do DC (ex.: Levotiroxina injectável). 

No entanto, cada caso é um caso, e como tal podem ser adotadas medidas diferentes 

consoante a situação.(6) 

4.4. Dose Unitária 
Este baseia-se na dispensa, após validação da prescrição médica já referida, dos 

medicamentos necessários para o tratamento, para um período de 24 horas (exceto fins de semana, 

pois é um período de 72 horas) priorizando a dose necessária por toma (unitária). Este sistema tem-

se vindo a mostrar muito eficiente e seguro, permitindo um controlo terapêutico mais conseguido, 

devido à maior facilidade de acesso ao perfil farmacoterapêutico dos doentes e menor número de 

desperdícios associados. O papel do farmacêutico é imprescindível, pois permite o fornecimento da 

medicação em tempo útil a todos os doentes, satisfazendo as exigências terapêuticas dos mesmos.   

Os farmacêuticos destacados para a área efetuam a interpretação e validação da prescrição 

médica. Para isso, foi implementado um sistema eletrónico de prescrição que facilita este processo. 

O médico procede à prescrição médica através da aplicação SAM, e o farmacêutico vê a mesma 

através do SGICM®. Caso surjam dúvidas sobre a prescrição (ou erros), deve-se entrar em 

contacto com o médico para, em conjunto, chegarem a um consenso e a situação ficar resolvida o 

mais rapidamente possível. Após validação da prescrição por um farmacêutico, a responsabilidade 

é compartilhada entre o farmacêutico e o médico, no que toca ao seguimento do plano terapêutico 

imposto.  

Após validação farmacêutica da prescrição médica, é gerado um mapa de distribuição por 

doentes ou por medicamento, com uma validade de 24 horas, onde se especifica a medicação a 

preparar pelos TDT’s, para completar o ciclo de distribuição. Desta maneira, os TDT’s funcionam 

como um crivo extra, podendo detetar erros que tenham escapado ao escrutínio do médico e do 

farmacêutico. Quando a situação anterior se apresenta devem contactar imediatamente um 

farmacêutico. Para além disso, antes da preparação de uma mala, é preciso verificar as devoluções 

de medicamentos efetuadas nas últimas 24 horas (sem administração inerente) e certificar a 

regularidade das mesmas. Em casos de detetarem incongruências, é aconselhável contactar com o 

serviço em causa. A medicação preparada deve ser colocada em malas (pequenos armários) com 
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gavetas individuais, propriamente identificadas. Cada gaveta apresenta o nome e cama do doente, o 

serviço a que pertence e a data em que a medicação deve ser administrada. O processo é sempre 

acompanhado pelo sistema informático, para garantir a correção contínua dos stocks (sobretudo no 

caso de devoluções).  

Estas malas são transportadas pelos AO para o serviço ao qual se destinam, em horários bem 

estipulados: um às 15:00h e outro às 20:00h. Portanto, a produção pode ser dividida em duas 

partes.(2, 4, 7) 

 

4.5. Pyxis 

O Sistema Pyxis é um sistema de dispensa de medicação automatizado, que visa otimizar o 

fluxo de trabalho e reduzir os erros de medicação. O Pyxis regista os medicamentos que estejam 

abaixo dos máximos (no CHVNG/E, são de 80%), sendo que a medicação geral é reposta pelo TDT 

e os medicamentos sujeitos a controlo (como é o caso dos Medicamentos 

Estupefacientes/Psicotrópicos e as Benzodiazepinas [MEP/B]) repostos pelo farmacêutico. Existem 

2 armazéns Pyxis no hospital, um no serviço de Psiquiatria e outro na Unidade de Cuidados 

Intensivos (UCI) Cardio-Torácicos.  

Este sistema permite não só uma melhor gestão de stocks, assim como uma maior segurança, 

uma vez que os medicamentos são organizados em diferentes níveis de acessibilidade, podendo ir 

desde o acesso a toda uma gaveta de medicamentos, até à abertura do compartimento do 

medicamento.(4) 

 

4.6. Hemoderivados 

Os hemoderivados são medicamentos que se obtêm a partir do plasma humano, como é o 

caso da albumina.  

