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Resumo 

O estágio curricular em farmácia comunitária é o culminar de um ciclo de estudos e 

o primeiro contato com a realidade profissional. Neste relatório encontra-se descrito o 

mesmo, nomeadamente, as principais atividades desenvolvidas ao longo do estágio na 

Farmácia Almeida Cunha, no Porto. 

Por considerar de extrema importância a Gestão em Farmácia Comunitária e os 

Cuidados Farmacêuticos estes dois capítulos foram objeto de detalhada exploração neste 

relatório. São também apresentadas situações concretas em que foi necessária a 

intervenção do futuro profissional das Ciências Farmacêuticas. 

Por, no decorrer do estágio, se ter verificado um elevado número de prescrições 

médicas e procura por medicamentos e produtos de saúde para tratamento de problemas 

relacionados com o sono, esta temática foi objeto de um estudo mais aprofundado. São 

abordadas as principais Terapias Não Farmacológicas e Terapias Farmacológicas. Com o 

objetivo de caracterizar a população, a sua terapêutica e a aplicação de terapias não 

farmacológicas, foi também elaborado um inquérito. Concebeu-se um panfleto com o 

objetivo de permitir uma melhor compreensão por parte dos utentes daquilo que é a 

desordem estudada. 

A Farmácia Comunitária é um espaço de saúde que tem como principal objetivo 

servir a população. Contudo, não deixa de ser uma atividade comercial que se pretende 

financeiramente sustentável e uma cuidadosa gestão torna-se importante na rentabilização 

dos recursos da Farmácia. Os Grupos de Compra resultam da sinergia entre várias 

farmácias, onde através da compra agregada conseguem melhores condições comerciais. 

De modo a evidenciar a Importância dos Grupos de Compra na Gestão da Farmácia, 

nomeadamente, na aquisição de medicamentos e produtos de saúde, procedeu-se à 

comparação entre os preços de venda à farmácia por intermédio do distribuidor e por 

intermédio do grupo de compra. 

Por fim faz-se uma reflexão acerca da importância do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas como preparador do futuro farmacêutico. 
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 Parte I – Atividades desenvolvidas durante o estágio 

1. Introdução 

O estágio curricular em farmácia comunitária é o culminar de um ciclo de estudos 

de 5 anos conducente ao grau de mestre em Ciências Farmacêuticas. Representando a 

Farmácia Comunitária 59% da distribuição por área profissional dos farmacêuticos em 

Portugal1, compreende-se a importância do estágio curricular nesta área como primeiro 

contato com a realidade profissional. 

O meu estágio curricular em Farmácia Comunitária realizou-se na Farmácia 

Almeida Cunha (FAC), no Porto, entre os dias 19 de janeiro e 26 de junho de 2015. Neste 

relatório encontra-se descrito o mesmo, nomeadamente as principais atividades que 

desenvolvi durante o estágio. Por considerar de extrema importância a Gestão em 

Farmácia Comunitária e os Cuidados Farmacêuticos, como principal estandarte da 

atividade farmacêutica, estes dois capítulos foram objeto de detalhada exploração neste 

relatório. 

Inicialmente, o horário de estágio acordado foi das 09 horas às 13 horas e das 14 

horas às 18 horas. Com o decorrer do estágio, e por opção própria, prolonguei o estágio 

até às 19 horas, por reconhecer a importância da prática na formação inicial de um 

farmacêutico.  

Na Tabela 1 encontra-se um cronograma das atividades desenvolvidas. 

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas em Farmácia Comunitária 

Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Ambientação ao Contexto da Farmácia e Rotina 

Diária 
✓      

Aprovisionamento e Encomendas ✓ ✓     

Serviços Farmacêuticos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Atendimento ao balcão  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Formações   ✓  ✓  

Gestão em Farmácia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Projeto I – Insónia     ✓ ✓ 

Projeto II - Importância dos Grupos de Compra na 

Gestão da Farmácia 
     ✓ 
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 Parte I – Atividades desenvolvidas durante o estágio 

2. Farmácia Almeida Cunha 

2.1. Localização, Direção Técnica e Horário de Funcionamento 

A FAC situa-se na Rua Formosa, junto ao Mercado do Bolhão. Abriu portas em 

1890, estando a Direção Técnica entregue à Dra. Teresa Figueiras, desde 1996. Dada a 

sua localização e a sua história centenária é, também, conhecida por Antiga Farmácia do 

Bolhão. 

Encontra-se em funcionamento de segunda a sexta-feira das 08 horas às 19 horas 

e aos sábados das 09 horas às 13 horas, estando o domingo reservado ao descanso 

semanal. 

2.2. Instalações e Equipamentos 

O espaço físico da FAC, quer interior, quer exterior, cumpre as normas indicadas 

nas Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF) aprovadas em Junho 

de 2009 pelo Conselho Nacional da Qualidade, nomeadamente, no que toca ao Ponto II, 

Normas gerais sobre as instalações e equipamentos2. 

Espaço interior (Anexo I) 

A FAC dispõe de dois pisos. No piso superior encontra-se a zona de atendimento 

ao público, zona de receção de mercadorias, armazém, gabinete da Direção Técnica e 

casa de banho. No piso inferior situa-se uma zona dedicada à ortopedia, gabinete de 

podologia, arquivos, vestiário, cozinha e casa de banho.  

O interior da farmácia oferece um ambiente confortável ao utente. Dispõe de uma 

zona destinada à venda de dermocosméticos e seis balcões destinados ao atendimento ao 

público. Junto ao local da cedência farmacêutica existe um gabinete de consulta 

farmacêutica que permite um diálogo em privado e confidencial com o doente, bem como 

a prestação de outros serviços farmacêuticos. Existem, também, áreas bem definidas onde 

se expõem produtos de dermocosmética, higiene oral, dietéticos e multivitamínicos, 

produtos capilares, produtos sazonais, produtos para grávida e recém-nascido, aparelhos 

médicos diversos e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), estando estes 

últimos expostos atrás do balcão, fora do alcance dos utentes. O interior da farmácia 

encontra-se vigiado por uma câmara de vigilância com o respetivo aviso num local visível. 

Espaço exterior (Anexo II) 

No que toca ao aspeto exterior, a FAC está identificada por um letreiro com o nome 

da Farmácia e pelo símbolo “cruz verde”. Existe uma placa exterior com o nome da diretora 

técnica e informação sobre o horário de funcionamento da farmácia colocada de forma 

visível. Está exposta, em zona acessível, informação que assinala as farmácias do 

município em regime de serviço permanente e respetiva localização. 
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Equipamentos (Anexo III) 

Os equipamentos presentes na FAC garantem o bom funcionamento da mesma: 

estão adaptados aos produtos preparados e dispensados na farmácia e aos serviços 

prestados. Existem vários computadores com o sistema Sifarma2000® distribuídos 

conforme as necessidades da Farmácia. Possui frigorífico e equipamentos que 

monitorizam a temperatura e humidade. Possui, ainda, um aparelho para medir a tensão 

arterial e a frequência cardíaca, um aparelho para medir os parâmetros bioquímicos, 

CallegariTM e demais equipamentos básicos ao seu funcionamento como fotocopiadora, 

impressora, fax e telefones. Possui entre várias bibliografias, a Farmacopeia Portuguesa 

cuja presença é obrigatória3. 

2.3. Recursos Humanos 

De acordo com o Regime Jurídico das Farmácias de Oficina, Capítulo IV, Pessoal, 

os Recursos Humanos são divididos em quadro farmacêutico e não farmacêutico3. Na 

Farmácia Almeida Cunha trabalham 8 funcionários com responsabilidades bem definidas: 

 Quadro Farmacêutico: Diretora Técnica, Farmacêutico-Adjunto e um 

Farmacêutico; 

 Quadro não Farmacêutico: Ajudante Técnica de Farmácia, dois Técnicos 

Auxiliares de Farmácia, Técnica de Dermocosmética e Empregada de 

Limpeza. 

2.4. Perfil dos utentes 

A FAC situa-se em pleno centro histórico da cidade do Porto, sendo o público que 

recebe influência da zona em que se insere. Como tal, a FAC nos seus mais de 400 

atendimentos diários, recebe clientes dos mais diversos estratos sociais. A maior parte 

destes caracteriza-se pela sua medicação de uso crónico que requerem especial 

atenção por parte dos farmacêuticos e restantes funcionários. 

3. Gestão em Farmácia Comunitária 

A Gestão em Farmácia Comunitária, tal como em qualquer outra atividade 

comercial, assume-se como fundamental ao seu funcionamento. Uma criteriosa gestão 

garante o suprimento das necessidades dos clientes garantindo concomitantemente o 

mínimo desperdício. Como tal, o Farmacêutico assume-se cada vez mais como um gestor, 

conciliando a vertente comercial à vertente de saúde pública. Por este motivo, este 

assunto será explorado detalhadamente neste Relatório. 
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3.1. Aquisição e Armazenamento de Medicamentos e Produtos de Saúde 

3.1.1. Fornecedores e Critérios de Aquisição 

Um dos pontos fundamentais de uma adequada gestão de uma farmácia 

comunitária é o processo de aquisição de Medicamentos e Produtos de Saúde (MPS). Este 

é um processo dinâmico e contínuo no qual os fornecedores desempenham um papel 

primordial.  

A aquisição de MPS pode ser efetuada através de encomendas enviadas 

diretamente aos laboratórios ou através de intermediários, os distribuidores 

grossistas. Os fatores que condicionam a aquisição são a capacidade de investimento da 

farmácia, o histórico de compras e de vendas, a sazonalidade, os níveis de stock máximo 

e mínimo e as condições de armazenamento da farmácia. 

Em relação aos critérios de avaliação dos fornecedores, estes são definidos por 

cada farmácia e aplicam-se tanto aos laboratórios como aos intermediários grossistas. 

Baseiam-se, sobretudo, no serviço prestado (capacidade de stocks, capacidade de reação 

rápida em caso de dificuldade, tempo de entrega, cumprimento das datas e horas de 

entrega e número de entregas diárias, diversidade de produtos disponíveis e facilidade de 

devoluções) e preços praticados (condições e facilidade de pagamento, descontos e 

bonificações). 

A aquisição a intermediários grossistas ou diretamente aos laboratórios tem as suas 

vantagens e desvantagens. Os laboratórios negoceiam em quantidade: dão uma margem 

de lucro maior, mas exigem quantidades mínimas. Os intermediários grossistas permitem 

várias encomendas diárias, não exigem quantidades mínimas e o fornecimento é rápido e 

eficaz. Contudo, geralmente, os preços apresentados dão uma margem de lucro menor. 

A FAC tem como distribuidor grossista principal a Alliance HealthCare®, 

concentrando a maior parte das suas compras diárias neste distribuidor. Para alguns 

produtos de saúde, nomeadamente Over-the-counters (OTC), utiliza a Plural®. Para ambos 

apresenta dois períodos de entrega, um ao início da manhã e outro ao início da tarde. A 

FAC encomenda, também, diretamente aos laboratórios através dos seus comerciais, 

nomeadamente, à Actavis® e Johnson & Johnson Family of Companies®. 

A FAC encontra-se também inserida num grupo de compra, a RedeClaro®. A 

importância dos grupos de compra será explorada na Parte II deste relatório. 

3.1.2. Gestão de Stocks 

Os stocks representam um investimento significativo. Apresentam como principais 

funções garantir o serviço ao cliente entre a encomenda e o abastecimento, 

correspondendo à procura destes e dando resposta a situações de procura inesperada ou 
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situações sazonais; responder em situações de falhas no fornecimento ou no laboratório; 

e atuar como reserva estratégica, antecipando-se a possíveis subidas de preço4. Assim, 

níveis de stocks elevados conduzem a menor probabilidade de esgotamento, o que se 

traduz numa maior satisfação do cliente. Contudo, há maior probabilidade de ocorrerem 

desperdícios. Por outro lado, níveis de stocks mais baixos conduzem a custos de stocks 

inferiores, permitindo um maior e melhor controlo, evitando desperdícios, podendo, por 

vezes, não corresponder ou suprir as necessidades dos clientes ou falhas de fornecimento. 

Assim, a Gestão de Stocks assume-se como um ponto fundamental na gestão de qualquer 

farmácia e pode ser avaliada pela Rotação de Stocks (RS). A RS é o número médio de 

vezes que o stock roda num determinado período5. Na FAC a RS é de 31 dias.  

Na FAC a Gestão de Stocks é efetuada com muito rigor. Para a maior parte dos 

produtos existe um stock máximo e mínimo, sendo encomendado ao intermediário 

grossista quando atinge este menor valor. Assim, é possível encontrar na farmácia a 

maioria dos produtos, satisfazendo as necessidades do cliente, o que contribui para a 

fidelização do mesmo. É, também, importante conhecer a sazonalidade dos produtos.  

Convém referir que, paralelamente a esta gestão de produtos, é necessário garantir 

que os stocks físicos, e como tal, reais, correspondem aos stocks informáticos. Esta 

discrepância pode-se dever a erros na entrada de encomendas, marcação e dispensação 

dos produtos, devoluções e quebras, ou até mesmo furtos.  

Ao longo do meu estágio, procurei sempre colaborar numa correta gestão de 

stocks, alertando os responsáveis quando identificava alguma alteração e pedindo 

a encomenda de determinado produto não existente quando este me era solicitado 

por diversas vezes no atendimento ao público. 

3.1.3. Realização de Encomendas 

No seguimento do ponto anterior podemos perceber que a encomenda pode ser 

feita aos distribuidores grossistas ou diretamente aos laboratórios.  

Distribuidores 

A encomenda aos distribuidores grossistas constitui a maior parte das encomendas 

que são realizadas na FAC. Estas podem ser feitas através do sistema informático 

Sifarma2000® ou por contacto telefónico. Relativamente ao Sifarma2000®, existem três 

tipos de encomendas, abordando de seguida as encomendas diárias e instantâneas. 

As encomendas diárias têm por base o stock existente na farmácia. Para os 

produtos com maior rotatividade são definidos, na Ficha do Produto (FP), stocks mínimos 

e máximos de acordo com o histórico de vendas dos mesmos. Logo que o número atinge 

o stock mínimo, os produtos entram para a nota de encomenda diária. Antes de ser enviada 

ao armazenista, esta é revista pelos responsáveis que definem a quantidade a pedir, 
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podendo aproveitar possíveis bonificações ou descontos. Podem, também, incluir ou 

excluir outros produtos. Existem duas encomendas diárias que correspondem aos dois 

horários de entrega diários. 

As encomendas instantâneas são utilizadas para aqueles produtos com procura 

pontual e que, por motivo de gestão racional de stocks, não se encontram disponíveis na 

farmácia. Assim, na FP pode-se escolher o fornecedor pretendido e tem-se acesso tanto à 

disponibilidade do produto no momento, como ao dia e horas da entrega. Esta é, 

geralmente, feita no atendimento.  

No que toca às encomendas via telefone destinam-se a casos pontuais, 

nomeadamente, quando o produto se encontra disponível em poucas quantidades e é 

requerida a confirmação manual. São, também, utilizadas quando são ultrapassadas as 

horas limite para envio das encomendas diárias. Na FAC, devido à existência de um grupo 

de compra, o abastecimento de alguns produtos não é imediato, utilizando-se esta via para 

debitar diretamente do armazém do Porto, e como tal, estar disponível no próximo horário 

de abastecimento. 

Laboratórios 

Em relação aos laboratórios, esta é geralmente feita, presencialmente, ao delegado 

comercial aquando da visita mensal à farmácia. Este, após o estudo do histórico de vendas 

da farmácia, submete uma proposta aos responsáveis, que depois de ajustada, é 

oficializada.  

De referir que existe um terceiro tipo de encomenda a nível do Sifarma2000® que 

são as encomendas manuais. Estas são transversais, tanto ao distribuidor, como aos 

laboratórios e são realizadas quando a encomenda não se encontra inserida no sistema 

informático. Assim, propõe-se a criação de uma encomenda, escolhendo-se o fornecedor, 

podendo ser enviada posteriormente para o fornecedor escolhido via modem ou via papel.  

Ao longo do meu estágio procedi à realização de várias encomendas quer 

manuais, quer instantâneas, utilizando o Sifarma2000®. Observei, também, a análise 

das encomendas diárias. Este é um processo minucioso, pois caso ocorra algum engano, 

este poderá traduzir-se numa falha do produto na farmácia. Realizei também algumas 

encomendas via telefone, nomeadamente, devido à existência do grupo de compra.   

3.1.4. Receção e Conferência de Encomendas e Marcação de Preços 

As encomendas são entregues na farmácia em contentores específicos de acordo 

com cada fornecedor. Os produtos de frio são enviados em contentores térmicos de 

identificação fácil, pelo que, e por motivos óbvios, são os primeiros produtos a serem 

conferidos e armazenados. Cada contentor contém um código interno. Em cada contentor 

surge o nome da farmácia bem como um código de encomenda, que permite associar os 



 

  8 
 

 Parte I – Atividades desenvolvidas durante o estágio 

diversos contentores à mesma faturação. Estes contentores são acompanhados pela fatura 

da encomenda ou pela guia de remessa, no caso de não terem sido faturados, onde 

constam as seguintes informações: identificação do fornecedor, identificação da farmácia, 

número do documento, identificação dos produtos faturados: código do produto, 

designação do produto, quantidade pedida e quantidade enviada, Preço de Venda ao 

Público (PVP), Preço de Venda Autorizado (PVA), Margem, Desconto, Imposto sobre o 

valor Acrescentado (IVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF) e valor final do produto. No 

caso dos produtos em falta, estes encontram-se referenciados, acompanhados pela devida 

justificação.  

A receção da encomenda com Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos é 

acompanhada por uma requisição específica que se encontra em duplicado. Esta é 

assinada, datada e carimbada pelo responsável e pelo fornecedor, sendo posteriormente 

arquivada por ambas as entidades durante três anos. 

