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PARTE I: RELATÓRIO DE ESTÁGIO NA FARMÁCIA DA LIGA  

 

 INTRODUÇÃO 

 

 O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas reflete 5 anos de 

formação nas mais diversas valências que o curso proporciona e constitui assim o primeiro contacto 

com a realidade de trabalho. 

 É nesta fase que vamos por em prática os conhecimentos teóricos que adquirimos ao longo 

dos nossos anos de formação, que aprendemos e reaprendemos muitos dos conceitos transmitidos 

ao longo da nossa formação. É nesta etapa que percebemos como realmente funciona uma 

farmácia, quais as suas rotinas e obrigações. É também aqui que finalmente entramos em contato 

com o doente, as suas patologias e os medicamentos que toma, as principais áreas do nosso estudo. 

É aqui que percebemos o real valor do farmacêutico para a comunidade. 

 Este relatório tem como objetivo descrever o funcionamento e a rotina da Farmácia da 

Liga, a experiência por mim vivida enquanto estagiária e ainda o papel do farmacêutico e as suas 

funções dentro da farmácia. Desta forma, a primeira parte deste relatório aborda, no seu contexto 

geral, a estrutura e organização da Farmácia da Liga tal como a sua localização, horário de 

funcionamento e recursos humanos, o plano de ação e o programa de estágio por mim realizado, 

encontrando-se dividido por diversas fases de aprendizagem que vão desde o aprovisionamento e 

encomendas, análise de receituário passando pela dispensa de medicamentos, terminando assim 

com aspetos da contabilidade e gestão de uma farmácia. A segunda parte contempla os trabalhos 

científicos por mim realizados durante o período do meu estágio. 
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A FARMÁCIA DA LIGA 

1. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

 

1.1. Localização geográfica  

 A Farmácia da Liga (FL) situa-se na Rua Marquês Sá da Bandeira n.º 334, freguesia de 

Mafamude, conselho de Vila Nova de Gaia. Pertence à Liga das Associações do Socorro Mútuo de 

Vila Nova de Gaia. No mesmo edifício situa-se também a Clínica da Liga, a Clinica de Estética da 

Liga e os serviços administrativos da Liga [1].  

 Foi a segunda farmácia a ser fundada por uma associação mutualista em 1905 e foi 

sofrendo alterações transformando-se hoje num espaço moderno e dotado de meios tecnológicos 

avançados [1]. 

 

1.2. Horário de Funcionamento 

 A farmácia está aberta de segunda a sábado, sendo que durante a semana o atendimento ao 

público funciona das 8.00h-24h e ao sábado das 9.00-20h, sem interrupção para almoço. Aos 

domingos e feriados encontra-se encerrada. O horário está de acordo com a Portaria nº 277/2012, 

alterada pela Portaria nº 14/2013.  

 Em determinadas datas pré-estabelecidas pela Administração Regional de Saúde (ARS) e 

pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) a FL funciona em regime permanente [2,3]. O 

atendimento noturno faz-se através do “Farmadrive” ou pela parte da frente da farmácia, ambas 

via postigo.  

 

1.3.  Perfil dos utentes 

 Existe um grande grupo de utentes regulares que fidelizaram à farmácia, contudo também 

existe uma grande quantidade de utentes que visita a farmácia esporadicamente. Nos meses de 

Junho e Julho também se notou uma maior afluência de turistas. Os utentes mais idosos frequentam 

a farmácia preferencialmente na parte da manhã e início da tarde, enquanto que utentes mais jovens 

em idade laboral aparecem mais ao final da tarde. Situações agudas são mais características do final 

da tarde e da noite. 

1.4.  Recursos Humanos 

 O quadro técnico da Farmácia da Liga está de acordo com os requisitos pelo Decreto-Lei 

(DL) nº 307/2007, de 31 de Agosto, e que posteriormente foi clarificado pelo DL nº 

171/2012, de 1 de Agosto, em que a farmácia deve dispor de um diretor técnico (DT) e de 

outro farmacêutico substituto, que podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por 

outro pessoal devidamente habilitado [4,5].  
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 Atualmente a FL é composta por 23 profissionais: a DT, 4 farmacêuticas adjuntas, 7 

farmacêuticos, 5 técnicos de farmácia, 3 auxiliares, 2 auxiliares de apoio ao doente e 1 empregada 

de limpeza. 

1.5. Infraestruturas  

1.5.1. Caracterização do espaço físico exterior 

 A fachada externa da FL segue as Boas Práticas Farmacêuticas em Farmácia Comunitária 

de 2009 (BPF) apresentando um dístico indicativo do nome da farmácia e uma cruz verde 

iluminada. Na montra central está presente uma placa informativa com a identificação da DT e o 

horário de funcionamento. Na porta de entrada, existe um postigo destinado ao atendimento nas 

noites de serviço permanente e informação relativa às farmácias que se encontram em serviço 

permanente [6].  

1.5.2. Caracterização do espaço físico interior  

 A FL apresenta uma área de 700m
2
 compreendida entre dois pisos. Relativamente ao 

espaço interior este encontra-se em conformidade com o exigido na lei e com as BPF [4-6]. 

 A área de atendimento ao público é composta por 14 balcões individualizados. Na parte 

interior dos postos de atendimento encontram-se expostos nos lineares a maioria dos medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM), produtos de alimentação infantil, puericultura, ótica, 

produtos de higiene dentária, corporal e cosmética. É também aqui que se encontram as saídas do 

sistema robótico. Na área exterior encontram-se gondolas onde são colocados os produtos que 

variam sazonalmente. 

 A ordem de atendimento é definida por um sistema de senhas, sendo que existem 4 tipos: A 

– atendimento geral; B – atendimento prioritário; C – atendimento direcionado para cosmética; D – 

atendimento direcionado para ótica. 

 O gabinete de atendimento personalizado é um espaço onde é possível fazer um 

atendimento mais individualizado e ter um diálogo mais privado com o utente. Aqui também é 

possível efetuar testes bioquímicos (colesterol total, triglicerídeos e glicémia) e medir a pressão 

arterial. Este gabinete também é utilizado para pesar bebés, tirar medidas para encomenda de meias 

de compressão, entre outras atividades. É também neste espaço que se efetuam as consultas de 

nutrição ao sábado e durante a semana após as 19h está presente um enfermeiro. 

 O gabinete de cosmética é utilizado em atividades promocionais de marcas de cosméticos 

e dermofarmacêuticos. Regularmente a FL recebe promotoras das marcas que fazem pequenos 

tratamentos designados por “mini-faciais” a alguns clientes de forma a dar a conhecer de forma 

gratuita os seus produtos. Esta interação das promotoras faz com que o público faz com que este 

passe a conhecer os seus produtos, chegando muitas vezes a fidelizar à marca.  

 A zona de receção de encomendas corresponde a uma área de apoio ao atendimento no 

balcão. Aqui procede-se à conferência e receção de encomendas, gestão de devoluções, quebras 
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entre outras tarefas de gestão. Aqui encontra-se um frigorífico onde são armazenadas vacinas, 

insulinas e outros medicamentos que necessitam de estar a temperaturas entre os 2 e os 8ºC. Nesta 

zona encontra-se um higrómetro que controla a temperatura e a humidade da FL. 

 Aqui é possível encontrar o robot, cuja capacidade de armazenamento é de cerca de 40 000 

embalagens. Associado ao robot está uma plataforma de armazenamento automático denominada 

de prolog.  

 Localizam-se nesta área uns armários deslizantes onde são armazenados um grande número 

de medicamentos por ordem alfabética que não são colocados no robot, nomeadamente xaropes, 

produtos de baixa rotatividade, produtos veterinários, nutrição especial e reservados. Existem 

também duas salas de armazenamento específico, uma destinada a leites e outra a produtos 

ortopédicos e outros dispositivos médicos. 

 No piso térreo encontra-se ainda a sala de conferência de receituário que devido ao 

elevado número de receitas mensais, torna-se necessário ter uma área específica e organizada. No 

mesmo espaço está o “Farmadrive”, um serviço que a FL presta aos seus utentes, que corresponde 

a um atendimento farmacêutico sem que estes necessitem de se deslocar da sua viatura.  

 No piso inferior localiza-se o armazém onde estão reunidos os MNSRM e outros produtos 

que não dispõe de espaço no piso superior da farmácia. O laboratório encontra-se igualmente 

neste piso e destina-se à preparação de manipulados, armazenamento de matérias-primas, arquivo 

de boletins de análise, fichas de segurança e preparação dos manipulados, assim como o registo de 

movimentos da matérias-primas [7].  

 A FL dispõe ainda de 2 escritórios, nomeadamente o da DT e um destinado a tarefas de 

gestão, um auditório, 2 casas de banho e uma área de descanso para os seus colaboradores. 

 

1.6.  Biblioteca e fontes de informação 

 Na FL é possível encontrar na sala de descanso todas as fontes bibliográficas conforme o 

estipulado pelo DL n.º 307/2007, de 31 de agosto e a deliberação do INFARMED nº 414/CD/2007 

de 29 de outubro, como a Farmacopeia Portuguesa e o Prontuário Terapêutico. Muitos outros 

volumes encontram-se neste espaço. 

 

1.7.  Sistema Informático 

 O sistema informático (SI) utilizado é o SIFARMA 2000®. O SI permite um atendimento 

individualizado e personalizado de aconselhamento e segurança na dispensa dos medicamentos. 

Este SI permite ainda realizar muitas tarefas diárias de gestão e faturação da farmácia, como gerir 

stocks, efetuar encomendas ou controlar prazos de validade.  

 É um sistema operativo que permite que todos os seus colaboradores trabalhem em rede 

utilizando diferentes operadores. Tal permite rastrear o trabalho de cada um, permitindo obter 

registos de trabalho individualizado. Contudo, este SI também apresenta algumas falhas 
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nomeadamente a lentidão que por vezes faz com que simples atendimentos se tornem bastante 

demorados. 

 A FL possui ainda um sistema de pontos que beneficia essencialmente os clientes mais 

fiéis, uma vez que cada euro gasto na farmácia transforma-se num ponto. Estes pontos podem 

depois ser trocados por vales de desconto ou produtos selecionados. 

2. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA 

 

 Os medicamentos de uso humano podem ser classificados como medicamentos sujeitos a 

receita médica (MSRM) ou MNSRM segundo o DL n.º 176/2006, de 30 de agosto [8].   

 A FL como se trata de uma farmácia muito grande possui uma enorme variedade de 

produtos. Nas primeiras duas semanas estive no armazém de forma a contactar essencialmente com 

MNSRM e nas duas semanas seguintes estive essencialmente na receção de encomendas onde 

contatei com os MSRM. Nas semanas seguintes comecei a assistir a atendimentos com as 

farmacêuticas adjuntas e mais tarde comecei a atender sozinha no meu próprio balcão.  Foi um 

processo gradual que me permitiu ir conhecendo os produtos existentes na farmácia, desde os de 

higiene, de uso veterinário, dispositivos médicos e os medicamentos.   

 

2.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 São classificados como MSRM todos os medicamentos que possam constituir risco para a 

saúde do doente, direta ou indiretamente, que contenham substâncias cuja atividade ou reações 

adversas são indispensáveis aprofundar e/ou se destinem a ser administrados por via parentérica. 

 Os MSRM necessitam de uma prescrição médica, de forma a serem dispensados, na 

farmácia pelo farmacêutico. A prescrição médica funciona como o elo físico entre o médico e o 

farmacêutico [8].  

 

2.2.  Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 Os MNSRM também de nominados produtos de venda livre encontram-se à venda na 

farmácia juntamente com os MSRM e são os produtos que podem ser aconselhados pelo 

farmacêutico. São aqueles que não se enquadram em nenhum dos requisitos dos MSRM. Os 

MNSRM apenas podem ser comercializados em farmácias ou em locais de venda autorizados para 

o efeito [8,9].  

2.2.1.  Medicamentos Fitoterapêuticos 

 Os medicamentos fitoterapêuticos apresentam na sua composição exclusivamente como 

substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, ou uma ou mais preparações à 

base de plantas [8]. Na FL os utentes procuravam essencialmente produtos que auxiliassem no 

emagrecimento, redutores de apetite e transtornos digestivos.    
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2.2.2.  Medicamentos Homeopáticos 

 Um medicamento homeopático é, segundo a legislação em vigor, obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com o processo de 

fabrico descrito na farmacopeia [9]. Neste campo eram as formulações com arnica que tinham uma 

maior procura. 

2.2.3. Produtos de dermofarmácia e cosméticos  

 Produtos cosméticos e de dermofarmácia são segundo a legislação em vigor, definidos 

como qualquer substância ou preparação que se destine a ser colocada em contato com as diversas 

superfícies corporais, designadamente, epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos 

genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e ou proteger ou os manter em bom 

estado e/ou de corrigir os odores corporais [10].  

 Os produtos cosméticos e dermofarmacêuticos são uma das grandes apostas da FL que 

apresenta uma enorme variedade de marcas e gamas de produtos. Assim sendo, a FL promove a 

formação contínua dos seus colaboradores na área. Durante o meu estágio tivemos algumas 

formações na própria farmácia lecionadas por delegados das próprias marcas que apresentavam os 

seus novos produtos. 

 Na FL existe uma senha específica para quem procura estes produtos direcionado os 

utentes para os colaboradores com mais experiência na área. Ainda assim muitas vezes fui 

abordado por utentes que procuravam estes produtos, nomeadamente casos de pele atópica, 

proteção solar e hidratação diária. 

2.2.4.  Suplementos alimentares 

 Os suplementos alimentares, de acordo com a legislação em vigor, são géneros alimentícios 

que se destinam a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem 

fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras substâncias com efeito 

nutricional ou fisiológico, comercializadas em forma doseada [11, 12].  

 Na FL existe uma enorme variedade sendo que os mais requisitados eram multivitamínicos, 

produtos para o cansaço físico e mental e suplementação à base de ómegas. 

2.2.5.  Produtos e medicamentos de uso veterinário  

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

substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas [13].  

 Durante o meu estágio apenas fiz aconselhamento de produtos de desparasitação externa, 

recomendando sempre idas ao veterinário quando se tratava de outras situações. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

 

7 
 

2.2.6.  Produtos de Puericultura 

 De acordo com a legislação em vigor, entende-se por artigo de puericultura qualquer 

produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das 

crianças [14]. Na FL são produtos com bastante procura, nomeadamente os produtos de higiene 

diária, chupetas e biberões e os seus acessórios. No mês de Junho devido à campanha do mês da 

criança observou-se um boom na procura destes produtos. 

2.2.7.  Dispositivos medicos 

 Um dispositivo médico (DM) é definido como um instrumento, aparelho equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, para que seja atingido o fim 

pretendido [15]. A FL possui uma vasta gama de DM, sendo que durante o meu estágio várias 

vezes fui abordada pelos utentes com questões relacionadas com meias de compressão, dispositivos 

de puericultura, como por exemplo bombas de amamentação, calçado ortopédico e diversos tipos 

de material de penso. 

2.3. Medicamentos manipulados 

 Ocasionalmente chegam à FL prescrições médicas de medicamentos manipulados que são 

preparados por uma das farmacêuticas responsáveis pelo laboratório.   

 

3. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

 

  O circuito do medicamento numa farmácia é um processo muito importante uma vez que é 

necessário satisfazer o utente. Para que isto seja possível é necessário uma boa gestão de todas as 

etapas do percurso do medicamento até chegar ao utente. Por norma, o circuito do medicamento 

compreende 4 etapas: aprovisionamento, receção e verificação de encomendas, armazenamento e 

finalmente a dispensa. 

3.1. Gestão de stock: critérios de aquisição 

 Um dos primeiros elementos na gestão da farmácia é uma correta gestão dos stocks, que 

embora complexa, permite uma abordagem racional com vista à rentabilidade financeira. Como 

objetivo principal da gestão de stocks está a satisfação dos utentes que frequentam a farmácia e 

para isso, é necessário ter um stock de medicamentos aceitável, para cada produto, de forma a não 

obrigar o utente a ter que voltar a farmácia para poder levantar os medicamentos que estão em falta. 

 O equilíbrio correto entre o capital disponível para alocar encomendas com as necessidades 

reais dos utentes, implica um conhecimento muito grande da população e um domínio da 

capacidade de relação de variáveis como a época do ano, as condições de pagamento a 

armazenistas, a publicidade de determinados produtos e outras. Esta facilidade de movimentação 
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dentro desta área implica alguma experiência e ao mesmo tempo alguma formação e sensibilidade 

para estes fatores.  

 Um dos aspetos a ter em consideração é a existência de stocks corretos, para que quando há 

necessidade de um produto não se parta de falsos pressupostos. Felizmente o SIFARMA 2000® 

fornece ferramentas que permitem ver a média mensal de vendas e rotatividade dos produtos e 

definir máximos e mínimos de stock para os mesmos, o que se revela extremamente útil. 

 Outro objetivo importante é a manutenção de um stock altamente rotativo para que os 

produtos não se aproximem da data do seu prazo de validade. Hoje em dia, é necessário especial 

atenção a determinados produtos que se encontram esgotados, obrigando a que as encomendas 

desses produtos sejam efetuadas diretamente ao laboratório. 

 

3.2. Encomendas e aprovisionamento 

 A FL tem como fornecedor principal a COOPROFAR, colaborando ainda com outros 

fornecedores, como por exemplo a Alliance e a OCP, de forma a garantir diariamente os produtos 

necessários que os seus utentes procuram. Todos os dias é efetuada uma encomenda autoproposta 

pelo SI com base nos stocks mínimos (ponto de encomenda) definidos para cada produto. Depois 

esta encomenda é ajustada por uma farmacêutica adjunta consoante as necessidades reais da 

farmácia. 

 Ao longo do dia, de forma a suprir necessidades dos utentes são encomendados diretamente 

ao armazenista certos produtos via “carrinho” ou pelo SI. 

 São também feitas encomendas diretamente aos laboratórios farmacêuticos, nomeadamente 

medicamentos em falta, medicamentos genéricos, cosméticos, leites, entre outros. 

 

3.3. Receção e Conferência de Encomendas 

 Todas as encomendas encontram-se acompanhadas de uma nota de encomenda ou fatura 

identificativa do fornecedor, destinatário, produtos encomendados, código nacional português 

(CNP), quantidade pedida e enviada, preço de venda à farmácia (PVF), imposto de valor 

acrescentado (IVA) e preço de venda ao público (PVP). Se a encomenda conter psicotrópicos, 

estupefacientes ou benzodiazepinas a fatura vem acompanhada de uma requisição dos mesmos, as 

quais são arquivadas para posterior assinatura da DT e reenvio para o fornecedor para confirmação 

da receção. 

 Após confirmar que a encomenda foi efetuada pela farmácia a primeira coisa a fazer é 

conferir e arrumar os produtos de armazenamento a baixas temperaturas. Em seguida, introduz-se 

no SI através de leitura ótica todos os produtos, verificando se o número de embalagens recebidas 

corresponde às pedidas, verificando a integridade das embalagens e registando o seu preço e prazo 

de validade. Os produtos que se encontram armazenados no robot são separados em dois grupos: 

validades inferiores a um ano (arrumação de forma manual) e validade igual ou superior a um ano 

(colocados diretamente no prolog). Também são retirados produtos que foram encomendados 
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especificamente para determinado utente, consultando-se o dossier que contém os pedidos 

pendentes. 

 Alguns produtos não contêm no acondicionamento secundário a marcação do PVP, sendo 

por isso necessário imprimir etiquetas com o preço. A fórmula de cálculo do PVP corresponde ao 

PVFxIVAxMargem de Lucro. 

 No final confirma-se o valor da fatura com o valor final no SI e pode terminar-se a receção 

da encomenda se este coincidir. No caso de uma não conformidade na encomenda, deverá ser feita 

a reclamação ao fornecedor o mais rápido possível. 

 

3.4. Devoluções Controlo de Prazos de Validade 

 As devoluções ocorrem regularmente na FL e podem ter inúmeras causas: faturação de um 

produto não encomendado ou encomendado por engano, não conformidade do produto, pedido de 

recolha pelo INFARMED ou empresa produtora, o prazo de validade se encontrar próximo do fim 

ou devido à revisão anual de preços, pode ser necessário efetuar uma devolução.  

 No SI seleciona-se o menu devolução, obtendo-se uma “nota de devolução”, na qual consta 

a identificação da farmácia, o nome e a quantidade do produto em questão, o PVF, o IVA 

correspondente, a referência da fatura e o motivo da devolução. Posteriormente o fornecedor pode 

aceitar ou não a devolução emitindo uma nota de crédito ou devolvendo o produto que é 

posteriormente incluído nas quebras. 

 

3.5. Armazenamento: critérios e condições 

 Na FL o armazenamento é efetuado segundo o critério FEFO (First expired first out), 

assim como pela rotatividade do produto, promovendo assim um atendimento mais rápido e eficaz. 

O armazenamento deve sempre respeitar as condições de conservação individuais de cada produto. 

 No robot encontram-se a maioria dos MSRM e MNSRM de grande rotatividade, desde que 

as suas dimensões sejam compatíveis com as dimensões do robot. Nos deslizantes estão 

essencialmente MSRM, MNSRM e alguns DM cujas dimensões são incompatíveis com o robot. 

No frigorífico estão todos os produtos que necessitam de uma conservação entre os 2-5ºC. Nas 

gavetas e armários encontram-se os restantes produtos que necessitam de um rápido acesso. 

Finalmente no armazém e salas de armazenamento específico estão os grandes volumes e a maioria 

dos DM.  

 

3.6. Controlo de prazos de Validade e verificação física de existências  

 Os prazos de validade são verificados mensalmente através de uma listagem impressa 

através do SI dos prazos de validade a terminar em 180 dias. Os medicamentos e produtos de saúde 

são retirados 90 dias antes do final do prazo de validade, os medicamentos que pertencem ao 

protocolo de diabetes mellitus e veterinários 150 dias antes e os consumíveis como por exemplo 

papas e infusões 30 dias antes. 
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 A verificação física de existências é outra atividade onde se faz o controlo dos stocks e 

também dos prazos de validade. Esta consiste em fazer a contagem de todos os produtos existentes 

na farmácia num determinado momento. 

 

4. DISPENSA DE MEDICAÇÃO 

 

 A dispensa de medicamentos é a fase final do circuito do medicamento e corresponde a 

uma das funções mais importantes do farmacêutico. Contudo não deve ser visto com um “ato 

comercial” mas sim como uma ação de promoção da saúde aconselhando o utente a nível 

farmacológico e não farmacológico. 