Como já foi dito, o uso destes medicamentos está dependente da validação por parte do 

INFARMED, através da elaboração e entrega do CAUL. 

A distribuição de medicamentos hemoderivados é feita através de uma requisição específica 

pelo Modelo N.º 1804, exclusivo da Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM, Anexo D). 

Existem duas vias, a Via Farmácia (VF) e Via Serviço (VS). A VF será arquivada no SF, enquanto 

a VS acompanha a medicação e será arquivada no processo do doente. A utilização de 

hemoderivados está dependente do devido preenchimento da justificação clínica pelo médico, 

como também depende do hemoderivado pretendido, a dose/frequência e a duração do tratamento. 

O movimento de cada produto tem de ser registado numa folha própria, fazendo-se o registo do dia, 

quantidade fornecida ou recebida, o serviço clínico, o número de registo e o número do CAUL, 

entre outros dados. É ainda necessário proceder ao registo informático do consumo, onde se deve 
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incluir sempre o lote do medicamento. Os registos do consumo deverão ser guardados por 

cinquenta anos. 

É ainda de realçar que deve ser feito um inventário dos hemoderivados mensalmente.(4) 

 

4.7. Armazéns Avançados 

Neste sistema de distribuição de medicamentos, cuja gestão está a cargo do farmacêutico 

responsável pela distribuição clássica, cada serviço define previamente, conjuntamente com o SF, 

um stock com os medicamentos e outros produtos farmacêuticos que são necessários. Os 

medicamentos do stock pré estabelecido, qualitativamente e quantitativamente, possuem um nível 

máximo e mínimo definido para cada medicamento. A Farmácia é responsável por gerar o pedido 

diário, pelos níveis máximos ou mínimos, consoante o acordo com o serviço clínico em questão. A 

reposição é efetuada pelo TDT e arrumado nos armazéns dos serviços por um AO do SF, em dias 

previamente estabelecidos para cada serviço.  

Pode ainda ser feito um pedido pelo serviço caso seja necessário introduzir novos 

medicamentos. Neste caso, é feito pelo enfermeiro-chefe do serviço, é validado pelo farmacêutico e 

depois aviado por um TDT.(4)  

 

4.8. Medicamentos Estupefacientes/Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

Os MEP/B são usados com vários objetivos, realçando-se o uso no tratamento da dor. No 

entanto, são substâncias que podem levar a uma sobredosagem ou a uma habituação e consequente 

dependência, para além de que podem ser distribuídas e usadas de forma ilícita. 

Para evitar estes problemas, existem leis e entidades (para além dos próprios governos), tanto 

internacionais como nacionais que regulamentam e monitorizam estas atividades.  

Por questões de segurança, as instalações de armazenamento têm um acesso restrito, 

assegurado pela necessidade de introdução de um código para se entrar nas mesmas.(8) 

 

4.8.1. Aquisição 

O farmacêutico responsável deve ter em mente uma série de fatores, como o consumo e o 

stock existente, no momento em que efetua um pedido de compra. Este deve ainda ser 

acompanhado da informação “Preenchimento de Anexo VII” (Anexo E). Este anexo refere-se ao 

modelo nº 1506 da INCM. 

Estes pedidos são validados pela Diretora do SF, sendo depois a nota de encomenda emitida 

pelo Serviço de Aprovisionamento. Depois de cabimentada, esta nota é enviada para o Serviço 

Farmacêutico, para que o Diretor de Serviço proceda ao preenchimento do anexo VII. 

A nota de encomenda e o anexo VII são protocolados por um AO, encaminhados para o SA 

e enviados para o laboratório fornecedor por correio. 
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Há duas exceções a este processo: 

 A aquisição de Metadona é feita mensalmente e é efetuada através do Instituto da 

Droga e Toxicodependência da região Norte, em datas a definir pelo instituto. Fora destas 

datas, o transporte terá de ser assegurado pelo CHVNG/E; 

 A aquisição de Cocaína 10% pasta bisnaga 20g é feita através do Laboratório 

Militar, armazém do Porto, sendo o transporte sujeito a regras extraordinárias.(8) 

 

4.8.2. Receção e conferência 

Em geral, a receção é feita por um AO. Neste caso, o AO coloca um carimbo na fatura/guia 

de remessa, indicando os itens verificados, assinando e datando o documento. 