Para a receção de encomendas utiliza-se o Sifarma2000®. A receção das 

encomendas diárias e instantâneas processa-se de forma diferente das manuais. Isto 

deve-se ao facto das encomendas diárias e instantâneas serem feitas a partir do Sifarma 

2000® ficando gravadas no programa, o que permite que sejam automaticamente 

rececionadas enquanto as manuais por terem sido feitas diretamente ao fornecedor ou por 

telefone ao grossista, tem de ser criadas antes de se efetuar a receção. 

Para rececionar uma encomenda acede-se ao menu destinado a esta tarefa no 

sistema informático, seleciona-se a encomenda pretendida e identifica-se o número da 

fatura ou da guia de remessa, seguido pelo valor total. De seguida, procede-se à leitura 

ótica de todos os produtos, verificando-se em simultâneo o prazo de validade (PV) e o PVP. 

Caso o produto apresente um PV inferior aquele disponível na farmácia, este deverá ser 

atualizado no sistema informático. No caso de o produto apresentar um PVP diferente do 

existente na Farmácia dever-se-á escoar primeiro os produtos com PVP mais antigo. 

Depois de inseridos todos os produtos, completa-se a informação do PVF e estabelecem-

se as margens dos produtos sem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC). 

Uma vez terminada esta tarefa verifica-se se o número de produtos corresponde ao 

número de produtos faturados na encomenda e se o total faturado é o mesmo no sistema 

informático e na fatura que acompanha a encomenda. De salientar que quando os produtos 

são oriundos do grupo de compras, é necessário ter em atenção a fee cobrada pelo 

armazenista, motivo que leva à discrepância entre o valor faturado e o valor total da 

encomenda. Após aprovada a receção de encomenda, o Sifarma2000® gera 

automaticamente uma lista de produtos em falta, sendo possível transferir para outro 

fornecedor ou adicionar à encomenda diária. Por fim, é impresso no verso do duplicado um 
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documento com os detalhes da receção da encomenda, separando-se o original para a 

contabilidade e o duplicado para armazenamento na farmácia.  

Caso tenha sido faturado pelo distribuidor um produto que não foi recebido na 

encomenda, ou caso exista uma discrepância entre o PVP da cartonagem e o PVP na 

fatura, procede-se ao contacto telefónico para respetiva reclamação. Verificado o 

incumprimento, o distribuidor procede à regularização da situação através do envio de uma 

nota de crédito.  

No final da encomenda, o sistema informático procede à impressão das etiquetas 

dos MPS sem PIC. Aquando da marcação de preços, deve-se ter em atenção alguns 

pormenores como evitar colocar na parte frontal do produto ou por cima da escrita em 

Braille e ocultar qualquer informação importante para o utente como PV, lote e constituição. 

A receção e conferência de encomendas foi a primeira tarefa que realizei no meu 

estágio curricular. Considero de enorme importância para uma consciencialização dos 

produtos existentes na Farmácia. É importante, também, para perceber a rotatividade dos 

medicamentos.  

Esta etapa é fundamental para um atendimento farmacêutico mais completo, 

uma vez que só poderemos sugerir diferentes opções aquando a indicação 

terapêutica ou automedicação, se soubermos a existência de determinados 

produtos. 

3.1.5. Armazenamento 

Após a receção da encomenda procede-se ao armazenamento dos MPS nos 

respetivos locais de acordo com a sua rotatividade e com as suas características de 

conservação. Estes devem ser armazenados em condições de temperatura e humidade 

controladas e monitorizadas2: temperatura inferior a 25ºC e humidade inferior a 60%. No 

frigorífico, a temperatura deverá estar entre os 2ºC e os 8ºC2. Estes parâmetros são 

constantemente monitorizados por dispositivos. 

Ao nível do armazém, a FAC possui gavetas dispensatórias organizadas por formas 

farmacêuticas (orais sólidas, pós e granulados, colírios e gotas auriculares, injetáveis, 

sistemas transdérmicos, supositórios e óvulos vaginais, pomadas e cremes, produtos de 

uso externo, xaropes e colutórios) e dentro destas, organizadas por ordem alfabética de 

acordo com a Denominação Comum Internacional (DCI) e nome comercial, o que facilita a 

dispensa dos medicamentos e a organização da farmácia. Nestas gavetas são colocados 

os produtos com maior rotatividade que são restabelecidas por uma funcionária ao longo 

do dia. Neste mesmo local existem armários onde são armazenados separadamente outros 

MPS como produtos para higiene íntima, medicamentos de uso veterinário, chás e 

infusões, medicamentos estupefacientes e psicotrópicos e produtos do protocolo de 
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diabetes. A FAC possui, também, um local onde são armazenados os produtos com menor 

rotatividade e os excedentes dos produtos colocados nas gavetas. Junto aos balcões de 

atendimento existem nos lineares vários MNSRM e outros produtos guardados em gavetas 

como seringas, produtos de uso dentário e tampões para os ouvidos.  

Na FAC aplicam-se as conhecidas práticas First in, First Out e First Expired, First 

Out, em virtude da elevada rotação de stocks. Todos os dias são repostas as gavetas de 

dispensação rápida a partir do armazém, sendo de seguida o armazém reposto a partir dos 

produtos rececionados na encomenda. Neste processo os produtos são organizados 

conforme o PV. Deste modo, não há qualquer desaproveitamento dos recursos. 

3.1.6. Controlo dos Prazos de Validade e Devoluções 

O controlo dos PV é importante para o conveniente funcionamento da farmácia, 

uma vez que garante a qualidade dos MPS que os utentes utilizam. Deste modo, este 

controlo é efetuado em dois momentos. Um destes momentos foi anteriormente referido na 

receção de encomendas e é efetuado diariamente. Mensalmente, ocorre, também, a 

verificação dos PV através de uma lista obtida do Sifarma2000®, onde constam os produtos 

com PV a expirar nos três meses seguintes. A confirmação é feita manualmente, pelo que 

os produtos recolhidos são separados e comercializados em situações específicas, 

nomeadamente, quando a utilização não ultrapassa o prazo. Dependendo dos produtos, 

alguns são enviados ao distribuidor juntamente com uma nota de devolução, que a 

transforma numa nota de crédito ou procede à troca de produtos. 

Para além da expiração do PV, existem outros motivos que levam à devolução de 

um produto, designadamente a emissão de circulares de suspensão de comercialização 

pelo INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 

(INFARMED), circulares de recolha emitidas voluntariamente pelo detentor da Autorização 

de Introdução no Mercado (AIM) e aquelas detetadas na receção de encomendas 

(embalagens danificadas, PV reduzidos ou expirados, pedidos feitos por engano ou 

ausência de pedido). Estes produtos são colocados à parte e retirados do stock. 

O Sifarma2000® possui um menu destinado à Gestão de Devoluções. Assim, cria-

se uma nota de devolução onde consta o nome do fornecedor, a identificação dos produtos 

devolvidos e o motivo da devolução. São carimbados e assinados três exemplares: dois 

deles acompanham os produtos a devolver e um terceiro é carimbado pelo responsável 

pela distribuição ficando a aguardar, na farmácia, a respetiva regularização. Do mesmo 

modo, o Sifarma2000® possui um menu de Regularização de Devoluções. Caso a 

devolução seja aceite, esta pode ser regularizada através de uma nota de crédito ou por 

troca de produtos. Caso não seja aceite, é reenviado para a farmácia sendo considerado 

como quebra.  
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Durante o estágio tive a oportunidade de realizar o controlo dos prazos de 

validade bem como proceder à gestão e regularização de devoluções. 

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

A Farmácia é um centro de saúde, um espaço de interesse público, constituindo a 

dispensa de medicamentos uma das suas principais atividades estando esta corretamente 

definida nas BPF2. Sendo uma das principais áreas de intervenção dos farmacêuticos, a 

dispensa de medicamentos exige dedicação, tendo o farmacêutico o dever de atualização 

e formação contínua na procura de uma melhoria da qualidade do serviço prestado. 

Ao longo do meu estágio realizei 3393 atendimentos, dos quais contemplaram 

4661 receitas médicas e 1276 vendas sem receita médica, o que se traduziu na 

dispensa de milhares de medicamentos. Isto representou mais de 40 vendas diárias, 

das quais 8 em cada 10 contemplavam receitas médicas. Com isto, pude experienciar 

uma panóplia de situações que tornaram o meu estágio curricular muito mais completo. 

Quanto à dispensa ao público, os medicamentos podem ter várias classificações 

dependentes da necessidade de receita médica6. Para além destes, as farmácias podem 

ser um local de dispensa de outros produtos farmacêuticos, tal como previsto no Regime 

Jurídico das Farmácias de Oficina3. 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), por constituírem um risco 

para a saúde do doente quando utilizados sem receita médica ou quando utilizados para 

fins diferentes dos pretendidos; por conterem substâncias ou preparações à base dessas 

substâncias cuja atividade ou reações adversas sejam indispensáveis aprofundar; e por 

poderem ser administrados por via parentérica, tal como o nome indica, só podem ser 

comercializados mediante a apresentação de prescrição médica6.  

4.1.1. Prescrição: eletrónica e manual 

A prescrição de medicamentos é feita por via eletrónica ou, em casos excecionais, 

por via manual e aplica-se sobretudo aos MSRM, incluindo medicamentos manipulados, 

medicamentos contendo estupefacientes ou substâncias psicotrópicas e outros produtos 

comparticipados, particularmente, produtos de autocontrolo da Diabetes Mellitus e 

produtos dietéticos utilizando para isso o modelo de receita médica aprovado pelo 

Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro7–9.  

Em relação aos modelos de receita médica, estes dividem-se em receita médica 

materializada e receita médica renovável materializada, ambas informatizadas; e receita 

médica pré-impressa, manual10. A receita médica materializada destina-se à prescrição de 

medicamentos usados em tratamentos de curta duração, apresentando uma validade de 
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trinta dias. A receita médica renovável materializada contem até três vias, devidamente 

identificadas no canto superior direito, tendo, no máximo, uma validade de seis meses a 

partir da data de prescrição e destina-se a medicamentos de tratamentos de longa 

duração9. Por motivos excecionais, a receita médica poderá ser manual, estando previstos 

os casos de falência do sistema informático, inadaptação do prescritor, prescrição ao 

domicílio e prescrição máxima de 40 receitas médicas por mês. Neste caso é, também, 

necessário verificar a existência dos dados do médico prescritor, incluindo a respetiva 

vinheta9.  

Dependendo do MSRM, as receitas médicas podem ainda ser classificadas em 

receita médica especial e receita médica restrita. A receita médica especial aplica-se a 

medicamentos que contenham, em dose sujeita a receita médica, uma substância 

classificada como estupefaciente ou psicotrópico ou que possam, em caso de utilização 

anormal, por conter ou não uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, dar 

origem a riscos importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser 

utilizados para fins ilegais. Estão sujeitos a receita médica restrita, os medicamentos cuja 

utilização deva ser reservada a certos meios especializados6. 

4.1.2. Validação da Prescrição Médica 

Para que o farmacêutico possa aceitar a prescrição e dispensar os medicamentos 

nela contidos, necessita de validar a prescrição9. Por ser motivo frequente de falha 

humana, são aqui descritos detalhadamente e separadamente os critérios de validação 

médica, tanto para uma prescrição eletrónica como para uma prescrição manual: 

Prescrição eletrónica: 

 Número da receita, local de prescrição e identificação do médico prescritor; 

 Dados do utente: 

o Nome e número de utente; 

o Número de beneficiário; 

o Regime especial de comparticipação de medicamentos, 

representado pelas letras “R” e “O”, se aplicável: 

 A letra “R” aplica-se aos utentes pensionistas abrangidos 

pelo regime especial de comparticipação; 

 A letra “O” aplica-se aos utentes abrangidos por outro regime 

especial de comparticipação identificado por menção ao 

respetivo diploma legal. 

 Identificação do medicamento: 

o Prescrição por DCI: 

 DCI ou nome da substância ativa; 
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 Dosagem e Forma farmacêutica; 

 Dimensão da embalagem; 

 Código representativo que agrupa. 

o No caso de a prescrição ser por marca, deverá ainda conter o nome 

comercial do medicamento ou do respetivo titular de AIM e o número 

de registo do medicamento. 

 Posologia e duração do tratamento; 

 Comparticipações especiais, devendo ser indicado o despacho aplicável; 

 Número de embalagens, podendo ser prescritos até 4 medicamentos 

distintos, num total de 4 embalagens por receita. No máximo, podem ser 

prescritas duas embalagens por medicamento. No caso dos medicamentos 

prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem unitária, podem ser 

prescritas até quatro embalagens do mesmo medicamento. 

 Data de prescrição e assinatura do prescritor. 

Prescrição Manual 

A validação de uma receita manual deverá, ainda, ter em conta os seguintes 

aspetos:  

 Exceção justificativa, como abordado em Prescrição eletrónica; 

 Não pode conter rasuras ou caligrafias diferentes, a utilização de canetas 

diferentes ou a prescrição a lápis. A receita renovável não pode ser emitida 

por via manual. 

4.1.3. Ato da Dispensa 

Estando o ato da dispensa farmacêutica incluído nos Cuidados Farmacêuticos, 

deixo as considerações relativamente aos conselhos prestados e demais informação para 

a secção deste relatório sobre Cuidados Farmacêuticos, focando-me neste ponto nos 

aspetos burocráticos. 

Uma vez validada a prescrição médica, procede-se ao ato da dispensa 

propriamente dito. Assim, o doente deve ser informado da existência dos medicamentos 

disponíveis na farmácia com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação 

e dosagem do medicamento prescrito, podendo estes serem genéricos ou medicamentos 

similares, o que tem o preço mais baixo e, ainda, quais os comparticipados pelo Sistema 

Nacional de Saúde (SNS). Deste modo, as farmácias devem ter sempre disponíveis para 

venda, no mínimo, três medicamentos de cada grupo homogéneo, de entre os que 

correspondem aos cinco preços mais baixos, devendo dispensar o de menor preço6. O 

doente tem o direito a optar por qualquer medicamento desse grupo homogéneo.  
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No caso da dispensa de medicamentos prescritos por nome comercial ou do titular, 

devem ser ainda verificadas as seguintes situações:  

 Medicamento de marca sem similar ou sem medicamento genérico 

comparticipado: deve dispensar-se o medicamento prescrito. 

 Existência de uma justificação técnica por parte do médico prescritor6: 

o Alínea a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico 

estreito, constando na receita a menção “Exceção a) do n.º 3 do art. 

6.º”.  

o Alínea b) - Reação adversa prévia, constando na receita a menção 

“Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - Reação adversa prévia”; 

o Alínea c) - Continuidade de tratamento superior a 28 dias, constando 

na receita a menção “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - continuidade 

de tratamento superior a 28 dias”.  

No caso das alíneas a) e b) é obrigatório dispensar o medicamento 

indicado pelo médico. Em relação à alínea c), fica ao critério do 

utente a escolha de um medicamento que satisfaça as condições 

que a alínea facilita. 

4.1.4. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos exercem uma ação ao nível do 

Sistema Nervoso Central, provocando uma alteração das suas funções. Como tal, 

conduzem facilmente a tolerância, dependência física ou psíquica e sintomas de 

privação11. Devido aos riscos associados à sua utilização, existe um regime jurídico próprio 

aplicável ao seu tráfico e consumo. Estes encontram-se descritos nas normas relativas à 

dispensa de medicamentos e produtos de saúde9, que remete a listagem destes 

medicamentos para o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro12 e artigo 86.º do Decreto-

Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro13. Estes medicamentos são prescritos 

isoladamente e a sua receita identificada como receita especial, “RE”. As regras de 

validação seguem as regras descritas no ponto Validação da Prescrição Médica.  

O controlo destes medicamentos é feito em dois momentos. Um encontra-se 

descrito anteriormente na seção Receção de Encomendas. O outro momento é aquando a 

dispensa, estando um como outro fortemente documentados. 

Aquando da dispensa, o Sifarma2000® identifica estes medicamentos. 

Automaticamente, surgem vários campos de preenchimento obrigatório como: nome do 

médico prescritor, dados do doente (nome, morada) e dados do adquirente (nome, morada, 

idade e número de identificação pessoal). É também requerida a apresentação do cartão 

de identificação. Uma vez terminada a venda, é-lhe atribuída um número sequencial de 
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registo. Os dados são impressos no verso da receita, sendo carimbada e assinada pelo 

farmacêutico ou pelo Diretor Técnico. É também impresso um recibo comprovativo da 

venda do psicotrópico que deve ser agrafado à fotocópia da receita, sendo arquivado na 

farmácia durante três anos. No caso de a receita ser manual são impressos dois 

documentos, sendo um agrafado a uma cópia da receita que é arquivada na farmácia e o 

outro agrafado à receita, sendo posteriormente enviada para o INFARMED juntamente com 

a lista de saídas mensais. 

Ao longo do meu estágio pude contactar com esta documentação e efetuar 

diversas dispensas destes medicamentos durante o atendimento. 

4.1.5. Regimes de Comparticipação 

Segundo a atual legislação, a comparticipação de medicamentos pode ser feita 

através de um regime geral e de um regime especial. Após consultada diferente legislação 

e normas9,14,15, resumem-se os regimes de comparticipação: 

Regime Geral de Comparticipação 

Em relação ao regime geral de comparticipação de medicamentos, existem quatro 

escalões, pagando o Estado uma percentagem do PVP do medicamento. Esta varia 

consoante a sua classificação farmacoterapêutica e encontra-se definida na Portaria n.º 

924-A/2010, de 17 de Setembro. Assim, temos: 

 Escalão A: 90 %; 

 Escalão B: 69 %; 

 Escalão C: 37 %; 

 Escalão D: 15 %. 