 

 4.1 Dispensa de MSRM 

 Existem três tipos de receita médica – modelo de receita médica materializada, modelo de 

receita médica materializada renovável e modelo de receita médica pré-impressa. Esta última só é 

permitida em situações excecionais e deve ser assinalada, sob o logótipo do Ministério da Saúde, 

inscrevendo a menção ‘’Exceção’’ seguida da alínea do artigo 8.º indicativo do motivo (falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio ou um máximo de 40 receitas por 

mês) [16]. 

 Em cada receita médica podem ser prescritos o limite de quatro embalagens por receita, até 

quatro medicamentos distintos. Por cada medicamento podem ser prescritas até duas embalagens. 

Excetua-se quando o medicamento se apresenta sobre forma unitária, podendo nesta situação serem 

prescritas até quatro embalagens. 

 A legislação em vigor exige que a prescrição seja obrigatoriamente efetuada por 

denominação comum internacional (DCI) da substância ativa e que ainda apresente a forma 

farmacêutica, dosagem e apresentação, devendo ser indicada a posologia. Apenas em determinados 

casos é possível a prescrição por nome comercial, isto é, quando não existam outros medicamentos 

comparticipados similares ao prescrito, ou se o médico incluir uma das seguintes justificações: a) 

medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, b) quando há suspeita, previamente 

reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversam a um medicamento com a mesma 

substância ativa, c) quando o medicamento é destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias [17,18]. 

 Apesar da prescrição médica por DCI instituída conforme o descrito pela Portaria n.º137-

A/2012 de 11 de maio já ter sido há três anos, a maioria dos utentes, sobretudo os mais idosos, 

contínua sem perceber este modelo de receita, ficando muitas vezes confusos quando lhes é dito 

que eles podem escolher qual o laboratório do medicamento que querem levar.  Dentro dos 

MSRM verifica-se a existência de alguns grupos de medicamentos, sendo eles os medicamentos de 
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receita renovável, os medicamentos de receita especial e os medicamentos de receita médica 

restrita. 

 A receita médica renovável destina-se a tratamentos prolongados e é composta por um 

original e duas vias autocopiáveis, cuja validade é de seis meses. Quando a receita médica não 

renovável apresenta uma validade de 30 dias. 

 Os medicamentos de receita médica restrita podem corresponder a medicamentos que se 

destinam a uso hospitalar exclusivo, a medicamentos que se destinem a patologias cujo diagnóstico 

seja efetuado apenas em meio hospitalar ou estabelecimentos diferenciados com meios de 

diagnóstico adequados, ou medicamentos que se destinem a tratamentos que possam ser efetuados 

fora desses meios [8,9]. 

 Os medicamentos de receita médica especial correspondem a medicamentos que 

contenham pelo menos uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico nos 

termos do DL nº15/93, de 22 de Janeiro, medicamentos cujo abuso possa criar toxicodependência 

ou possam ser utilizados para fins ilegais.  

 Durante o meu estágio foram instalados dispositivos para leitura das novas receitas 

eletrónicas (Anexo A). Como ainda se trata de um processo de adaptação as receitas ainda existem 

no formato de papel, mas o objetivo final é o médico passar a prescrever através do cartão de 

cidadão. As receitas materializadas (renováveis ou não) passam a ter mais dois códigos, sendo eles 

o código de acesso e o código de direito de opção, ambos impressos na guia de tratamento do 

utente. O código de acesso corresponde a um código específico do utente a utilizar no momento da 

dispensa eletrónica para efeitos de autorização ao acesso à receita. Por sua vez, o código de direito 

de opção serve para que o utente possa escolher entre um medicamento de marca ou um genérico. 

A receita eletrónica diminui o número de erros dos operadores uma vez que ao introduzir o código 

de acesso a receita médica passa automaticamente para o SI.  

 O verso da receita deve conter o nome da farmácia, a entidade à qual foi faturada e 

respetivo número da receita, o lote e a série, a identificação e a quantidade do medicamento aviado, 

o preço total de cada medicamento dispensado, o encargo do utente por cada medicamento, a 

comparticipação do Estado e os respetivos totais. Adicionado a isto, o verso da receita deve ainda 

conter a rubrica do utente a quem foi dispensada a medicação, a rubrica e a data do colaborador que 

a dispensou e, por fim, o carimbo da farmácia [16].   

4.1.1.  Validação da Prescrição Médica 

 Cabe ao farmacêutico verificar os seguintes elementos: local de prescrição e representação 

em código de barras (ou vinheta identificativa em caso de receita manual); número de receita e 

representação em código de barras; identificação do utente – nome e número de utente; regime de 

comparticipação e entidade financeira responsável; identificação do médico prescritor (nome, 

especialidade médica, nº célula profissional) e respetivo código de barras (vinheta identificativa em 
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caso de receita manual); exceção caso de trate de uma receita manual; DCI da substância ativa, 

dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagem (se aplicável 

designação comercial do medicamento); se aplicável, identificação do despacho que estabelece o 

regime especial de comparticipação dos medicamentos; data e assinatura do prescritor [17].  

 Durante o meu estágio, fiz atendimento e validação da prescrição com todos os modelos de 

receituário, assim houve a necessidade de uma atenção redobrada aquando da validação, pois 

mediante a data de prescrição da mesma o tipo de validação podia ser diferenciado. 

  O conteúdo da receita médica é analisado verificando-se as exigências de cada organismo 

e se a receita não estiver em conformidade deverá informar-se o utente e devolver a receita para 

que esta seja corrigida. Na FL quando se verificavam inconformidades, o mais comum era os 

utentes terem deixado passar a validade da receita. Quando as receitas estavam em conformidade 

eram aviadas conforme as escolhas do utente, quando isso era possível. 

 Cada prescrição deve ser avaliada pelo farmacêutico com base: necessidade do 

medicamento; adequação ao doente (contraindicações, interações, alergias, intolerâncias, etc.) e 

adequação da posologia (dose, frequência e duração do tratamento);  

4.1.2.  Avaliação Farmacêutica e Informações a prestar ao Utente  

 Após o primeiro contato com a receita, é necessário averiguar se a mesma é válida para os 

requisitos necessários anteriormente referidos. Nesta altura, é necessário interpretar e analisar a 

receita a nível do tratamento que se encontra prescrito, sendo importante entender se os 

medicamentos são os mais indicados para o utente em questão, se apresenta alguma interação 

medicamentosa relevante, se o utente não tem dúvidas acerca da sua medicação e avaliar a sua 

adesão terapêutica. Sempre que surja alguma dúvida aquando da dispensa dos medicamentos, o 

farmacêutico deve contactar o prescritor para o seu esclarecimento, de forma a que se evite 

qualquer tipo de problema com o tratamento.  

 No final do atendimento era dada informação escrita e/ou oral ao utente sobre os 

medicamentos incluindo a posologia, indicações de toma e duração do tratamento conforme a 

prescrição médica de maneira a aumentar a adesão à terapêutica do utente. 

4.1.3.  Regimes de comparticipação de medicamentos  

 A comparticipação de medicamentos surge com o objetivo de garantir o acesso ao 

medicamento a toda a comunidade, independentemente dos seus rendimentos. O Estado Português 

é a entidade que abrange um maior número de utentes.  

 As diferentes comparticipações do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estão divididas em 

quatro escalões: o escalão A (90%), o escalão B (69%), o escalão C (37%) e o escalão D (15%) 

[19]. Relativamente a regimes especiais de comparticipação estes podem ser em função dos 

beneficiários ou em função da patologia. Quando se fala em comparticipação em função dos 

beneficiários, esta encontra-se diretamente relacionada com os respetivos rendimentos e necessita 
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de ser comprovada. Por outro lado, relativamente às patologias o estado português define legislação 

própria para medicamentos usados em determinadas patologias. Para isso, o médico deve 

mencionar na receita o diploma/despacho/portaria correspondente. 

 Ao longo meu eu estágio como estive quase três meses no atendimento ao público tive 

oportunidade de entrar em contato com vários regimes de comparticipação e complementaridades 

com o SNS. Desta forma era necessário definir o organismo adequado no SI e tirar cópia de receita, 

quando assim o era exigido. Alguns grupos terapêuticos ou algumas doenças apresentavam 

condições específicas, como já mencionado, havendo sempre a necessidade da escolha da portaria 

para que a comparticipação fosse feita devidamente. 

 O sistema de preços de referência define os preços de referência na comparticipação dos 

medicamentos pelo Estado aos utentes do SNS. Para cada grupo homogéneo é atribuído um preço 

de referência que corresponde à média dos cinco medicamentos mais baratos existentes no mercado 

integrantes do grupo homogéneo [20]. 

 Trimestralmente, os preços dos medicamentos são revistos por um despacho conjunto dos 

Ministérios da Saúde e da Economia, mediante proposta do INFARMED. As alterações propostas 

implicam consequentemente mudanças na margem de comparticipação . 

4.1.4.  Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes  

 O circuito destes medicamentos é ligeiramente diferente, sendo muito mais controlado que 

os restantes. Como já foi referido anteriormente, quando estes medicamentos são encomendados, 

associada à fatura do fornecedor vem uma folha de requisição destes produtos. Neste documento 

consta a designação da substância, quantidade enviada, data do pedido, número da requisição e 

número de registo interno. O duplicado é enviado ao fornecedor e o original é arquivado na 

farmácia.  

 Estes produtos são armazenados no robot, uma vez que por lei têm de ser armazenados 

num local fechado e seguro. 

 Relativamente à dispensa, estes medicamentos só podem ser dispensados mediante 

apresentação da receita médica e o utente da dispensa necessita sempre de apresentar Bilhete de 

Identificação/Cartão de Cidadão. Em seguida são preenchidos os dados do médico prescritor e do 

utente e/ou adquirentes no SI. Por fim é retirada uma cópia da receita e anexado o documento 

referente à identificação do utente/adquirente. Estas cópias são arquivadas pela farmácia durante 

três anos. 

 Mensalmente é enviado um registo de saídas para o INFARMED. Trimestralmente é 

emitido o registo de entradas de receitas especiais dispensadas. No início de cada ano, é enviado os 

registos de entrada depois de rubricados e carimbados para ao INFARMED juntamente com o 

relatório de registo de entradas e saídas destes medicamentos [21]. 
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4.1.5.  Protocolo de Diabetes 

 Os utentes diabéticos usufruem de um regime especial de comparticipação (DS) que 

abrange várias situações. Atualmente estão estabelecidos preços máximos de venda ao público para 

lancetas, agulhas, tiras de teste de glicemia, cetonemia e cetonúria e seringas, de forma a aumentar 

a adesão à terapêutica. Para além disto, o SNS ainda comparticipa em 100% as lancetas, seringas e 

agulhas, e em 85% as tiras de teste [22]. 

4.1.6.  Protocolo “Gaia com Programa Especial de Vacinação”  

 O município de Vila Nova de Gaia no âmbito do programa "Gaia com Farmácias 

Solidárias" comparticipa totalmente algumas vacinas, designadamente a pneumocócica (Bexsero) e 

contra o rotavírus (Rotateq), não contempladas no Plano Nacional de Vacinação (PNV).  

 Todos os colaboradores são informados da situação desses utentes em específico pelas vias 

de comunicação interna e recolhe-se todos os originais dos documentos entregues pelo utente, 

nomeadamente uma carta que valida essa dispensa e a receita médica. Posteriormente o município 

encarrega-se de fazer o pagamento à Farmácia, no entanto é um processo relativamente demorado.  

 

4.2. Dispensa de MNSRM  

4.2.1. Indicação Farmacêutica 

 Os utentes recorrem às farmácias frequentemente com o objetivo de alívio e tratamento de 

problemas de problemas de saúde menores, sendo que é esta a tarefa que se reserva por excelência 

ao farmacêutico. 

 Inicialmente deve identificar-se a idade, sexo e sintomas do utente. Deve ainda apurar-se a 

duração dos sintomas, história familiar, recorrência, alergias e outras doenças e medicamentos que 

o utente esteja a tomar no momento. Caso seja possível pode indicar-se um MNSRM, sendo que há 

sempre a responsabilização do profissional na escolha do medicamento. 

 Durante o meu estágio aconselhei muitas vezes utentes que se queixam de problemas 

ligeiros, como por exemplo dores menstruais, constipações e estados gripais iniciais, tosse e 

diarreia ligeira. Na FL devido à sua dimensão, elevado número de utentes e também de 

colaboradores torna-se difícil obter feedback dos utentes após o aconselhamento. Contudo, mesmo 

no final do meu estágio atendi uma utente à qual tinha aconselhado uma nova pomada retal que me 

transmitiu o seu feedback bastante positivo. Para mim foi muito gratificante ouvir o testemunho da 

utente, uma vez que me transmitiu uma sensação de “dever cumprido”.  

4.2.2.  Automedicação 

  Hoje em dia os utentes muitas vezes chegam à farmácia e mesmo aos consultórios médicos 

já com um autodiagnóstico definido, baseado em conhecimento empírico ou em fontes 

bibliográficas não oficiais.  

 No meu caso, os utentes constantemente solicitavam benzodiazepinas e antibióticos sem 

receita médica e sem conhecimento prévio com o médico. É nesta área que nós farmacêuticos 
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também devemos intervir, explicando aos utentes através de uma linguagem adequada, os perigos 

da automedicação, a possibilidade de interações medicamentosas entre fármacos e o risco das 

reações adversas.   

 

5. PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

 

 Um medicamento manipulado define-se como qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [23]. As principais 

áreas de produção de manipulados são a pediatria, geriatria, veterinária e dermatologia. Os 

medicamentos manipulados podem ser comparticipados pelo SNS, caso não exista no mercado uma 

especialidade farmacêutica com igual SA na FF pretendida, caso exista necessidade de adaptações 

de dosagens ou caso exista uma lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados 

industrialmente. Unicamente os medicamentos listados no Anexo do Despacho nº 18694/2010, de 

10 de Novembro, são comparticipados em 30% do respetivo PVP [24]. 

 

5.1. Equipamento e Matérias-Primas 

 O laboratório da FL cumpre o disposto na Deliberação nº 1500/2004, de 7 de Dezembro 

tendo, entre outros, o equipamento de laboratório considerado obrigatório [7]. 

 Quando é encomendada uma matéria-prima, esta é enviada pelo fornecedor juntamente 

com o seu boletim de análise (arquivado durante três anos) que tem de estar conforme os requisitos 

da Farmacopeia Portuguesa [25]. Cabe ao farmacêutico assegurar-se da qualidade das matérias-

primas que utiliza. É realizado uma ficha específica para cada matéria-prima, anexada aos dados da 

fatura e boletim analítico onde é registado os movimentos da matéria-prima, número de lote, 

preço/quantidade e operador. 

 

5.2. Manipulação 

 O farmacêutico necessita assegurar que as BPF são cumpridas durante a manipulação das 

formulações [7]. Os métodos de preparação devem garantir que o produto final possua o teor de 

substância ativa pretendida, satisfaça as exigências da Farmacopeia Portuguesa sobre a forma 

farmacêutica, salvo exceções justificadas. 

 Durante o meu estágio tive oportunidade de preparar dois manipulados: vaselina salicilada 

e uma solução de resorcina salicilada (Anexo B).   

 

5.3. Acondicionamento e rotulagem 

 O farmacêutico também é responsável pela rotulagem e acondicionamento do preparado. O 

rótulo deve conter o nome do utente, o número do lote atribuído ao medicamento preparado, o 

prazo de utilização, condições de conservação, instruções especiais (agitar antes de usar), via de 
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administração, posologia e identificação da farmácia e do DT.  Depois de preparado o manipulado 

este é acondicionado, rotulado e dispensado. Uma cópia do rótulo é arquivada na farmácia 

juntamente com a ficha de preparação.  

5.4. Cálculo do Preço dos Manipulados 

 Estabelece-se o PVP do manipulado, baseado na seguinte fórmula: (Valor dos honorários + 

Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o valor do IVA à 

taxa em vigor. O valor das matérias-primas é determinado com base no valor de aquisição sem 

IVA, multiplicado por um fator que varia de acordo com a quantidade usada; o valor dos materiais 

de embalagem é determinado com base no valor de aquisição sem IVA, multiplicado pelo fator 1,2; 

o valor dos honorários é definido um fator F (atualizado anualmente) que é multiplicado por um 

valor que varia consoante a forma farmacêutica e quantidades preparadas.  

 

6. CONTABILIDADE E GESTÃO NA FARMÁCIA  

 

6.1.  Receituário  

 As receitas, após a sua faturação são separadas consoante o organismo. Posteriormente, as 

mesmas são organizadas pelos respetivos lotes, que contêm 30 receitas, sendo que o último lote do 

mês poderá não ficar completo. 

6.2. Conferência do receituário e impressão de verbetes  

 Na FL todos os colaboradores intervêm na conferência do receituário, sendo que existe 

uma farmacêutica adjunta responsável pela faturação e conferência de receituário. As receitas são 

conferidas diariamente porque a deteção rápida de erros permite aos colaboradores corrigir a 

inconformidade rapidamente. A correção do receituário evita a devolução das receitas por parte da 

entidade responsável pela comparticipação. 

 Durante o meu estágio, como já foi referido anteriormente foram introduzidas as receitas 

eletrónicas. Quando as receitas eram aviadas por este novo sistema aquando da impressão na parte 

de trás, independentemente do organismo eram divididas em apenas dois organismos: 99x (com 

validação total) e 98x (necessita de correção). Este novo sistema veio diminuir consideravelmente a 

carga horária dos colaboradores na conferência do receituário. 

 No final do mês, após conferência de todas as receitas procede-se à “Emissão de Lotes” 

através do SI e respetiva impressão do “Verbete de Identificação do Lote” que segue com o 

respetivo lote. Cada verbete é carimbado e apresenta as seguintes informações: a identificação da 

farmácia, a identificação do lote, o organismo de comparticipação, a quantidade de receitas, o valor 

total em PVP, o valor total, o preço pago pelo utente e o valor comparticipado.  
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 Para cada organismo é impresso um documento resumo que sintetiza a informação de todos 

os lotes de determinado organismo de comparticipação e a fatura mensal dos documentos, na qual é 

apresentado o nome da farmácia e respetivo código ANF, nº de fatura, mês e ano, organismo de 

comparticipação, número total de lotes e de receitas; valores totais do PVP, encargos totais 

relativos ao utente e o total da importância a pagar pela entidade. 

 

6.3. Envio de receituário  

 Depois do fecho de lotes estes são enviados para a ARS ou para a ANF, conforme o caso, 

juntamente com o “Resumo de Lotes” e a fatura. Todos os documentos devem ser carimbados, 

assinados pelo responsável e enviados até ao dia útil depois do dia 4 de cada mês. A ANF e a ARS 

posteriormente procedem ao pagamento das respetivas faturas. 

 

6.4. Devolução de receituário 

 Algumas receitas, por terem incorreções que não foram detetadas pela farmácia, são 

devolvidas acompanhadas de um documento justificativo da devolução. Se a farmácia reconhecer a 

incorreção, tenta corrigir esta situação e processar a receita no mês que é devolvida. O valor total 

das devoluções traduz-se uma nota de crédito a enviar com a restante faturação mensal do mês a 

decorrer. As receitas que, no entender da farmácia, foram incorretamente devolvidas são 

reclamadas junto da ANF. 

 Cabe a esta depois entrar em contacto com a ARS no sentido de reconferir as receitas em 

causa e caso necessário restituir este valor à farmácia. 

  

7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROJETOS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 

 

 Cada vez mais se torna uma realidade que as farmácias estão a alargar o seu leque de 

serviços, não apenas nos cuidados de saúde, mas noutros que poderão ter impacto significativo na 

saúde pública. 

 Com o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto que autoriza esta exploração do fornecimento 

destes serviços aos utentes, começaram-se a implementar tanto serviços essenciais como outros 

mais abrangentes como as consultas de nutrição. Esta diferenciação entre farmácias caminha ao 

encontro das necessidades dos utentes, apostando em serviços de divulgação e promoção de saúde 

e prevenção de doença, respeitando naturalmente o espaço reservado às competências de outros 

profissionais de saúde. 
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7.1. Intervenção na comunidade 

 A FL é uma farmácia moderna e dinâmica e como tal promove ações de formação de 

promoção de saúde em conjunto com outros profissionais da área. Desta forma, a FL planeia 

rastreios, palestras na farmácia para os utentes e formações nas escolas.  

 Geralmente na última quinta-feira do mês ocorre uma palestra ministrada por um 

profissional de saúde no auditório da Liga sobre diversos temas. Os temas das formações são 

decididos no início do ano.  Também existem formações dedicadas à comunidade sobre 

algumas linhas de cosméticos. Durante o meu estágio tive oportunidade de participar em duas 

formações sobre envelhecimento cutâneo promovidas pelas marcas Darphin e SkinCeuticals na 

farmácia. E ainda de acompanhar uma colega estagiária numa formação sobre proteção solar aos 

alunos do 1º ciclo.  

 

7.2. Determinação do peso e altura  

 A FL dispõe de uma balança eletrónica que fornece a possibilidade aos utentes de medirem 

o seu peso e altura. A balança fornece um registo da altura e do peso acompanhado do cálculo do 

Índice de Massa Corporal (IMC), bem como dos respetivos valores ideais. Caso se justifique, o 

farmacêutico deve aconselhar uma consulta de nutrição, que se encontra disponível por marcação 

na FL. 

7.3. Determinação parâmetros bioquímicos e pressão arterial 

 Como forma de promoção da manutenção de um estilo de vida saudável e consciente no 

que toca à saúde, a FL disponibiliza determinações rápidas que permitem a monitorização da 

eficácia terapêutica em indivíduos medicados e ao mesmo tempo a identificação de utentes não 

diagnosticados com propensão para vir a desenvolver algum quadro que inspire uma atenção maior. 

Após o utente manifestar o interesse em determinar parâmetros que a farmácia disponibiliza 

(glicose, colesterol total e triglicerídeos no sangue e pressão arterial), dialoga-se com o utente para 

confirmar se está nas condições para realizar a determinação pretendida. 

 No caso da determinação dos parâmetros bioquímicos e tensão arterial encaminha-se o 

utente ao gabinete de atendimento personalizado. Realizei vários testes acima referidos, sempre 

consciente da sua importância de um bom acompanhamento e explicação dos resultados ao utente. 