No entanto, certos laboratórios exigem que um farmacêutico faça a receção da encomenda, 

efetuando uma primeira conferência, sendo também requerido o preenchimento de um formulário 

próprio. 

A conferência propriamente dita deve ser feita por dois farmacêuticos, verificando-se toda a 

informação referente ao medicamento. Se algo não estiver em conformidade com o 

encomendado/documentado, coloca-se o medicamento em quarentena até a resolução da questão. 

No caso da Metadona e da Cocaína 10% pasta bisnaga 20g, a receção é efetuada por um 

farmacêutico, fazendo-se posteriormente a verificação por um segundo farmacêutico no caso da 

pasta de Cocaína. A conferência é feita da mesma forma que os restantes medicamentos 

estupefacientes.(8) 

 

4.8.3. Empréstimos e Aquisições à Farmácia Comunitária 

Movimentos relativos a empréstimos entre instituições de saúde ou a aquisições à farmácia 

comunitária devem cumprir com os seguintes passos: 

 Dupla conferência por farmacêuticos; 

 Registo Informático; 

 Registo Manual com numeração sequencial (não aplicável às benzodiazepinas e à 

pasta de cocaína); 

 Cópia do documento de suporte (não aplicável às benzodiazepinas e à pasta de 

cocaína). 

Caso os medicamentos em questão sejam estupefacientes/psicotrópicos, os documentos 

devem ser fotocopiados, numerados e registados manualmente.(8) 
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4.8.4. Armazenamento da Medicação 

As benzodiazepinas são armazenadas no armário existente na sala reservada para o efeito, ao 

passo que os estupefacientes/psicotrópicos e a metadona são armazenados em cofres presentes na 

mesma sala. 

Neste âmbito é ainda necessário proceder à monitorização das condições de armazenamento, 

nomeadamente de temperatura e humidade relativa.(8) 

 

4.8.5. Composição qualitativa e quantitativa dos Stocks dos Serviços Clínicos 

Os stocks de cada serviço no que toca a MEP/B estão estabelecidos, aprovadas e registados 

em local próprio. Sempre que determinado serviço precisa de uma alteração de stock, esta tem de 

ser aprovada pela Diretora de Serviço e convenientemente registada.(8) 

 

4.8.6. Distribuição da Medicação 

A distribuição deve obedecer à legislação vigente. No CHVNG/E., existem três tipos de 

procedimentos: 

 Tradicional (modelo nº 1509 da INCM - Anexo X [Anexo F]); 

 Armazéns Avançados; 

 Sistemas semi-automatizados Pyxis®. 

Já as transferências entre armazéns internos podem ser de dois tipos: 

 Do armazém F8 para o F2; 

 Do armazém F8 para o F3 (apenas benzodiazepinas).(8) 

É necessário realçar também que é feita uma dupla conferência, tanto das saídas informáticas 

como dos fármacos em si. 

 

4.8.7. Abate de Medicamentos com Validade Expirada ou Danificados 

Sempre que de alguma maneira os MEP/B não cumpram com os critérios de qualidade, 

deve-se fazer o seu abate. Este processo deve ser documentado, sendo registado de forma 

inequívoca as seguintes informações: 

 Descrição dos produtos; 

 Quantidade; 

 Identificação dos responsáveis pelo abate (pelo menos dois farmacêuticos). 

O farmacêutico que deteta a inconformidade do medicamento deve seguir os seguintes 

passos: 

 Preenchimento de um Anexo X; 

 Atribuição da numeração específica para abate; 

 Saída informática.(8) 
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5. Preparação de Formas Magistrais 

5.1. Manipulação galénica não-estéril 

Apesar de o SF incluírem um laboratório próprio para a preparação destes medicamentos, 

atualmente faz-se encomenda a uma farmácia comunitária sempre que seja necessário alguma 

preparação. Isto deve-se à atual falta de recursos humanos, e como tal, quando se regularizar a 

situação estas preparações voltarão a ser produzidas no SF. Nesse caso, são preparadas por um 

farmacêutico e um TDT ou por dois farmacêuticos. 