Regime Especial de Comparticipação 

O regime especial de comparticipação, tal como abordado anteriormente, pode ser 

representado pela letra R ou O. No caso dos pensionistas do regime especial, letra R, a 

comparticipação é acrescida de 5% ao escalão A, 95%, e 15% aos escalões B, 84%, C, 

52%, e D, 30%. Contudo, caso os medicamentos dispensados tenham um PVP dentro dos 

cinco mais baratos, a comparticipação é de 95%. Em relação aos medicamentos utilizados 

em determinadas patologias ou grupos especiais de utentes, letra O, beneficiam de outro 

regime de comparticipação, devendo o médico prescritor indicar na receita o diploma 

correspondente a essa patologia ou ao grupo de utentes em questão. Uma vez que é 

definido em legislação própria, o valor de comparticipação é variável. 

Existem ainda outros regimes de comparticipação, como a comparticipação de 

medicamentos manipulados, 30% do seu PVP, comparticipação de produtos destinados 

ao autocontrolo da diabetes Mellitus, 85% do PVP das tiras-teste e 100% das agulhas, 
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seringas e lancetas; e comparticipação de produtos dietéticos com carácter terapêutico em 

100%, quando prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto de Magalhães ou nos 

centros de tratamento dos hospitais reconhecidos por este. 

De referir ainda a existência de diferentes regimes de complementaridade por 

existência de subsistemas de saúde. Criados no âmbito de vários ministérios, empresas 

bancárias, seguradoras e outras instituições prestadores de cuidados de saúde, são 

exemplo disto os subsistemas Assistência na Doença aos Militares, Caixa-Geral de 

Depósitos, Médis®, Multicare®, Serviços de Assistência Médico Social (SAMS), 

SAMS/Quadros, entre outros16.  

Ao longo do meu estágio pude contactar com a maior parte destes regimes 

de comparticipação e regimes de complementaridade, tendo-me sido instruído o 

modo como se deve proceder na faturação de cada um. 

4.1.6. Faturação 

No final da dispensa de MSRM comparticipados, é impresso no verso da receita um 

documento de faturação. Neste documento encontramos as seguintes informações: 

identificação da farmácia, preço total de cada medicamento, valor total da receita, encargo 

do utente em valor por medicamento e respetivo total, comparticipação do Estado em valor 

por medicamento e respetivo total, data da dispensa, número de registo dos medicamentos 

em carateres e código de barras e espaço dedicado às declarações e assinatura do utente. 

O farmacêutico deve, ainda, carimbar, datar e assinar a mesma.  

Na FAC após este processo, as receitas são colocadas numa gaveta para posterior 

validação pelos responsáveis. Para além da validação dos critérios de prescrição, é 

verificado, ainda, se os medicamentos prescritos foram efetivamente os dispensados. Caso 

seja detetado qualquer erro, estas são corrigidas. Se necessário, o utente poderá ser 

contactado. Uma vez validadas são organizadas por organismo de faturação em lotes de 

30 receitas. De seguida é emitido o verbete de identificação do lote, que representa um 

resumo do mesmo. Este é carimbado e anexado ao respetivo lote. O fecho do receituário 

é efetuado no último dia de cada mês, sendo efetuado o Resumo Mensal de Lotes e a 

fatura mensal. Estes documentos são datados, assinados e carimbados pelos 

responsáveis. Uma cópia dos documentos fica na farmácia, e os restantes são enviados 

juntamente com os lotes e verbetes até ao dia 10 do mês seguinte ao mês de faturação. 

As receitas do SNS seguem para o Centro de Conferência de Faturas na Maia e as, 

correspondentes aos restantes organismos, enviadas para a Associação Nacional de 

Farmácias (ANF). 
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Caso seja detetado algum erro no receituário, este é devolvido à farmácia, sendo 

acompanhado pelo motivo de devolução. Caso seja possível a farmácia procede à sua 

correção, devendo identificar o motivo que levou à não aprovação. 

Ao longo do meu estágio participei ativamente neste processo. Por algumas 

vezes pude verificar o receituário, sendo este posteriormente validado pelos 

responsáveis. Organizei também o receituário e emiti os respetivos verbetes. 

4.2. Medicamentos Não sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são substâncias ou associações de substâncias utilizadas na 

prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, bem como outros produtos que, não 

sendo utilizados para estes fins, sejam, tecnicamente, considerados medicamentos. Para 

todos deve ser demonstrada uma relação risco/benefício, claramente favorável à sua 

utilização, um perfil de segurança bem estudado e que seja aceitável no contexto da 

automedicação17. Posto isto, e tal como o nome indica, não estão sujeitos a receita médica, 

e podem ser comercializados fora das farmácias. Geralmente não são comparticipáveis, 

sendo as exceções devidamente identificadas na legislação. O PVP encontra-se sujeito à 

definição pela farmácia6.  

4.3. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

A FAC procede à comercialização de outros produtos de saúde, enquadrando-se 

cada em diferentes categorias conforme legislação própria: Medicamentos e Produtos 

Homeopáticos6; Produtos Dietéticos18; Produtos para Alimentação Especial19; Produtos 

Fitoterapêuticos20; Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos21; Produtos e 

Medicamentos de Uso Veterinário22; Dispositivos Médicos23; e Medicamentos 

Manipulados24. Na FAC não se preparam medicamentos manipulados. Estes são 

encomendados a outras farmácias quando lhe são solicitados.  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar alguns destes produtos 

destacando os produtos cosméticos e dermofarmacêuticos, dispositivos médicos 

(material ortopédico como meias de compressão e sapatos ortopédicos; ligaduras, 

compressas, seringas, testes de gravidez), medicamentos de uso veterinário 

(antiparasitários, tanto internos como externos e pílulas) e produtos fitoterapêuticos 

(nomeadamente para emagrecimento e obstipação). 

4.4. Cuidados Farmacêuticos 

Enquanto perito do medicamento, o farmacêutico possui competências que 

permitem que o doente obtenha os melhores resultados em saúde. Os Cuidados 

Farmacêuticos colocam o doente e a sua saúde no centro da sua atuação, permitindo 
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alcançar os resultados esperados da farmacoterapia e minimizar o aparecimento dos 

resultados não desejados25. 

Os Cuidados Farmacêuticos são um serviço continuado, que só o farmacêutico está 

apto para o realizar, e abrangem diferentes atividades como a Dispensa, Indicação 

Farmacêutica, Revisão da terapêutica, Reconciliação terapêutica, Seguimento 

Farmacoterapêutico, Farmacovigilância e Educação para a saúde2. 

Aquando da dispensa de medicamentos, independentemente da classe do 

medicamento e do produto de saúde, é importante o farmacêutico assumir um espírito 

crítico. Quando o utente apresenta uma receita ou indica um medicamento ou produto de 

saúde, o farmacêutico deve avaliar a farmacoterapia e verificar a possível existência de 

Problemas Relacionados com o Medicamento (PRM). Os PRM dividem-se em três 

componentes, tendo ao longo do estágio curricular procurado sempre ter em atenção: 

 Necessidade: o utente toma medicamentos que não necessita, ou não 

toma medicamentos que necessita; 

 Efetividade: o doente toma o medicamento errado ou toma em 

dose/frequência/duração inferior à que necessita; 

 Segurança: o utente toma um medicamento que lhe provoca uma Reação 

Adversa ao Medicamento (RAM) ou toma em dose/frequência/duração 

superior à que precisa. 

No decorrer do estágio fui-me apercebendo do papel do farmacêutico enquanto 

complemento da intervenção do médico. É importante a ação do farmacêutico aquando da 

dispensação dos medicamentos, variando esta com o facto de ser de uso crónico ou inicial. 

Sempre que o utente referia que já estaria a tomar a medicação, procurava perceber se 

este conhecia o motivo da sua utilização, se respeitava a posologia e se teria alguma 

questão relativamente à mesma. Com isto, fui-me apercebendo que uma grande parte 

dos utentes sabe qual o propósito do medicamento, contudo, não respeita a sua 

posologia (Caso 1). Assim, procurava sempre explicar ao utente o fundamento da 

posologia, uma vez que acredito que a compreensão facilita o cumprimento. No caso de 

ser a primeira vez, procurava prestar informações relativas à posologia (dose, frequência 

e duração) e utilização, mostrando-me disponível para esclarecer qualquer questão, e 

complementar a informação oral com informação escrita (Caso 2). 

O farmacêutico possui, ainda, conhecimentos que possibilitam tratar transtornos 

menores: patologias comuns, geralmente autolimitadas, sem consequências graves e que 

respondem bem ao tratamento sintomático2. Estas situações encontram-se devidamente 

identificadas em legislação própria26. Contudo, quer em relação aos MNSRM, quer demais 

produtos de saúde, é importante conhecer a máxima: “Solicitar um medicamento pelo nome 

é diferente de o conhecer”. Assim, torna-se premente conhecer os motivos que levam o 
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utente a se automedicar bem como os conhecimentos deste em relação à medicação, 

devendo-se prestar o devido aconselhamento (Caso 3). Por diversas vezes, e por 

cumprirem critérios de referenciação ao médico, os doentes foram encaminhados para o 

mesmo, nomeadamente, devido a problemas oftalmológicos ou a complicações de 

Diabetes Mellitus (Caso 4). 

De referir que o farmacêutico deve ter competências de informação, devendo para 

isso conhecer diversos tipos de fontes e avaliar criticamente as mesmas. Ao longo do 

estágio utilizei vários websites como o Infomed, base de dados de Medicamentos de Uso 

humano do INFARMED27, e o Drugs.com28. O primeiro possibilitava-me conhecer as várias 

formulações existentes para o mesmo medicamento e o segundo permitia-me ter acesso 

a informações importantes sobre os medicamentos, nomeadamente, interações (Caso 5) 

e efeitos na gravidez e amamentação (Caso 6). Utilizei também vários Resumo das 

Características do Medicamento (RCM), considerando a falta deste documento no 

Sifarma2000® uma das suas principais limitações. 

De seguida, apresentam-se alguns casos que devido à sua frequência ou 

importância, foram aqui descritos: 

Caso 1: 

Um caso muito frequente é o caso dos bifosfonatos, presente nos medicamentos 

Fosavance® (Merck Sharp & Dohme, Ltd.) e Fosamax® (Merck Sharp & Dohme, Ltd.) Os 

medicamentos que contêm esta substância ativa deverão ser tomados em jejum 30 

minutos antes da ingestão de qualquer alimento e mantendo-se o paciente em posição 

vertical durante este tempo, devido à sua fraca absorção e por causar irritação local da 

mucosa gastrointestinal superior, respetivamente29,30. Muitos pacientes referiam não 

conhecer este procedimento na sua íntegra, sendo-lhes prestadas informações neste 

sentido. 

Caso 2: 

Foi prescrito ao paciente Eutirox100® (Merck, S.A) e Ferro-Gradumet 329,7 mg® 

(Teofarma, S.r.l.) devendo ambos os medicamentos serem tomados em jejum31,32. Tendo 

verificado que seria a primeira vez que o paciente iria iniciar a terapêutica e que não lhe 

tinha sido prestada qualquer informação referente a este cumprimento da posologia, sugeri, 

após validação pelos responsáveis, a toma de Eutirox100® em jejum e a toma de Ferro-

Gradumet 329,7 mg® antes do almoço, simulando o efeito de jejum. Assim, conseguiria 

obter um melhor resultado dos medicamentos. 

Caso 3: 

Uma utente desloca-se à farmácia referindo sintomas de constipação. Pede 

Griponal® (Merck, S.A) e Ben-U-Ron 500® (Bene Farmacêutica, Lda.). Uma vez que o 

Griponal® contem paracetamol33, o mesmo princípio ativo do Ben-U-Ron 500®34, questionei 
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a utente se seriam os dois para a mesma, tendo verificado que sim. Após explicar esta 

situação, a utente optou por levar apenas Griponal®. 

Caso 4: 

Uma utente dirige-se à farmácia pedindo Bepanthene®Plus (Bayer Portugal, S.A.)35 

para tratamento de uma ferida no pé do marido. Dada a frequência destas situações, foi 

imediatamente questionado se o marido seria diabético. Tendo-se verificado que sim e 

tendo sido descrito pela cliente que o membro já se encontrava em estado de necrose 

gangrenosa, uma complicação de pacientes com Diabetes Mellitus, recomendou-se a 

consulta urgente ao médico. 

Caso 5: 

Aquando da dispensa dos medicamentos que o paciente tomava há mais de dois 

anos, Socian® (Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.)36, Escitalopram Clamed MG 20 mg 

(Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A.)37, Visacor® 20 mg (AstraZeneca 

Produtos Farmacêuticos, Lda.)38 e Ezetrol® (Merck Sharp & Dohme, Ltd.)39, o sistema 

alertou-me para a existência de duas situações de interação entre medicamentos (Anexo 

IV). A primeira interação entre os dois primeiros medicamentos provoca o “prolongamento 

do intervalo QT” o que se traduz num aumento do risco de arritmias ventriculares. A 

segunda “pode originar efeitos miotóxicos”, aumentando o risco de rabdomiólise. Posto 

isto, questionei o utente se já tinha sido informado da possível existência de interações 

entre os medicamentos que tomava, tendo verificado que não. Como tal, utilizei o 

Drugs.com28 para recolher informação, tendo imprimido a informação respeitante a cada 

interação. Expliquei ao doente o sucedido, evitando causar alarmismos e entreguei a 

documentação para posterior entrega ao médico, uma vez que considerei que dado o 

tempo de toma desta medicação, não se justificava o contacto imediato com o mesmo. 

Caso 6:  

Uma utente grávida dirige-se à farmácia solicitando Zentel® (Omega Pharma 

Portuguesa, Lda.) referindo não conhecer se poderia causar possíveis complicações ao 

feto. Deste modo, acedi ao Drugs.com28, tendo verificado que este fármaco apresentava a 

classificação C da Food and Drug Administration (FDA), pelo que foi sugerido que 

consultasse o seu médico devido à falta de estudos em humanos que comprovassem a 

segurança do medicamento na mulher grávida40. 

5. Serviços Prestados 

A Farmácia Comunitária é cada vez mais um local de Cuidados Primários e o 

Farmacêutico enquanto agente de saúde tem uma responsabilidade acrescida na 

promoção da saúde e prevenção da doença41.  
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A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro, define os serviços farmacêuticos que 

podem ser prestados pelas farmácias no âmbito da promoção da saúde e do bem-estar 

dos utentes. Na FAC são prestados serviços como administração de primeiros socorros, 

utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, programas de cuidados 

farmacêuticos, campanhas de informação e colaboração em programas de educação para 

a saúde.  

Durante o estágio curricular procedi à medição da pressão arterial e assisti à 

medição dos níveis de glicemia e colesterol. Aquando da medição da pressão arterial 

procurei sempre ter uma atitude ativa na educação para a saúde do utente. Procurei 

explicar a importância da medição de parâmetros biológicos na deteção e controlo de 

patologias, explicando quais os fatores de risco e os métodos de prevenção de doenças 

como Doenças Cardiovasculares e Diabetes Mellitus: salientei a importância do controlo 

regular destes parâmetros, a importância do cumprimento rigoroso da toma da medicação, 

incentivando sempre a prática de um estilo de vida saudável e reencaminhando para o 

médico quando a situação assim o solicitava.  

Por verificar a não existência de um cartão para apontamento dos valores 

laboratoriais, procedi à elaboração de um cartão (Anexo V), recorrendo ao Portal da Saúde 

do Ministério da Saúde para prestação de algumas informações relativas às Doenças 

Cardiovasculares42.  

6. Contacto com outros profissionais de saúde 

O farmacêutico no exercício da sua função deve manter as mais corretas relações 

com outros profissionais de saúde41. Ao longo do seu exercício diário na farmácia 

comunitária, o farmacêutico é confrontado com algumas situações que requerem uma 

intervenção junta do médico prescritor. No decorrer do estágio, em duas situações foi 

necessário o contacto com o médico. Como tal, e em ambas as situações, após 

estudar o problema e recolher todos os dados relevantes, contactei o médico, 

identifiquei-me e descrevi o problema, centrando a comunicação no benefício do 

doente.  

Caso 1: 

Utente desloca-se à farmácia pedindo uma venda suspensa de uma medicação 

para tratamento de síndrome de ansiedade generalizada, Unisedil® 5mg (Laquifa - 

Laboratórios, S.A.). Apresenta guia de tratamento de uma receita já dispensada como 

comprovativo. Através da guia de tratamento obtém-se as informações de contato da 

médica. Após conversa telefónica optou-se por não dispensar, uma vez que a utente 

poderia pedir a prescrição da medicação à médica, sendo este um critério que a mesma 

utiliza no controlo do número de tomas da paciente. 
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Caso 2: 

Utente com cerca de 80 anos desloca-se à farmácia com duas embalagens de 

medicamentos com 20 comprimidos de Lipril® 5mg (Merck, S.A)43 e Aldactazine 25/15® 

(Laboratórios Pfizer, Lda.)44, medicação frequentemente utilizada no controlo da 

hipertensão arterial. Ao contrário da restante medicação, refere que o médico lhe 

prescreveu apenas uma receita, não sabendo se deveria continuar com a medicação. Não 

refere história de hipertensão arterial. Após contato telefónico com o médico, é identificada 

a doente, reconhecendo o médico o erro na prescrição de apenas uma receita de 20 

comprimidos, pedindo que lhe seja efetuada uma venda suspensa desta medicação, 

utilizada na profilaxia de insuficiência cardíaca. 

7. Formações 

Considerando a constante evolução da ciência, o farmacêutico deve manter 

atualizadas as suas capacidades técnicas e científicas para melhorar e aperfeiçoar 

constantemente a sua atividade41. Deste modo, as formações são uma parte importante 

deste processo, uma vez que permitem obter de uma forma direta importantes 

conhecimentos. 