 É entregue ao utente um cartão da farmácia com os resultados registados e procura-se 

sempre dialogar com o utente, tomando conhecimento da farmacoterapia e hábitos alimentares e 

indicando uma consulta médica, se aplicável. 

 

 

7.4. Dispensa semanal de medicação 

 Os dispensadores semanais da medicação (DSM) são um sistema que permite o 

acondicionamento dos medicamentos em compartimentos individualizados e selados que 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

 

19 
 

correspondem às tomas diárias do doente para uma semana. É papel do farmacêutico colocar a 

medicação oral em dose unitária, num dos compartimentos desta embalagem que depois é selada, e 

permite apenas abrir e romper um compartimento de cada vez. Cada DSM não é reutilizável, logo, 

não é necessário preocupação com esterilidade.  Apenas são incluídas neste serviço as formas 

farmacêuticas de uso oral (comprimidos e cápsulas), mas este sistema evita erros na toma da 

medicação e são fáceis de utilizar pelos próprios doentes. É indicado especialmente para doentes 

com um grau de autonomia reduzido ou limitado, doentes polimedicados, doentes com posologias 

complexas e utentes analfabetos/iletrados. 

 

7.5. VALORMED 

 As embalagens e os medicamentos que se encontram fora de uso necessitam de uma 

recolha e tratamento especializado. Desta forma, surgiu uma sociedade sem fins lucrativos, a 

Valormed - sociedade gestora de resíduos de medicamentos fora de uso, que é uma ferramenta 

importante no fim do processo do uso racional do medicamento e para a prevenção de danos 

ambientais [26].  

 Na FL existe um contentor de recolha de resíduos, onde se acondicionam as embalagens e 

medicamentos entregues pelos utentes. Estando completo, é fechado e selado e um dos 

fornecedores recolhe-o deixando a cópia da ficha do contentor. 

 

8. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

 A FL aposta na formação contínua dos seus colaboradores e de maneira a que todos tenham 

acesso à informação muitas das formações são na própria farmácia durante o horário laboral. 

Assim, durante o meu estágio muitas marcas marcavam presença na farmácia de modo a valorizar 

os conhecimentos dos colaboradores da FL.  

 Ainda tive oportunidade de frequentar formações externas à farmácia, uma sobre atopia, 

pela marca Leti, outra sobre medicamentos homeopáticos pela Boiron e ainda outra sobre a dor 

osteoarticular pelo Panadol. 

 

9. SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE 

 

 A FL assume a Qualidade como um princípio base da farmácia. Procura de forma 

consistente satisfazer as necessidades dos utentes cumprindo a legislação aplicável no sector. Esta 

qualidade pretende ser assegurada desde a compra dos produtos até à entrega ao utente. A FL 
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cumpre a norma NP EN ISO 9001, as BPF e a legislação aplicável e viu a certificação do seu 

Sistema de Gestão da Qualidade pela APCER. 

 O objetivo fulcral da norma NP EN ISO 9001 é a satisfação dos utentes e por isso, para a 

sua concretização, definiram-se um conjunto de processos com impacto direto na identificação dos 

requisitos dos utentes. O desempenho destes processos, é revisto e melhorado tendo em conta os 

indicadores de desempenho e os resultados de auditorias internas. 

 Tem como objetivo melhorar continuamente a qualidade da prestação de serviços e o seu 

desempenho, satisfazendo as espectativas dos utentes, profissionais de saúde e comunidade em 

geral, pretende-se atingir estes objetivos através da normalização de procedimentos; envolvimento 

de todos os colaboradores; gestão e formação de recursos humanos; parceria com fornecedores; 

estabelecimento de protocolos nas diferentes áreas de atuação do Farmacêutico, como dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde, adesão à terapêutica; informação e uso racional dos 

medicamentos; participação em programas de promoção da saúde e prevenção da doença, 

diminuição dos problemas relacionados com medicamentos e farmacovigilância; avaliação do grau 

de satisfação dos utentes e melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade.  

 

 

10.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estágio curricular é o culminar de 5 anos de percurso académico, sendo que esta ultima 

fase é totalmente diferente e de grande relevância para nós enquanto farmacêuticos. Para mim esta 

fase foi como 5 anos comprimidos em quatro meses, tal é a quantidade de descobertas diárias e 

informação recebida. 

  O trabalho em farmácia comunitária é o reflexo de tudo aquilo que nos foi ensinado ao 

longo destes 5 anos, não só nas suas componentes teóricas e práticas, mas também pela constante 

aprendizagem e busca de conhecimento e não menos importante, da capacidade de espírito crítico. 

 Numa época de mudança no setor é importante o farmacêutico mostrar que é um 

profissional polivalente, que desempenha um trabalho de qualidade e que representa uma mais-

valia na sociedade em que se insere, sendo um profissional em quem o utente confia plenamente. 

 Resta-me apenas agradecer a toda a equipa da Farmácia da Liga pelo profissionalismo 

diariamente demonstrado, pelo ambiente e capacidade de trabalho, pelo espirito de entreajuda e 

pelos constantes desafios colocados. 
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PARTE II: TEMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA ATIVIDADE 

FARMACÊUTICA  

 

MELANOMA: RECONHEÇA OS SINAIS 

1. ENQUADRAMENTO/OBJETIVO 

 O objetivo deste trabalho foi alertar os utentes da FL para o risco de melanoma cutâneo. 

Para tal, foi elaborado um panfleto informativo (Anexo C), onde era explicado, de forma sucinta e 

clara, o que é o melanoma, como identificar os sinais de risco e ainda dicas para monitorização dos 

sinais. Este panfleto foi distribuído aos utentes que assistiram à palestra no auditório da Liga 

intitulada “Sol e Pele, amigos amigos…”; que como foi dito anteriormente, é uma das palestras que 

a FL organiza mensalmente. Associado a este panfleto foi distribuído aos utentes um inquérito 

(Anexo D), que deviam preencher no momento da entrega, para descobrir se estes sabiam 

reconhecer os sinais de risco do melanoma. 

2. A PELE  

 A pele é o maior órgão do corpo humano, representando 15% do nosso peso corporal. Ela 

funciona como uma barreira do organismo, que exerce funções essenciais, tais como: invólucro dos 

tecidos e fluidos corporais, manutenção da homeostasia, receção dos estímulos externos e excreção 

de secreções. A pele é constituída por três camadas: epiderme, derme e hipoderme [27]. 

 A epiderme é a camada mais externa que envolve todo o organismo. Não possui vasos 

sanguíneos, e é formada por um epitélio estratificado, com células escamosas dispostas por várias 

camadas. Os queratinócitos são células que estão presentes em grande número da epiderme e são 

responsáveis por produzir queratina, uma proteína que confere proteção e impermeabilização da 

pele. Os queratinócitos têm origem na base da epiderme onde se multiplicam. Durante a migração 

até à superfície produzem lípidos e queratina. É também nesta camada que se encontram os 

melanócitos responsáveis pela produção de melanina que confere pigmentação à pele [27,28]. 

 A derme é a segunda camada e ao contrário da epiderme é extensamente vascularizada. 

Aqui encontram-se as fibras de colagénio e elastina que conferem elasticidade e firmeza à pele. Por 

último a hipoderme trata-se da camada mais profunda da pele e é formada essencialmente por 

feixes de tecido conjuntivo que envolvem as células adiposas. A hipoderme serve ainda como 

reserva de nutrientes, atua como isolante térmico e absorve choques [27]. 
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FIGURA 1: DIFERENTES CAMADAS DE PELE 

Adaptado de: http://www.cancerresearchuk.org 

 

2.1.  A pigmentação da pele 

 A pigmentação pode dever-se a respostas constitutivas ou facultativas. A pigmentação 

constitutiva é geneticamente predeterminada e carateriza diferenças étnicas. Os melanócitos 

sintetizam eumelanina preta-acastanhada e feomelanina vermelha-amarelada nos melanossomas. 

Peles cuja pigmentação é mais escura contêm níveis mais elevados de eumelanina e a menor razão 

feomelanina/eumelanina [29]. 

 Assim, a eumelanina promove uma fotoproteção mais efetiva e a sua produção é 

estimulada em resposta à hormona estimulante dos melanócitos (MSH) e radiação ultravioleta 

(UV). A melanina instala-se acima do núcleo dos queratinócitos, aumentando a pigmentação da 

pele e prevenindo alterações no ADN (ácido desoxirribonucleico). A fotoproteção proveniente da 

pigmentação constitutiva explica o fato indivíduos com peles mais escuras apresentarem um risco 

de cancro de pele1000 vezes inferior ao dos indivíduos com peles mais pálidas [29]. 

 Pelo contrário a pigmentação facultativa está relacionada com fatores endógenos que 

podem incluir: radiação UV, agentes fotossensibilizantes, hormonas endógenas, metabolitos e 

análogos da MSH [29]. 

3. CANCRO DE PELE 

 

 O cancro é uma patologia que cada vez mais conhecida pela população em geral, uma vez 

que ao longo dos anos tem aumentado a sua incidência nível mundial. Trata-se de uma doença que 

pode afetar qualquer tipo de tecido do organismo e pode dever-se tanto a fatores genéticos como 
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ambientais, ou ainda à conjugação dos dois. Certos tipos de cancro tem maior associação a um dos 

fatores, como por exemplo ao cancro do estômago que apresenta uma grande componente genética, 

sendo muitas vezes hereditário, por outro lado o melanoma é fortemente potenciado por fatores 

ambientais [30]. 

 O cancro da pele (CP) deve-se a um crescimento desregulado de células. O tipo de CP 

varia com o tipo de células que passa a crescer de forma anormal, podendo ser denominado de 

melanoma, cancro basocelular ou das células escamosas. 

 O CP, seja qual for o tipo, é curável quando descoberto e tratado na fase inicial da doença 

[30]. 

 O melanoma corresponde à forma mais agressiva, contudo a sua incidência é mais reduzida 

quando comparada com o cancro basocelular e o cancro das células escamosas, comumente 

designados como os cancros não-melanoma [31].  

 

3.1. Cancros não-melanoma 

 Cancro basocelular (CBC) 

  Este é o tipo mais comum de CP, correspondendo a cerca de 75% dos casos de não-

melanoma diagnosticados.  

 Como o nome indica, o CBC desenvolve-se a partir das células basais que se encontram na 

camada mais profunda da epiderme e em volta dos folículos pilosos. Desenvolve-se essencialmente 

em áreas que normalmente estão expostas ao sol, como por exemplo o nariz, a testa, as maças do 

rosto e a parte inferior das pernas. Normalmente é diagnosticado em adultos a partir da meia-idade. 

 O CBC pode começar como um pequeno nódulo que vai aumentando lentamente de 

tamanho com o tempo. A lesão é descrita como uma pequena ferida rosa com rebordos brilhantes e 

uma depressão no centro. Não costuma cicatrizar ou se o fizer, ao mínimo trauma pode sangrar. Por 

vezes no centro forma uma crosta que tende a ulcerar. 

 Se a lesão não for tratada vai aumentar de tamanho, podendo afetar outros tecidos, como 

por exemplo a cartilagem ou o osso.  

 Existem diversos subtipos de CBC: 

 Nodular:  é o tipo mais comum (metade dos casos de CBC), apresenta-se como uma pápula 

colorida, com telangiectasias. 

 Superficial: aparece como um eritema, o que pode dificultar o diagnóstico. 

 Morfeico: células induzem a proliferação de fibroblastos na derme, verificando-se uma 

maior deposição de colagénio. Clinicamente parece-se com uma cicatriz que raramente 

sofre ulceração. 

 Pigmentado: grandes agrupamentos de melanina redondos ou ovais. 

 É muito raro o CBC formar metástases, contudo a possibilidade de desenvolver um 

segundo CBC aumenta depois do primeiro [30,32]. 
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 Cancro das células escamosas (CCE) 

 O CCE corresponde a 20% dos cancros não-melanoma e desenvolve-se nos queratinócitos 

da epiderme. Á semelhança do CBC desenvolve-se preferencialmente em áreas muito expostas ao 

sol, como o rosto, pescoço e dorso das mãos e pernas. Também se pode desenvolver em cicatrizes, 

áreas com eritemas solares ou que sofreram ulcerações no passado. 

 O CCE geralmente não costuma espalhar-se, contudo quando o faz pode ir até aos nódulos 

linfáticos e outros órgãos internos causando outros cancros [30,32]. 

 

3.2.  Melanoma 

 O melamona cutâneo maligno (MCM) é a forma de CP mais agressivo, é de rápida 

evolução e é muitas vezes fatal quando não é tratado atempadamente. Apesar de compreender 

apenas 2 a 5% de todos as formas de CP é responsável por cerca de 75% da mortalidade por cancro 

de pele [33]. 

 Atualmente existem cerca de 160 000 casos de MCM diagnosticados no mundo inteiro, 

sendo a Austrália o país com maior incidência. Em Portugal, surgem anualmente cerca de 700 

novos casos. Devido ao aumento intenso dos casos de melanoma, tornou-se cada vez mais 

importante conhecer os fatores de risco e os sinais característicos do aparecimento do melanoma, 

bem como as formas de prevenir a doença [33]. 

 O que é o melanoma? 

 O MCM foi descrito pela primeira vez em 1806 por Renen Laennac, como uma 

transformação atípica dos melanócitos na camada basal da epiderme, que se expandia tanto para as 

camadas superiores como para as camadas inferiores da pele. Nos estados iniciais é curável, mas se 

não for tratado é muito agressivo podendo produzir metástases levando a grandes taxas de 

mortalidade [34]. 

 O MCM é potencialmente perigoso uma vez que pode invadir os tecidos adjacentes 

espalhando-se por outras partes do corpo, como o pulmão, fígado, osso ou cérebro. Quanto mais 

cedo for detetado e removido, maior a possibilidade do tratamento ser bem-sucedido [33,34]. 

 A maioria dos melanócitos está presente na pele, podendo o melanoma ocorrer em qualquer 

superfície cutânea. Pode desenvolver-se a partir de um sinal normal ou de um atípico, ou ainda a 

partir de uma área de pele aparentemente normal. Menos comummente, o melanoma pode 

desenvolver-se no olho, trato digestivo e outras áreas do corpo. A sua incidência aumenta com a 

idade, apesar de poder aparecer em qualquer idade [33, 34]. 

 O que é um sinal normal? 

 Um sinal normal corresponde a um aglomerado de melanócitos na pele. A maioria dos 

adultos tem entre 10 a 40 sinais normais e encontram-se fundamentalmente em áreas que são 

expostas ao sol. Já a nuca, nádegas e peito são os locais onde se verificam um menor número de 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

 

25 
 

sinais. Apesar dos sinais já estarem presentes na altura do nascimento, eles continuam a 

desenvolver-se durante a infância até à vida adulta. 

 Um sinal normalmente apresenta um diâmetro inferior a 5 mm, é redondo ou oval, têm os 

seus limites bem definidos e a sua cor é uniforme (rosados, castanhos claros, castanhos escuros ou 

da cor da pele). Indivíduos cuja pele é mais escura apresentam sinais mais escuros do que os 

indivíduos com peles mais claras [35]. 

 No homem, o melanoma normalmente aparece na cabeça, pescoço ou nas costas, nas 

mulheres manifesta-se preferencialmente nas costas e parte inferior das pernas. Quanto mais escura 

for a pele dos indivíduos, menor a sua probabilidade de desenvolver melanoma. No entanto, 

quando tal acontece, tende a aparecer por baixo das unhas dos pés e das mãos, na palma das mãos e 

na planta dos pés [35].    

 O que é um sinal atípico? 

 Um sinal atípico é um sinal cuja aparência é diferente dos sinais normais, podendo ter um 

diâmetro superior (mais de 5 mm), ser composto por uma mistura de cores e apresentar limites e 

superfície diferentes dos normais [36]. 

 Á semelhança dos sinais normais, estes têm tendência a aparecer em áreas do corpo que são 

expostas à radiação solar, como por exemplo as costas. Indivíduos com sinais atípicos geralmente 

têm um elevado número de sinais normais [37, 38]. 

 Por vezes estes sinais podem evoluir para melanoma, contudo a maior parte das vezes 

mantêm-se estáveis ao longo da vida. Contudo, estudos científicos correlacionam o risco de 

melanoma com a existência deste tipo de sinais: o risco de melanoma é dez vezes superior em 

indivíduos com mais de cinco sinais atípicos do que naqueles que não têm nenhum [36,38]. 

 Como identificar o melanoma 

 Normalmente, o primeiro sinal do melanoma é uma alteração na forma, cor, tamanho ou 

relevo de um sinal já existente. O melanoma também pode aparecer como uma nova área com 

coloração atípica na pele. 

 A regra do “ABCDE” descreve de forma clara as características do melanoma no seu 

estado inicial: 

 Assimetria: a forma de uma das metades do sinal não corresponde à outra metade. 

 Bordos irregulares: os limites do sinal não são definidos, parecem rasgados ou turvos. A 

pigmentação do sinal parece espalhar-se para a área da pele circulante. 

 Cor atípica: sombras de preto e castanho podem estar presentes. Podem ser vistas áreas de 

branco, cinzento, vermelho, rosa ou azul. 

 Diâmetro: normalmente verifica-se um aumento de tamanho do sinal, os melanomas 

podem ser pequenos, mas normalmente são maiores que 6 milímetros. 

 Evolução: o sinal sofre alterações ao longo do tempo. 
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 Em seguida estão descritos alguns casos de MCM que apresentam uma ou mais 

caraterísticas acima mencionadas. Se o utente apresentar um sinal deste género deve ser 

aconselhado consultar um dermatologista o mais rapidamente possível, para que seja feita uma 

biopsia e perceber se estamos perante um caso de MCM [39]. 

 

 

FIGURA 2: EXEMPLOS DE SINAIS CANCERÍGENOS 

Adaptado de: http://www.cancer.gov 

 Quando o melanoma já se encontra num estado avançado, a textura do sinal tende a alterar-

se: a pele pode rachar ou parecer fragmentada, podendo sangrar. Por vezes o melanoma pode fazer 

comichão ou tornar-se doloroso [39]. 

 Como é diagnosticado o melanoma? 

 A única forma de diagnosticar o melanoma é removendo tecido para análise, procedendo-

se então à procura de células cancerígenas. O médico remove parte ou toda a área de tecido 

anormal e envia para um patologista que irá analisar microscopicamente o tecido para procurar 

células cancerígenas [39]. 

 Quais os fatores de risco do melanoma? 

 O melanoma é um tipo de cancro de pele que apresenta carga genética, contudo, deve-se 

fundamentalmente a fatores ambientais. 

 Indivíduos com as seguintes características apresentam uma maior probabilidade de vir a 

desenvolver o melanoma. 

 Ter sinais atípicos; 

 Ter mais de 50 sinais;  

 A luz solar é uma fonte de radiação UV, que pode causar danos na pele que levam ao 

melanoma e/ou outros cancros de pele. 

Melanoma assimétrico, com uma borda irregular mas distinta. Apresenta 
mais de 20 mm. 

Melanoma com coloração atípica, apresenta sombras de preto e azul, bordos 
irregulares. Desenvolveu-se a partir de um sinal atípico (região rosa 
acatanhada na parte superior). O melanoma  apresenta cerca de 12 mm. 

Sinal atípico com relevo preto que se desenvolveu ao longo de 18 meses. O 
relevo preto apresenta 3 mm. 

Um melanoma com 3 partes: área preto acastanhada à esquerda, relevo 
avermelhado  à direita e uma área mais clara que a pele normal no topo. O 
melanoma apresenta 15mm. 
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 Queimaduras solares graves: pessoas que já tiveram pelo menos uma 

queimadura solar grave aumentam a sua probabilidade de vir a ter um 

MCM. 

 Elevado número de horas exposto à radiação solar. 

 Bronzeamento sem proteção. 

 Solários: a radiação UV proveniente de fontes artificiais, como por exemplo os solários 

pode causar danos na pele. Os profissionais de saúde encorajam fortemente as pessoas, 

especialmente os mais novos, a evitar os solários. O risco de cancro de pele está 

especialmente aumentado em indivíduos que utilizaram solários antes dos 30 anos. 

 História pessoal: pessoas que já tiveram melanoma têm um risco aumentado de 

desenvolver outros melanomas. 

 História familiar: dois ou mais familiares próximos (mãe, pai, irmã, irmão ou filhos) com 

MCM aumentam a possibilidade aumentada do indivíduo desenvolver MCM. 

 Pele que escalda facilmente: indivíduos com pele muito clara, olhos azuis ou verdes, 

cabelos loiros ou ruivos ou muitas sardas. 

 Certas condições médicas ou medicamentos: antibióticos, hormonas ou antidepressivos 

podem tornar a pele mais sensível ao sol ou suprimir o sistema imunitário, aumentando a 

probabilidade de MCM [37,39]. 

 Como monitorizar os sinais já existentes?  

 Quando o individuo tem tendência para desenvolver novos sinais ou tem familiares 

próximos que já tiveram MCM, deve proceder a um exame mensal da sua superfície corporal. A 

maioria dos sinais são benignos, contudo deve analisá-los regularmente [40]. 

 O individuo deve examinar todo o seu corpo, analisando áreas escondidas como os espaços 

interdigitais, virilhas, plantas dos pés, pescoço e nuca. Para tal, pode utilizar um espelho ou pedir 

ajuda a um familiar ou amigo [40,41]. 

 Deve prestar-se especial atenção a sinais novos, tirando uma foto ao sinal mensalmente de 

maneira a poder monitorizar as alterações temporais [40,41]. 

 Adolescentes, grávidas ou mulheres na menopausa devem estar bastante atentos aos seus 

sinais, uma vez que as alterações hormonais podem levar a alterações no desenvolvimento normal 

dos melanócitos [40,41]. 

4. PROTEÇÃO SOLAR 

 A prevenção da sobreposição solar é a chave para diminuir o número de novos casos de 

MCM. 

 Para tal deve evitar-se as horas de maior calor (das 12h ás 16h), nestes períodos deve 

procurar-se as sombras. Contudo, se for necessário estar exposto ao sol deve procurar utilizar um 
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chapéu de abas largas que cubra os rosto e os ombros, óculos de sol que bloqueie radiação UV e 

roupas que cubram os ombros, costas, braços e pernas. 

 Deve aplicar-se sempre um protetor solar 30 minutos antes da exposição solar, cujo SPF 

seja de pelo menos 30+ e renovar a aplicação de 2 em 2h ou após saída do mar/piscina ou prática 

de exercício físico.  