 

5.2. Manipulação galénica estéril 

5.2.1. Misturas de Nutrição Parentérica 

Esta via de nutrição artificial, recorre a bolsas nutricionais e utiliza uma veia central ou 

periférica para administrar macro e micronutrientes. Para se administrarem soluções com elevada 

osmolaridade, é utilizada uma via central, recorrendo-se a um cateter venoso posicionado em veias 

de grande calibre. As vias periféricas são usadas para soluções com baixa osmolaridade. As 

misturas para Nutrição Parentérica (NP) são preparadas em função do balanço azotado, do balanço 

hídrico, do ionograma, da patologia de base, das patologias secundárias, do peso e da terapêutica 

farmacológica instituída e adaptadas a cada doente. No mercado existem diversos laboratórios que 

comercializam bolsas de NP pré-cheias com composições, relações e qualidades padronizadas, 

tendo a vantagem de apresentarem uma grande estabilidade à temperatura ambiente. Algumas 

bolsas de NP precheias contêm eletrólitos (nenhuma apresenta oligoelementos ou vitaminas na sua 

composição). A sua preparação tem que garantir que foram tomadas todas as medidas para manter 

as condições de esterilidade, tendo sido realizadas de acordo com as normas definidas para a 

produção de misturas estéreis em Câmara de Fluxo Laminar Horizontal (CFLH).(9) 

 

5.2.1.1. Unidade de Preparação de Nutrição Parentérica 

A Unidade de Preparação de Nutrição Parentérica (UPNP), no CHVNG/E, encontra-se 

isolada e é independente dos restantes setores do SF, estando a cargo de um Farmacêutico. Para 

proteger os processos asséticos e de forma a minimizar o potencial risco de contaminação 

decorrente da circulação de pessoas e materiais, a UPNP encontra-se separada em várias áreas de 

trabalho devidamente delimitadas. A divisão das áreas encontra-se distribuída da seguinte forma:  

 Sala de nutrição parentérica – está equipada com computador para conferência e 

validação de prescrições, realização de cálculos e elaboração de rótulos. É ainda 

utilizada para armazenar algum material estéril descartável, bolsas padronizadas e 

aditivos.  

 Área de acesso à Antecâmara (Zona Negra) - zona não estéril, utilizada para a troca 

de roupa pelo vestuário de circulação obrigatória (elementos de proteção 
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obrigatórios - farda túnica e calças, touca e cobre-pés). Uma solução alcoólica 

desinfetante deve ser colocada nas mãos antes de entrar na área seguinte; 

 Antecâmara (Zona Cinzenta) - zona não estéril, equipada com armários, para 

armazenar material necessário à preparação das bolsas, e com um lava-mãos 

(lavagem assética das mãos). Antes da lavagem, é colocada uma máscara cirúrgica e, 

só depois da lavagem, se veste a bata cirúrgica estéril descartável de mangas, com 

punhos elásticos ajustados e, por fim, colocam-se luvas estéreis. Só após estes 

procedimentos se pode entrar na área seguinte; 

 Área de Preparação (Área Limpa ou Área Branca) - zona estéril, com acesso apenas 

a pessoal autorizado e devidamente equipado, e com pressão positiva em relação à 

antecâmara, impedindo a entrada de partículas. Qualquer material não estéril, 

destinado a esta área, é descontaminado com álcool a 70%, na antecâmara, optando-

se por material descartável. Todo o material utilizado para a preparação é colocado 

num contentor vermelho para incineração, os invólucros do material descartável são 

colocados em sacos pretos e o material não utilizado é guardado na antecâmara. As 

nutrições parentéricas são elaboradas numa CFLH, protegendo as preparações de 

potenciais microrganismos e/ou partículas. A limpeza da câmara deve ser realizada 

tendo em conta as boas práticas (ligada e limpa, com uma compressa estéril 

embebida em álcool a 70%, limpeza feita de cima para baixo e de trás para a frente, 

sempre na direção do fluxo laminar). Na câmara podem estar no máximo três 

pessoas, mas apenas duas pessoas podem estar a trabalhar em simultâneo, evitando-

se a interrupção do trabalho; 

 Área de controlo de produto acabado – tal como o nome indica, nesta área procede-

se ao embalamento das misturas preparadas, comunicando com a área de preparação 

através de transfere. Deve-se sempre verificar o rótulo e as condições de 

armazenamento.  