No âmbito do estágio curricular tive a oportunidade de participar em duas formações 

realizadas na própria farmácia: uma da OmegaPharma®, devido ao seu novo produto 

Arterin® e uma da PharmaNord®, apresentando o produto BioActivo Crómio®.
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Projeto I 

1. Insónia 

1.1. Contextualização do tema 

No decorrer do meu estágio curricular fui-me deparando com um elevado número 

de prescrições médicas e procura de medicamentos e produtos de saúde para tratamento 

de problemas relacionados com o sono.  

O sono preenche, aproximadamente, um terço das nossas vidas e é fundamental 

para a recuperação física e psíquica do indivíduo45. Como tal, compreende-se que a 

alteração da sua qualidade e quantidade seja acompanhada por um aumento da 

preocupação dos utentes. Por este motivo, a Insónia é uma das situações que mais 

frequentemente origina uma consulta médica46. 

Em Portugal, um estudo realizado em 2005 permitiu estimar que 28,1% dos 

portugueses referem um ou mais sintomas de insónia pelo menos três noites por semana 

e que 10,1% mostram-se descontentes com a qualidade do mesmo. Mais de 21,0% dos 

entrevistados referem ter dificuldade em manter o sono47.  

A insónia tem vindo a tornar-se uma questão de saúde pública ao longo dos últimos 

anos. Por esse motivo, um estudo de julho de 2015 refere que as 5841 publicações ao 

longo das últimas duas décadas sobre este assunto representam uma tendência 

exponencial, estando as terapias não farmacológicas entre as abordagens mais 

estudadas48.  

Contudo, aquando da dispensação de prescrição médica ou indicação farmacêutica 

de medicamentos e produtos para o tratamento de insónia fui-me apercebendo que os 

utentes, de uma forma geral, não estavam familiarizados com a existência de terapias não 

farmacológicas, muito úteis no tratamento deste problema. 

Neste contexto, propus-me estudar o tema, procurando perceber as principais 

razões que motivam a procura de fármacos para tratar a insónia e avaliar o conhecimento 

dos utentes quanto à existência de medidas alternativas à farmacoterapia para a resolução 

deste problema.  

1.2. O Sono 

O sono é um estado rapidamente reversível caracterizado por alterações 

fisiológicas que se refletem na capacidade de resposta, atividade motora e metabolismo e 

representa um terço da atividade diária do ser humano. O verdadeiro propósito do sono é 

ainda mal compreendido e existem várias teorias que justificam a sua manutenção 

transversal a todas as espécies ao longo do processo de evolução das mesmas49. A 

polissonografia é a principal ferramenta utilizada para avaliar o sono em laboratório, sendo 
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o Eletroencefalograma (EEG) um dos mais utilizados métodos para categorizar o sono em 

diferentes fases50,51.  

1.2.1. Fases do Sono 

O sono pode ser dividido em sono REM e sono não-REM52. 

Sono não-REM 

A maioria dos adultos entra no estado de sono via sono não-REM, sendo este 

dividido em 3 subfases: N1, N2 e N353. A Fase N1 é a típica transição do estado de vigília 

para o início do sono. É caracterizada pelo registo de ondas de baixa frequência a nível de 

um registo de EEG, as ondas teta (4 a 7 Hz). Os movimentos oculares são tipicamente 

lentos e giratórios. Esta é a fase mais leve do sono, pelo que quando se desperta durante 

esta fase, geralmente não é percetível que se esteve a dormir. A fase N1 é responsável, 

no máximo, por 5 a 10% do tempo total do sono nos adultos54. A Fase N2 representa a 

maior percentagem do tempo total de sono de um adulto de meia-idade, situando-se entre 

os 45 e 55%. É caracterizada por ondas de menor frequência em comparação com a fase 

N1 e por um aumento da sua amplitude, detetadas no registo do EEG. A nível da fase N2 

verifica-se, pela primeira vez, o aparecimento de duas características do sono não-REM: 

os fusos do sono e os complexos K54. Na Figura 1 encontram-se representadas estas duas 

características55.   

 Os fusos do sono são 

geralmente de curta duração 

(menos de 0,5 segundos) e 

apresentam elevada 

frequência (11 a 16 Hz); 

 Os complexos K são ondas 

bem delineadas, negativas e 

agudas, imediatamente 

seguidas por uma componente positiva, que se destacam no espectro do 

EEG e tem uma duração total superior a 0,5 segundos.  

As benzodiazepinas aumentam a duração da fase N2 devido a um aumento dos 

fusos do sono56.  

A fase N3 é referida como o “sono profundo”. Verificam-se ondas delta de baixa 

frequência (0,5 a 2 Hz) e de grande amplitude (> 75 microvolts) e representa 10 a 20% do 

tempo total de sono em adultos de meia-idade, verificando-se uma diminuição da duração 

desta fase com um aumento da idade54. 

 

 

Figura 1 - EEG com um fuso do sono e complexo K na 
fase N2 do sono. Adaptado de55. 
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Sono REM 

O sono REM é caracterizado por três aspetos principais detetados a nível da 

polissonografia: EEG, Eletro-oculograma (EOG) e Eletromiograma (EMG)53. 

 EEG: No EEG podem observar-se ondas de elevada frequência e baixa 

amplitude em tudo semelhantes ao padrão observado quando as pessoas 

estão acordadas e ativas. Dada a similaridade com o estado de vigília, o 

sono REM é, por vezes, denominado de sono paradoxal; 

 EOG: A ocorrência de movimentos oculares rápidos é uma das principais 

características que definem esta fase. A nível do EOG verificam-se 

movimentos conjugados, irregulares e acentuadamente pontiagudos. 

 EMG: O EMG evidencia atonia e inatividade de todos os músculos 

voluntários (exceto músculos extraoculares e diafragma). Esta resulta da 

inibição direta dos neurónios motores alfa.  

O sono REM tem sido associado aos designados “sonhos vividos”. Esta fase 

representa menos de um quarto do tempo total, permanecendo a sua função obscura54. 

Vários distúrbios do sono podem estar relacionados com alterações ao nível do 

sono REM como narcolepsia, apneia obstrutiva do sono, doença pulmonar e distúrbios 

comportamentais57–59. O sono REM pode ser adiado ou suprimido pelo álcool, sedativos e 

hipnóticos, barbitúricos e outros fármacos antiepiléticos, antagonistas beta, inibidores da 

MAO, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, fármacos com efeitos 

anticolinérgicos e outros estimulantes60.  

No Anexo VI podem encontrar-se descritos os efeitos fisiológicos verificados a nível 

das fases REM e não REM do sono61. 

1.2.2. Arquitetura do Sono 

O sono não é um processo homogéneo verificando-se a ocorrência de vários ciclos 

ao longo de uma noite. Estes ciclos ocorrem em padrões de sono REM e não REM, 

durando cada ciclo cerca de 90 a 120 minutos. Durante uma noite de oito horas de sono, 

ocorrem cerca de quatro a cinco ciclos62. O primeiro ciclo da noite inicia-se com a transição 

do estado de vigília para a fase N1. De seguida para a fase N2, N3 e finalmente REM.  

Ao longo da noite, os ciclos repetem-se, verificando-se um aumento da 

percentagem do sono REM a cada ciclo. A percentagem da fase N3 tende a diminuir com 

o prolongar do sono, com a maior quantidade a ocorrer na primeira metade da noite62.  

Para além de variar ao longo da noite, o padrão do sono varia ao longo da vida54: 

 Os recém-nascidos dormem cerca de 16 a 18 horas por dia em blocos curtos 

de tempo sem um ritmo circadiano estabelecido e tendem a começar pela 

fase REM; 
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 A partir dos 3 meses de idade começam a desenvolver o ciclo dia-noite e a 

iniciar o sono pela fase não REM. O tempo total de sono diminui lentamente, 

atingindo após a adolescência o padrão típico dos adultos; 

 Os jovens adultos devem dormir cerca de 8 horas por noite, caracterizando-

se por uma elevada percentagem da fase N3; 

 Com o avançar da idade, a percentagem da fase N3 diminui e aumenta a 

fase de vigília e N1.  

A arquitetura do sono é relevante para a compreensão de certos distúrbios do sono, 

uma vez que certas alterações características de determinada fase, se evidenciam numa 

certa altura da noite, dependendo do aumento ou diminuição da sua percentagem relativa 

no tempo total de sono62.  

1.3. Definição e Classificações 

Quase todas as pessoas experienciam dificuldades em adormecer em algum 

momento da sua vida. Contudo, torna-se importante caracterizar a natureza dessa 

dificuldade e a duração da mesma63.  

O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders refere-se ao termo insónia 

como um distúrbio do sono com marcada alteração da qualidade ou quantidade do mesmo, 

caracterizando-se pela dificuldade em adormecer, em manter o sono ou, ainda, em acordar 

cedo, resultando num comprometimento da atividade diária64. A insónia pode-se classificar 

quanto à sua duração e etiologia, Tabela 2: 

Tabela 2 - Classificação da Insónia: Duração e Etiologia. Adaptado de65. 

Duração Etiologia 

Aguda: duração inferior a um mês; 
Insónia Primária: não é causada por uma 
condição física ou mental conhecida; 

Crónica: duração superior a um mês, com 
manifestação, pelo menos, três vezes por 
semana. 

Insónia Secundária: causada por outra 
doença médica ou doença psiquiátrica, 
medicamentos, ou outra causa. 

 

1.4. Epidemiologia e Fatores de Risco 

A cada ano, estima-se que cerca de 7% e 30% dos adultos desenvolva insónia e 

sintomas de insónia, respetivamente66. Existem certos fatores que favorecem o 

desenvolvimento de insónia, Tabela 3: 

Tabela 3 - Fatores de Risco associados a Insónia. Adaptado de65,67. 

Principais Fatores de Risco 

 Idade superior a 60 anos;  Sexo Feminino; 

 História de transtornos mentais de 
saúde; 

 Trabalho por turnos ou alteração de fusos 
horários; 
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 Stress emocional;  Separação matrimonial ou de um parceiro; 

 Escassas relações sociais;  Desemprego; 

 Abuso de drogas;  Baixo nível socioeconómico. 

 

1.5. Causas 

Existem diferentes causas que podem levar ao desenvolvimento de insónia. Ainda 

que esta possa ser classificada em Primária ou Secundária, esta classificação tem caído 

em desuso dada a dificuldade de estabelecer concretamente uma relação entre o agente 

causal e o distúrbio59. As diferentes causas responsáveis pela insónia foram agrupadas no 

Anexo VII68. 

1.6. Sintomas 

Embora a insónia possa ser apresentada por si só como uma queixa, muitas vezes 

é referida durante a avaliação de outros problemas de saúde. Por este motivo é importante 

que o farmacêutico, enquanto profissional de saúde, conheça os principais sintomas que 

descrevem esta desordem59: 

 Fadiga ou mal-estar; 

 Capacidade de atenção ou concentração diminuídas; 

 Disfunção social ou educacional; 

 Perturbação do humor ou irritabilidade; 

 Sonolência diurna; 

 Motivação ou energia diminuídas; 

 Aumento de erros ou acidentes; 

 Problemas comportamentais, como hiperatividade, impulsividade ou 

agressividade. 

1.7. Diagnóstico 

A insónia deve ser diagnosticada por um clínico e a História do Sono é a principal 

avaliação necessária para confirmar ou excluir o diagnóstico. A história clínica e o exame 

físico são também importantes na identificação de co-morbilidades68. 

História do Sono 

A História do Sono pode fornecer pistas sobre a causa da insónia ou fatores que 

contribuem para a mesma: permite caracterizar o sono (hora de deitar, duração até ao 

início do sono, hora de despertar) e detalhar os seus problemas (como o número de 

despertares noturnos, duração dos mesmos e duração do problema). Esta também inclui 



 

  29 
 

 Parte II – Projetos desenvolvidos no Estágio 

a avaliação dos sintomas, a sua duração e o ambiente de sono. No Anexo VIII encontra-

se um modelo de avaliação da História de Sono. 

Pacientes com higiene do sono inadequada podem descrever horários irregulares 

de sono e de vigília, enquanto pacientes com um estilo de vida que contribui para a insónia 

podem denunciar o agente causal (fumar, beber álcool ou cafeína ou fazer exercício físico 

antes de deitar). Quando o ambiente do quarto é responsável pela insónia, os pacientes 

podem descrever barulho, distrações no quarto ou focos de luz.  

Identificação de co-morbilidades 

Embora não seja necessário para confirmar ou excluir o diagnóstico, os pacientes 

devem ser submetidos a uma avaliação adicional a fim de determinar se a insónia se 

encontra associada a uma condição específica como medicação ou ingestão de outras 

substâncias. Para tal é efetuada a história clínica e um exame físico.     

2. Tratamento 

Para além do comprometimento da atividade diária que influencia tanto a qualidade 

de vida como o rendimento dos pacientes69, a presença de insónia tem sido associada a 

múltiplas consequências de saúde mais graves como aterosclerose70, doenças 

cardiovasculares71,72 e depressão73.  

Deste modo, torna-se premente o tratamento desta desordem, devendo este 

resultar de um equilíbrio entre a terapia farmacológica e complicações associadas, as 

consequências do não tratamento e a adoção de terapias não farmacológicas. De seguida, 

serão abordadas as principais terapias não farmacológicas, e as classes de fármacos, 

mecanismos de ação e seus riscos que constituem a terapia farmacológica. 

2.1. Terapia Não Farmacológica 

Os pacientes que utilizam a terapia não farmacológica com sucesso têm 

mencionado uma melhoria dos sintomas diurnos, qualidade de vida e co-morbilidades. Esta 

terapia é bem tolerada e apresenta baixo risco de efeitos adversos. Contudo, não está 

disponível em todos os centros de tratamento74. Tendo em conta os potenciais efeitos 

colaterais associados à terapia farmacológica, esta assume-se como uma ferramenta 

fundamental no tratamento desta desordem. 

2.1.1. Terapia Cognitivo-Comportamental 

A terapia cognitivo-comportamental tem como objetivo quebrar o ciclo de insónia. 

Ao longo de várias semanas o paciente tem acesso a sessões de educação e higiene do 

sono, terapia de controlo de estímulos, terapia de restrição do sono e terapia cognitiva. Os 

pacientes são encorajados a completar diários do sono e aprendem e aplicam várias 

estratégias, podendo avaliar, diretamente, os seus efeitos75. O seu carácter fortemente 
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educativo, oferece ferramentas ao paciente para lidar com a insónia no futuro, aprendendo 

a lidar com o stress e com as recaídas. Apesar de apresentar como desvantagem a sua 

longa duração, esta terapia tem-se mostrado muito útil76.  

2.1.2. Educação e Higiene do sono 

As medidas de higiene do sono referem-se a uma lista de comportamentos, 

condições ambientais ou outros fatores relacionados com o sono que possam ser 

implementados de modo a melhorar e a manter a qualidade do mesmo. Algumas medidas 

higiénicas do sono são77: 

 Dormir somente o necessário, saindo da cama após acordar; 

 Manter um horário de sono regular; 

 Evitar forçar o sono, indo para a cama apenas quando se tem sono; 

 Fazer exercício físico regularmente, de preferência 4 a 5 horas antes de 

deitar; 

 Evitar bebidas com cafeína nas 8 horas antes de ir dormir; 

 Evitar bebidas alcoólicas e refeições pesadas antes de deitar; 

 Evitar fumar, especialmente à noite; 

 Não ir para a cama com fome; 

 Criar um ambiente calmo no quarto; 

 Lidar com as preocupações antes de ir dormir; 

 Evitar a exposição a ecrãs de emissão de luz antes de dormir.  

2.1.3. Terapia do Controlo de Estímulo 

Alguns pacientes com este distúrbio tendem a associar o seu quarto e cama ao 

medo de insónia, em vez de a associarem à condição agradável de dormir. A terapia de 

controlo de estímulos é uma estratégia que ajuda o paciente a romper com esta 

associação, devendo associar a cama apenas ao sono ou à atividade sexual65. Deste 

modo, a cama deve ser só procurada quando se sente sono. Não se deve utilizar para 

desenvolver qualquer atividade como ler, ver televisão, comer ou trabalhar. Caso se 

permaneça mais de 20 minutos sem dormir, deve-se deixar o quarto e procurar efetuar 

qualquer outra atividade relaxante. Durante esse período, o paciente não se deve envolver 

em atividades que o estimulem ou recompensem por estar acordado quando devia estar a 

dormir. O paciente deve ainda acordar todos os dias à mesma hora, mesmo aos fins-de-

semana, e as sestas durante o dia devem ser evitadas74. 
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2.1.4. Terapia de Restrição 

Devido à dificuldade em adormecer, alguns pacientes permanecem mais tempo na 

cama para compensar o sono perdido. Isto provoca uma alteração no ritmo circadiano e 

nos processos que induzem o sono na noite seguinte. A terapia de restrição contraria esta 

tendência, limitando o tempo de permanência na cama, consolidando o sono e melhorando 

a eficiência do mesmo65.  

Esta terapia consiste em limitar o tempo de permanência na cama para aquele que 

o paciente relata dormir, mas nunca inferior a 5 horas por noite. Diariamente, o paciente 

relata o tempo passado na cama e o tempo efetivo de sono, calculando-se a eficiência do 

mesmo. O tempo de sono é aumentado em 15 a 20 minutos sempre que a eficiência seja 

superior a 90%. O processo repete-se até que o paciente refira melhorias e não apresente 

sonolência diurna. Esta terapia tem-se mostrado útil na redução da latência do sono, sendo 

uma das terapias mais eficazes, mesmo quando usada isoladamente74. 

2.1.5. Intervenção Paradoxal 

A intervenção paradoxal procura eliminar o medo de dormir, aconselhando o 

paciente a permanecer acordado65. Se o paciente deixar de tentar insistir em dormir e ficar 

acordado, vai diminuir o seu estado de ansiedade pré-sono, adormecendo mais facilmente. 