5. INQUÉRITO 

 Foram preenchidos 29 inquéritos pelos utentes que estiveram presentes na conferência do 

mês de Junho na Farmácia da Liga. A maioria do público pertencia ao sexo feminino (n=19), com 

idades compreendidas entre os 14-81 anos. 

Gráfico 1 – Caracterização dos utentes 

  

 Em seguida avaliou-se a incidência do cancro de pele nos utentes e nos seus familiares 

próximos.  

Gráfico 2 – Já teve algum tipo de cancro de pele? 

 

Gráfico 3 – Algum familiar próximo já teve algum tipo de cancro de pele? 
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 Concluiu-se que a maioria dos utentes assistiu à palestra não devido à sua história pessoal 

e/ou familiar, mas com o intuito de aprender sobre o melanoma e outros tipos de cancro de pele, 

como identifica-los e qual a proteção solar adequada. Dois utentes referiram já ter tido um cancro 

de pele, nomeadamente um MCM e um CBC. Quanto à história familiar quatro utentes referiram 

que familiares próximos já tinham tido CBC. 

Gráfico 4 – Em média, quantas horas passa exposto ao sol? 

 

Gráfico 5 – Costuma proteger-se? 

 

Gráfico 6 – Se sim, qual o fator de proteção que usa? 

 

 De seguida pretendeu-se analisar os hábitos dos utentes em relação a um dia normal do seu 

quotidiano. Conclui-se a maior parte deveria ter uma atividade profissional ou um estilo de vida 

que não fosse relacionado com o exterior, como por exemplo construção civil ou agricultura, uma 

vez que estavam expostos à radiação solar não mais do que 2 horas por dia. 

0 

5 

10 

15 

20 

0-2h 2-4h 4-6h 6-8h >8h Não 
responde 

N
.º

 d
e

 u
te

n
te

s 

0 

10 

20 

30 

Sim Não 

N
.º

 d
e

 u
te

n
te

s 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

Não 
sabe/Não 
responde 

10 15 30 50 30 
(corpo) 

50 (rosto) 

N
.º

 d
e

 u
te

n
te

s 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

 

30 
 

 Independentemente do número de horas que passavam expostos à radiação solar 

demonstraram estar cientes dos inconvenientes da não proteção solar, visto que cerca de 83% dos 

inquiridos (n=24) revelou usar protetor solar diariamente e 62% destes (n=18) utilizava protetores 

solares com SPF (fator de proteção solar) igual ou superior a 30+.   

Gráfico 7 – Costuma analisar os sinais? 

 

Gráfico 8 – Com que frequência? 

 

Gráfico 9 - Sabe reconhecer os sinais de risco? 

 

 Se por uma lado a proteção solar diária já está implementada no quotidiano dos utentes, a 

monitorização dos seus sinais, ainda não está tão enraizada nos hábitos dos utentes. Apesar de 52% 

(n=15) dos inquiridos afirmar analisar os seus sinais, a mesma percentagem também revela não 

saber reconhecer quais os sinais de risco. Cinco dos utentes que afirmaram analisar os seus sinais 

não sabia reconhecer quais os de risco ou não.  

 Neste questionário foram ainda colocadas 12 imagens, sendo que 4 correspondiam a sinais 

benignos e as restantes 8 a malignos. Foi pedido aos utentes que afirmaram saber reconhecer os 

sinais de risco para identificarem os malignos.  

 Dos 13 inquiridos que sabiam identificar os sinais de risco 3 optaram por não o fazer e 

apenas 1 utente assinalou corretamente os 8 sinais de risco. 4 utentes acertaram em 7 dos sinais de 
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risco, deixando sempre a mesma imagem por identificar, o que me leva a crer que tal não se deveu 

a desconhecimento, mas sim por a imagem em questão não ser muito explícita. 

6. CONCLUSÃO 

 Com este trabalho foi possível aprofundar a minha formação que já tinha adquirido ao 

longo destes anos na faculdade. Já o inquérito serviu para concluir que os utentes já estão bastante 

consciencializados para o risco do MCM, uma vez que admitem usar regularmente protetor solar e 

com SPF elevados. Tal deve-se às inúmeras campanhas de sensibilização por parte das entidades 

competentes para o público em geral. 

 Contudo constatei que muitos dos utentes apesar de analisarem os seus sinais não sabia 

identificar quais aqueles que eram de risco. Estes dados são um pouco contraditórios o que me faz 

concluir que ainda há uma grande falta de informação relativamente ao tema. 

 Assim, como a FL realiza mensalmente uma conferência no seu auditório sugeri que no 

próximo ano se faça uma cuja temática seja essa. 
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MENINGITE E A VACINAÇÃO 

 

1. ENQUADRAMENTO/OBJETIVO 

 Na farmácia da Liga existe uma grande rotatividade de stocks no que diz respeito a vacinas, 

a procura é muito elevada e reparei que nem sempre os colaboradores sabiam responder a todas as 

questões dos utentes. Surgiu a oportunidade pesquisar sobre a vacinação contra a meningite, uma 

vez que no início do meu estágio existiam duas vacinas que não pertenciam ao Plano Nacional de 

Vacinação (Prevenar 13 e Bexsero) e eram constantemente prescritas pelos pediatras. Assim decidi 

aprofundar a minha formação nesta temática, ajudando os meus colegas a melhor aconselhar os 

utentes que procuravam estas vacinas. 

 

2. A MENINGITE 

 A meningite ou doença meningocócica invasiva (DMI) deve-se à inflamação das 

membranas protetoras do cérebro e da medula espinal, que se designam por meninges (dura máter, 

aracnoide e pia máter). Normalmente a inflamação deve-se a uma infeção no fluido circulante do 

cérebro e da medula espinal [42]. 

 

FIGURA 3: MENINGES 

Adaptado de: http://teachmeanatomy.info 

 A DMI pode ser uma resposta a diversas causas, normalmente bactérias ou vírus, mas 

também se pode dever a ferimentos físicos, cancro ou alguns medicamentos [42,43]. 

 A severidade da doença e o seu tratamento difere consoante a causa, logo torna-se 

importante conhecê-la [42].  

 

 Meningite viral 

 A meningite viral é a forma mais comum, mas também menos severa que a meningite 

bacteriana, sendo que a maioria dos indivíduos recupera sem efetuar qualquer tipo de tratamento. 

Contudo crianças com idade inferior a um ano e indivíduos com o sistema imunitário deprimido 

são mais propensas a desenvolver doença grave [44]. 
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 Meningite fúngica 

 A meningite fúngica deve-se à difusão de fungos através do sangue até à medula espinal. 

Apesar de qualquer pessoa poder desenvolver meningite fúngica, indivíduos com o sistema imune 

deprimido, como por exemplo indivíduos com HIV (vírus da imunodeficiência humana) ou cancro, 

apresentam um risco superior [44]. 

 Esta é a forma mais comum de meningite em adultos em Africa [43].  

 Meningite bacteriana 

 A meningite bacteriana é normalmente a mais severa, sendo que nas outras formas de 

meningite a maior parte dos indivíduos recupera totalmente, enquanto que neste tipo pode ocorrer 

dano cerebral, perda de audição ou dificuldades de aprendizagem [44]. 

 Existem diversos agentes etiológicos que podem causar meningite bacteriana, sendo que a 

sua incidência varia consoante a idade [44]. 

TABELA 1: AGENTES ETIOLÓGICOS RESPONSÁVEIS POR DM CONSOANTE A IDADE 

Idade Causas 

Recém-nascido Streptococcus grupo B, Escherichia coli, Listeria monocytogenes 

Bebés e crianças Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus 

influenzae tipo B 

Adolescentes e jovens 

adultos 

Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae 

Adultos Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria 

monocytogenes 

Adaptado de: http://www.cdc.gov/meningitis/bacterial.html 

 Neste trabalho foquei-me nesta forma de meningite uma vez que devido à sua severidade é 

aquela para qual se desenvolveram vacinas. 

   

3. PREVENÇÃO DA MENINGITE BACTERIANA 

 A forma mais efetiva de proteger as crianças contra certos tipos de meningite bacteriana é a 

vacinação. Atualmente existem no mercado vacinas para três tipos de bactérias que são 

responsáveis por 90% dos casos de meningite, sendo eles: 

 Neisseria meningitidis (meningococcus), 

 Streptococcus pneumoniae (pneumococcus),  

 Haemophilus influenzae tipo b (Hib) [43]. 
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 Os antibióticos podem ser recomendados para os indivíduos que estejam em contacto 

próximo com os afetados com meningite meningocócica. Também podem ser recomentados à 

família completa se um dos membros desenvolver DMI severa, uma vez que o risco de contágio 

torna-se muito elevado [45, 46].  

 Deve manter-se hábitos saudáveis como não fumar e evitar o fumo do tabaco, descansar o 

tempo suficiente e evitar o contacto com indivíduos doentes. Cumprir estes requisitos é e elevada 

relevância sobretudo quando se trata de bebés, idosos e indivíduos com o sistema imunitário 

deprimido, uma vez que seu risco de desenvolver doença severa é muito mais elevado [45, 46]. 

 

 Plano Nacional de Vacinação 

 O PNV português foi criado em Outubro de 1965 com a introdução da vacina da 

poliomielite. A partir daí foram adicionadas novas vacinas, sendo que hoje é considerado um dos 

mais eficazes da Europa.  

 Após a entrada do PNV verificou-se que o número de doenças infeciosas diminuiu 

consideravelmente comprovando a sua eficácia. O PNV foi sofrendo alterações sendo que a mais 

recente deu-se em Junho de 2015, com a introdução da vacina Prevenar 13, gratuita para todas as 

crianças nascidas após 1 de Janeiro de 2015 [47]. 

 Atualmente existem no PNV, totalmente gratuitas, 3 vacinas que previnem a meningite 

bacteriana: Hib, MenC e Pn 13 (Prevenar 13) [47]. 

 

TABELA 2: PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO 

 Idades Vacinas e respetivas doenças 

0 nascimento BCG (Tuberculose) 

VHB – 1.ª dose (Hepatite B) 

2 meses VHB – 2.ª dose (Hepatite B) 

Hib – 1.ª dose (doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b) 

DTPa – 1.ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa) 

VIP – 1.ª dose (Poliomielite) 

Pn 13 - 1.ª dose (Streptococcus pneumoniae)** 

4 meses Hib – 2.ª dose (doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b) 

DTPa – 2.ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa) 

VIP – 2.ª dose (Poliomielite) 

Pn 13 - 2.ª dose (Streptococcus pneumoniae)** 

6 meses VHB – 3.ª dose (Hepatite B) 

Hib – 3.ª dose (doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b)  

DTPa – 3.ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa) 
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VIP – 3.ª dose (Poliomielite) 

12 meses MenC - 1.ª dose (meningites e septicemias causadas pela bactéria meningococo) 

VASPR – 1.ª dose (Sarampo, Parotidite, Rubéola) 

Pn 13 - 3.ª dose (Streptococcus pneumoniae)** 

18 meses Hib – 4.ª dose (doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b) 

DTPa – 4.ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa) 

5-6 anos DTPa – 5.ª dose (Difteria, Tétano, Tosse Convulsa) 

VIP – 4.ª dose (Poliomielite) 

VASPR – 2.ª dose (Sarampo, Parotidite, Rubéola) 

10-13 anos Td - Tétano e Difteria 

HPV * (2 doses aos 0 e 6 meses) - Infeções por Vírus do Papiloma Humano 

Toda a vida 

10/10  

anos 

Td - Tétano e Difteria 

* Aplicável apenas a raparigas.  

** Aplicável a crianças nascidas a partir de 1 de janeiro de 2015.  

Retirado de: http://www.min-saude.pt 

 Atualmente além das três vacinas cedidas gratuitamente nos centros de saúde 

existe uma outra, designada por Bexsero.  

 Hib 

 A Hib é uma das vacinas do PNV administradas nos primeiros meses de vida da criança, 

protegendo-a contra doenças graves como a meningite ou a pneumonia pelo agente etiológico 

Haemophilus influenza tipo B [48,49]. 

 Trata-se de uma vacina de oligossacáridos ou polissacárido capsular de Haemophilus 

influenzae tipo b, conjugados com uma proteína bacteriana [48,49].  

 Antes da vacina ser implementada este era o microorganismo responsável pela maior parte 

das meningites bacterianas nas crianças com idades compreendidas entre os dois meses e os cinco 

anos [48,49]. 

 MenC 

 Esta vacina contém 10 µg de oligossacáridos da bactéria Neisseria meningitidis  grupo C 

conjugado a uma proteína diftérica CRM197. Trata-se de uma vacina inativada logo é incapaz de 

provocar a doença só por si [50]. 

 A MenC foi introduzida em Portugal em 2001 e entrou no PNV em 2006. A partir de 2012 

passou de 3 doses para uma única administrada aos 12 meses. Ela vai estimular o organismo a 

produzir anticorpos contra o agente etiológico [50].  
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 Após a introdução da Hib a Neisseria meningitidis tornou-se o agente etiológico 

responsável pela maioria dos casos de meningite bacteriana. Com a introdução da MenC a 

incidência da doença diminuiu drasticamente [51]. 

 

FIGURA 4: NÚMERO DE CASOS ESTIMADOS POR SEROTIPO EM PORTUGAL ENTRE 2000 E 2006 

Retirado de: https://www.dgs.pt 

 Com a implementação desta vacina o número de casos de meningite pelo serotipo C de 

Neisseria meningitidis  baixou consideravelmente. Por outro lado, a meningite bacteriana pelo 

serotipo B apesar de ter uma incidência bem mais reduzida manteve o número de casos. Devido à 

sua severidade tornou-se necessário produzir uma vacina que protegesse os indivíduos contra esse 

serotipo [51]. 

 Prevenar 13 

 A Prevenar 13 foi recentemente incluída no PNV sendo totalmente gratuita para crianças 

nascidas a partir de 1 de Janeira de 2015 e comparticipada em 15% para as restantes [52]. 

 Esta vacina protege a meningite bacteriana por Neisseria meningitidis grupo B contra 13 

serotipos. Cada dose contém oligossacáridos dos serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 

19F e 23F [52]. 

 

 Vacina não incluída no PNV – Bexsero 

 A Bexsero é uma vacina indicada na imunização ativa e prevenção da doença invasiva 

causada por Neisseria meningitidis grupo B. Cada dose da vacina contém três antigénios de 

proteína purificados do serotipo B de Neisseria meningitidis: a proteína simples de NadA 

(Neisserial adhesin A) e as proteínas de fusão NHBA (Neisseria Heparin Binding Antigen) e fHbp 

(factor H Binding Protein) [53]. 

 Atualmente esta vacina está aprovada na Europa pela EMA (European Medicines Agency) 

na imunização de indivíduos com mais de 2 meses de vida [53]. 
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FIGURA 5: POSOLOGIA E FORMA DE ADMINISTRAÇÃO DA BEXSERO 

Retirado de: http://www.ema.europa.eu 

 Por outro lado a Food and Drug Administration (FDA) apenas aprovou a sua utilização em 

indivíduos entre os 10 e os 25 anos de idade. A não aprovação do FDA tem levantado algumas 

dúvidas entre os médicos prescritores havendo por isso alguma controvérsia quanto à administração 

ou não da nova vacina [54]. 

 Os efeitos da Bexsero foram estudados inicialmente em modelos experimentais e só depois 

em humanos. Realizaram-se dois grandes estudos, o primeiro envolveu 2627 crianças com dois 

meses de idade no início do estudo. Comparou-se os efeitos das três doses vacina quando esta era 

administrada sozinha e concomitantemente com outras vacinas de rotina. O segundo estudo 

envolveu 1631 adolescentes com idades compreendidas entre os 13 e os 17. Os efeitos de 

administrar uma, duas ou três doses foram comparados com placebo [55]. 

 Estes dois estudos comprovaram a eficácia desta vacina em estimular a resposta 

imunológica contra Neisseria meningitidis grupo B medindo a produção de anticorpos capazes de 

matar a bactéria [55]. 

 

4. CONCLUSÃO 

 Hoje graças ao PNV todas as crianças portuguesas têm direito de forma totalmente gratuita 

à imunização ativa contra quase todos os tipos de serotipos dos agentes etiológicos responsáveis 

pela DMI, diminuindo drasticamente a incidência da doença. Em 2011 a incidência de DMI em 

Portugal era de 0,8 por 100 mil habitantes [56]. 
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 Ao longo dos anos com a implementação das diferentes vacinas foi possível verificar que a 

imunização de um grupo abriu espaço para que um outro nicho se desenvolvesse. Tem-se 

verificado um aumento do serotipo Y de Neisseria meningitidis, em 2011 identificaram-se 9 casos 

(14,% do total de estirpes identificadas) [56]. 

 

FIGURA 6: NÚMERO DE ESTIRPES INVASIVAS DO SEROTIPO Y ISOLADAS EM PORTUGAL ENTRE 2003 E 2011 

Retirado de: http://repositorio.insa.pt 

 Em 2011 o grupo B de Neisseria meningitidis foi responsável por 72% dos casos de 

meningite em Portugal, sendo por isso o grupo de destaque atualmente [56]. 

 

FIGURA 7:EVOLUÇÃO DA INCIDÊNCIA ESTIMADA DA DM CAUSADA POR DIFERENTES SEROTIPOS ENTRE 2003 

E 2011 

Retirado de: http://repositorio.insa.pt 

 Existem no mercado duas vacinas para estes serotipos, a Prevenar13 e a Bexsero. A 

Bexsero sendo uma vacina muito recente levanta muitas questões, uma vez que os efeitos adversos 

a longo prazo ainda não são conhecidos e esta ainda não foi aprovada pelo FDA. Esta vacina não 

pertence ao PNV uma vez que não existe informação suficiente entre os antigénios da vacina e as 

estirpes invasoras que circulam em Portugal.  

 Trata-se de uma vacina cara (PVP=95,06€ cada dose, sendo que o recomendado são 3 

doses) que protege o individuo de estirpes muito raras mas de elevada morbilidade e mortalidade. 

Estes factos fazem com que os pais coloquem muitas questões tanto aos pediatras como aos 

farmacêuticos no ato da compra. Haverá mesmo necessidade de comprar a vacina? Será que ela 
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trará riscos para o meu filho? Devo vacinar ou não? São questões pertinentes às quais devem ser 

explicados claramente os prós e os contras desta vacina, deixando que sejam os pais a decidir 

conscientemente. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A - RECEITA ELETRÓNICA 

 

ANEXO B – MANIPULADO 
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Parte I 

 

 

1. Introdução 

 

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de 

Farmácia, da Universidade do Porto, foi realizado um estágio de dois meses, durante 

Janeiro e Fevereiro de 2015, nos Serviços Farmacêuticos (SF) do Centro Hospitalar de 

São João (CHSJ), sob orientação da Dr.ª. Ana Luísa Pereira. Eramos 2 estagiários da 

Faculdade de Farmácia a realizarem o estágio em simultâneo, sendo que fomos divididos 

pelos diversos setores dos SF, coincidindo em alguns destes setores. 

Este estágio é um prolongamento da nossa formação académica mas em que é 

possível adquirir conhecimentos práticos, experiência profissional e uma visão mais 

realista da nossa profissão, para além de permitir consolidar os conhecimentos adquiridos 

previamente, complementando-os.  

A Farmácia Hospitalar (FH) é uma das principais bases para o bom funcionamento 

de um hospital, e para toda a dinâmica inerente a um dia-a-dia altamente exigente e para 

toda a responsabilidade subjacente a um hospital. A FH apresenta total autonomia técnica 

e científica, estando sujeita à orientação dos Órgãos de Administração Hospitalar. A FH 

tem como principal objetivo colmatar as principais necessidades terapêuticas dos doentes 

em ambiente hospitalar, assegurando que a distribuição destes é realizada da forma mais 

segura e eficiente, minimizando possíveis riscos para a saúde que possam advir do seu 

funcionamento. Assim sendo, o farmacêutico contribui para uma aquisição racional dos 

medicamentos, para a sua boa gestão, para uma dispensa personalizada, individualizada e 

correta, com a responsabilidade de promover o uso correto e racional do medicamento, e 

de transmitir toda a informação técnico-científica necessária. Para além disto, faz parte do 

papel do farmacêutico hospitalar a colaboração e cooperação com todos os outros 

profissionais de saúde.   

O presente relatório está dividido em duas partes: a primeira, mais geral, que 

sintetiza as funções, responsabilidades e atividades diárias do farmacêutico nos diferentes 

setores da FH do CHSJ; a segunda parte é referente à nossa experiência enquanto 

estagiários em cada um desses setores, com atividades desenvolvidas neste âmbito, bem 

como a nossa perceção e conhecimentos teóricos/científicos/práticos adquiridos e 

vivências diárias.  
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2. Centro Hospitalar de São João 

 

O HSJ foi inaugurado a 24 de Junho de 1959, sendo o segundo maior hospital do 

país, referência da região norte e uma referência a nível nacional e internacional do nosso 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). A grande qualidade do CHSJ está patente no ensino, 

pois a Faculdade de Medicina, da Universidade do Porto, localiza-se nas mesmas 

instalações, havendo simbiose entre profissional de saúde e ensino. Isto torna possível 

uma constante inovação e a garantia da qualidade deste hospital e dos serviços de saúde 

no futuro [1]. 

Em 2005, o Hospital São João (HSJ) tornou-se uma Entidade Pública Empresarial 

(EPE) e posteriormente, por imposição legal, segundo o Decreto-lei (DL) n.º 30/2011 de 2 

de Março, juntou-se ao Hospital de Nossa Senhora da Conceição em Valongo, nascendo 

assim o CHSJ. O objetivo primário desta fusão é o da necessidade de redução de custos a 

nível de recursos humanos e de infraestruturas [2, 3].  

 

2.1. Organização hierárquica 

O CHSJ é coordenado pelo Conselho de Administração (CA), sendo este o seu 

órgão administrativo máximo. Este é constituído por um presidente, dois administradores 

executivos, uma enfermeira-chefe e uma diretora clínica (Anexo I). O CA recebe apoio das 

outras comissões existentes no hospital, entre elas a Comissão de Ética para a Saúde 

(CES), Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), Comissão de Controlo de Infeção 

(CCI), Comissão da Qualidade e Segurança do Doente, Comissão de Coordenação 

Oncológica, Comissão Técnica de Certificação da Interrupção da Gravidez e a Comissão 

Hospitalar de Transfusão [4, 5]. 