A planta da UPNP encontra-se esquematizada na figura em baixo (Figura 5). 
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Figura 5 - Planta da área de Produção do SF 

O procedimento de limpeza é extremamente cuidadoso. Diariamente quer a antecâmara, quer 

a câmara são limpas com água quente e detergente e desinfetadas com hipoclorito de sódio a 1%. 

Todos os meses, é realizada a limpeza das paredes e semestralmente é realizada a limpeza de todas 

as paredes e teto, com água e detergente.  

A equipa que integra a UPNP é composta por um Farmacêutico, um TDT e um AO e todo o 

pessoal envolvido na elaboração deste tipo de preparações. Todo o pessoal para além de ter que 

demonstrar competências para a correta manipulação de produtos estéreis, também tem apresentar 

um estado de saúde compatível com as funções a realiza, devendo estar isento de, por exemplo, 

lesões na pele. A elaboração de NP é da responsabilidade do Farmacêutico a cargo da área, que 

assume ainda a responsabilidade de adquirir e gerir os stocks de NP.(9) 

 

5.2.1.2. Validação de Prescrições de Nutrição Parentérica 

Para a dispensa de NP, é necessária uma prescrição, em impresso próprio, pelo Médico com 

apoio do Nutricionista. As prescrições de NP podem ser feitas para adultos (Anexo G) e para 

neonatologia (Anexo H). No primeiro caso, só é necessário enviar as prescrições ao SF no início da 

terapêutica, sendo diariamente confirmadas, via telefone até às 11:00h de 2ª a 6ª feira, a 

continuação, alteração ou suspensão da NP com os serviços requisitantes. Para o fim-de-semana, as 

bolsas são preparadas e distribuídas à sexta-feira, ficando guardadas no frigorífico dos serviços, só 

sendo distribuídas bolsas sem aditivação de vitaminas e/ou oligoelementos para evitar perdas. No 

caso das prescrições para neonatologia, são enviadas todos os dias para o SF por correio eletrónico 

ou fax, sendo distribuídas diariamente.  

A avaliação farmacêutica da formulação da prescrição médica, incluindo a verificação da 

estabilidade e compatibilidade físico-química dos componentes e quantidades prescritas, é 

fundamental para garantir a segurança do doente (sobretudo no caso da neonatologia). O 
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farmacêutico após validar a prescrição vai introduzi-la numa aplicação informática específica, que 

auxilia no controlo das prescrições ativas e na atualização de doentes. No caso das prescrições para 

adultos, é utilizado o programa informático NPAGE, pois permite a impressão da folha de 

confirmação, da ficha de manipulação/preparação, dos rótulos, das etiquetas identificativas para as 

bolsas nutritivas não aditivadas, folha de material com registo de lotes, folha de consumo com 

respetivos lotes utilizados, folha de encerramento de prescrição e identificação da bolsa para 

controlo microbiológico aeróbio e anaeróbio diário. Existem vários tipos de bolsas para adultos e, 

no caso do CHVNG/E, utilizam-se bolsas tri-compartimentadas (aminoácidos, glúcidos e lípidos) 

com, ou sem, eletrólitos. No caso de ser necessário aditivação, a bolsa terá de ser enviada para a 

área de preparação juntamente com a ficha de preparação.  

No caso das prescrições de neonatologia, a aplicação informática utilizada denomina-se 

PrePARE, que compara a prescrição com os vários regimes nutritivos disponíveis, cabendo ao 

farmacêutico a verificação do melhor enquadramento e o que mais se assemelha ao prescrito. O 

PrePARE também permite atestar a estabilidade e a compatibilidade físico-química entre os vários 

componentes da mistura nutricional, permitindo a impressão da ficha de preparação, do documento 

de estabilidade e a avaliação da estabilidade físico-química. A rotulagem, neste caso, é efetuada 

manualmente após todos os cálculos inerentes, e o TDT confere os mesmos, sendo depois 

fotocopiados e assinados pelo farmacêutico e pelo TDT. A prescrição médica e os documentos 

emitidos pelo farmacêutico são também confirmados pelo TDT, e ambos assinam esses 

documentos.  