Esta intervenção é considerada uma forma de reduzir a ansiedade e induzir o sono78. 

2.1.6. Terapias de Relaxamento 

As terapias de relaxamento podem ser implementadas antes de cada período de 

sono e têm como objetivo reduzir a excitação fisiológica e psicológica, características da 

insónia. À semelhança da intervenção paradoxal é geralmente dirigida a pacientes com 

ansiedade noturna associada à insónia65. Existem diversas terapias de relaxamento que 

podem ser utilizadas pelos próprios pacientes, após orientação profissional inicial e prática 

regular ao longo de várias semanas74. Na Tabela 4 encontram-se descritas as principais 

técnicas. 

Tabela 4 - Principais técnicas de Relaxamento. Retirado de74. 

Técnica Comentários 

Treino autogénico 
Consiste em imaginar um ambiente de paz e sensações 
corporais reconfortantes, como calor e sensação de peso nos 
membros, calor na parte superior do abdómen e frio na testa. 

Treino de 
biofeedback 

O feedback visual ou auditivo fornecido ajuda o paciente a 
controlar parâmetros fisiológicos. 

Hipnose  

Fototerapia 
Técnica de visualização com foco em imagens neutras ou 
agradáveis. 

Meditação  
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Respiração 
pausada 

Consiste em respirar fundo e manter a respiração durante 5 
segundos, repetindo o exercício várias vezes e focando-se no 
som da respiração. 

Relaxamento 
muscular 

progressivo 

Técnica que consiste em contrair e relaxar os grandes grupos 
musculares, desde os pés até aos músculos faciais. 

Foco repetitivo 
Consiste em focar-se numa palavra, som, oração, frase ou 
atividade muscular. 

 

2.2. Terapia Farmacológica 

Os pacientes que utilizam uma terapia farmacológica têm também reportado 

melhorias na função diurna e na qualidade de vida e menor incidência de co-morbilidades. 

Contudo, os riscos desta terapia incluem muitos efeitos secundários, que devem ser 

ponderados na escolha do tratamento79,80. 

2.2.1. Escolha do Agente 

A seleção da terapêutica deve ser individualizada tendo em conta a idade, 

preferência do doente, resposta em situações anteriores, eficácia, reações adversas, co-

morbilidades associadas e interações medicamentosas81.  

Na escolha de um fármaco, a maioria dos médicos opta por selecionar um sedativo 

ou hipnótico em função do tipo de insónia e da duração do efeito. Os doentes que 

apresentam dificuldade em iniciar o sono deverão utilizar um medicamento de ação curta 

(< 8 horas), melhorando a insónia e reduzindo a sonolência residual na manhã seguinte. 

Os doentes que têm dificuldade em manter o sono devem utilizar medicamentos de ação 

mais prolongada o que pode aumentar os efeitos de sedação ao longo do dia82,83. 

2.2.2. Benzodiazepinas 

As benzodiazepinas constituem uma classe de medicamentos que possui ação 

ansiolítica e hipnótica. Apesar dos mecanismos e locais de ação ainda não estarem 

totalmente esclarecidos, pensa-se que atuem ao nível de um dos recetores do 

neurotransmissor ácido gama-aminobutírico (GABA), no tipo GABAA, modulando a ação 

do neurotransmissor, o que promove uma hiperpolarização dos neurónios. Isto favorece a 

abertura de um canal de cloro associado ao recetor. A sua ação ansiolítica ou hipnótica 

pode ser explicada por diferenças na seletividade para os diferentes subtipos dos recetores 

do GABAA. A sua aplicação baseia-se na redução do tempo de latência e no prolongamento 

da fase N2 e do tempo total de sono. Podem ainda reduzir a fase do sono REM84. 

Os diferentes fármacos incluídos nesta classe diferem entre si pelas suas 

propriedades farmacocinéticas. As benzodiazepinas utilizadas no tratamento da insónia em 

Portugal encontram-se referidas na Tabela 5 da página seguinte.  
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Tabela 5 - Benzodiazepinas utilizadas em Portugal. Adaptado de85–87. 

Duração de Ação DCI Nome Comercial 

Ação Curta 

Brotizolam Lendormin® 

Loprazolam Dormonoct® 

Triazolam Halcion® 

Ação Intermédia 

Estazolam Kainever® 

Lorazepam Lorenin®, Lorsedal®, Ansilor® 

Temazepam Normison® 

Ação Longa Flurazepam Morfex®, Dalmadorm® 

 

Efeitos adversos 

Os efeitos adversas causados pelas benzodiazepinas incluem: sonolência, 

descoordenação motora, alteração da memória a curto prazo, confusão, depressão, 

vertigem, alterações gastrointestinais (obstipação, diarreia, vómitos e alterações do 

apetite), alterações visuais e irregularidades cardiovasculares. Podem, também, induzir 

tolerância, dependência física e psíquica, sendo as de curta duração de ação as que 

apresentam maior potencial. Uma vez que a tolerância para os efeitos hipnóticos se 

desenvolve rapidamente, os tratamentos devem ser de curta duração (4 semanas, 

incluindo a fase de descontinuação) e na dose mínima eficaz81,85,88.  

2.2.3. Agonistas dos Recetores das Benzodiazepinas  

Os agonistas dos recetores das benzodiazepinas são moléculas que apresentam 

uma estrutura diferente das benzodiazepinas e são resultado de modificações estruturais 

que lhes permitem ter uma ação mais direcionada ao recetor GABAA com a composição 

α1β2γ2
89. Os agonistas dos recetores das benzodiazepinas apresentam uma ação curta e 

neste grupo incluem-se o Eszopiclone, Zaleplon e Zolpidem, estando apenas este último 

aprovado pelo INFARMED para comercialização em Portugal. Na Tabela 6 encontram-se 

descritos os fármacos deste grupo e a sua principal de ação. 

 

Tabela 6 - Principais fármacos agonistas dos recetores das Benzodiazepinas. Adaptado de 90–92. 

DCI Ação Nome Comercial 

Eszopiclone Início e manutenção do sono Não comercializado em Portugal 

Zaleplon Início do sono Não comercializado em Portugal 

Zolpidem Início e manutenção do sono Cymerion® e Stilnox® 
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Efeitos Adversos 

Os efeitos adversos descritos para esta classe de fármacos são similares aos 

descritos para as benzodiazepinas, contudo, devido à sua curta duração de ação, o 

potencial de ressaca é mínimo93.  

2.2.4. Melatonina 

A melatonina é uma hormona natural que está envolvida na coordenação do ciclo 

do sono, agindo sobre recetores específicos em certas áreas do cérebro94. Existem vários 

medicamentos OTC que contêm melatonina como o Valdispert Noite® e medicamentos 

sujeitos a receita médica de comprimidos de libertação prolongada, Circadin®95.  

Os medicamentos que contêm melatonina não parecem ser benéficos no 

tratamento da insónia na maioria dos pacientes. Contudo, poderão ser úteis em pacientes 

com síndrome de atraso de fase de sono e num subgrupo de pacientes com baixos níveis 

de melatonina. Trata-se de um fármaco seguro quando utilizado a curto prazo96. 

2.2.4.1. Agonistas da Melatonina 

Os agonistas da melatonina ligam-se aos recetores da mesma expressos no núcleo 

supraquiasmático. Quando comparados com a própria melatonina, evidenciam uma 

afinidade e tempo de semivida maiores97,98. Existem atualmente três agonistas no mercado: 

o Ramelteon, a Agomelatina e Tasimelteon98. Encontra-se, também, em fase de estudo o 

agonista TIK-30199. O Ramelteon encontra-se comercializado no Japão e nos Estados 

Unidos, contudo a sua comercialização não foi aprovada pela Agência Europeia do 

Medicamento devido a não ter sido demonstrada a sua eficácia100. Apesar de ser um 

agonista potente dos recetores da melatonina, a Agomelatina não está indicada no 

tratamento da insónia. A sua utilização está indicada no tratamento de episódios de 

depressão major101. O Tasimelteon foi aprovado em Janeiro de 2014 pela FDA para o 

tratamento da síndrome de sono-vigília não 24 horas, uma desordem do sono que ocorre 

principalmente em indivíduos invisuais. Foi aprovado a 3 de julho de 2015 pela EMA, já 

estando disponível no mercado nacional102,103. As suas utilizações terapêuticas encontram-

se descritas na Tabela 7. 

Tabela 7 - Principais agonistas da melatonina95,99–102. 

DCI Nome Comercial Utilização Terapêutica 

Agomelatina Valdoxan® Antidepressivo 

Ramelteon Rozerem® Tratamento de Insónia Primária 

Tasimelteon Hetlioz® Síndrome de sono-vigília não 24 horas 

TIK-301 Ensaios de Fase 3 Tratamento de Insónia em indivíduos invisuais 
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Os efeitos adversos associados aos agonistas da melatonina são, geralmente, mais 

leves do que os associados às benzodiazepinas e análogos. O efeito adverso mais comum 

é a sonolência99. 

2.2.5. Antagonistas do Recetor da Orexina 

A orexina, também conhecida como hipocretina, é um neuropéptido que regula a 

excitação, vigília e apetite. Apresenta dois subtipos, orexina A e orexina B, que 

desempenham um papel fundamental na promoção da vigília e regulação do ciclo sono-

vigília104.  

Os antagonistas do recetor da orexina são uma nova classe de fármacos em 

desenvolvimento para o tratamento da insónia105. O Suvorexant foi o primeiro fármaco 

desta classe aprovado pela FDA em agosto de 2014106. A eficácia do Suvorexant na 

melhoria do tempo total de sono e no tempo de latência foi também demonstrada em 

estudos randomizados107,108. Estão a ser efetuados ensaios clínicos com diferentes 

moléculas relacionadas como a SB-649868, Lemborexant, ACT-462206 e JNJ-

42847922109. O principal efeito secundário demonstrado foi a sonolência107. 

2.2.6. Outros tipos de fármacos 

2.2.6.1. Antidepressivos 

Devido à sua ação anticolinérgica ou anti-histamínica, alguns antidepressivos 

apresentam uma ação sedativa110. A Doxepina é um antidepressivo tricíclico antagonista 

dos recetores H1 que já foi comercializado em Portugal estando, neste momento, as suas 

autorizações caducadas ou revogadas111. Outros exemplos são a amitriptilina e trazodona. 

Estes fármacos revelam-se úteis no tratamento da insónia associada à depressão112. 

Apesar dos seus efeitos hipnóticos, não é recomendado o seu uso frequente em pacientes 

com insónia sem depressão pois o efeito sedativo tende a ser de curta duração e os efeitos 

adversos são frequentes112. 

2.2.6.2. Anti-histamínicos 

Os neurónios histaminérgicos desempenham um papel importante na regulação do 

ciclo de sono-vigília através do recetor H1. Como tal, antagonistas de primeira geração 

destes recetores produzem sonolência em seres humanos111. A Doxilamina (Dormidina®) 

é um fármaco frequentemente presente em OTC para o tratamento de insónia. Os efeitos 

colaterais são os característicos dos anti-histamínicos: cefaleias, tonturas, diminuição da 

agilidade e da capacidade de condução de máquinas e redução da função cognitiva113. 
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2.2.6.3. Valeriana e outros produtos  

Alguns produtos naturais costumam ser utilizados no tratamento de insónia. A 

Valeriana é um desses produtos e pensa-se que a sua ação possa ser devido a uma 

modulação dos recetores GABAA
114. No entanto, a eficácia dos produtos naturais não se 

encontra comprovada devido à pouca existência de ensaios clínicos randomizados. Ao 

contrário de muitas plantas estudadas, a Valeriana revelou um maior número de eventos 

adversos por pessoa em comparação com o placebo. A contaminação com substâncias 

indesejáveis é também um problema para muitos destes produtos naturais115. 

2.3. Normas de Orientação Terapêutica 

As normas de orientação terapêutica são instruções destinadas aos profissionais 

de saúde com o objetivo de normalizar os processos de tratamento de diversas patologias 

tendo em conta as recomendações de profissionais especializados que compõe os grupos 

de trabalho. 

De acordo com as normas de orientação terapêutica da Ordem dos Farmacêuticos, 

o tratamento da insónia primária deverá depender se esta é transitória, subaguda ou 

crónica. O tratamento poderá iniciar-se recorrendo à terapia não farmacológica podendo 

ser combinada com a terapia farmacológica81. No Anexo IX encontram-se descritas as 

Normas de Orientação Terapêutica referentes à Insónia Primária.  

O tratamento da Insónia Secundária deve ser direcionado para a sua etiologia, 

havendo evidência de que a combinação da terapia farmacológica com a terapia não 

farmacológica e tratamento do agente causal apresenta maior eficácia65. 

Um ensaio randomizado demonstrou que em pacientes com insónia persistente, a 

terapia combinada produziu benefícios adicionais durante o tratamento agudo, contudo, os 

resultados a longo prazo foram otimizados quando a terapêutica farmacológica foi 

descontinuada e mantida a terapêutica não farmacológica116. 

As normas da Direcção-Geral da Saúde (DGS) referem que o tratamento 

farmacológico deve ser iniciado quando os sintomas assumem carácter patológico não 

devendo ser utilizado por rotina no tratamento sintomático de insónias ligeiras a 

moderadas. Refere também que a duração máxima do tratamento deverá ser de 4 

semanas, incluindo o período de descontinuação. Caso o tratamento não permita obter os 

resultados esperados, deve-se confirmar se o paciente se encontra a cumprir a terapia 

prescrita. Muitas vezes, torna-se necessário o encaminhamento a um centro de distúrbios 

de sono a fim de ser avaliada a causa da insónia88. 
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3. Inquérito 

Com o objetivo de caracterizar a população com insónia, a sua terapêutica e a 

aplicação de terapias não farmacológicas, foi elaborado um inquérito (Anexo X), que 

depois de validado pelos orientadores, foi efetuado à população da farmácia onde estagiei. 

Com este inquérito pretendeu-se avaliar o papel do sexo, grupos etários afetados, 

fármacos usados e duração do tratamento, a frequência das tomas e respetiva dose, o 

motivo que levou à prescrição médica e a utilização de medidas não farmacológicas.  

O inquérito foi efetuado durante 2 semanas aos utentes da FAC. Aplicou-se aos 

utentes a quem foram dispensados medicamentos para o tratamento deste distúrbio. Após 

exclusão de inquéritos não validados (preenchidos incompletamente ou por indevida 

compreensão da temática em estudo) foram analisadas 106 respostas, encontrando-se 

os resultados representados graficamente no Anexo XI.  

 Idade 

Dos 106 utentes, a média de idades foi de 62 anos, variando entre os 22 e 98 anos. 

Conforme se pode verificar no gráfico correspondente (Anexo XI, Figura 25), o principal 

grupo identificado foi dos 71 aos 80 anos. As idades compreendidas entre os 41 anos e os 

98 anos representaram 85% das respostas. Estes resultados estão de acordo com o 

descrito em artigos já publicados117 onde se verifica um aumento da utilização de hipnóticos 

com o aumento da idade. 

 Sexo 

O principal sexo afetado foi o sexo feminino, com 77% das respostas. Do mesmo 

modo, encontra-se de acordo com estudos publicados64. 

 Fármacos 

Os fármacos mais utilizados foram: o Lorazepam, seguido do Bromazepam, 

Estazolam, Zolpidem. Os restantes fármacos tiveram pouca expressão. 

De referir que, segundo o Prontuário Terapêutico, dos fármacos utilizados pelos 

utentes inquiridos apenas o Brotizolam, Estazolam, Lorazepam, Valeriana e Zolpidem 

estão indicados no tratamento de perturbações do sono, estando os restantes indicados 

no tratamento de ansiedade118.  

De facto, tem-se verificado que existem alguns pacientes que utilizam a terapêutica 

ansiolítica como hipnótica. Tal pode dever-se à agitação física e psíquica que alguns 

pacientes apresentam e que se torna impeditiva de iniciar o sono. Contudo, a opção por 

fármacos com uma ação mais ansiolítica, poderá permitir obter melhores resultados. 
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 Duração da posologia 

Mais de 70 utentes referiram usar este tipo de medicação há mais de 5 anos, o que 

representa 66% das respostas. A categoria imediatamente a seguir, 1 a 5 anos, representa 

28% das respostas. Com o passar dos anos, os pacientes evidenciam dependência física 

e psíquica pelo que quando não há remissão dos sintomas, o doente deve ser reavaliado 

e o diagnóstico deve ser reconsiderado81. 

 Frequência 

Mais de 80% dos utentes referiam tomar esta medicação todos os dias. Seguem-

se os 13% que referem a utilização em SOS e por fim, 7% que referiu utilizar 2 a 3 vezes 

por semana. Do mesmo modo que a dependência física e psíquica provoca um aumento 

da duração do tratamento, os pacientes aquando da falta de medicação ou tentativa de 

interrupção, entram num ciclo vicioso, em que a ausência de medicação lhes provoca um 

aumento dos sintomas de insónia, provocando ansiedade e levando ao seu consumo 

diário119. 

 Motivo da toma 

Mais de 78% dos utentes referiram tomar esta medicação devido a dificuldades em 

adormecer ou em manter o sono, não referindo qualquer co-morbilidade, pelo que se pode 

classificar em Insónia Primária. Os restantes 22% referiram fazer a medicação devido à 

existência de uma condição associada como, por exemplo, doenças oncológicas, doenças 

ósseas, dor crónica, entre outras causas: Insónia Secundária. 

Contrariamente ao publicado65, a insónia primária parece ser mais frequente do que 

a insónia secundária. Contudo, muitas vezes não é possível tirar conclusões definitivas 

sobre a causa, uma vez que no momento de identificar o agente causal, muitos pacientes 

não referem a presença de outros fatores associados59. Por este motivo, torna-se 

premente refletir sobre a possível existência de agentes causais não identificados e, 

consequentemente, não tratados, que contribuem para perpetuar a insónia. 