A CES é um órgão consultivo, multidisciplinar e independente, criado em 1995, 

sendo constituído por sete membros não pertencentes aos órgãos de gestão hospitalar. 

Este tem como função zelar pelo cumprimento dos padrões de ética no exercício das 

ciências médicas, de forma a proteger e garantir a dignidade e integridade humana, 

procedendo à análise e reflexão sobre temas da prática médica que envolvam questões de 

ética [4, 5]. 

A CFT é constituída no máximo por seis membros, igual parte de médicos e 

farmacêuticos, funcionando como órgão de ligação entre os SC e os SF. Compete-lhe a 

elaboração de adendas ou exclusões ao Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 

(FHNM), emissão de pareceres sobre a utilização dos medicamentos em ambiente 

hospitalar, de modo a garantir a eficácia do tratamento do doente, a redução de custos e 

racionalidade na gestão de stocks [6].  
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A CCI foi imposta legalmente em 1996, tendo como principais objetivos prevenir, 

detetar e controlar as infeções no centro hospitalar, promovendo iniciativas nesses 

âmbitos, em conjunto com os vários departamentos, serviços, unidades e demais órgãos 

técnicos [7]. 

 

2.2. Serviços Farmacêuticos 

FH é um conjunto de atividades tecnicamente diferenciadas e exercidas por 

farmacêuticos e seus colaboradores que, articulados entre si, tendo por base 

organizacional os SF, e por objetivo e perspetiva o doente, permite a obtenção dos 

melhores rácios risco/benefício e custo/eficácia decorrentes da utilização dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos em meio hospitalar [8].  

Os SF do CHSJ funcionam 24 horas por dia, incluindo fins de semana. A sua 

equipa é constituída por 34 Farmacêuticos, 39 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

(TDT), 14 Assistentes operacionais (AO) e 7 Administrativos, sendo estes dirigidos pelo Dr. 

Paulo Carinha. As principais unidades dos SF do CHSJ são: a Farmácia Central e a 

Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) no piso 01, a Unidade de Manipulação Clínica (UMC) 

no piso 1, a Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC), localizada junto 

ao Hospital de Dia (HD) de quimioterapia e a Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), 

localizada junto às consultas externas. Os SF são responsáveis pela: seleção e aquisição 

de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos (DM), aprovisionamento, 

armazenamento e distribuição dos medicamentos experimentais e os dispositivos 

utilizados na sua administração para a realização de ensaios clínicos (EC); produção de 

medicamentos; análise de matérias-primas (MP) e produtos acabados; distribuição de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos; participação em comissões técnicas; 

farmácia clínica, farmacocinética, farmacovigilância e prestação de cuidados 

farmacêuticos; colaboração na prescrição de nutrição parentérica (NP) e sua preparação; 

informação sobre medicamentos [8].  

 

3. Gestão de aquisições/stocks 

 

Para este ponto em particular, um bom conhecimento de gestão, conhecimento do 

mercado farmacêutico, capacidade de organização e o orçamento disponível apresentam 

tanta relevância quanto as normais aptidões de farmacêutico, dado que compete à 

Unidade de Aprovisionamento e Gestão do CHSJ a seleção de stocks, gestão de 

existências, seleção e avaliação dos fornecedores, receção e armazenamento de 

encomendas. 
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Dado que grande quota do orçamento do hospital é direcionada para esta seção 

(segunda maior rubrica do orçamento a seguir aos recursos humanos), estas funções têm 

de ser executadas com o máximo de responsabilidade e profissionalismo para que todas 

as necessidades do hospital sejam tidas em conta, bem como a rotatividade respetiva de 

cada medicamento, de maneira a não existirem ruturas de stock ou excedentes, que 

poderão ser inutilizados representando perda de parte de um orçamento cada vez mais 

restrito e apertado. 

O CHSJ tem à sua disponibilidade o Sistema de Gestão Integrada do Circuito do 

Medicamento (SGICM) da Glintt® que é uma ferramenta de grande utilidade e 

indispensável para uma gestão eficiente do medicamento, possibilitando a atualização das 

existências em tempo real. Este sistema permite a criação e consulta de Fichas dos 

Produtos, onde constam dados como o Código Hospitalar Nacional do Medicamento 

(CHNM), código correspondente à família do medicamento, Denominação Comum 

Internacional (DCI), dosagem, forma farmacêutica (FF), via de administração, o preço 

médio global, laboratório fornecedor, grupo farmacoterapêutico, as condições de 

conservação e estabilidade pós-abertura, entre outros. No CHSJ foram definidos 

indicadores de gestão a 15 dias, considerando o consumo médio previsível. Para os 

agentes biológicos, os indicadores estão definidos para uma semana, um mês para os 

produtos de Autorização de Utilização Especial (AUE) e stocks fixos para os antídotos [8, 

9]. 

A aquisição de medicamentos ou produtos farmacêuticos é realizada, normalmente, 

com base no FHNM, sendo que cada hospital poderá conceber uma adenda do formulário 

à responsabilidade da CFT, e os procedimentos de aquisição constam no DL n.º 18/2008 

de 29 de Janeiro, sendo estes os 2 principais procedimentos considerados: 

 Concursos públicos realizados pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP 

(ACSS); 

 Concurso por ajuste direto, que consiste num convite da entidade adjudicante a 

uma ou mais empresas, normalmente, de produtos exclusivos.  

Para além disto, pode ainda realizar-se concursos de aprovisionamento internos, 

que após aprovação interna segue-se autenticação pelo Secretário de Estado, de produtos 

farmacêuticos que não constem no catálogo.  

No entanto, existem medicamentos extra-formulário de grande importância e valor 

terapêutico, importantes para suprir necessidades específicas do hospital. Estes 

medicamentos são requeridos através de uma adenda hospitalar, aprovada pelo diretor do 

serviço hospitalar submetida à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

IP (INFARMED) e avaliadas pelo Observatório do Medicamento, que pode ou não 

submeter à aprovação pela Comissão do FHNM [8, 9]. 
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Existem também medicamentos que não constam no FHNM nem na adenda 

hospitalar e que possam ser necessários. Para tal, o médico prescritor preenche uma folha 

de introdução de novos medicamentos com a respetiva justificação clínica (JC). Após 

receção destes pedidos, os SF certificam-se que o preenchimento está correto e enviam à 

CFT que analisa e decide quanto à sua autorização. 

Para além disso, o hospital pode ainda adquirir produtos sem Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) vigente em Portugal. Assim, é necessário preencher um 

formulário (Anexo II) e a respetiva justificação clínica (Anexo III). No caso de produtos que 

não constem do FHNM, são submetidos ao INFARMED, que avalia, procedendo à 

respetiva autorização de importação do estrangeiro e utilização no respetivo hospital, 

cedendo ou não uma Autorização de Utilização Especial (AUE). A AUE para produtos de 

importação é subdividida em duas alíneas: a) medicamentos de benefício clínico e b) 

medicamentos com provas preliminares de benefício clínico. 

No sistema informático estão parametrizados os stocks máximos e mínimos, 

gerando diariamente uma listagem de todos os produtos que atingiram o ponto de 

encomenda, com elaboração de uma proposta de encomenda que necessita de 

aprovação, isto é, o assistente técnico procede à elaboração do pedido de compra que tem 

de ser validado e autorizado pelo farmacêutico responsável. No CHSJ foram definidos 

indicadores de gestão a 15 dias, considerando o consumo médio previsível a 15 dias. 

Especificamente para os agentes biológicos, os indicadores estão definidos para uma 

semana, um mês para os produtos de AUE e stocks fixos para os antídotos. 

Após validação, este pedido é enviado aos serviços de aprovisionamento que 

emitem uma nota de encomenda, enviada posteriormente aos fornecedores. Nas situações 

em que o stock não é suficiente para satisfazer as necessidades imediatas procede-se à 

elaboração de um pedido urgente. Também surgem na listagem gerada pelo sistema, os 

estupefacientes e psicotrópicos, contudo, a sua encomenda é realizada separadamente, 

sendo por isso eliminados da listagem. 

 

3.1. Receção e armazenamento 

Durante a receção de encomendas, após ser validado o destino ou cliente no 

documento de entrega (DE), deve verificar-se o estado geral da encomenda. É necessário 

ter atenção se a entrega inclui produtos de frio, na medida em que estes devem ser 

colocados o mais rapidamente possível no frigorífico. De seguida, procede-se à verificação 

da concordância do produto recebido com o que vem mencionado no DE. Os 

hemoderivados, epoetinas e estupefacientes devem ser rececionados pelo farmacêutico 

responsável. Posteriormente, é dada a entrada dos produtos no sistema informático. Em 

primeiro lugar deve ser verificada a concordância entre o DE e a nota de encomenda (NE), 
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relativamente à designação do produto e ao valor total da encomenda e então é dada a 

entrada do produto por lote e validade. 

O armazenamento de medicamentos é realizado, em local próprio à temperatura 

ambiente, por DCI tendo em conta o critério “First-Expires, First-Out” (FEFO). No entanto, 

existem medicamentos que requerem condições especiais de armazenamento, como a 

Somatotropina, que tem de ser conservada em frio, armazenadas então no Kardex®
 de frio. 

Os estupefacientes e psicotrópicos são também um caso de medicamentos que requer 

condições de armazenamento especiais, dado que podem ser alvo de uso ilícito, e como 

tal estão guardados num cofre. Por último, os citotóxicos e outras “hazardous drugs” são 

armazenados na UCPC. 

 

4. Dispensa e distribuição de medicamentos 

 

A distribuição de medicamentos é, talvez, a parte mais importante dos SF, dado 

que daqui depende todo o bom funcionamento do hospital, bem como a satisfação dos 

utentes. Daqui advém uma utilização racional, segura e eficaz do medicamento [10].  

Num hospital, existem diferentes tipos de dispensa e distribuição de medicamentos, 

sendo que estes podem coexistir no mesmo Serviço clínico (SC), de modo a complementar 

as lacunas de cada um. Estes são definidos de acordo com as características e 

necessidades do SC, com o facto de disporem ou não de Prescrição Médica (PM) 

eletrónica e de acordo com as características do medicamento.  

Nos SC que dispõe de PM eletrónica efetua-se uma reposição de stock por níveis 

associada a um sistema automatizado (Pyxis®) ou uma distribuição individual diária em 

dose unitária (DIDDU), ou ambas. Em contraste, nos SC que não dispõem de PM 

eletrónica utiliza-se uma distribuição tradicional através da reposição de stock por níveis e 

requisição individualizada. Para além disto, existe ainda a distribuição a doentes em 

regime de ambulatório. Medicamentos sujeitos a legislação especial integram circuitos 

especiais de distribuição, nomeadamente os psicotrópicos e estupefacientes, 

hemoderivados e medicamentos em EC, sendo sujeitos a controlo.  

 

4.1. Validação de prescrições médicas 

O circuito de distribuição de medicamentos inicia-se com uma PM, eletrónica ou em 

papel, divergindo consoante o tipo de serviço e distribuição de medicamentos Para tal, 

existe um centro de validação onde o farmacêutico procede à validação da PM. Aqui o 

farmacêutico verifica a conformidade de requisições dos serviços e as individualizadas, 

assim como de requisições de estupefacientes/psicotrópicos e de hemoderivados. 
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No caso de uma PM eletrónica, o farmacêutico valida de acordo com as Normas de 

Orientação Clínica (NOC) e indicações terapêuticas que constam no Resumo das 

Características do Medicamento (RCM), sendo que em alguns casos deve verificar-se a 

existência de autorização da DC para a dispensa. Quando o medicamento prescrito não 

está concordante com as indicações aprovadas no RCM ou pretende-se que aquele 

medicamento tenha uma utilização off-label, ou seja, que não consta no RCM, é 

necessário o preenchimento de um formulário de pedido de parecer e do consentimento 

informado do doente, para submissão à CES e autorização da DC.  

Quando as PM são em papel, normalmente, estas devem-se a medicamentos já 

consumidos no dia anterior de stocks existentes nesses serviços, como é o caso das 

Urgências, sendo que o farmacêutico avalia a prescrição e respetiva justificação médica, 

confirma as quantidades, e, por fim, valida. 

Aquando da validação da dispensa de medicamentos, os farmacêuticos são 

também sujeitos a todo o tipo de dúvidas por parte de outros profissionais de saúde, tendo 

assim o dever de colaborar com este e esclarecer dúvidas quanto a utilização e consumo 

dos medicamentos. 

Após validação o TDT é responsável pela preparação da medicação e o Assistente 

Operacional (AO) pela entrega nos horários estabelecidos.  

 

4.2. Distribuição tradicional 

A distribuição tradicional consiste na reposição de um stock de medicamentos e 

produtos farmacêuticos já existente no SC, sendo que existe um nível médio de cada 

medicamento que é reposto. Os medicamentos e produtos farmacêuticos existentes neste 

stock variam de acordo com as necessidades e os gastos de cada serviço.  

 

4.2.1. Reposição de stock por níveis 

Este sistema de distribuição que consiste na existência de um stock fixo da 

farmácia num determinado SC, sendo que a administração ao doente é anterior à 

intervenção farmacêutica [11]. Esta reposição ocorre semanalmente e é previamente 

definida pelos farmacêuticos, enfermeiros e médicos do respetivo SC. O stock de 

medicamentos neste tipo de serviços é definido de acordo com as necessidades e gastos, 

sendo que há um nível médio de cada produto, o qual é reposto.  

O stock existente é verificado pelo enfermeiro-chefe do serviço, que depois elabora 

o pedido para reposição dos níveis médios do stock. Este pedido é enviado 

informaticamente para os SF. O farmacêutico analisa e valida o pedido e, posteriormente, 

o TDT prepara e o AO procede à entrega no serviço, fazendo-se um consumo dos 

produtos ao serviço. Neste caso, o consumo é feito ao serviço e não ao doente porque, 
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geralmente, são serviços com grande rotatividade de doentes e em que estes permanecem 

no serviço muito pouco tempo, como é o caso das Urgências [8]. 

Este tipo de distribuição engloba ainda os armários de urgência. Os armários de 

urgência são pequenos armários de medicamentos existentes em cada serviço, variando 

conforme as necessidades, utilizados em casos de reanimação, por exemplo ou para 

satisfazer qualquer PM urgente fora do período de funcionamento da DIDDU. A reposição 

destes armários é realizada pelo menos uma vez por semana, dependendo das 

características de cada SC.  

Existem ainda armários avançados informatizados de farmácia que são sistemas de 

distribuição semiautomática (Pyxis®), controlados por software ligado diretamente aos SF, 

que visam aumentar a eficiência do processo de dispensa. No CHSJ existem 16 destes 

sistemas, que foram comprados em 2008, e existem principalmente em serviços com alta 

rotatividade de doentes e constantes alterações de terapêutica, como é o caso das 

Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e Bloco Operatório (BO). 

O sistema Pyxis® é constituído por um ecrã tátil, que apresenta diversos menus de 

acordo com o tipo de profissional de saúde, e pelo qual acendem através de número 

mecanográfico e assinatura biométrica, um conjunto de gavetas com diferentes níveis de 

segurança, bem como colunas frigoríficas, sendo possível retirar todo o tipo de medicação 

e quantidades de medicamentos disponíveis. Neste sistema, cada fármaco tem definido 

um stock mínimo e máximo, determinados segundo os consumos médios anuais do 

fármaco em determinado serviço e os protocolos instituídos nesses serviços, que são 

definidos pelo farmacêutico responsável em cooperação com o diretor dos SC e o 

enfermeiro-chefe, os quais são repostos diariamente pelo TDT com auxílio de AO.  

Contudo, existem alguns fármacos distribuídos, posteriormente, por um circuito 

extra-Pyxis®, correspondendo, nomeadamente, a fármacos que não se encontram 

definidos nestes sistemas de armazéns avançados, e que resultam de necessidades 

especiais e especificas de determinados doentes. 

 

4.3. Distribuição individualizada 

Este tipo de distribuição aplica-se a fármacos antineoplásicos, imunomoduladores, 

citotóxicos, hormonas e anti-hormonas, medicamentos biotecnológicos, fatores 

estimulantes da linha branca e vermelha, anti-infeciosos e medicamentos extra-formulário. 

A distribuição individualizada permite assim restringir o número destes fármacos nos 

stocks das unidades, limitando e controlando o seu acesso, dado que todos estes possuem 

condições de utilização muito bem definidas, determinados riscos de utilização ou 

possibilidade de abuso. 
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4.3.1. Anti-infeciosos 

Atualmente, os anti-infeciosos, devido à grande preocupação em torno das 

resistências microbianas, estão sujeitos a inúmeras restrições de prescrição e validação, 

cabendo ao farmacêutico a monotorização e o controlo do seu uso. Pretende-se assim, 

implementar uma política de uso racional, de modo a salvaguardar os benefícios para a 

saúde pública, bem como reduzir os custos económicos do uso indiscriminado destes 

fármacos [12]. Assim sendo, torna-se crucial a justificação da PM, bem como a sua 

distribuição individualizada permitindo uma intervenção mais abrangente do farmacêutico. 

Portanto, deve ter-se em conta que alguns antimicrobianos são de prescrição 

restrita, requerendo JC válida ou autorização da DC, como é o caso da amoxicilina + ácido 

clavulânico 2,2 g indicado geralmente na pneumonia nosocomial. Existem ainda 

antimicrobianos utilizados off-label que implicam parecer da CES, seguida de autorização 

do CA, como por exemplo a utilização de ceftazidima 1,0 g por via intraperitoneal, a qual 

não consta no RCM. Assim, no Serviço de Urgência, HD de Hematologia ou HD 

Polivalente os antimicrobianos são dispensados para 24 horas. Nos restantes serviços são 

administrados durante 7 dias, ocorrendo suspensão neste último dia ou caso necessário, e 

com devida JC, continua-se a terapêutica até 14 dias ou 21 dias, sendo este o limite 

máximo.  

Então, com a PM eletrónica inicia-se o circuito de distribuição individualizada, 

através de DIDDU ou sistema automatizado de distribuição Pyxis®, tendo o farmacêutico o 

papel de verificar se a PM se encontra de acordo com as NOC do CHSJ. No caso dos SC 

que não possuam DIDDU nem Pyxis®, a requisição é feita por preenchimento de uma 

Folha de Requisição de Antimicrobianos/modelo n.º 271 do CHSJ (Anexo IV), como é o 

caso do serviço de Urgências. Neste caso, a Folha de Requisição chega ao centro de 

validação farmacêutica, onde é verificada a conformidade do preenchimento, identificação 

do SC e do doente, tipo de tratamento, indicação da infeção, antimicrobiano pretendido e 

JC, se aplicável, com identificação do fármaco (DCI, FF), respetiva posologia e via de 

administração. Para além disto, consta ainda a assinatura do médico prescritor ou legal 

substituto, com respetivo n.º mecanográfico.  

Após validação, é efetuado o registo de consumo dos antimicrobianos. O registo 

dos consumos é, habitualmente, efetuado ao doente, exceto nos casos de HD de 

ambulatório e consultas, em que estes consumos são debitados ao serviço. 

Posteriormente, imprimem-se as listagens com os consumos de antimicrobianos. Estas 

são enviadas aos TDT, preparados os consumos e enviados para os serviços 

requisitantes.   
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4.4. Circuitos especiais de distribuição de medicamentos 

Este circuito aplica-se aos estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados e 

medicamentos usados em EC. A necessidade deste circuito prende-se com o fato de este 

tipo de medicamentos, devido as suas características próprias, requererem um controlo 

apertado, uma vez que, são sujeitos a legislação específica e controlo por parte do 

INFARMED, sendo a responsabilidade da sua dispensa e uso imputada ao farmacêutico 

hospitalar.    

    

4.4.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes, dadas as suas características particulares e por 

imposição legal, exigem um tipo de distribuição especial, sendo que no CHSJ utiliza-se 

uma distribuição por reposição de stock por níveis e a distribuição personalizada, ou seja, 

uma distribuição mista [13]. 

A distribuição mista inicia-se com uma PM por doente, onde consta a designação 

do medicamento por DCI, dosagem, FF, via de administração e posologia específica para o 

doente. 

Em cada SC existe um stock pré-definido de psicotrópicos e estupefacientes, à 

exceção de metadona e sistemas transdérmicos de fentanilo e buprenorfina, por exemplo, 

estabelecido conjuntamente pelos SF e o SC. Logo, a dispensa dos psicotrópicos e 

estupefacientes é realizada por SC, de forma a repor as quantidades que já foram 

consumidas, ficando o pedido de requisição a cargo da equipa de enfermagem do SC, que 

o faz de acordo com os consumos efetuados pelos doentes. O pedido de requisição é feito 

mediante registo no impresso de requisição Modelo n.º 1509 (Anexo V) [14]. Excetuam-se 

as benzodiazepinas, para as quais o impresso de requisição apenas será preenchido nos 

serviços em que não esteja disponível a prescrição online. Considerar ainda que, nos SC 

que possuem Pyxis®, o INFARMED autoriza a substituição do Modelo n.º 1509 por 

“Listagens de movimentos – cobranças e créditos, por estação e por paciente”, impressas 

semanalmente. Assim, o processo é simplificado mantendo a identificação do doente, 

enfermeiro e médico prescritor.  

No impresso de requisição, deverá verificar-se a correta identificação do serviço 

requisitante e do doente, quantidade administrada, enfermeiro responsável pela 

administração e respetiva data, assinatura do diretor de serviço ou substituto legal, 

identificado pelo seu n.º mecanográfico, bem como a identificação de um único 

medicamento por DCI, respetiva FF, dosagem e código informático. Nos casos em que o 

impresso não apresente a rubrica do enfermeiro responsável pela administração ou médico 

prescritor, efetua-se uma cópia, sendo arquivada nos SF até regularização. 
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O impresso de requisição é enviado aos SF em duplicado, por estafetas ou pelo AO 

do SC. Após receção, o farmacêutico avalia a conformidade das requisições, procedendo 

ao registo da quantidade a fornecer para cada medicamento, identificando-se mediante 

assinatura legível e n.º mecanográfico. A cada requisição é atribuída uma numeração 

sequencial mensal para controlo interno, registada manualmente no original e num 

impresso de registo de saídas diárias de estupefacientes e psicotrópicos (Anexo VI). 

Seguidamente é efetuado o débito informático dos medicamentos ao serviço e são 

impressas guias de distribuição, as quais serão entregues com as respetivas requisições 

do serviço e medicamentos a repor.  