O controlo das bolsas de NP é efetuado diariamente aquando da última bolsa preparada para 

adultos e neonatologia. Mensalmente, uma bolsa NP controlo, é preparada e são retiradas amostras 

ao primeiro e oitavo dias, havendo uma refrigeração da bolsa durante esse período de tempo.(9) 

 

5.2.2. Fármacos Citotóxicos (CTX) 

A maioria dos protocolos terapêuticos de quimioterapia, com o intuito de combater a 

heterogeneidade e a resistência das células neoplásicas, são administrados em ciclos de tratamento 

que exploram a associação de fármacos CTX.  

Os fármacos CTX são fármacos que apresentam elevada toxicidade e propriedades 

carcinogénicas, mutagénicas e teratogénicas. Representam assim um risco para o paciente e para o 

operador (que o prepara). O manuseamento destes fármacos tem de obedecer a regras de segurança 

estritas devido à sua toxicidade, como por exemplo, a reconstituição de formas farmacêuticas 

citotóxicas tem de ser efetuada por pessoal com preparação técnica adequada, em zona destinada ao 

efeito e com vigilância médica regular. Adicionalmente, os fármacos CTX não podem ser 

manuseados por grávidas ou mães a amamentar, pessoal que já tenha um tratamento de 

quimioterapia ou apresente alergias a fármacos. Para além disso, de forma a minimizar os riscos 

para saúde, existe rotatividade entre os farmacêuticos e TDT, que trabalham na sala de 
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manipulação. No CHVNG/E, a preparação destes fármacos, é realizada na Unidade de Preparação 

de Citotóxicos (UPCTX).(10) 

 

5.2.2.1. Unidade de Preparação de Citotóxicos 

Também designada farmácia oncológica, a UPCTX (representada na figura 5), é constituída 

por uma sala de trabalho que funciona como armazém e como sala de validação de prescrições 

(Anexos I e J), por duas áreas comuns à UPNP (a zona negra e a antecâmara). Na zona branca, 

existe câmara de preparação de fármacos CTX com pressão negativa em relação à antecâmara, por 

forma a criar um fluxo de ar para dentro da câmara, evitando a saída de aerossóis CTX. 

Esta zona está também equipada com uma Câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLV), que 

permite proteger o operador de possíveis contaminações.  

A UPCTX funciona todos os dias úteis, das 8:30h às 16:30h, em horário contínuo, 

fornecendo medicação para o Hospital de Dia, serviços de internamento e outros serviços. A equipa 

pertencente à UPCTX é constituída por um TDT responsável pela manipulação, um farmacêutico 

no apoio à manipulação, um farmacêutico na receção e validação de prescrições e dois AO (um 

para transporte das preparações, e outro responsável pela limpeza da sala e recolha dos resíduos 

produzidos). Todas as atividades relacionadas com o manuseamento de fármacos CTX implicam o 

uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Estes variam apenas com a etapa do circuito em 

que os profissionais intervêm. As diferenças residem principalmente nos seguintes aspetos: 

utilização de uma máscara diferente (máscara de alta filtração P3) e utilização de dois pares de 

luvas, duas toucas e dois protetores de calçado – sendo todos os EPI descartáveis e eliminados 

como resíduos hospitalares do Grupo IV (resíduos perigosos).  

No CHVNG/E, a gestão do stock de fármacos CTX é da responsabilidade do farmacêutico da 

área. O TDT encontra-se encarregue da gestão do stock de material clínico.  

Na receção dos fármacos CTX, uma inspeção visual para detetar possíveis anomalias e uma 

conferência/verificação da conformidade entre a quantidade de medicamentos recebida e a 

constante na guia de remessa/fatura, é realizada pelo AO. De seguida, o TDT, confere a nota de 

encomenda, regista os lotes, os prazos de validade, datando e assinando a guia de remessa/fatura. 

Finalmente, o armazenamento em local identificado para acondicionamento (armazém F5) é 

realizado pelo AO, de acordo com as suas especificidades: em armários fechados ou frigorífico. 