 Manutenção da posologia 

Aproximadamente 85% dos utentes referiram ter mantido a dose inicial. Os 

restantes 15% dividem-se equitativamente num aumento e diminuição da posologia inicial. 

Não se verificou uma relação entre o aumento ou diminuição da posologia com as restantes 

questões avaliadas (por exemplo aumento da dose vs. fármaco utilizado). 

 Medidas não farmacológicas 

Dos inquiridos 99% referiram nunca ter utilizado qualquer medida não 

farmacológica. Apenas uma das pessoas referiu já ter utilizado medidas não 

farmacológicas: terapia de relaxamento. Este resultado contraria as normas orientadoras 
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existentes para o tratamento da insónia. Mais uma vez se refere que apenas a terapia não 

farmacológica apresenta resultados benéficos a longo-prazo116. 

4. Panfleto 

Tendo em conta o desconhecimento por parte da população das intervenções 

psicológicas e comportamentais associadas ao tratamento da insónia, foi realizado um 

Panfleto (Anexo XII). Este Panfleto destinou-se a possibilitar uma melhor compreensão 

por parte dos utentes daquilo que é a insónia. Procurou-se abordar a insónia, as suas 

classificações e a epidemiologia em Portugal; apontar algumas causas e evidenciar os 

fatores de risco e ainda ajudar o utente a distinguir os critérios que devem motivar uma 

consulta médica. Foram também indicadas medidas de higiene do sono e incidiu-se no uso 

e abuso de fármacos hipnóticos. 
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Projeto II 

1. Importância dos Grupos de Compra na Gestão da Farmácia 

1.1. Contextualização do tema 

A Farmácia Comunitária é um espaço de saúde que tem como principal objetivo 

servir a população. Através de uma panóplia de cuidados de saúde diferenciados, oferece 

uma porta de entrada no sistema de saúde, funcionando cada vez mais como um local de 

cuidados de saúde primários. Contudo, a farmácia comunitária não deixa de ser uma 

atividade comercial que se pretende financeiramente sustentável. A gestão, seja qual for o 

setor, traduz o sucesso da atividade comercial e como tal, o farmacêutico enquanto gestor, 

deve adquirir competências que lhe permitam enfrentar os desafios do setor. 

Ao longo do meu estágio curricular, fui-me apercebendo da pertinência de uma 

gestão cuidadosa. Tendo o meu período de estágio na FAC ter sido marcado pela entrada 

num grupo de compras, verifiquei a importância do mesmo na rentabilização dos recursos 

da farmácia, nomeadamente, na aquisição de medicamentos e produtos de saúde. Assim, 

propus-me a estudar este caso, verificando as diferenças médias dos valores de compra e 

a estimar uma poupança média mensal. 

1.2. Introdução 

Ao longo da última década, o setor da farmácia comunitária tem enfrentando 

inúmeros desafios. As consequentes alterações legislativas, o contexto atual de crise e a 

enorme competitividade do mercado, têm levado a que os proprietários das farmácias 

procurem novas formas de rentabilizar o seu negócio120. 

Com o Decreto-Lei nº134/2005, de 16 de agosto, observou-se uma liberalização da 

comercialização dos MNSRM noutros estabelecimentos comerciais. Como tal, as principais 

cadeias de hipermercados implementaram novas áreas de venda dedicadas 

exclusivamente à venda dos MNSRM e demais produtos de saúde que vieram abalar o 

sector farmacêutico121. Em 2007, na sequência do Decreto-Lei nº307/2007, a propriedade 

da Farmácia foi também liberalizada, dando lugar à entrada de outros profissionais, que 

vieram desnivelar o equilíbrio até então existente no sentido comercial em detrimento da 

vertente de serviço público. Aumentou-se para dois o mínimo de farmacêuticos necessários 

e possibilitou-se o alargamento do horário de funcionamento, o que veio aumentar os 

custos fixos da Farmácia. 

O Decreto-Lei nº65/2007, de 14 de março, veio permitir a possibilidade da prática 

de descontos em medicamentos comparticipados pelo estado. Mais uma vez, fruto da 

inovação de alguns proprietários de farmácias maiores, os pequenos proprietários tiveram 
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que os acompanhar, resultando num aumento da concorrência dentro do setor e numa 

diminuição generalizada das margens de lucro121.  

Ao longo da última década verificaram-se também sucessivas diminuições dos 

preços e margens de lucro dos medicamentos. Desde 2010, e de acordo com a mais 

recente monitorização mensal do INFARMED, o PVP médio global de medicamentos 

dispensados em ambulatório pelo SNS, desceu 28,1%122. No Anexo XIII encontram-se as 

principais medidas administrativas que contribuíram para a redução do preço dos 

medicamentos123.  

Posto isto, torna-se imperativo a implementação de novas estratégias de modo a 

aumentar a rentabilidade das farmácias. 

1.3. Grupos de Compra 

Perante as dificuldades que têm sentido ao longo dos últimos tempos, as farmácias 

têm vindo a criar ferramentas que lhes permitam adaptar-se ao mercado. Uma dessas 

formas de rentabilização é através dos Grupos de Compra. 

Os Grupos de Compra resultam da sinergia entre várias farmácias, onde através da 

compra agregada conseguem melhores condições comerciais. Trata-se assim de um 

fenómeno de escala120. Para além das vantagens ao nível das compras e da otimização de 

custos de funcionamento, estas sinergias podem também gerar outras oportunidades para 

as farmácias que se agrupam. Por formarem economias de escala conseguem obter 

recursos, desenvolver atividades e gerar fenómenos de centralização que, individualmente, 

não conseguiriam. A principal desvantagem das farmácias que integram estas redes é 

perderem a sua individualidade por passarem a integrar políticas e objetivos comuns. 

Contudo, a independência mantém-se pois são os proprietários que continuam a fazer a 

sua gestão124.  

A FAC integra desde fevereiro de 2015 um grupo de compras, a RedeClaro® 

descrita como uma rede de farmácias autónomas, cooperantes não individualistas, que 

partilham conhecimento e informação, beneficiando do trabalho em equipa e obtendo 

ganhos de tempo e de rentabilidade125. 

1.4. Caso de Estudo 

De modo a estudar a Importância dos Grupos de Compra na Gestão da Farmácia 

na aquisição de medicamentos e produtos de saúde, procedeu-se à comparação do Preço 

de Venda à Farmácia (PVF) de 15 MSRM e de 15 MNSRM. De seguida, determinou-se a 

diferença entre o PVF por intermédio do grupo (PVFG) e o PVF por intermédio do 

distribuidor (PVFD) e determinou-se a diferença média. No Anexo XIV pode-se encontrar 

os produtos e respetivos valores de cálculo.  
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Na Tabela 8 estão resumidos os valores do estudo. 

Tabela 8 - Resumo dos Valores obtidos do Caso de Estudo. 

 Diferença média 

MSRM 1,10€ 

MNSRM 1,30€ 

  

Como se pode verificar, a diferença média foi de 1,10€ para os MSRM e 1,30€ para 

os MNSRM. Apesar de a diferença ser maior para os MNSRM, em virtude dos MSRM 

apresentarem maior volume de vendas, a diminuição da despesa é superior neste grupo.  

Uma vez que os produtos escolhidos representam apenas uma pequena parte dos 

produtos que se podem adquirir por intermédio do grupo, consegue-se evidenciar a 

importância desta estratégia na rentabilização dos recursos da farmácia. 

Por tudo isto percebe-se que as sinergias e a constituição de grupos de farmácias 

possuem uma enorme importância na gestão da atividade farmacêutica no âmbito da 

farmácia comunitária, pelo que os grupos de compra são já uma realidade incontornável 

dos tempos modernos.
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Considerações Finais 

O estágio curricular foi o primeiro contacto que tive com o mundo profissional. No 

âmbito do mesmo, optei por desenvolver dois projetos que, na minha opinião, representam 

aquilo que melhor definem a Farmácia Comunitária: os cuidados farmacêuticos, 

nomeadamente a educação para a saúde; e a gestão da farmácia. 

A insónia e o uso crónico de medicação para o tratamento desta condição foi uma 

das primeiras evidências com que me deparei aquando do meu período de atendimento ao 

público. A maior parte dos utentes revela ter um acompanhamento médico insuficiente, não 

procurando compreender a desordem, nem identificar as possíveis causas. 

Considero que o estudo desta temática foi bastante relevante para a Farmácia, para 

o utente e para mim, enquanto estagiário e futuro farmacêutico: para a Farmácia, pois 

permitiu afirmar-se ainda mais naquilo que é a educação para a saúde; para o doente, pois 

recebe informação pertinente que o pode auxiliar na compreensão desta desordem; para 

mim, pois permitiu-me desenvolver uma área não muito explorada ao longo do MICF e que 

considero de bastante utilidade. 

Em relação à Gestão da Farmácia e no caso concreto da Importância dos Grupos 

de Compra, esta revelou-se bastante útil, uma vez que me permitiu compreender as 

dificuldades que o setor tem atravessado em Portugal e as principais estratégias que os 

proprietários das farmácias têm utilizado na adaptação a um mercado, cada vez mais, 

competitivo. 

Estes projetos permitiram-me desenvolver ainda mais as minhas competências de 

pesquisa e análise de informação, interpretação de normas, tratamento e interpretação de 

dados, contacto com o doente, educação para a saúde e organização e gestão. 

Deste modo, termino com uma reflexão acerca do MICF. Um plano de estudos 

multidisciplinar que tornará o futuro profissional, apto a enfrentar os desafios das mais 

diversas áreas da atividade farmacêutica, com diversas competências que lhe permitam 

pensar, conceber, justificar e executar. Sobretudo, a saber reinventar-se a cada dificuldade. 

 

 

“O lema do Farmacêutico é o mesmo do soldado: servir.” 
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Anexo I – Espaço Interior da FAC 

Piso inferior 

 

Figura 2 - Planta do Piso Inferior da FAC 

 

Figura 3 - Laboratório 

 

Figura 4 - Secção de Ortopedia 

 

Figura 5 - Secção de Ortopedia 

 

Figura 6 - Gabinete de Podologia 
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Piso superior 

 

Figura 7 - Planta do piso superior da FAC 

 

Figura 8 - Material de Ortopedia 

 

Figura 9 - Produtos de pés 

 

Figura 10 - Produtos dietéticos e 
suplementos 

 

Figura 11 - Produtos de 
Dermocosmética 

 

Figura 12 - Produtos para grávida 
e recém-nascido 

 

Figura 13 - Gabinete de consulta farmacêutica 

 

Figura 14 - Balcões de atendimento 
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Figura 15 - Vista panorâmica do armazém 

 

Figura 16 - Gavetas para dispensação rápida 

 

Figura 17 - Zona de entrada de mercadorias 
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Anexo II – Espaço Exterior da FAC 

 

Figura 18 - Fachada da Farmácia Almeida Cunha 
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Anexo III – Equipamentos 

 

Figura 19 - Aparelhos de medição de pressão 
arterial e parâmetros biológicos 

 

Figura 20 - Aparelho de medição de peso e altura 
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Anexo IV – Interações: Caso 5 

 
Figura 21 - Interação entre Escitalopram Clamed® e Socian® 

 
Figura 22 - Interação entre Visacor® e Ezetrol® 
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Anexo V – Cartão de Registo de Parâmetros Laboratoriais  

  

Ilustração 1 - Cartão de Registo de Parâmetros Laboratoriais (face interior) 

Ilustração 2 - Cartão de Registo de Parâmetros Laboratoriais (face exterior) 
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Anexo VI – Efeitos fisiológicos 

Tabela 9 - Efeitos fisiológicos associados às fases REM e não REM do sono. Adaptado de61. 

 Sono não REM Sono REM 

Sistema Nervoso 

Autónomo 

 Estável  Instável 

Sistema 

Cardiovascular 

 Frequência cardíaca 

baixa e regular 

 Pressão arterial 

diminuída 

 Frequência cardíaca irregular 

 Aumento transitório da 

pressão arterial 

Sistema 

Respiratório 

 Diminuição ligeira da 

ventilação em resposta à 

hipoxia e hipercapnia 

 Diminuição da frequência 

respiratória 

 Diminuição significativa da 

ventilação em resposta à 

hipoxia e hipercapnia 

 Aumento da frequência 

respiratória 

Regulação da 

Temperatura 

 Diminuição da 

temperatura a nível do 

hipotálamo 

 Mecanismos de 

termorregulação reduzidos 

Sistema 

reprodutor 

  Ereções penianas 

 Aumento do fluxo sanguíneo 

vaginal 

Sonhos 
 Menos vividos  Mais vividos, visualmente 

intensos 
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Anexo VII – Principais causas de Insónia 

Tabela 10 - Principais causas de Insónia agrupadas por categorias. Adaptado de68. 

 
Condições psiquiátricas 

 

 Depressão 

 Ansiedade 

 Stress Pós-traumático 

 Abuso de Substâncias 

 
Condições médicas 

 

Pulmonares 

 Asma bronquial, incluindo asma noturna 

 Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

Reumatológicas 

 Artrite 

 Fibromialgia 

 Dor crónica 

Cardiovasculares 

 Insuficiência cardíaca 

 Doença isquémica cardíaca 

 Angina noturna 

 Hipertensão 

Endócrinas  Hipertiroidismo 

Urinárias  Nictúria 
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Gastrointestinal  Refluxo gastroesofágico 

Outras 

 Diabetes 

 Cancro 

 Menopausa 

 Doença de Lyme 

 Síndromes de imunodeficiência adquirida 

 Síndrome da fadiga crónica 

 Dermatológicos, como prurido 

 
Condições neurológicas 

 

 Doenças neurodegenerativas 

 Doenças neuromusculares, como neuropatias periféricas dolorosas 

 Tumores cerebrais 

 Lesão cerebral traumática 

 Dores de cabeça, como enxaquecas 

 Insónia familiar fatal 

 
Medicação 

 

 Estimulantes do sistema nervoso central, como cafeína, metilfenidato, 
anfetaminas 

 Depressores do sistema nervoso central 
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 Broncodilatadores, como teofilina 

 Antidepressivos 

 Antidepressivos tricíclicos, como 
protriptilina 

 Inibidores da monoaminaoxidase (iMAO) 

 Inibidores seletivos da recaptação de 
serotonina, como fluoxetina 

 Inibidores da recaptação de noradrenalina 
e dopamina, como bupropion 

 Inibidores seletivos da recaptação de 
serotonina e noradrenalina, como 
venlafaxina 

 Beta antagonistas, como propanolol, metoprolol, pindolol 

 Glucocorticóides, como prednisona 

 
Outras desordens de sono 

 

 Síndrome das pernas inquietas 

 Distúrbio do movimento periódico dos membros 

 Distúrbios respiratórios do sono 

 Distúrbios do ritmo 
circadiano 

 Síndrome da fase atrasada do sono 

 Síndrome da fase avançada do sono 
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Anexo VIII – História do Sono como Diagnóstico de Insónia 

Tabela 11 - História do sono. Adaptado de65. 

Primeira queixa de Insónia 

 Caracterização da queixa (dificuldade em adormecer, despertares, sono pobre ou não 

reparador) 

 Início 

 Duração 

 Frequência 

 Severidade 

 Curso 

 Fatores de manutenção da insónia 

 Tratamentos atuais e anteriores e a resposta ao tratamento 

Condições Antes de Dormir 

 Atividades antes de ir para a cama 

 Ambiente do quarto de dormir 

 Estado físico e mental ao final da tarde 

Diário do Sono 

 Ver Tabela seguinte 

 Aplicado durante duas semanas 

Sintomas noturnos 
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 Respiratórios 

 Motores 

 Comportamentais e psicológicos 

 Outras queixas médicas 

Atividades diurnas e funcionamento 

 Identificar sonolência versus cansaço 

 Dormir durante o dia 

 Trabalho 

 Estilo de Vida 

 Viagens 

 Consequências diurnas (qualidade de vida, perturbação do humor, disfunção cognitiva, 

exacerbação de condições de co-morbilidade) 
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Tabela 12 - Diário do sono. Adaptado de65 

Preencher de manha 
Dia 

1 

Dia 

2 

Dia 

… 

 Hora de deitar 
   

 Hora de levantar 
   

 Tempo médio para adormecer 
   

 Número de despertares e o tempo total acordado 
   

 Tempo total de sono 
   

Preencher ao deitar 
   

 Sonecas (número, hora do dia e duração) 
   

 Bebidas alcoólicas (número e horas do dia) 
   

 Fazer uma lista do que lhe provocou stress hoje 
   

 Como se sentiu hoje? 

1 = muito cansado/ensonado; 

2 = algo cansado/ensonado; 

3 = relativamente alerta; 

4 = muito alerta 

   

 Nível de irritabilidade (1 = Nada; 5 = Muito) 
   

 Medicamentos que toma 
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Anexo IX – Normas de Orientação Terapêutica da Ordem dos Farmacêuticos 

 

Figura 23 - Normas de Orientação Terapêutica da Ordem dos Farmacêuticos. Retirado de65. 
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Anexo X – Inquérito sobre Insónia 

 

Figura 24 - Inquérito 
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Anexo XI – Gráficos de Resposta aos Inquéritos 

 

Figura 25 - Idade dos Participantes agrupadas 

 

Figura 26 - Sexo dos Participantes 
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Figura 27 - Fármaco utilizado pelos entrevistados 

 

Figura 28 - Duração do tratamento de Insónia 
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Figura 29 - Frequência de utilização da medicação para a Insónia 

 

Figura 30 - Identificação do fator causal 
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Figura 31 - Manutenção da dose da posologia inicial 

 

Figura 32 - Utilização de medidas não farmacológicas no tratamento da Insónia 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aumentou. Diminui. Sim.