Segue-se a preparação e dispensa pelo TDT, sendo os medicamentos 

acondicionados em sacos opacos, identificados com etiqueta própria com a indicação 

“psicotrópicos e estupefacientes” e designação do serviço a que se destina. O 

farmacêutico responsável confere a medicação dispensada e o AO efetua a entrega no 

respetivo SC. O responsável pela entrega, bem como o enfermeiro responsável pela 

receção devem assinar o impresso e colocar o seu n.º mecanográfico. O SC ficará com o 

duplicado e o original será arquivado nos SF, juntamente com a guia informática, por um 

período de cinco anos.  

Relativamente aos sistemas transdérmicos e à metadona, a sua distribuição é 

personalizada, uma vez que tem em conta a terapêutica instituída a cada doente, sendo 

apenas dispensados de acordo com as NOC de utilização ou mediante a PM dos Centros 

de Atendimento a Toxicodependentes (CAT), no caso da metadona, a que o doente está 

referenciado. Desta forma, não se aplica o registo de consumos por serviço, mas por 

doente (Anexo VII). Para além disso, aquando da validação das requisições de metadona, 

deve-se confirmar o fax rececionado relativo ao doente da requisição. Às requisições de 

metadona era atribuída uma numeração sequencial anual para controlo interno, sendo que 

a partir de 08/04/2014, esta numeração passou a ser efetuada juntamente com os 

restantes estupefacientes e psicotrópicos.  

A PM de metadona é da responsabilidade do médico do CAT, pelo que o médico 

responsável pelo doente no CHSJ deverá contactar o CAT para confirmar a PM e remete-

la por fax aos SF, que procedem à dispensa após receção do mesmo.  

Para a dispensa de sistemas transdérmicos é necessária autorização da DC, 

exceto quando são prescritos por um médico especialista da consulta da dor.  

Nos SF, os psicotrópicos e estupefacientes estão armazenados num cofre-

armazém, organizados por ordem alfabética de DCI e dosagem, seguindo o modelo FEFO, 

sendo as entradas e saídas de medicamentos do cofre devidamente registadas. No final do 

ano, a 31 de dezembro, o registo deve ser encerrado e devem ser mencionados os totais 
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das substâncias ou preparações armazenadas e utilizadas durante o ano, bem como 

qualquer diferença, por acréscimo ou defeito [15].  

Diariamente, no final do dia, o farmacêutico responsável, procede à contagem de 

todas as substâncias do cofre que foram movimentadas nesse mesmo dia (excetuando as 

benzodiazepinas) verificando a correspondência com o stock informático das fichas de 

existências 

 

4.4.2. Hemoderivados 

Os hemoderivados são medicamentos derivados do sangue utilizados no 

tratamento de doenças graves, como por exemplo a Hemofilia, a doença de Von 

Willebrand ou coagulopatias raras [16]. Devido à sua natureza especial, acarretam um 

risco biológico de transmissão de diversas doenças. Assim, torna-se necessário controlar a 

sua produção e distribuição de forma a garantir a segurança dos utentes, sendo por isso 

sempre acompanhados de um Certificado de Autorização de Utilização do Lote – CAUL 

(Anexo VIII) emitido pelo INFARMED [17, 18]. 

O Despacho n.º 1051/2000 de 14 de setembro define os procedimentos de registo 

da requisição clínica, distribuição aos serviços e administração dos medicamentos 

hemoderivados, para que se possa investigar a eventual relação de causalidade entre a 

administração destes produtos e a deteção de doenças infeciosas transmissíveis. Assim, 

devem ser registados num modelo de registo oficial, requisição modelo 1804 (Anexo IX), 

tornando possível e facilitando a sua rastreabilidade [18]. 

Os médicos prescrevem os hemoderivados preenchendo os campos A e B do 

modelo referido anteriormente. Esta requisição é composta pela Via Farmácia e a Via 

Serviço. Esta segue então para os SF, acompanhada da JC e o consentimento informado 

do doente, quando se trata de prescrição de uma Imunoglobulina polivalente IV. O 

farmacêutico preenche o campo C na Via Farmácia, atribuindo à requisição um número 

sequencial que é registado também num ficheiro de controlo interno, registando em 

seguida o hemoderivado prescrito por DCI, dosagem, quantidade dispensada, laboratório, 

lote e n.º de CAUL. Por último, debita informaticamente o hemoderivado dispensado ao 

doente. 

Quando é necessário uma autorização para a dispensa deste tipo de fármacos, o 

farmacêutico envia à DC todas as informações relevantes sobre o hemoderivado em 

questão e a patologia associada, anexando um parecer farmacêutico ou registando no 

pedido do médico prescritor. 

A preparação da medicação é efetuado pelo TDT, conferida pelo farmacêutico e 

entregue pelo AO. Quando os hemoderivados chegam ao SC, o enfermeiro que receciona 

preenche os dados relativos à receção e destaca a Via Farmácia, que é depois arquivada 
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nos SF como forma de justificação da administração do hemoderivado. A Via Serviço é 

arquivada no processo do doente, sendo o preenchimento do campo D feito pelos serviços 

de enfermagem aquando da administração 

No serviço de Imunohemoterapia as requisições apresentam o n.º de lote já 

preenchido, o que indica que o medicamento foi administrado ao doente tratando-se, 

portanto, de um pedido de reposição do stock existente no armazém avançado do serviço. 

Posteriormente é efetuada uma transferência direta do armazém da Farmácia Central para 

este armazém, identificando o n.º do lote dos medicamentos enviados, para reposição de 

stock.  

 

4.5. Sistema de distribuição individual diária em dose unitária 

A DDIDU surgiu com o propósito de melhorar a gestão da distribuição e diminuir os 

custos associados ao circuito dos medicamentos, uma vez que diminui os erros associados 

ao circuito dos medicamentos. Assim, um dos seus principais objetivos é aumentar a 

qualidade dos cuidados de saúde prestados aos doentes internados no CHSJ. Uma vez 

que é conhecido o perfil farmacoterapêutico do doente é possível diminuir o risco de 

interações entre fármacos [19]. 

Contudo, existem serviços clínicos em que não é possível ser instalado este tipo de 

sistema, como é o caso dos blocos operatórios e serviços de urgência, devido ao reduzido 

tempo de permanência dos doentes ou ainda à sua instabilidade, a medicação varia muito 

ao longo do tempo. 

Após validação da prescrição médica pelo farmacêutico, cabe ao TDT preparar as 

gavetas com a medicação para as 24 horas seguintes (48 horas se se tratar de um 

sábado) de cada paciente. No caso específico do serviço de Psiquiatria, além das malas 

serem preparadas para 24 horas, elas são divididas em 4 horários diferentes. Depois as 

malas são transportadas pelos assistentes operacionais até aos respetivos serviços 

clínicos. 

A preparação das gavetas pode ser efetuada pelo método manual ou 

semiautomático. Utiliza-se o método manual quando se preparam serviços com um 

reduzido número de camas; para tal imprime-se o mapa de preparação do serviço e é 

colocada a medicação nas gavetas correspondentes a cada paciente. 

No método semiautomático os mapas de preparação são transmitidos para 

sistemas semiautomáticos, como é o caso do  Kardex®, Kardex® de frio e o Fast Dispensing 

System (FDS®) [20]. Os dois primeiros funcionam como armários de medicação rotativos 

horizontais, que agrupam todos os pacientes do serviço que irão receber o determinado 

medicamento. O terceiro corresponde a um sistema de reembalagem unitária, que 

dispensa a medicação por cama. Contudo, medicação ou material clínico, que não seja de 
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grande rotatividade ou que apresente grande volume (soros, dietas) não se encontra nos 

sistemas semiautomáticos. É então impresso um mapa de existência, e o TDT é 

responsável por ir recolhê-los. 

No fim, antes dos AO levarem as malas aos SC é impresso um mapa de alteradas, 

no qual constam todas as alterações na PM, altas ou mudança dos doentes para outros 

serviços. 

A DIDDU visa aumentar a segurança no circuito do medicamento já que os mesmos 

são distribuídos para o doente certo e na dose certa, ou seja, há uma racionalização da 

distribuição e possibilidade de ampliar o conhecimento acerca do perfil farmacoterapêutico 

do doente, diminuindo o risco de interações, custos e desperdícios associados à 

medicação. 

 

4.6. Unidade de Farmácia Ambulatório 

No CHSJ, a UFA é constituída por uma sala de espera, zona de atendimento e 

cinco gabinetes de atendimento individualizados que visam assegurar a confidencialidade 

e privacidade. Apresenta ainda uma zona de armazenamento, gabinete administrativo e 

zona reservada para a devolução de medicamentos.  

Na zona de armazenamento encontram-se vários frigoríficos destinados ao 

armazenamento de produtos de frio (2 - 8 °C), cada um com dispositivos de registo de 

temperatura, de modo a monitorizar a temperatura de armazenamento ao longo do tempo, 

com deteção de não conformidades no armazenamento, caso estas existam. Por outro 

lado, o armazém apresenta vários armários onde os produtos farmacêuticos estão 

armazenados por ordem alfabética de DCI e por classe farmacoterapêutica, bem como por 

conveniência de agrupamento face às convergências terapêuticas de vários fármacos, 

como é o caso dos antineoplásicos e antieméticos. O sistema automatizado de dispensa 

de medicamentos (CONSIS®) permite também o armazenamento de produtos com maior 

rotatividade, diminuindo, deste modo, o espaço de armazenamento dos medicamentos e 

ainda o tempo e erros associados à dispensa.  

Na UFA são dispensados medicamentos aos doentes provenientes da consulta 

externa do CHSJ, desde que fundamentados com PM. É também disponibilizada a 

medicação aos doentes externos ao CHSJ seguidos em consultas particulares de 

especialidade, acompanhados da respetiva PM e cujos centros prescritores estejam 

registados no site da Direção-Geral da Saúde (DGS), segundo o Despacho n.º 18419/2010 

de 2 de Dezembro.  

A grande maioria dos medicamentos fornecidos na UFA tem por base requisitos 

legais que abrangem diversas patologias e que sustentam a sua dispensa (Anexo X). A 
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legislação define as condições de fornecimento, regulamentando a especialidade 

prescritora, o SC, o responsável pelo encargo financeiro e a patologia.  

No CHSJ pode ser ainda considerada a dispensa de medicação em situações não 

contempladas na legislação, dado este ser um centro de referência nacional para 

patologias graves. Assim, e perante pedido de dispensa que careça de autorização pelo 

CA, sendo medicação legislada ou não legislada, de acordo com as NOC do hospital, este 

é enviado à DC acompanhado do parecer farmacêutico.  

Durante o ato de dispensa, o farmacêutico deve efetuar a validação da PM, 

verificando sempre se a identificação do doente está correta e se a PM está de acordo com 

a política do medicamento instituída, considerando que para as PM associadas ao 

Despacho n.º 18419/2010 de 2 de Dezembro, é exigido modelo materializado da PM com 

aposição da vinheta médica.  

O farmacêutico introduz no sistema informático a identificação do doente, em modo 

ambulatório consultando o seu perfil farmacoterapêutico, incluindo o histórico de 

dispensas, de modo a verificar as últimas cedências de medicação e, a data das próximas 

consultas. Assim é possível acompanhar a evolução do doente, falta de adesão à 

terapêutica ou outro problema passível de ser identificado com os dados suprarreferidos. A 

PM deve por sua vez, contemplar a identificação do médico prescritor e do doente, 

diagnóstico/patologia (item de preenchimento obrigatório pelo farmacêutico, embora seja 

responsabilidade do médico) e a prescrição farmacológica por DCI, com indicação da 

posologia.  

Segundo a circular normativa n.º 01/CD/2012, a cedência de medicamentos deve 

ser efetuada por períodos de 30 dias, desde que a data da consulta o permita ou então a 

medicação necessária até à data da próxima consulta. No entanto, este período de 

cedência é flexível, desde que se faça um pedido formal e seja devidamente justificado e 

aceite pelo CA do hospital [21]. 

Efetua-se o débito da medicação, considerando o registo do n.º de lote no caso de 

medicamentos injetáveis por razões de segurança e rastreabilidade, a seleção dos 

medicamentos a dispensar e, dispensa ao doente, juntamente com o devido 

aconselhamento sobre as condições de utilização e o transporte e armazenamento da 

medicação. Nos medicamentos de frio, o farmacêutico, em muitos dos casos, fornece um 

termoacumulador e um saco térmico, como também coloca uma etiqueta indicando a sua 

conservação que deve ser cumprida pelo doente no transporte e armazenamento. Ainda, 

cabe ao farmacêutico esclarecer o doente acerca das consequências clínicas do 

incumprimento do plano terapêutico, incentivando a adesão à terapêutica e, informá-lo da 

quantidade de unidades cedidas e próximo ato de dispensa.  
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No momento da dispensa, imprime-se uma guia (Anexo XI), que acompanha a 

medicação do doente, funcionando também como uma orientação da toma da medicação, 

adicional à explicação fornecida pelo farmacêutico no atendimento.  

A prescrição off-label de medicamentos implica parecer da CES, que é 

posteriormente encaminhado à DC juntamente com a PM para que seja tomada a decisão 

final.  

Na dispensa de medicamentos manipulados (MM), incluindo colírios preparados na 

UMC, bem como suspensões orais e papéis medicamentosos destinados à pediatria, 

particularmente, papéis de benzoato de sódio e fenilbutirato de sódio, indicados nas 

doenças metabólicas, como as desordens do ciclo da ureia, deve-se considerar a 

existência de uma listagem de controlo, onde se identificam os doentes e medicamentos a 

dispensar, bem como as datas de cedência. Esta lista é preparada verificando os doentes 

aos quais será dispensada a medicação na semana seguinte sendo enviada para a UMC 

semanalmente, que procede à preparação, sendo as preparações enviadas para a UFA, 

onde aguardam levantamento. 

 

4.7. Hospital de dia 

O HD de Ambulatório corresponde a um espaço físico do hospital, no qual são 

prestados cuidados de saúde agendados antecipadamente a doentes que sofram de 

patologias incapacitantes e crónicas. Este tipo de serviço permite aos doentes receberem 

gratuitamente a medicação que necessitam, por profissionais de saúde devidamente 

qualificados, sem recorrer ao internamento [22]. 

No HD existem várias salas de tratamento de acordo com o tipo de especialidade, 

nomeadamente Pediatria, Hematologia Clínica, Endocrinologia e Sala Polivalente. Para 

que os doentes usufruam deste tipo de serviço necessitam de autorização do CA, sendo 

que depois são arquivadas para consulta futura, sempre que seja necessário. 

As sessões são agendadas pelo serviço de enfermagem que depois envia as PM 

de cada doente, assinalando o dia de tratamento, para o centro de validação. É da 

responsabilidade do farmacêutico validar as PM, garantindo que a medicação correta é 

entregue no local, na data agendada de tratamento, na quantidade certa e via de 

administração adequada. As PM são arquivadas diariamente e dois dias antes da data 

agendada, o farmacêutico retira-as, efetuando o débito da medicação por doente. Para que 

o registo de distribuição de medicação para o HD seja completo é necessário o nome do 

fármaco por DCI e a respetiva dosagem, a quantidade fornecida, a data de agendamento e 

um número sequencial atribuído internamente, quando se trata de um hemoderivado. Após 

o débito informático é emitida uma listagem por especialidade.  
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No dia anterior ao agendamento, os administrativos imprimem a lista dos 

tratamentos e informam o farmacêutico caso se verifique alterações nos mesmos. Depois 

de conferidas as listagens o TDT prepara a medicação que é transportada até ao HD pelo 

AO no dia dos tratamentos, acompanhados de uma guia de transporte. Sempre que os 

doentes não compareçam, a medicação é devolvida à FH, juntamente com uma nota de 

serviço e o farmacêutico corrige o débito.    

 

5. Produção e controlo de medicamentos 

 

5.1. Unidade de Manipulação Clínica 

A farmacotecnia é o setor dos SF responsável pela manipulação de preparações 

farmacêuticas adequadas às necessidades do hospital, de modo a assegurar o tratamento 

apropriado, individualizado e eficaz aos utentes quer em regime de internamento quer de 

ambulatório. 

A UMC é constituída por três áreas distintas, a Unidade de Manipulação de 

Medicamentos Estéreis (UMME), a Unidade de Manipulação de Medicamentos Não 

Estéreis (UMMNE), a Unidade Centralizada de Produção de Citotóxicos (UCPC) e Unidade 

de Reembalagem (UR). Estas três unidades, apesar de manipularem preparações 

farmacêuticas completamente diferentes e em condições de assepsia diferentes, seguem 

as normas recomendadas pelas Boas Práticas de Fabrico (BPF) durante a preparação dos 

medicamentos.  

A elaboração das formulações preparadas nos SF hospitalares é regulada pelos DL 

n.º 90/2004, de 20 de Abril, e n.º 95/2004, de 22 de Abril e pela Portaria n.º 594/2004 de 2 

de Junho, que aprova as “Boas Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos 

Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”. Deste modo, cabe ao farmacêutico 

responsável, assegurar a qualidade e segurança do produto final, com base na BPF em FH 

[23, 24, 25].  

 

5.1.1. Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis 

Na UMME produz-se fundamentalmente bolsas nutritivas, alguns colírios e são 

também preparadas enzimas para serem administrados aos doentes. Estes manipulados 

necessitam de um ambiente controlado de assepsia para minimizar o risco de 

contaminação, assim como da supervisão por parte de um farmacêutico responsável, que 

garanta a redução de erros de preparação. 

Esta unidade é constituída por um centro de validação farmacêutica, uma sala de 

apoio, uma sala asséptica, um armazém, uma sala de lavagem e um vestiário. Na sala de 

validação, os farmacêuticos são responsáveis pela validação das PM e elaboração das 
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fichas técnicas de preparação (FTP) e rótulos dos manipulados. Na sala de apoio opera 

apenas um TDT, que é responsável por selecionar e descontaminar com álcool a 70º todo 

o material clínico e matérias-primas necessários para a manipulação, sendo transferidos 

para a sala asséptica através de um transfer. Aqui faz-se também a rotulagem dos 

produtos finais e o registo diário de produção, assim como, a identificação do lote de todos 

os produtos utilizados na preparação na “Folha de registos de lotes” e as quantidades dos 

componentes utilizados para cada uma das bolsas nutritivas, para posterior débito 

informático. Nesta sala também podemos encontrar uma Câmara de Fluxo Laminar 

Vertical (CFLV), na produção de colírios de soro antólogo e de ciclosporina 

(imunossupressor). Esta sala possui uma antecâmara, onde se colocam as mascaras, 

protetores de pés e se procede à desinfeção das mãos. 

A sala asséptica é o local onde os medicamentos estéreis são preparados e por 

isso, a equipa de manipulação, que é constituída por um farmacêutico manipulador e dois 

TDT (um manipulador e outro circulante), só pode lá entrar quando devidamente equipada 

com bata, máscara, protetores de pés e touca. Este local possui duas Câmaras de Fluxo 

Laminar Horizontais (CFLH) onde se preparam os MM. Tanto a sala de apoio com a sala 

asséptica apresentam pressão positiva, de maneira a reduzir a entrada de ar externo 

quando se abrem as portas. 

 

Nutrição Parentérica  

Na UMME preparam-se fundamentalmente bolsas nutritivas para adultos, pediatria 

e neonatologia, podendo estas últimas ser individualizadas ou padronizadas (A – recém-

nascidos no 1º e 2º dia de vida; B1 – após o 3º dia de vida, recém-nascidos com peso 

inferior a 1,5kg; B2 – mesmas condições da B1, mas a bolsa apresenta um teor inferior de 

glucose; C – após 3º dia de via em recém-nascidos com mais de 1,5kg). Ainda se faz a 

aditivação de bolsas tricompartimentadas, segundo PM, que pode ser online ou por 

requisição em papel. O farmacêutico responsável confirma se as quantidades dos 

nutrientes prescritos estão de acordo com os valores estabelecidos nos protocolos ou 

guidelines, atendendo à condição clínica do paciente. Deve também comparar a nova 

prescrição com a anterior, para verificar se houve alterações ou omissões significativas no 

aporte nutricional diário. Verifica ainda a compatibilidade entre os componentes prescritos, 

como por exemplo, se o médico prescrever uma bolsa nutricional com Vancomicina, esta 

nunca pode ter na sua constituição lípidos, uma vez que há interação entre estes dois 

componentes. Quando detetadas incompatibilidades, o farmacêutico deve contatar o 

médico ou nutricionista. 

Após validação, o farmacêutico identifica a técnica de preparação (Anexo XII) com 

o nome do paciente, médico prescritor, SC, data de preparação e administração, prazo de 
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validade, composição da fórmula e número de lote, obtendo-se assim a FTP. A FTP é 

impressa em conjunto com o rótulo (uma cópia do rotulo consta sempre no verso da FTP, 

de maneira a garantir a rastreabilidade).  

O farmacêutico assina todas as FTP e os respetivos rótulos. Por motivos de 

garantia de qualidade e de forma a minimizar o risco da ocorrência de erros, todos os 

documentos são confirmados por um segundo farmacêutico.  

A sequência de adição dos componentes às bolsas tem em conta a sua 

compatibilidade físico-química. Procede-se ao enchimento das bolsas de Pediatria 

recorrendo a uma câmara de vácuo. No caso de bolsas nutritivas para a neonatologia, 

podem utilizar-se bolsas padronizadas, que consistem em misturas binárias 

acompanhadas, quando prescrito de uma emulsão lipídica em seringa opaca (com 

vitaminas ou oligoelementos). O enchimento destas bolsas é efetuado por uma bomba de 

enchimento semi-automática. Por ultimo, as bolsas tricompartimentadas (comercializadas), 

incluem soluções de glucose, aminoácidos e uma emulsão lipídica. Estas podem, quando 

prescrito, ser aditivadas com oligoelementos, vitaminas ou outros nutrientes. 

Durante a preparação da NP e no final, o farmacêutico deve garantir a qualidade do 

manipulado, observando a coloração, precipitação, formação de gás ou espuma, turvação, 

separação de fases ou a existência de partículas, de acordo com o estabelecido pela FTP. 

Procede-se ainda ao controlo microbiológico das bolsas. A cada 5 bolsas são retirados 

cerca de 5 mL do conteúdo, colocados em meio de cultura aeróbio e, posteriormente são 

analisados pelo serviço de Microbiologia do CHSJ. 