Durante todos estes procedimentos são utilizadas luvas de latex.(8, 9) 

 

5.2.2.2. Validação de Prescrições de Citotóxicos 

Para a preparação de fármacos CTX é sempre necessária uma prescrição médica, validada 

por um farmacêutico hospitalar. As prescrições manuais são validadas quando assinadas pelo 

médico prescritor e identificados com o seu número mecanográfico. Por outro lado, as prescrições 

podem ser feitas por meio de aplicação informática (a qual se pretende que seja a forma principal 
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de prescrição), como é o caso de algumas terapêuticas antineoplásicas, ou pelo formulário 

“Prescrição Médica de Quimioterapia”. As prescrições realizadas pelos médicos são prescritas 

tendo em conta os protocolos terapêuticos estabelecidos nas instituições e, no caso do CHVNG/E, 

aprovados pela Comissão de Coordenação Oncológica e pela CFT. A receção das prescrições pela 

UPCTX é realizada até 48 horas prévias ao início do tratamento, sendo portanto todo o processo 

realizado no dia anterior ao tratamento.  

Aquando da receção da prescrição, o farmacêutico de apoio é responsável pela validação, 

devendo verificar pontos como: a identificação do doente, o diagnóstico, dosagem de cada fármaco, 

entre outros. Nesta etapa é importante realizar todos os cálculos para obter o maior benefício para o 

doente com a menor toxicidade que daí advém. Para tal, são feitos os cálculos de todos os volumes 

necessários durante a preparação do medicamento e elaborada a ficha de preparação. Depois da 

validação, um rótulo é impresso com a identificação do doente, a designação do fármaco, dose e 

volume correspondente, diluente e volume utilizado, volume total, tempo de perfusão e via de 

administração. É imprescindível que o farmacêutico confirme se os cálculos estão corretos, 

atendendo à superfície corporal do doente, ao protocolo de cada fármaco, ao ciclo e ao dia 

correspondente. Diariamente, é elaborada uma lista, pelo farmacêutico de apoio, com o nome dos 

doentes agendados para tratamento no dia seguinte, o respetivo protocolo, ficha de preparação e 

horário de início de tratamento. Para tal, e de forma a minimizar erros e custo, consulta as 

prescrições que estão arquivadas alfabeticamente e elabora uma listagem com todos os 

medicamentos necessários e respetivas dosagens, soros e todo o material necessário para o dia 

seguinte. Para além disto, o farmacêutico de apoio à manipulação, após registar informaticamente o 

consumo das matérias-primas utilizadas em todas as preparações realizadas, procede a verificação 

da lista de material, os rótulos e os cálculos de volumes e arquiva as prescrições.(10) 

 

5.2.3. Preparações estéreis extemporâneas 

As preparações extemporâneas estéreis, como as preparações para terapêutica de substituição 

enzimática e para uso no Bloco Oftalmológico, são também realizadas na área destinada à 

preparação de NP. Assim sendo, todos os procedimentos de higiene e limpeza aprovados para a 

manipulação estéril com técnica asséptica na CFLH usados para a NP são também adotados para 

estas preparações. Depois de finalizadas as preparações, as embalagens em que são colocadas 

passam pelo transfer para o exterior e são recolhidas rapidamente por um AO para os distribuir aos 

serviços requisitantes numa mala térmica. Compete ao farmacêutico registar em folhas próprias o 

material usado na produção do medicamento em causa, não esquecendo o lote nem o prazo de 

validade. 
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6. Ensaios Clínicos 

A procura cada vez mais frenética por novas moléculas tem vindo a obrigar o Farmacêutico 

Hospitalar a participar mais em projetos de investigação clínica. Este envolvimento visa garantir 

não só a fiabilidade dos resultados obtidos, mas também a segurança de todos os intervenientes no 

estudo. 

Os farmacêuticos responsáveis por esta secção devem ter formação em vários aspetos 

relacionados com a condução de ensaios clínicos e a sua legislação, assim como em Good Clinical 

Practices (GCP), devendo esta ser renovada regularmente. Cópias de certificados de formação em 

GCP ou de outras formações quando externas devem ser arquivadas no dossiê respetivo. 

O currículo vitae deve também ser mantido atualizado no mesmo dossiê, sendo também 

necessária uma cópia em formato digital. Esta necessidade advém da solicitação deste documento 

por parte do promotor, normalmente feita aquando da visita de qualificação do centro de estudos ou 

da visita de início do estudo. 