Manutenção da Posologia

0 20 40 60 80 100 120

Não

Sim, terapia de relaxamento

Medidas não farmacológicas



 

  72 
 

 Relatório de Estágio Profissionalizante 
 

Anexo XII – Panfleto sobre Insónia 

 

Ilustração 3 - Panfleto (face 1) 

 

Ilustração 4 - Panfleto (face 2) 
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Anexo XIII – Principais Medidas da Redução do Preço dos Medicamentos 

Tabela 13 - Medidas da redução do preço dos medicamentos. Retirado de123. 

Ano Medidas 

2005 

(Setembro) 

 Redução administrativa de 6% no preço de todos os medicamentos; 

 Redução das margens da distribuição (Farmácias + Grossistas) para 

26,60%. 

2007 

(Março) 

 Redução administrativa de 6% no preço de todos os medicamentos; 

 Redução das margens da distribuição (Farmácias + Grossistas) para 

25,12%; 

2008 

(Setembro) 

 Redução administrativa de 30% no preço de todos os medicamentos 

genéricos; 

2010  

(Julho) 
 Redução média de 7% no preço dos medicamentos de marca; 

2010 

(Agosto) 

 Redução de 20% a 35% no preço de alguns medicamentos 

genéricos; 

2010 

(Outubro) 
 Redução de 6% no preço de todos os medicamentos; 

2012 

(Janeiro) 

 Redução das margens da distribuição (Farmácias + Grossistas) para 

24,6%; 

2012 

(Abril) 
 Redução média de 5,6% no preço dos medicamentos de marca; 

2012 

(Maio) 
 Redução média de 15,3% no preço dos medicamentos genéricos. 
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Anexo XIV – Análise dos Preços de Compra  

A) Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

Medicamento PVFD PVFG Diferença Diferença média Vendas/Mês Nº de vendas/mês Valor real 

1 1,91 € 1,25 € 0,66 € 

1,10 € 

199 

635 

131,34 € 

2 2,40 € 2,04 € 0,36 € 57 20,52 € 

3 38,56 € 34,98 € 3,58 € 51 182,58 € 

4 2,67 € 1,97 € 0,70 € 49 34,30 € 

5 3,21 € 2,57 € 0,64 € 37 23,68 € 

6 6,35 € 5,31 € 1,04 € 34 35,36 € 

7 5,86 € 3,92 € 1,94 € 32 62,08 € 

8 4,08 € 3,04 € 1,04 € 29 30,16 € 

9 3,73 € 3,40 € 0,33 € 28 9,24 € 

10 3,88 € 3,55 € 0,33 € 27 8,91 € 

11 2,20 € 1,91 € 0,29 € 23 6,67 € 

12 3,73 € 2,96 € 0,77 € 18 13,86 € 

13 2,76 € 2,26 € 0,50 € 18 9,00 € 

14 8,38 € 7,51 € 0,87 € 17 14,79 € 

15 15,75 € 12,33 € 3,42 € 16 54,72 € 
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B) Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

Medicamento PVFD PVFG Diferença Diferença média Vendas/mês Nº de vendas/mês Valor real 

1 1,38 € 1,08 € 0,30 € 

1,30 € 

55 

329 

16,50 € 

2 4,44 € 2,92 € 1,52 € 39 59,28 € 

3 5,39 € 4,45 € 0,94 € 26 24,44 € 

4 3,86 € 3,21 € 0,65 € 26 16,90 € 

5 4,19 € 3,26 € 0,93 € 25 23,25 € 

6 4,29 € 2,91 € 1,38 € 22 30,36 € 

7 2,95 € 2,39 € 0,56 € 19 10,64 € 

8 4,19 € 2,72 € 1,47 € 18 26,46 € 

9 5,18 € 3,27 € 1,91 € 16 30,56 € 

10 8,65 € 7,00 € 1,65 € 16 26,40 € 

11 4,10 € 2,10 € 2,00 € 15 30,00 € 

12 10,11 € 7,98 € 2,13 € 15 31,95 € 

13 4,31 € 3,23 € 1,08 € 14 15,12 € 

14 4,19 € 3,30 € 0,89 € 13 11,57 € 

15 5,80 € 3,71 € 2,09 € 10 20,90 € 
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Resumo 

O Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar traduz-se numa oportunidade 

de se experienciar outra área de atividade do farmacêutico. Neste relatório, encontram-se 

descritas as principais atividades desenvolvidas ao longo do estágio nos Serviços 

Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto. 

Ao longo do presente documento, encontra-se uma contextualização do estágio na 

formação do estudante das Ciências Farmacêuticas, seguida de uma breve introdução 

sobre o Centro Hospitalar do Porto, os seus Serviços Farmacêuticos e o Farmacêutico, 

como especialista do medicamento, no contexto hospitalar. De seguida, são abordados os 

diferentes setores de atividade do Circuito do Medicamento, detalhando-se para cada um 

o seu funcionamento e procurando pormenorizar as principais tarefas na visão do 

farmacêutico.  

Na atividade diária do farmacêutico, torna-se importante a procura de informação e 

a organização e gestão da mesma. Como tal, na segunda parte deste relatório, é possível 

encontrar o desenvolvimento de temas e ferramentas que possibilitam uma otimização das 

tarefas efetuadas nos diferentes setores que constituem os Serviços Farmacêuticos. 

Por fim, faz-se uma reflexão acerca das competências adquiridas neste estágio bem 

como da importância do farmacêutico no ambiente hospitalar.  
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Contextualização do Estágio 

O Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar assinala o terminar de um ciclo 

de estudos conducente ao grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas.  

Representando a Farmácia Hospitalar a segunda maior fatia da atividade dos 

farmacêuticos em Portugal, com 9% da distribuição, logo se percebe a importância do 

estágio nesta área como um dos primeiros contactos com a realidade profissional1.  

O nosso estágio em Farmácia Hospitalar realizou-se nos Serviços Farmacêuticos 

do Centro Hospitalar do Porto, entre os dias 6 de julho e 31 de agosto, e ao longo das 8 

semanas que constituem o mesmo, tivemos a oportunidade de conhecer a realidade da 

profissão farmacêutica no contexto hospitalar. 

Neste relatório encontram-se descritas as principais atividades desenvolvidas, 

sendo destacados os pormenores que nos pareceram mais importantes. 
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 Parte I – O Centro Hospitalar do Porto e os Serviços Farmacêuticos 

1. Introdução 

1.1. O Centro Hospitalar do Porto 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) constitui uma Entidade Pública Empresarial 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. É um hospital central e 

universitário associado ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade 

do Porto. 

O CHP é criado com o Decreto-Lei n.º 326/2007, de 28 de setembro por fusão do 

Hospital Geral de Santo António (HSA), com o Hospital Central Especializado de Crianças 

Maria Pia (HMP) e a Maternidade Júlio Dinis (MJD)2. Estas duas últimas instituições foram 

integradas num único edifício, o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN). Em março de 

2011, o CHP assumiu a organização que hoje vemos, fruto da integração do Hospital 

Joaquim Urbano (HJU)3. 

Tem por missão a prestação de cuidados de saúde humanizados, competitivos e 

de referência, promovendo a articulação com os outros parceiros do sistema, a valorização 

do ensino pré e pós‐graduado e da formação profissional, a dinamização e incentivo à 

investigação e o desenvolvimento científico na área da saúde4. 

1.2. Os Serviços Farmacêuticos 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares, regulamentados por Decreto-Lei próprio5, 

são o serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a 

qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de 

saúde e promove ações de investigação científica e de ensino6. 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) encontram-se enquadrados nos Serviços de 

Suporte à prestação de cuidados do CHP, conforme o organigrama da instituição (Anexo 

I), e são, desde dezembro de 2011, dirigidos pela Dra. Patrocínia Rocha. Localizam-se no 

Edifício Neoclássico do HSA, à exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) que 

se localiza no edifício Dr. Luís de Carvalho. 

Encontram-se desde março de 2012 certificados pela Norma ISO 9001, tendo a 

mesma sido renovada recentemente em fevereiro de 2015. Esta Norma demonstra o 

compromisso dos SF com a gestão da qualidade dos seus processos e a satisfação de 

todos os intervenientes deste serviço. 

1.3. Recursos Humanos e o Farmacêutico no Contexto Hospitalar  

Fazem parte do quadro de Recursos Humanos dos SF 21 Técnicos Superiores de 

Saúde (TSS), 28 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 14 Assistentes 

Operacionais e 3 Assistentes Técnicos. Os farmacêuticos representam a totalidade dos 

TSS dos SF. 
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Os farmacêuticos que integram a equipa de recursos humanos dos SF dividem-se, 

diariamente, entre vários setores contribuindo para uma aquisição racional e para uma boa 

gestão, preparando com rigor e segurança e distribuindo os medicamentos de forma eficaz. 

No seu raio de ação, incluem-se, ainda, a prestação de informação a todo o sistema 

envolvente e a contribuição para a investigação clínica6. 

2. Programa Informático Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia  

Tendo em conta o enorme fluxo de informação que, diariamente, existe no contexto 

hospitalar, torna-se premente a existência de ferramentas que permitam a integração de 

milhares de linhas de informação. O desenvolvimento de programas informáticos 

adaptados ao funcionamento das unidades hospitalares permite centralizar numa única 

plataforma todos os processos associados ao uso do medicamento.  

O Programa Informático Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF) é o 

programa utilizado nos SF do CHP. A sua utilização é transversal a todos os setores, sendo 

peça fundamental na gestão de stocks e no apoio à prescrição e dispensação. 

Em relação à logística associada à gestão de stocks, o GHAF permite realizar a 

gestão integrada de todo o processo de compra e a gestão do inventário como 

transferência entre armazéns, requisições, débitos em diferentes centros de custo, entre 

outros. 

No que toca ao apoio à prescrição e dispensação, o GHAF torna-se uma ferramenta 

importante na validação da prescrição médica, na preparação de medicamentos, como 

citostáticos, nutrição parentérica e demais composições, e na distribuição, quer em regime 

de ambulatório quer de internamento.  

Assim, trata-se de uma plataforma importante para diminuir os erros de prescrição, 

de interpretação e de registo, aumentando a eficiência e a segurança do processo. Permite 

melhorar a gestão de logística do medicamento e rentabilizar os recursos humanos com 

maior qualidade do trabalho e serviço prestado7. 

3. Circuito do Medicamento 

Os medicamentos e demais produtos farmacêuticos na farmácia hospitalar realizam 

um percurso próprio, bem controlado e delineado desde a sua entrada até à sua saída, de 

modo a garantir a sua rastreabilidade e integridade ao longo de todo o processo: o Circuito 

do Medicamento (CdM). 

Como ilustrado no Anexo II, de um modo geral, o medicamento depois de 

selecionado e adquirido, é rececionado num local apropriado e direcionado para o respetivo 

armazenamento de acordo com as suas características: Armazém de Produtos 

Farmacêuticos (APF) ou Unidade de Ensaios Clínicos (UEC).  
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Posteriormente, estes mesmos produtos podem seguir para a Produção ou 

Distribuição. Por fim, realiza-se a cedência do medicamento aos doentes em regime de 

internamento ou ambulatório através das prescrições eletrónicas ou manuais médicas, 

devidamente validadas pelo farmacêutico. 

Neste capítulo iremos abordar o funcionamento de cada um destes setores.  

3.1. Gestão e Logística em Farmácia Hospitalar  

3.1.1. Aquisição de Medicamentos e Gestão de Stocks 

O APF é o responsável pela aquisição, requisição, receção, armazenamento, 

conservação, controlo de stocks e subsequente distribuição dos medicamentos e demais 

produtos farmacêuticos no CHP. 

A aquisição de medicamentos para os SF é realizada de acordo com o Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e respetiva adenda ou deliberações da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). O primeiro corresponde à publicação 

elaborada pela Comissão Técnica especializada do INFARMED - Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED), na qual constam todos os 

medicamentos a utilizar no Sistema Nacional de Saúde (SNS). A CFT é uma comissão 

especializada responsável pela definição e monitorização sistemática da política do 

medicamento no hospital, que procura alcançar um maior rigor e segurança na prescrição 

médica, bem como diminuir os custos associados à terapêutica8.  

A maior parte dos medicamentos e demais produtos farmacêuticos são 

encomendados, diretamente, ao seu fornecedor. Contudo, certos produtos de utilização 

esporádica e outras matérias-primas são encomendados à Farmácia Lemos.  

O processo de encomenda é desencadeado pela quantidade existente em stock. O 

controlo dos stocks é efetuado recorrendo ao sistema Kanbans. O Kanban (Anexo III) 

consiste num cartão com identificação do medicamento/produto farmacêutico, código de 

barras, quantitativo de reposição e localização. Apresenta também diferentes cores de 

acordo com o grupo de produtos no qual se insere.  

O sistema de Kanbans foi adotado como método de reposição de stocks: quando o 

Kanban chega ao ponto de encomenda é colocado num local próprio para realizar a sua 

aquisição no sistema. O procedimento de aquisição é efetuado pelo APF em articulação 

com o Serviço de Aprovisionamento. Depois de emitida a nota de encomenda, o Kanban 

aguarda na receção a chegada do produto9. 

No caso de insuficiente stock ou rutura do mesmo, o CHP pode solicitar um 

empréstimo a outro hospital através de contacto telefónico. Este empréstimo é registado e 

procede-se à sua restituição assim que possível. Do mesmo modo, podem ser solicitados 
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medicamentos pelos demais SF aos SF do CHP, sendo concedidos quando o stock assim 

o permite. 

3.1.2. Receção de Medicamentos 

Uma vez realizada a requisição dos medicamentos ao fornecedor, é na receção que 

se realiza a entrada do medicamento após validação. 

Deste modo, é confirmado se a mercadoria recebida está de acordo com a guia de 

remessa e com a nota de encomenda. Verifica-se também a integridade das embalagens, 

o prazo de validade e o lote. O prazo de validade deverá ser superior a 6 meses, ou, caso 

contrário, poderá ser inferior mas salvaguardada a sua troca pelo fornecedor. Ao nível da 

receção deve ser dada prioridade aos produtos que necessitam de refrigeração10. 

Os medicamentos Hemoderivados, Dispositivos Médicos e demais matérias-primas 

devem ser acompanhadas pelos respetivos impressos ou certificados de autorização10: 

 Medicamentos Hemoderivados: deve ser confirmada a presença de um 

Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) emitido pelo 

INFARMED. Este deve ser, posteriormente, digitalizado e arquivado 

informaticamente; 

 Dispositivos Médicos: deve ser verificada a presença da marcação “CE”, e, 

em seguida, arquivar os respetivos certificados; 

 Matérias-Primas: devem ser acompanhadas de um Boletim de Análise que 

comprove a qualidade do lote. Uma vez feita a verificação, este é enviado 

para o setor de Produção, onde se procede à comprovação da conformidade 

do mesmo. 

Os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos são da responsabilidade do 

farmacêutico e são rececionados e, posteriormente, armazenados numa sala própria com 

acesso limitado. 

As não conformidades encontradas durante este processo de verificação devem 

ser, devidamente, registadas e comunicadas para decisão posterior. Após a receção e 

validação das encomendas, a documentação é enviada para o Serviço de 

Aprovisionamento para se dar entrada do produto no GHAF10.  

3.1.3. Armazenamento de Medicamentos 

O armazenamento dos medicamentos e demais produtos farmacêuticos é 

organizado no APF em corredores ordenados por ordem alfabética de acordo com a 

Denominação Comum Internacional (DCI). Os medicamentos são conservados nas 

condições adequadas de luminosidade, temperatura e humidade, sendo estas últimas 
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monitorizadas por um sistema de controlo e registo automáticos de funcionamento 

contínuo10. 

De forma a garantir o bom funcionamento do APF, os produtos encontram-se 

organizados em locais próprios, de acordo com a sua categoria10: 

 Colírios, pomadas oftálmicas, gotas auriculares, soluções nasais, 

medicamentos manipulados, antídotos e agentes de contraste radiológico 

são armazenados num corredor exclusivo; 

 Material de penso e produtos de nutrição artificial são armazenados num 

outro corredor; 

 A Unidade de Farmácia Ambulatório (UFA) possui um corredor próprio 

destinado a produtos que lhe são exclusivos e que, por motivos de espaço, 

não podem ser lá armazenados; 

 Produtos de grande volume possuem uma localização própria, de forma a 

rentabilizar o espaço físico existente; 

 Produtos de frio são armazenados na câmara frigorífica de modo a garantir 

as condições adequadas de temperatura; 

Transversalmente a todos os medicamentos, aplicam-se os princípios de 

armazenamento First Expired, First Out10. 

3.2. Farmacotecnia 

A Farmacotecnia é o sector dos SF onde é efetuada a preparação de formulações 

de medicamentos necessários ao hospital e que, ou por não se encontrarem disponíveis 

no mercado, ou por ser mais vantajosa a sua preparação em contexto hospitalar, são 

preparados in locus11. 

A preparação dos medicamentos manipulados obedece às Boas Práticas de 

Fabrico de Medicamentos Manipulados, que constam na Portaria n.º 594/2004 de 2 junho12.  

O setor da Produção do CHP encontra-se destinado à preparação de formas 

farmacêuticas estéreis e não estéreis, sendo estas preparadas em diferentes locais.  

3.2.1. Produção de Estéreis 

De acordo com a United States Pharmacopeia (USP), a esterilidade de um produto 

é assegurada quando há completa ausência de microrganismos. Como tal, a garantia de 

esterilidade só pode ser estabelecida através da utilização de condições adequadas 

aquando a sua preparação e processamento posterior13. 

3.2.1.1. Instalações, Normas e Procedimentos 

Ao nível da produção de estéreis, existem diferentes salas onde se verificam 

condições de assepsia diferentes: sala negra, sala cinzenta e sala branca. As condições 
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de assepsia vão aumentando à medida que vamos percorrendo as diferentes salas, 

verificando-se, concomitantemente, um aumento da pressão6. 