Depois de preparadas as bolsas, através do transfer chegam até à sala de apoio 

onde são rotuladas e acondicionadas por um TDT. Depois são distribuídas pelo AO, para 

os SC ou para o ambulatório. 

No caso das bolsas tricompartimentadas, se não forem reconstituídas na UMME, 

apresentam a validade indicada pelo laboratório. Nos outros casos apresentam em média 

estabilidade de 6 dias a uma temperatura de 2 a 8ºC ou 24 horas à temperatura ambiente. 

 

Medicamentos estéreis 

Os ME preparados incluem, fundamentalmente colírios, podendo ser de soro 

autólogo, ou de antibióticos, antifúngicos ou imunossupressores e ainda reconstituição e 

diluição de enzimas ou preparação de bombas de antibióticos para doentes em regime de 

ambulatório, devidamente selecionados. 

A reconstituição de enzimas necessita sempre de uma autorização da DC, e é 

sempre a primeira manipulação do dia, uma vez são habitualmente medicamentos 

injetáveis administrados nesse mesmo dia no HD.   
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Os colírios necessitam de uma PM eletrónica e destinam-se a doentes de 

internamento e de ambulatório. Após validação, o farmacêutico imprime a FTP, juntamente 

com o rótulo. 

Os colírios são preparados na sala asséptica na CFLH, com exceção dos soros 

autólogos e imunossupressores, que são preparados na sala de apoio na CFLV (para 

proteção do operador, uma vez que é utilizado soro do paciente). No final da preparação, o 

TDT é responsável por acondicionar os soros em frascos (embalagem primária), e depois 

numa manga (embalagem secundária) e rotulá-los devidamente.  

O farmacêutico é responsável pela aprovação final do lote manipulado, verificando 

no mínimo, as características organoléticas parametrizadas pela FTP. 

 

5.1.2. Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis 

A UMMNE localiza-se numa área adjacente à UMME e é composta por áreas 

diferentes, sendo elas: a de preparação de FF orais líquidas, orais sólidas, sala de 

pesagens, quarentena e ainda uma área destinada à validação farmacêutica.  

A UMMNE é a área responsável por preencher certas lacunas existentes no IF, 

como por exemplo quando é necessário ajustar a dosagem, via administração ou forma 

galénica. Assim, muitos dos MM produzidos nesta área destinam-se à pediatria, uma vez 

que o mercado não dispõe de formulações com posologias adequadas. Esta unidade 

também é fundamental na manipulação de especialidades farmacêuticas que foram 

descontinuadas pela indústria. 

Na UMMNE são preparados MM para doentes em regime de internamento ou em 

ambulatório, para reposição de Pyxies e satisfação de pedidos ou serviços. 

Nesta unidade cabe ao farmacêutico responsável avaliar as PM e validá-las sempre 

que se encontrem em conformidade, analisando o produto solicitado, a quantidade pedida 

e a data do tratamento. Desta forma irá planear o serviço, dando prioridade ao que for mais 

urgente, seguindo da mediação para ambulatório, medicação agendada para o próprio dia 

e por último a medicação para os dias seguintes. De seguida, retira as FTP (Anexo XIII) e 

os rótulos para os produtos acabados. A preparação dos MM só pode ser realizada pelo 

farmacêutico ou por um TDT supervisionado por um farmacêutico 

O farmacêutico deve também assegurar a qualidade das preparações, 

considerando sempre as BPF em FH, e a segurança do medicamento, no que respeita às 

dosagens das substâncias ativas e à inexistência de incompatibilidades/interações que 

ponham em causa a eficácia do medicamento. Para controlo dos MM, o farmacêutico 

avalia o aspeto dos MM, ou seja, se há alterações de cor, separação de fases, etc.  
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5.2. Unidade Centralizada de Produção de Citotóxicos 

No CHSJ esta unidade encontra-se junto ao HD de quimioterapia, uma vez que a 

proximidade ao local de administração facilita o circuito do medicamento. Aqui produzem-

se todos os fármacos citotóxicos a ser administrados a doentes em internamento e em 

ambulatório. 

Esta área de acesso restrito surgiu da necessidade de centralização de preparação 

da medicação citotóxica injetável, de acordo com as BPF e as guidelines de diversas 

entidades internacionais, como por exemplo, a ASHP (American Society of Health-System 

Pharmacists), ISOPP (International Society of Oncology Pharmacy Practitioners) e NIOSH 

(National Institute for Occupational Safety and Health). As “hazardous drugs” são 

publicadas em “NIOSH List of Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Healthcare 

Settings 2012” tendo em conta as “Proposed Additions and Deletions to the NIOSH 

Hazardous Drug List 2014”.  

A UCPC é constituída por 3 zonas diferentes: zona negra, zona cinzenta e zona 

branca, de acordo com o grau de assepsia destas. 

A zona negra corresponde ao centro de validação da UCPC, o guichet 1 e o guichet 

2, sendo que estes dois últimos são separados por uma divisória que assinala o local onde 

é necessário colocar o equipamento de proteção individual. É na zona negra que se 

encontram os farmacêuticos da UCPC, no guichet 1 eles recebem as PM e são 

responsáveis por validá-las em relação à adequação do esquema terapêutico face à 

patologia, dosagem, via de administração e compatibilidade entre fármacos.  

Após validação da PM, é elaborado o rótulo (Anexo XIV), que serve também como 

ordem de preparação. O farmacêutico regista a entrada da PM com o nome do doente, a 

hora de entrada, o número de preparações e um número sequencial.  

O rótulo inclui o nome do paciente, ND, data, serviço, citotóxico por DCI, dosagem, 

solução de diluição e respetivo volume, volume de fármaco a adicionar, volume final e 

ainda as condições de conservação e de estabilidade. Para minimizar a possibilidade de 

ocorrência de erros, um segundo farmacêutico confere os rótulos antes de ser preparada a 

medicação – dupla validação 

No guichet 2, o farmacêutico tem de estar equipado com protetores de calçado, 

bata de proteção (impermeável e reforçada) e luvas de nitrilo. A sua função é preparar os 

tabuleiros com o rótulo, o citotóxico a manipular e a solução de diluição. Em seguida, 

pulveriza o tabuleiro com álcool a 70ºC e utiliza um transfer para coloca-lo na câmara 

assética (zona branca). Nesta zona também são armazenadas as “hazardous drugs”, 

separadas da restante medicação, identificadas com símbolos de perigo no seu 

manuseamento, por isso o farmacêutico só entra em contato com estes fármacos quando 

devidamente protegido.  
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Depois da manipulação, o TDT envia novamente o tabuleiro com o manipulado e a 

ordem de preparação pelo transfer, o farmacêutico responsável pelo guichet 2 observa as 

soluções preparadas, conferindo os volumes medidos e a eventual existência de partículas 

em suspensão. Procede à identificação dos manipulados com o rótulo e proteção da luz, 

quando aplicável, com sacos pretos. Finalmente, é dada a ordem de saída ao farmacêutico 

que se encontra no guichet 1, identificando o número sequencial do doente e o número de 

preparações que são entregues aos enfermeiros, quando o paciente se encontra em HD, 

ou aos auxiliares que transportam a medicação em malas térmicas até aos SC quando o 

doente está internado. 

 A zona cinzenta corresponde ao local onde os TDT se equipam com bata estéril, 

máscara, touca e luvas e fazem a higienização das mãos antes de entrarem na zona 

branca. Esta zona é dotada de pressão positiva, de maneira a diminuir o risco de 

contaminação externa, da zona negra e para que os possíveis contaminantes do ar não se 

disseminem para a zona branca. 

Na zona branca apenas operam TDT, que são responsáveis pela preparação das 

formulações. Para tal, utilizam uma CFLV, com técnica assética, respeitando sempre as 

Boas Práticas em FH. No interior da sala assética a pressão é negativa para que o risco de 

contaminação do exterior seja mínimo. Nesta sala é muito importante controlar a 

temperatura, humidade relativa e pressão, uma vez que estas alteram as condições de 

estabilidade dos manipulados. 

Os farmacêuticos, TDT e enfermeiros que contatam com fármacos citotóxicos 

devem receber formação específica sobre o seu manuseamento, procedimentos em caso 

de derrame e de preparação assética. Devem também considerar monitorização do seu 

estado de saúde uma vez que são grupos de risco de exposição ocupacional.  

 

5.3. Unidade de Reembalagem 

A DIDDU para poder dispensar os fármacos tem a necessidade de os reembalar, 

ajustando as suas necessidades à oferta da indústria farmacêutica. Deste pressuposto, 

surgiu a Unidade de Reembalagem que colmata as falhas do mercado. Todos os 

procedimentos utilizados na UR pelos TDT têm de respeitar necessariamente as BPF.  

Na UR preparam-se doses individuais de FF sólidas, cápsulas e comprimidos, que 

não sejam demasiado grandes. O CHSJ dispõe de dois sistemas de reembalamento 

semiautomáticos, sendo eles o FDS
®
 e a Auto-Print Unit Dose Systems Grifols

®
, sendo 

que a última cobre as falhas da primeira [20]. 

O FDS
®
 é um sistema semiautomático de dispensa de medicação por doente ou 

por SC, que permite fornecer a medicação de forma individualizada em invólucros plásticos 

selados, contendo a forma farmacêutica adequada em dose unitária. No involucro pode ler-
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se a designação do medicamento por DCI, dosagem, FF, PV, lote de fabrico, código de 

barras interno e identificação do doente. Este sistema é composto por um conjunto de 

cassettes calibradas; cada cassette corresponde a um determinado fármaco, com uma 

dosagem específica e um laboratório definido. Consoante o fármaco é considerado o 

tamanho, a forma e o coeficiente de salto e é calculado pelo sistema a quantidade de 

fármacos a colocar no dispositivo. 

A Auto-Print Unit Dose Systems Grifols
®
 permite reembalar fármacos que o FDS

®
 

não consegue, sendo eles, medicamentos fotossensíveis (involucro é constituído por um 

plástico amarelo fotossensível), medicamentos fracionados (neste caso é necessária a 

manipulação utilizando luvas e máscara, bem como a limpeza e desinfeção da área de 

trabalho com álcool a 70º) e medicamentos que se encontram dentro do blíster, mas que 

contudo não estão bem identificados. 

Segundo as BPF, as FF orais sólidas fracionadas e/ou reembaladas sofrem um 

ajuste do PV, de forma a respeitar as caraterísticas individuais. Desta forma, nos casos 

mencionados acima o PV máximo é sempre de 6 meses, sendo que nos medicamentos 

cuja validade da embalagem original é igual ou superior a 24 meses, o PV recalculado é de 

6 meses. Nos casos em que é inferior a 24 meses, o PV recalculado é 25% do total. 

Na UR todos os procedimentos que envolvem o fracionamento e reembalagem são 

executados por TDT. 

 

6. Ensaios clínicos 

 

O DL n.º 21/2014 de 16 de Abril regula a investigação clínica, considerada como 

todo o estudo sistemático destinado a descobrir ou a verificar a distribuição ou o efeito de 

fatores de saúde, de estados ou resultados em saúde, de processos de saúde ou de 

doença, de desempenho e, ou, segurança de intervenções ou da prestação de cuidados de 

saúde [26].  

Todos os EC devem ser planificados, realizados, registados e notificados de acordo 

com os princípios das Boas Práticas Clínicas (BPC), aplicáveis a investigação em 

humanos. As BPC constituem um requisito de qualidade, em termos éticos e científicos, 

reconhecidos internacionalmente. O cumprimento das BPC durante a execução dos EC 

garante a segurança e bem-estar dos participantes, bem como, a credibilidade dos dados 

obtidos [27]. 

As tarefas do farmacêutico no decorrer de um EC correspondem à receção, 

armazenamento, preparação, dispensa, recolha e devolução/destruição de medicamentos 

experimentais e respetivos dispositivos médicos. É também responsável por informar e 
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acompanhar os doentes em EC, acerca do medicamento experimental, apoiando os 

investigadores e promotor. 

O DL n.º 21/2014 de 16 de Abril, no artigo 32º refere, o que já era posto em prática 

no CHSJ, mas que só agora foi legislado. A UEC é uma unidade diferenciada nos SF, 

dotada de espaço próprio, de acesso restrito, com condições de temperatura e humidade 

controladas, onde o medicamento experimental é separado de todos os outros. Na UEC 

apenas trabalham farmacêuticos hospitalares autorizados e com formação em BPC, 

cumprindo o descrito no manual de procedimentos desta área [26].   

As tarefas da UEC do CHSJ são asseguradas por 3 farmacêuticas. Colegas de 

outras unidades SF possuem também formação em BPC, uma vez que há EC em que a 

medicação é manuseada noutras unidades. O espaço da UEC divide-se em: zona de 

trabalho, zona de atendimento (doentes, investigadores, monitores e entidades 

reguladoras), zona de armazenamento da documentação e medicação em EC, zonas de 

quarentena (não conformidades/PV expirado) e frigoríficos para a medicação de frio. 

 

6.1. Procedimentos específicos de um EC 

1. Visita de Qualificação: antes de submeter a autorização ao CA, o promotor entra 

em contato com os SF, de maneira a verificar se há condições para a realização 

de um EC. Para tal, fornece um resumo do protocolo em português, bem como 

informação relativa ao medicamento experimental (condições de 

armazenamento, via de administração, n.º de embalagens, nº de doentes 

previstos e material de apoio ao EC). Depois de analisar o resumo, o 

farmacêutico responsável assina uma declaração exigida pelo CA e pela 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), sobre a sua capacidade 

de resposta ao EC. 

2. Visita de Inicio: o promotor reúne com a equipa de investigadores e um 

farmacêutico da UEC, definindo tarefas e prazos. Na impossibilidade do 

promotor, o farmacêutico que assistiu à reunião é responsável por dar formação 

aos restantes farmacêuticos da UEC. 

3. Visita de monitorização: o promotor reúne com as farmacêuticas regularmente, 

para discutir aspetos de revisão e atualização sobre o EC.  

Por cada EC, os SF dispõem de um dossier específico que contém os contatos 

de estudo, protocolo, brochura do investigador, (ou RCM, caso o medicamento 

já esteja comercializado),informação e formulários relativos ao circuito do ME, 

medicamento experimental, procedimentos, aprovações, correspondência e 

documentação relativa ao treino dos farmacêuticos da UEC no EC. 

Regularmente, os monitores visitam a UEC para conferir e validar o trabalho 
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dos farmacêuticos, atualizar o dossier e discutir os resultados obtidos até ao 

momento no EC. 

4. Visita de encerramento: Após conclusão do EC, os SF arquivam os dossiers por 

um prazo mínimo de 5 anos, ou por um período superior, se for solicitado pelo 

promotor ou pelas entidades reguladoreas.Contudo, por norma o hospital 

mantém os registos durante 15 anos. 

O INFARMED é à autoridade portuguesa responsável pelas inspeções aos EC, 

contudo organismos internacionais como a EMA e a FDA também o podem fazer. As 

inspeções podem decorrer em qualquer fase dos EC, sem aviso prévio e os resultados são 

comunicados através de um relatório [28]. 

 

6.2. Circuito especial de medicamentos experimentais 

Os medicamentos experimentais são fornecidos ao hospital pelo promotor do EC, 

devidamente embalados e rotulados, tendo em conta o consumo esperado.  

Na UEC, ao contrário do que acontece nas restantes áreas dos SF, é um 

farmacêutico que confere a medicação recebida, verificando a identificação e integridade 

das embalagens, a quantidade especificada na guia de remessa e a quantidade recebida, 

os lotes e os PV e as condições de transporte. Caso se verifique algum desvio a 

medicação é colocada em quarentena e o promotor é notificado.  

O farmacêutico armazena a medicação nos armários ou no frigorífico, caso a 

medicação seja de refrigeração. Se houver um desvio das condições de temperatura e 

humidade padronizadas, a medicação é colocada em quarentena e o promotor é 

notificado. 

Quanto à dispensa dos medicamentos experimentais, fica acordado na visita de 

ínicio quem levanta a medicação e a informação a dar ao doente (posologia, interações 

medicamentosas, acondicionamento e devolução do medicamento). O farmacêutico 

responsável pela dispensa deve registar no formulário de prescrição o n.º de lote e PV da 

embalagem, rubricar e datar o documento. Antes de dispensar o medicamento um 

segundo farmacêutico procede à dupla validação do formulário. 

Quanto à devolução de medicamentos em EC, o farmacêutico regista-a com a data 

e conta a medicação devolvida, verificando a adesão à terapêutica e comunica ao 

promotor e investigador principal.  

O farmacêutico é responsável por controlar e registar todos os movimentos da 

medicação em EC, avaliar o stock existente e caso seja necessário efetuar um novo 

pedido de encomenda ao promotor. 
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7. Conclusão 

 

O estágio no CHSJ, apesar de ser apenas durante dois meses, foi uma experiência 

bastante enriquecedora e completa. Aqui tivemos oportunidade de contatar com áreas 

muito diversas, onde aprendemos mais sobre a realidade profissional de um farmacêutico 

hospitalar e pudemos aplicar conteúdos teóricos que adquirimos ao longo dos cinco anos 

que passamos na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. 

Como referido anteriormente, a FH é extremamente diversificada, uma vez que 

pudemos contatar diretamente com o doente na UFA e nas visitas médicas realizadas aos 

SC, e com outros profissionais de saúde como os médicos, enfermeiros e TDT.  

Uma característica do estágio em FH no CHSJ é a dinâmica, uma vez que em cada 

semana estivemos numa unidade diferente. Isto permitiu que o trabalho efetuado pelos 

estagiários fosse sempre diferente ao longo destes dois meses. Contudo, esta dinâmica 

apresenta a seguinte desvantagem: como estávamos apenas uma semana em cada setor, 

em alguns casos só conseguimos ficar com algumas noções teóricas, devido à escassez 

de tempo. 

No geral, foi uma experiência bastante produtiva, certamente muito diferente do 

estágio em Farmácia Comunitária, onde ficamos com uma perceção de outras valências da 

nossa profissão. Ficamos também a perceber que muito ainda há a fazer no futuro para 

elevar o nosso estatuto enquanto profissionais de saúde, de forma a beneficiarmos o 

doente e as suas necessidades. Saímos com a noção, que hoje mais do que nunca nada é 

garantido, e a pro-atividade é a chave para o sucesso e prestígio da profissão 

farmacêutica. 
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Parte II 

 

A. Introdução 

 

O nosso estágio iniciou-se no dia 6 de Janeiro de 2015 no CHSJ. Assim, nesse dia 

dirigimo-nos aos SF e fomos recebidos pela Drª. Ana Luísa Pereira, nossa coordenadora 

de estágio.  

Inicialmente, foi-nos entregue o Manual de Integração de estagiários farmacêuticos 

e voluntários, de maneira a ficarmos com uma noção das informações básicas, premissas 

e objetivos do estágio. De seguida, foi-nos apresentado o Hospital, primeiro através da 

leitura de um livro referente à história do CHSJ, e posteriormente, uma visita às instalações 

dos SF do CHSJ. Esta visita passou pelas seguintes zonas dos SF: 

 Centro de validação; 

 Ensaios clínicos; 

 Centro de gestão; 

 Centro de distribuição; 

 Reembalagem; 

 UMC; 

 UFA; 

 CTX. 

Durante esta visita tivemos contato pela primeira vez com o sistema informático dos 

SF, o SGICM®, e com um Pyxis®, neste caso do serviço de Nefrologia. Neste Pyxis® 

específico, foi-nos apresentado o sistema de funcionamento e os diferentes menus de 

acesso aos profissionais de saúde (Farmacêutico, Enfermeiro, TDT), bem como nos 

deparámos com um problema na abertura de uma das gavetas, e consequente chamada 

para a manutenção. 

O nosso percurso no CHSJ pode ser visto no Anexo XV. 

 

B. Pyxis Medstation® 

 

Neste setor dos SF adquirimos conhecimentos e experiência na área da distribuição 

de medicamentos em meio hospitalar, utilizando um sistema automatizado Pyxis®. 

Antes da distribuição propriamente dita, estivemos envolvidos na parte mais crucial 

que é, segundo as listagens de consumos fornecidas pelo centro de validação, colocar nos 

carros que seguem para os serviços todos os produtos necessários, nas quantidades 
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certas. Esta parte implica uma extrema atenção e responsabilidade, pois muitas das 

formas farmacêuticas são idênticas, sendo facilmente confundíveis. 

Posto isto, fomos então fazer a distribuição acompanhando os TDT’s responsáveis 

pelos Pyxis®. Num dos dias, por exemplo, seguimos com o carro contendo os fármacos 

para os serviços de Nefrologia, Cirurgia Cardiotorácica e Cuidados Intensivos, serviços 

quais possuem armazéns avançados Pyxis®. Esta distribuição foi realizada das 10h30 até 

às 13h.  

Em cada Pyxis® é acedido ao menu referente à reposição, e o Pyxis® indica-nos o 

fármaco a repor, a sua quantidade e em que gaveta, e lugar nessa gaveta, devem ser 

colocados.  

Durante este procedimento é também feita uma contagem dos produtos existentes 

no Pyxis®, de modo a confirmar se o stock informático está de acordo com o stock físico, e 

verificados os prazos de validade. 

 

C. Unidade de Reembalagem 

 

É neste setor dos SF que se processa a reembalagem de formas farmacêuticas 

específicas, de acordo com o que já foi referido na Parte I. Aqui foi-nos dado uma breve 

explicação acerca do funcionamento da Grifols® (fundamentação teórica do seu uso, 

funcionamento e metodologia de trabalho), sendo que de seguida podemos trabalhar com 

a mesma. Assim, inicialmente escolhemos o tambor adequado para a forma farmacêutica 

em questão, desinfetamos tudo com álcool, colocamos as formas farmacêuticas em cada 

uma das ranhuras, ligámos a máquina, e dado, que o enchimento desta é manual, 

tínhamos de estar atentos e ir preenchendo as ranhuras que ficavam vazias à medida que 

as formas farmacêuticas eram reembaladas. 

Por último, tudo o que tinha sido reembalado era conferido de forma a detetar 

inconformidades ocorridas ao longo do processo. 