As instalações de ensaios clínicos têm o acesso restrito de maneira a garantir a 

confidencialidade de dados recolhidos. Com esse objetivo, não só o acesso requere a introdução de 

um código, como também as chaves dos armários usados para armazenar os Medicamentos 

Experimentais (ME) se encontram num sítio com acesso restrito disponível apenas para membros 

da equipa de ensaios clínicos.(11) 

 

6.1. Procedimentos Normalizados de Trabalho 

Após o contacto e acordo inicial com a entidade promotora e a obtenção de autorização por 

parte do CA do hospital, do INFARMED, da Comissão de Ética para a Investigação Científica e 

Comissão Nacional de Proteção de Dados, pode-se prosseguir com os Procedimentos Normalizados 

de Trabalho. Estes englobam as seguintes etapas: 

 Visita de Qualificação/Seleção do Centro; 

 Visita de Início; 

 Receção e Análise da Documentação; 

o Elaboração do Resumo do Protocolo; 

o Elaboração do manual de Procedimentos; 

 Receção da Medicação de Ensaio Clínico e Dispositivos; 

o Verificação do Envio; 

o Comprovação da Rotulagem; 

o Verificação da Documentação Enviada; 

o Confirmação da Receção ao Promotor; 

 Arquivo da Documentação; 

 Preenchimento dos Formulários Envolvidos; 
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 Armazenamento da Medicação de Ensaio Clínico; 

o Monitorização de Temperatura e Humidade Relativa; 

 Prescrição; 

 Preparação e Dispensa da medicação de Ensaio Clínico; 

o Manipulação/Preparação da Medicação de Ensaio Clínico; 

 Devolução da Medicação de Ensaio Clínico; 

 Visitas de Monitorização; 

 Visita de Encerramento; 

 Arquivo da Documentação.(11) 

 

6.2. Circuito do Medicamento Experimental 

A circulação do medicamento usado em cada ensaio clínico deve seguir normas previamente 

estabelecidas com o objetivo de garantir a fiabilidade dos resultados e a segurança dos participantes 

no estudo. No CHVNG/E, e no geral, segue-se o circuito do ME representado na figura 6, sendo 

que cada ensaio pode ter certas especificidades que exijam determinados procedimentos 

especiais.(11) 
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Figura 6 - Circuito do Medicamento Experimental 
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7. Conclusão 
Este estágio foi uma experiência única, a qual posso afirmar que me ajudou a crescer e a 

desenvolver as minhas competências enquanto farmacêutico. Permitiu apreender melhor o papel de 

um farmacêutico na sociedade, nomeadamente no que se refere ao ambiente hospitalar. Neste caso, 

o farmacêutico apresenta-se como uma figura central no processo terapêutico no hospital. 

Durante este período, tive a oportunidade de passar por todas as secções do SF, participando 

nas atividades sempre que possível, atendendo pessoas na FA ou preparando malas para a entrega 

de medicamentos na secção de Dose Unitária. Pude ainda visitar diferentes serviços hospitalares, 

de maneira a ter um contacto mais direto com o funcionamento do CHVNG/E, permitindo adquirir 

um contexto mais exato do papel do SF no hospital. 

Resumindo, foi uma oportunidade bastante enriquecedora e útil para o meu futuro como 

profissional de saúde na área de farmácia. 
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Anexos 

Anexo A – Organograma do CHVNG/E 
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Anexo B – Certificado de Autorização de Utilização do Lote 
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Anexo C – Justificação de Receituário 
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Anexo D – Modelo Nº 1804 da Imprensa Nacional - Casa da Moeda 
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Anexo E – Modelo nº 1506 da Imprensa Nacional – Casa da Moeda 
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Anexo F – Modelo nº 1509 da Imprensa Nacional – Casa da Moeda 
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Anexo G – Prescrição de Nutrição Parentérica para Adultos 
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Anexo H – Prescrição de Nutrição Parentérica de Neonatologia 
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Anexo I – Prescrição Manual de Fármacos Citotóxicos 
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Anexo J – Prescrição Eletrónica de Fármacos Citotóxicos 
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