Nesta mesma seção tivemos ainda possibilidade de trabalhar com o FDS®, que é 

uma máquina de reembalagem automatizada, com diversas cassettes contendo 

medicamentos, identificadas e organizadas por DCI. Aqui as listagens são enviadas 

informaticamente para o FDS® que reembala os medicamentos por serviço, dentro de cada 

serviço por cama, de acordo com as necessidades. Posteriormente, é tudo conferido. Em 

alguns casos, é necessário encher um tambor, na parte inferior do FDS®, com outros 

medicamentos, os quais não constam nas cassetes no FDS®. Este enchimento é 

processado com uma pinça, estando o operador protegido com luvas e máscara. 

Para além disto, realizamos outras tarefas básicas desta unidade, como 

fracionamento de comprimidos, retirar comprimidos de blísters para os reembalar de 
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seguida, e cortar alguns blísters de formas farmacêuticas sólidas reembaladas dentro dos 

mesmos. Aqui, sempre que uma forma farmacêutica é retirada do seu blíster é atribuída 

25% da validade original. 

Como na maioria das unidades tudo é registado e assinado pelo operador que 

executou a tarefa. 

 

D. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 

Inicialmente, e como procedimento habitual em cada uma das unidades dos SF, 

começamos por ler o Manual do estagiário referente a esta unidade. De seguida, foi-nos 

dada a possibilidade de realizar o trabalho executado diariamente pelos TDT’s. Assim, 

seguindo as listagens validades pelo Centro de validação, preparámos manualmente 

armários referentes a um determinado serviço, como por exemplo Pneumologia, Urologia, 

Hematologia, etc. Cada um deste armário contém diversas gavetas, sendo que cada uma 

destas gavetas corresponde a um determinado doente, numa determinada cama, neste 

serviço. Posteriormente, são impressas listagens com alterações, segunda as quais 

tivemos de proceder a alterações da medicação colocada em cada gaveta, isto caso 

existam (remoção/introdução de fármacos). Uma parte importante neste processo é 

confirmar as listagens, pois estas podem conter inconformidades. Um dos casos que nos 

aconteceu foi numa das listagens aparecer na dose a administrar 20 mg e na dosagem à 

frente 2×20 mg. 

Tudo isto fica registado, e caso esteja tudo correto, o pedido é satisfeito no SGICM.  

Depois de todo este processo podem ser recebidas devoluções dos serviços, de 

fármacos enviados por engano ou excesso, os quais é necessário proceder à devolução 

informática e colocar no armazém, no sítio respetivo.   

Para além disto, tivemos também uma explicação e um breve contato com o 

funcionamento do Kardex e Kardex de frio. 

 

E. Anti-infeciosos 

 

Fomos introduzidos nesta parte dos SF com a leitura de diversos artigos acerca da 

Tobramicina e de bombas perfusoras de antibióticas (TOBI®), para realizar no domicílio, 

de doentes com fibrose quística para 14 ou 21 dias. 

Foi-nos dada uma explicação sobre o processo de registo, validação e débitos de 

antibióticos, para além de lermos o Manual de anti-infeciosos do CHSJ. 
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De acordo com o procedimento já descrito na Parte I, podemos durante essa 

semana realizar as tarefas normais de um farmacêutico aquando da receção de 

requisições de anti-infeciosos e consequente débito. 

Para além disto, nesta semana tivemos ainda uma formação com a Unidade de 

Farmacovigilância do Norte sobre reações adversas a medicamentos. 

 

F. Estupefacientes e psicotrópicos 

 

Ao longo de uma semana, integramo-nos no circuito de distribuição especial dos 

psicotrópicos e estupefacientes. Aqui validámos as requisições pedidas, efetuámos o 

registo da quantidade a fornecer e o registo num documento Excel, inicialmente, e depois 

num documento Word, presentes numa pasta partilhada pelos SF (Rockford). Realizámos 

o débito informático e realizámos também algumas devoluções de psicotrópicos e 

estupefacientes. 

 

G. Hemoderivados 

 

Ao longo de uma semana, validamos e preenchemos as requisições dos 

hemoderivados de forma autónoma, bem como efetuamos os débitos dos hemoderivados, 

sendo sempre tudo conferido posteriormente.  

Nesta semana foi-nos possibilitado acompanhar a Drª. Ana Luísa numa visita ao 

serviço de Pneumologia e Nefrologia, para reunião com o diretor, médicos e enfermeira-

chefe do SC. 

 

H. Unidade de Farmácia Ambulatório 

 

Na UFA passámos as tardes ao longo de uma semana. Inicialmente, encarregaram-

nos de ler o manual de funcionamento da UFA, bem como um pequeno manual acerca do 

uso e cuidados a ter com a talidomida para o tratamento da Esclerose Múltipla. Foram-nos 

apresentadas as instalações e passamos a grande maioria do tempo a ver atendimentos, o 

que nos permitiu desenvolver espírito crítico, maior conhecimento dos fármacos e ganhar 

alguma experiência prática, muito importante para o dia-a-dia de um farmacêutico. 

Na UFA encarregaram-nos também de desenvolver um trabalho acerca de um 

fármaco lá utilizado (Anexo XVI).  
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I. Unidade Centralizada de Produção de Citotóxicos 

 

Quando estivemos na UCPC, numa fase inicial tivemos uma abordagem mais 

teórica sobre as hazardous drug (leitura manual de funcionamento da UCPC e 

visionamento de um filme da ASHP, “Safe Handling of Hazardous Drugs”) e sua 

preparação. Posteriormente elaborámos rótulos/ordens de preparação a partir das 

prescrições médicas, sendo tudo confirmado no final. Um exemplo destes rótulos/ordens é 

um protocolo ABVD, ou seja, terapia com Adriamicina (Doxorrubicina), Bleomicina, 

Vimblastina e Dacarbazina, administrados via IV.  

Mais tarde, auxiliamos na seleção de fármacos e injetáveis de grande volume para 

a preparação de citotóxicos, e foi-nos possível ver a CFLV e observar como se trabalha na 

mesma. Num dos dias, tivemos também possibilidade de visitar a enfermaria, e perceber e 

observar o seu funcionamento. 

 

J. Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis 

 

Durante três dias tivemos um contato teórico com esta seção dos SF. Pudemos 

também acompanhar a validação farmacêutica, a realização das fichas de preparação das 

bolsas e os respetivos rótulos. No último dia foi-nos permitido estar dentro da sala de 

apoio, de modo a observar a preparação de bolsas de nutrição parentérica e compreender 

o seu funcionamento prático. 

Por último, foi-nos pedido, de modo a compreender melhor a parte teórica, que 

fizéssemos as conversões da prescrição de uma bolsa de nutrição parentérica (Anexo 

XVII) e para fazermos uma apresentação de uma doença metabólica (Anexo XVIII). 

 

K. Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis 

 

Integrámo-nos na UMMNE durante dois dias, sendo que para além de termos uma 

vertente mais teórica, aqui também tivemos uma componente prática com a preparação de 

uma suspensão (Anexo XIII), a resolução de casos de estudo relacionados, basicamente, 

com a necessidade de preparação de manipulados em meio hospitalar, e a construção de 

uma folha de Excel para o cálculo do preço dos manipulados, neste caso de cápsulas de 

fosfato disódico, tendo em conta a Portaria nº769/2004 de 1 de Julho e o DL nº95/2004 de 

22 de Abril.   
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L. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

 

Tivemos a oportunidade, durante uma semana, de aprender como são realizadas a 

seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos no CHSJ. Foi-nos 

possível acompanhar a realização de um pedido de compra e perceber quais são os 

parâmetros a considerar para tal. Ainda tivemos a oportunidade de fazer alguns débitos 

informático de gases medicinais a alguns serviços. 

 

M. Ensaios Clínicos 

 

O nosso contato com os EC foi de um dia, não obstante tivemos oportunidade de 

conhecer o papel do FH nos Ensaios Clínicos, através de uma explicação teórica, onde 

conhecemos o modo de organização e funcionamento desta unidade.  

 

N. Considerações finais 

 

Foi sem dúvida uma etapa muito importante na nossa formação enquanto 

farmacêuticos, não só pela experiência em si mas por um crescimento e alargar de 

perspetivas a nível pessoal.  

Aqui fomos sujeitos ao trabalho e responsabilidade inerentes à nossa profissão, 

onde aprendemos que é possível fazer sempre mais enquanto farmacêuticos pois tudo o 

que fazemos é apenas uma parte muito pequena do que podemos vir a fazer. 

O convívio e os laços criados com todos os profissionais de saúde do CHSJ e com 

os outros estagiários possibilitou sedimentar um enorme respeito mútuo por todos eles, 

para além de tornar o ambiente propício à nossa aprendizagem, crescimento pessoal, 

onde cada dia era encarado como um desafio e errar parte da nossa evolução. 

Terminámos assim estes dois meses de estágio com um sentimento de grande 

satisfação e em que, literalmente, nem tivemos noção do passar do tempo. 
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Anexos 

Anexo I – Conselho de Administração do CHSJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde: São João. Acessível em: http://portal-chsj.min-

saude.pt/pages/25 (acedido a 7/02/15).  
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Anexo II – Impresso para obtenção de AUE de Medicamentos de 

Uso Humano 

 

 

 

 

 

Fonte: INFARMED: AUE e Autorização de comercialização de medicamentos sem 

autorização ou registo válidos em Portugal (SAR). Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/

AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILIZACAO

_ESPECIA (acedido a 23/02/2015).  
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Anexo III – Justificação clínica para AUE 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFARMED: AUE e Autorização de comercialização de medicamentos sem 

autorização ou registo válidos em Portugal (SAR). Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/

AUTORIZACAO_DE_INTRODUCAO_NO_MERCADO/AUTORIZACAO_DE_UTILIZACAO

_ESPECIA (acedido a 23/02/2015).  
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Anexo IV – Folha de Requisição de Antimicrobianos (Modelo n.º 

271 do CHSJ) 
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Anexo V – Requisição de estupefacientes e psicotrópicos (Modelo 

n.º 1509 do CHSJ) 

 

 

 

 

  



41 
 

Anexo VI – Folha de registo de saídas diárias de estupefacientes e 

psicotrópicos  
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Anexo VII – Registo de consumo por doente 
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Anexo VIII – Certificado de Libertação de Lote pelo INFARMED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFARMED: Certificado de libertação de lote (CAUL). Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MONITORIZACAO_DO_MERCADO/

COMPROVACAO_DA_QUALIDADE/CAUL/MED_DRIV_SANGUE_PLASMA_HUMANO/H

emoderivados_actualizacao__02Mar.pdf (acedido a 6/03/2015).  
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Anexo IX – Requisição de Hemoderivados 
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Anexo X – Patologias com terapêutica comparticipada legislada 

pelo INFARMED (Exemplo: Esclerose Lateral Amiotrófica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFARMED: Esclerose Lateral Amiotrófica . Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/

AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULAT

ORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/ESCLEROSE_LATERAL_AMIOTROFICA 

(acedido a 17/02/15).  
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Anexo XI – Guia de transporte 
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Anexo XII – Técnica de preparação de uma bolsa de nutrição 

parentérica 

 

 

 

 

 

  



48 
 

Anexo XIII – Ficha Técnica de Preparação de um medicamento não 

estéril 
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Anexo XIV – Ordem de preparação/rótulo da UCPC do CHSJ 
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Anexo XV – Cronograma do estágio no CHSJ 

 

 

 

Legenda: 
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Anexo XVI – Trabalho realizado a pedido da UFA do CHSJ 

 

Dapsona 

 

DCI: Dapsona 

Nome do medicamento: Sulfona Zimaia 

Forma Farmacêutica: Comprimidos 

Dosagem: 100mg 

Via de administração: Oral, comprimidos devem ser engolidos com água. 

Conservação: Não conservar acima dos 25ºC. Proteger da luz e humidade. 

Prazo de Validade: 3 anos 

Composição: Sulfona Zimaia é um comprimido de diaminodifenilsulfona, que é utilizado 

em diversas afeções de pele. 

Excipientes: lactose, amido de batata, talco e estearato de magnésio. 

Indicação terapêutica: Sulfona Zimaia é utilizado na profilaxia e tratamento de todas as 

formas de lepra, causada pela Mycobacterium leprae, quer na forma unibacelar ou 

pluribacelar. Como alternativa, no tratamento e profilaxia das pneumonias provocadas por 

Pneumocystis carinii e na profilaxia da malária. É também usado no tratamento da 

dermatite herpetiforme e de outras dermatoses e no tratamento da policondrite atrofiante. 

Posologia e forma de administração: 

No tratamento da Lepra  

Adultos: 1 comprimido de 100 mg/dia em associação com a rifampicina ou, eventualmente 

a clofazimina, durante 6 meses ou mais, segundo se trate de uma forma unibacilar ou 

pluribacilar.  

Crianças: A dose diária deve ser ajustada em função do peso corporal, sendo 25 mg por 

dia até 12 kg, 50 mg entre 12 e 25 kg e finalmente 75 mg até 50 kg.  

Na profilaxia de contacto da lepra (sobretudo na forma pluribacilar), deve-se 

administrar a Sulfona Zimaia isoladamente durante 3 anos, nas doses seguintes: 

 Mais de 12 anos: 50 mg por dia;  

 6 a 12 anos : 25 mg por dia; 

 2 a 6 anos : 25 mg, 3 vezes por semana;  

 6 a 24 meses : 6 mg, 3 vezes por semana.  

No tratamento da Dermatite herpetiforme a dose requerida tem de ser ajustada a 

cada doente, sendo a dose inicial de 50mg por dia, aumentando gradualmente até 300mg 

por dia ou mais, se necessário. Esta dose deve ser reduzida a um mínimo, tão cedo quanto 
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possível. A dose de manutenção pode ser reduzida em doentes submetidos a uma dieta 

sem glúten.  

No tratamento da Policondrite atrofiante  são requeridos 1 a 3 comprimidos por dia, 

em toma prolongada.  

Contra-indicações: Hipersensibilidade à dapsona, aos seus derivados ou a qualquer outro 

componente da Sulfona Zimaia; Anemia grave, problemas hepáticos ou hepáticos; 

Intolerância a alguns açúcares (nomeadamente deficiência em glucose-6-fosfato 

desidrogenase), contactar o médico antes, pois a sua administração pode causar anemia 

súbita e grave. 

Advertências e precauções:  

Anemia grave 

Se não puder evitar-se a toma de dapsona, e tendo em conta os seus efeitos no 

sangue adverte-se:  

 -No caso de um défice da glucose-6-fosfato, deve reduzir-se ao máximo a 

quantidade e o número de vezes que toma Sulfona Zimaia, e fazer uma vigilância rigorosa 

dos parâmetros de avaliação do sangue.  

 -Deve fazer-se, no mínimo, um hemograma todas as semanas durante o primeiro 

mês de tratamento, todos os meses durante os primeiros 6 meses e de seis em seis meses 

após os primeiros 6 meses de tratamento.  

 -Em caso de redução significativa do número de glóbulos vermelhos, glóbulos 

brancos ou plaquetas o tratamento deve ser interrompido e o doente vigiado.  

Pancreatite aguda 

Os idosos têm risco aumentado de pancreatite aguda  quando tomam dapsona, 

especialmente no tratamento da dermatite herpetiforme.  

Fotossensibilidade 

Deve evitar-se a exposição desnecessária ou prolongada à luz solar, pois a 

dapsona aumenta a sensibilidade da pele aos raios UV.   

Gravidez e aleitamento: 

Não deve tomar Sulfona Zimaia durante a gravidez, especialmente durante os 

primeiros 3 meses, pois pode aumentar os riscos de malformações no feto. Se for 

necessária a sua administração, deve ser feita apenas por indicação médica e 

acompanhada da administração de ácido fólico.  

 A dapsona não pode ser administrada durante o período do parto e de 

amamentação, pois pode provocar hemólise no recém-nascido. Nos casos em que o 

tratamento não possa ser interrompido, como por exemplo no tratamento da lepra, a 

mulher deve parar de amamentar.  

Interações com outros medicamentos: 
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Carvão ativado, didanosina, anti-ácidos e bloqueadores H2, diminuam a absorção 

da dapsona, por isso a sua toma deve ser feita com duas horas de intervalo.  

A dapsona pode interferir com os anticoagulantes, anticonvulsivos e outros 

antibióticos.  

A administração em simultâneo de rifampicina e rifabutina, aumenta a eliminação 

de dapsona. O probenecide reduz a eliminação da dapsona. 

A administração em simultâneo da dapsona e do trimetoprim levou ao aumento das 

concentrações de ambos os medicamentos, em doentes com sida.  

A administração em simultâneo com medicamentos antagonistas do ácido fólico, 

tais como a pirimetamina, pode aumentar a probabilidade de ocorrerem alterações no 

sangue.  

 O risco de anemia é maior nos doentes que tomam dapsona com outros 

medicamentos que também causam anemia, como a zidovudina.  

O risco de ocorrência de neuropatia periférica é maior se a dapsona for tomada 

com outros medicamentos que causam neuropatia, como a didanosina.  

A ação da dapsona pode ser antagonizada pelo ácido para-aminobenzóico. 

Condução de veículos e utilização de máquinas: Não foram descritos efeitos sobre a 

capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.  

Efeitos adversos: 

Efeitos adversos mais frequentes - anemia hemolítica, metahemoglobinémia (+ de 

200 mg/dia); aumento de colesterol LDH. 

Efeitos adversos frequentes - mal-estar gástrico, anorexia, náuseas, vómitos e 

icterícia; reações leprosas, como edema das lesões preexistentes e eritema nodoso. 

Efeitos adversos raros – manifestações do SNC como cefaleias, irritabilidade, 

insónias, parestesias e neuropatia periférica; manifestações alérgicas como a febre, 

prurido, erupções cutâneas diversas, rash e fototoxicidade; e ocorrência de uma síndroma 

semelhante à mononucleose infeciosa ou lúpus eritematoso. 

Excecionalmente - taquicardia, hipoalbuminémia, hepatite, necrose papilar renal e 

esterilidade masculina.  

Bibliografia: 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=8153&tipo_doc=fi, 

acedido em 22-01-2015 às22h30 

http://www.drugs.com/uk/dapsone-tablets-bp-100mg-leaflet.html, acedido em 22-01-

2015 às22h30 

 
 
 

Estagiária: Ana Carvalhido, FFUP 
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Sofosbuvir (pró-fármaco/nucleótido): 

 

Dosagem: 400 mg por comprimido (revestido por película), uma vez por dia (antes ou 

após refeições/comida). 

Via de administração: Oral. 

Uso: Sofosbuvir + Rivavirina (RBV) ou Sofosbuvir+PEG interferão+RBV (Sofosbuvir pode 

ser administrado em conjunto. Sem interações com tenofovir, emtricitabina, efavirenz, 

darunavir, ritonavir, raltegravir (27% diminuição da absorção) ou rilpivirina). 

 

HCV mono-infetado e 

HCV/HIV-1 co-infetado 
Tratamento Duração 

Genótipo 1 ou 4 Sofosbuvir+PEG+RBV 12 semanas 

Genótipo 2 Sofosbuvir+RBV 12 semanas 

Genótipo 3 Sofosbuvir+RBV 24 semanas 

Pacientes com carcinoma 

hepatocelular à espera de 

transplante de fígado 

Sofosbuvir+RBV Até 48 semanas 

 

Recomendações: Se algum dos fármacos usados em combinação for descontinuado o 

Sofosbuvir também deve ser descontinuado. 

Contra-indicações: Pacientes com hipersensibilidade à substância ativa ou a algum dos 

excipientes. Quando usado em combinação todas as contra-indicações do PEG e da RBV 

são aplicadas ao Sofosbuvir. 

Mecanismo de ação: Primeiro na sua classe, inibidor pan-genotópico do vírus da Hepatite 

C (inibidor da NS5B dependente do RNA da RNA polimerase, essencial para a replicação 

viral). Forma um análogo ativo da uridina trifosfato que pode ser incorporado pela HCV 

NS5B funcionando como um terminador de cadeia. 

Eficácia: Existência de ensaios clínicos com taxa de 70% de cura, podendo ser superior 

em alguns casos. 

Segurança: Elevada e demonstrada para os casos de utilização descritos.  

Efeitos adversos: Não apresentando efeitos adversos nem exacerbação da toxicidade da 

RBV e do PEG. Os eventos adversos graves são raros (Neoplasma maligno hepático, 

piréxia, celulite, e elevação moderada da lipase no soro, CK e bilirrubina). Efeitos adversos 

frequentes: fadiga, dores de cabeça, insónia e naúseas. Não é genotóxico, nem apresenta 

toxicidade cardíaca, no SNC, renal e reprodutiva relevantes. Em grávidas e lactantes usar 

as recomendações da RBV e/ou PEG. 

 



55 
 

Interações: Não apresenta interações relevantes com o CYP450. É substrato, mas não 

inibidor, da Pg-P e BCRP podendo a sua absorção ser diminuída por indutores da Pg-P. 

Se usado em combinação ter atenção às interações da RBV e/ou PEG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia: 

 

INFARMED, 

http://www.infarmed.pt/infomed/detalhes.php?med_id=580601&dci=c29mb3NidXZpcg==&nome_comer=&dosa

gem=&cnpem=&chnm=&forma_farmac=&atc=&disp=&estado_aim=&pesquisa_titular=&cft=&grupo_produto=&p

agina=1 (acedido a 27/01/15); 

FDA, http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/204671s000lbl.pdf (acedido a 27/01/15); 

FDA, http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2013/204671Orig1s000RiskR.pdf (acedido a 

27/01/15); 

EMA, http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2013/12/WC500156825.pdf (acedido a 

27/01/15); 

EMA, http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2013/12/WC500156824.pdf (acedido a 

27/01/15).  

 

Estagiário: Júlio Lima, FFUP 
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Anexo XVIII – Conversões da prescrição de uma bolsa de nutrição 

parentérica realizadas na UMME do CHSJ 

 

 

Paciente com menos de 3 Kg, vindo de Paris com um volume prescrito de 1600 mL/dia. 

 

 

Converter tudo para mL: 

 

 

 

 Quantidade/Dia mL/dia 

Glucose 260 g 867 
Aminoácidos 40 g 400 
Cloreto de sódio 75 mmol 15 
Cloreto de Potássio 30 mmol 30 
Fósforo 12 mmol 12 
Cálcio 9 mmol 40 
Magnésio 5 mmol 6 
Oligoelementos 15 mL 15 
Zinco 5 mg 5 
Cernevit 5 mL 5 
Ranitidina 250 mg 10 
Total  1405* 

*completar com 200 mL de água 
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Anexo XVIII – Trabalho realizado a pedido da UMME do CHSJ 
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