Para garantir a esterilidade do local de trabalho, os operadores envolvidos devem, 

igualmente, adotar procedimentos que permitam que a mesma seja mantida14: 

 Os operadores devem calçar os protetores de calçado à medida que entram 

na sala cinzenta; 

 Nesta mesma sala, os operadores devem fazer uma lavagem das mãos, 

colocar a touca e a máscara, vestir a bata, desinfetar as mãos e colocar 

luvas de látex esterilizadas. Neste ponto o operador está pronto a entrar na 

sala branca; 

 Uma vez na câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLv), deve-se procurar 

evitar tocar em qualquer material exterior a esta. Caso o mesmo aconteça, 

deve-se proceder à desinfeção das mãos enluvadas.  

Todas as preparações que exigem técnica assética são, então, manipuladas na 

CFLv, contida numa sala com pressão positiva, de modo a, simultaneamente, minimizar a 

contaminação do produto e a manter a segurança do operador14. A limpeza do local, no 

início e final de cada sessão de trabalho, é, também, essencial para evitar a contaminação 

das preparações14. 

3.2.1.2. Ordem de Preparação 

Após validação das prescrições médicas pelo farmacêutico, este é responsável por 

elaborar uma Ordem de Preparação. Esta possui toda a informação relativa ao 

medicamento a preparar, nomeadamente, as matérias-primas, formulação e procedimento 

para executar a mesma15,16. No Anexo IV e no Anexo V encontram-se uma Ordem de 

Preparação para Estéreis e Nutrição Parentérica, respetivamente. 

Esta Ordem de Preparação, bem como as matérias-primas são fornecidas aos 

operadores dentro da sala branca através do transfer, servindo-lhes como um guia de 

trabalho14,15. De salientar que, antes de serem introduzidos na CFLv, todas as matérias-

primas e material de trabalho devem ser pulverizados com álcool etílico a 70º e 

desacondicionados no seu interior, sem que haja contacto da embalagem secundária com 

as superfícies estéreis14. 

As atividades mais frequentemente realizadas em ambiente estéril consistem no 

fracionamento, concentração ou diluição de colírios ou injetáveis, bem como a preparação 

de bolsas para nutrição parentérica. 

As bolsas de nutrição parentérica são compostas por duas soluções: a solução I 

que contém glucose (em diferentes concentrações), aminoácidos, oligoelementos e 

vitaminas hidrossolúveis; a solução II contém lípidos e vitaminas lipossolúveis. As 
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quantidades de macronutrientes são preparadas pelo farmacêutico, ficando ao encargo do 

técnico a preparação dos micronutrientes. Posteriormente, estes são acrescentados à 

respetiva bolsa ou seringa pelo farmacêutico. Finalmente, é realizado um controlo 

organolético da cor, partículas em suspensão e ausência de ar, bem como um controlo 

gravimétrico do peso17. As soluções preparadas são, então, acondicionadas 

separadamente numa embalagem primária18. 

Uma vez concluída a formulação, cabe aos operadores rotular e acondicionar as 

preparações numa embalagem secundária, e se necessário, com proteção da luz. É, ainda, 

da responsabilidade do farmacêutico a verificação, de acordo com a Ordem de Preparação, 

do lote final obtido, verificando se se cumprem os requisitos necessários à sua 

conformidade15. 

Diariamente é feito um controlo microbiológico aquando da primeira e última 

preparação. Adicionalmente, a primeira e última bolsa de nutrição parentérica do dia são 

também controladas, seguindo as amostras para o Serviço de Microbiologia do CHP15. 

A requisição de produtos estéreis é realizada através do GHAF ou do respetivo 

Kanban. 

3.2.2. Produção de Não Estéreis 

À semelhança das preparações estéreis, a requisição de produtos não estéreis é 

despoletada por um pedido através do GHAF ou Kanban. Após receção deste mesmo 

pedido, cabe ao farmacêutico a emissão da Ordem de Preparação (Anexo VI) e do 

respetivo rótulo. Nesta, devem ser registadas as matérias-primas utilizadas, bem como o 

respetivo lote, laboratório e prazo de validade e, caso seja necessário, os cálculos 

efetuados. Cabe ao TDT a preparação destes produtos manipulados. Este processo é 

supervisionado pelo farmacêutico, sendo este último o responsável pela validação do 

produto final19. 

Após a obtenção do manipulado, deve-se proceder ao débito das matérias-primas 

utilizadas bem como à sua inserção com a devida composição no sistema. Adicionalmente, 

é também efetuado o registo manual em impresso próprio. Por fim, realiza-se a 

transferência para os diferentes setores.  

Cabe ao TDT o controlo das matérias-primas, avaliando as condições de receção 

das mesmas (estado da embalagem, prazo de validade e conteúdo do rótulo). O Certificado 

de Análise é também verificado, sendo arquivado neste local. Atingindo o ponto de 

encomenda, o respetivo pedido segue para o farmacêutico responsável pelo APF para a 

sua aquisição20. 

Nesta secção são produzidos papéis, loções, cremes, pastas, pomadas, soluções 

e suspensões que se destinam a satisfazer as necessidades do CHP21–27. Estas 
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preparações são, posteriormente, encaminhadas para a UFA, Distribuição Individual Diária 

em Dose Unitária (DIDDU) ou APF, que gerem o seu armazenamento e posterior 

distribuição. 

3.2.3. Fracionamento e Reembalagem 

De modo a alcançar uma terapêutica individualizada, tem-se procurado, através de 

vários processos, a obtenção de medicação apropriada a cada doente, tornando a 

prestação de cuidados de saúde cada vez mais centralizadas neste. 

Os processos de fracionamento e reembalagem permitem obter medicamentos em 

dosagens que não estão comercializadas, de uma forma individualizada, reduzindo o 

tempo dispensado pelos enfermeiros na preparação e administração dos medicamentos, 

assim como os riscos associados à manipulação. Desta forma, é possível a administração 

de medicamentos de uma forma rápida, cómoda e segura6.  

Em casos particulares, o fracionamento e reembalagem de medicamentos constitui 

uma ferramenta fundamental na gestão racional de stocks, no controlo de custos e na 

minimização de desperdícios6. 

Compete ao farmacêutico definir os procedimentos adotados no processo de 

fracionamento. Estes devem garantir a integridade da forma farmacêutica e o mecanismo 

de libertação do princípio ativo. Deve ser tomada em consideração a segurança associada 

a esta manipulação, sendo que não pode existir risco físico-químico e/ou biológico 

associado à substância ativa28. 

Neste local é efetuado o fracionamento de comprimidos, pós e líquidos, tendo o 

cuidado de se garantir a identificação do medicamento através da DCI, nome comercial, 

dose, lote, data de validade e lote do medicamento de origem28,29. De modo a garantir a 

qualidade do produto fracionado, são efetuados ensaios de controlo de qualidade que 

consistem no controlo do peso e de verificação do produto final, através do controlo visual 

da integridade da parte fracionada30. 

Relativamente ao reembalamento, os equipamentos garantem as condições de 

segurança exigidas, assim como a identificação correta dos medicamentos6. 

3.2.4. Unidade de Farmácia Oncológica 

O cancro é um grupo de doenças caracterizado por uma proliferação anormal de 

células e continua a ser responsável por um número muito elevado de mortos anualmente 

em todo o mundo. Como tal, o diagnóstico precoce, procedido pelo adequado tratamento 

contribuem para a diminuição da mortalidade associada a esta patologia31.  



 

1 0  

 Parte I – O Centro Hospitalar do Porto e os Serviços Farmacêuticos 

O CHP através da sua Comissão de Coordenação Oncológica define a estratégia 

de diagnóstico e terapêutica relativa a casos clínicos oncológicos, estabelecendo normas 

para o seu tratamento32. 

3.2.4.1. Instalações, Normas e Procedimentos 

A preparação dos fármacos citotóxicos (CTX) utilizados no tratamento do cancro é 

realizada na UFO. Esta encontra-se localizada no edifício Dr. Luís de Carvalho junto ao 

Hospital de Dia, uma vez que é o local onde se realiza a administração destas preparações. 

A equipa da UFO é constituída por dois Farmacêuticos e dois TDTs.  

Esta unidade divide-se em três áreas: sala negra, sala cinzenta e a sala branca33,34: 

 A sala negra é o local de armazenamento dos produtos CTX. Encontram-se 

armazenados em armários e em frigoríficos por ordem alfabética de DCI. É 

nesta zona que se procede à receção e validação de prescrições médicas, 

elaboração dos rótulos e à emissão das ordens de preparação; 

 Na sala cinzenta procede-se à lavagem e desinfeção das mãos. Neste 

mesmo local, adotam-se os procedimentos de segurança referentes aos 

operadores, nomeadamente, a utilização de uma proteção para o calçado, 

touca, máscara, óculos, bata reforçada de baixa permeabilidade e um par 

de luvas de látex esterilizadas; 

 A sala branca corresponde ao local de manipulação. É uma sala limpa com 

uma CFLv, a qual apresenta pressão negativa de forma a proteger o meio 

ambiente, não havendo passagem de partículas para o exterior da sala. 

Neste local, o TDT responsável pela manipulação coloca adicionalmente um 

par de luvas de nitrilo. 

3.2.4.2. Validação e Preparação 

O procedimento a adotar na UFO é apoiado por uma aplicação informática, o 

Sistema de Apoio ao Médico (SAM), pelo GHAF e pelo SI_UFO. 

Aquando da chegada do paciente ao CHP, o enfermeiro responsável, através do 

programa SAM, dá indicação da presença do mesmo. Posteriormente, verificadas as 

condições para a realização do ciclo de quimioterapia, o enfermeiro atribui uma “luz verde”, 

tanto no SAM como no GHAF35.  

Posto isto, o doente encontra-se preparado para efetuar a quimioterapia, sendo a 

prescrição médica validada pelo farmacêutico. Para validar a prescrição médica, o 

farmacêutico deve confirmar a dose, os dados antropométricos do doente, o diagnóstico, 

o protocolo utilizado, a diluição, o tempo de perfusão e os intervalos entre os ciclos de 
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quimioterapia. Do mesmo modo, fica a cargo do farmacêutico a emissão das Ordens de 

Preparação, a impressão dos rótulos e o débito no respetivo Centro de Custo35. 

Juntamente com os rótulos, segue o material necessário à preparação através do 

transfer. A preparação é realizada na CFLv na sala branca por um TDT sendo apoiado por 

um outro técnico. Este último procede ainda à conferência das preparações e à rotulagem 

e proteção da luz, caso necessário35. 

Uma vez realizada a preparação, o farmacêutico procede à libertação do lote 

correspondente, no qual deve constar as iniciais de quem preparou e de quem validou a 

preparação35. 

Os Protocolos de Quimioterapia efetuados no CHP são fundamentados em 

esquemas reconhecidos internacionalmente. A dose prescrita para cada CTX é adaptada 

à superfície corporal, peso ou área sob a curva (AUC) de cada doente. Em certos casos, 

fruto de um comprometimento da função renal ou hepática, mielossupressão ou toxicidade, 

a dose pode ser ajustada ao doente. Na UFO são também dispensados fármacos 

adjuvantes da terapêutica, como imunoglobulinas e antieméticos35. 

Existem ainda prescrições que são efetuadas em suporte manual. Desta forma, 

recorre-se a uma aplicação informática desenvolvida pelos SF, o SI_UFO, que permite 

organizar a terapêutica medicamentosa de cada paciente. Após a receção da prescrição 

manual (impresso verde se o doente está internado ou impresso cor-de-rosa se o doente 

está em regime de ambulatório), o farmacêutico procede à sua inserção no sistema, 

emitindo a respetiva ordem de preparação e imprimindo os rótulos35. 

Existe ainda um gabinete nesta unidade onde são preparadas as atividades a 

desenvolver no dia posterior. Fico ao cargo do segundo farmacêutico destacado para a 

UFO, a preparação da lista de doentes com sessão agendada para o dia seguinte. Para 

tal, obtém-se uma lista dos doentes através do SAM, descriminando-se aqueles destinados 

a este serviço35. 

O controlo dos stocks na UFO, à semelhança das restantes unidades, é gerida pelo 

sistema Kanbans36. 

3.3. Distribuição 

Um dos principais objetivos da Farmácia Hospitalar é a distribuição de 

medicamentos e produtos de saúde. Esta distribuição tem como objetivo garantir o 

cumprimento da prescrição, racionalizar a distribuição e garantir a administração correta 

do medicamento. Procura ainda diminuir os erros relacionados com a medicação, 

monitorizar a terapêutica, reduzir o tempo de enfermaria dedicado à manipulação dos 

medicamentos e racionalizar os custos com a terapêutica6. 
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Assim, tornou-se necessário dividir a Distribuição em Distribuição de Regime de 

Ambulatório e em Regime de Internamento. Os medicamentos sujeitos a controlo especial 

apresentam uma distribuição distinta e são abordados em tópico próprio. 

3.3.1. Distribuição em Regime de Ambulatório  

No âmbito da política do medicamento e do acesso à prestação de cuidados de 

saúde, o SNS assegura a dispensa de medicamentos a título gratuito em regime de 

ambulatório nas farmácias hospitalares em situações especiais devidamente 

regulamentadas37. 

A Distribuição em Regime de Ambulatório é assegurada pelos farmacêuticos na 

UFA e resulta da necessidade de haver um maior controlo e vigilância em determinadas 

terapêuticas, da necessidade de assegurar a adesão dos doentes à terapêutica e também 

pelo facto de a comparticipação de certos medicamentos só ser a 100% se forem 

dispensados pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares6. 

Com isto, permite-se obter uma redução dos custos relacionados com o 

internamento hospitalar, redução dos riscos inerentes a um internamento e a possibilidade 

do doente continuar o tratamento no seu ambiente familiar6. 

3.3.1.1. Unidade de Farmácia Ambulatório 

A UFA situa-se junto aos SF, tem contacto pelo exterior e funciona de segunda a 

sexta-feira das 9 horas às 17 horas. Apresenta uma sala de espera com um sistema de 

atendimento por senhas informatizado, de modo a facilitar a gestão do atendimento. 

Encontra-se também previsto o atendimento prioritário e preferencial. 

Apresenta uma sala com três balcões, devidamente identificados, onde é efetuado 

o atendimento ao público. Adicionalmente, possui um gabinete que possibilita o 

atendimento em situações que requerem maior privacidade ou em situações de maior 

afluência ao serviço. 

A organização dos medicamentos e demais produtos de saúde respeita regras 

próprias aplicadas nesta unidade. A maioria dos medicamentos encontram-se organizados 

em gavetas, agrupados por patologia e por ordem alfabética. Existem também câmaras 

frigoríficas para os medicamentos de frio e estantes para outros produtos, como os 

destinados à nutrição. 

À semelhança dos restantes setores, utiliza-se a metodologia Kanban para a gestão 

dos stocks. Na arrumação dos medicamentos, aqueles com prazo de validade mais curto, 

devem ser colocados à frente ou mais à direita dos restantes. 
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3.3.1.2. Prescrição Médica 

A prescrição médica, conforme descrito na lei, deve ser feita através de sistemas 

de prescrição eletrónica e respeitando as normas estabelecidas pelo CHP. O modelo em 

vigor neste estabelecimento encontra-se no Anexo VII.  

A maioria das prescrições médicas encontram-se submetidas na aplicação 

informática do Circuito do Medicamento no GHAF. Contudo, existem casos excecionais 

para os quais se utiliza a prescrição em papel, nomeadamente Nutrição, proveniente da 

especialidade de Gastroenterologia ou de Hemoderivados, impresso modelo n.º 1804 da 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), presente no Anexo VIII. 

Existem ainda casos de receitas externas ao hospital em que a UFA efetua a 

dispensa. Assim, torna-se necessário verificar a existência de receita médica com a vinheta 

do prescritor, carimbo ou vinheta do local de prescrição, identificação do número de 

certificação de registo na Direcção-Geral da Saúde (DGS) e a dispensa do medicamento 

deve estar registada em base de dados específica para o efeito. O procedimento varia 

conforme seja a primeira dispensa ou uma continuação da terapêutica38. 

3.3.1.3. Validação da Prescrição Médica 

Após apresentação e verificação da prescrição médica, torna-se necessário validar 

a mesma, antes da dispensação. Esta validação verifica se se cumprem as condições de 

acordo com os diplomas legais, autorizações da Direção Clínica, do Conselho de 

Administração, CFT e Comissão de Ética para a Saúde (CES). 

No ato de validação são verificados critérios como se a prescrição foi elaborada de 

acordo com as normas estabelecidas e no modelo apropriado já referido, a identificação 

do doente, designação do medicamento por DCI, forma farmacêutica, dose, frequência e 

via de administração, identificação da especialidade médica, data da próxima consulta, 

identificação do prescritor, identificação do Diploma legal a que obedece a prescrição ou 

caso necessário verificar nas deliberações da CFT se o doente está autorizado a receber 

a medicação8.  

3.3.1.4. Medicamentos Autorizados à Dispensa 

A dispensa de medicamentos pela farmácia de ambulatório ocorre nas seguintes 

situações: 

 Medicamentos cuja dispensa se encontra autorizada por diplomas legais; 

 Medicamentos cuja dispensa se encontra autorizada por diplomas legais 

mas com restrições impostas pelo CHP; 

 Medicamentos sem diplomas legais que autorizem a sua dispensa, mas com 

deliberações específicas autorizadas pelo Conselho de Administração do 
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CHP (como medicamentos para a hepatite B e hipertensão arterial 

pulmonar); 

 Medicamentos no âmbito de alta precoce; 

 Medicamentos sem diplomas legais ou deliberações específicas mas 

previamente sujeitos a autorização pela CFT8. 

3.3.1.5. Dispensa de Medicamentos 

Por critério de gestão de stocks e controlo racional de custos, a dispensa de 

medicamentos respeita algumas orientações, corretamente definidas na Instrução de 

Trabalho própria39: 

 Os medicamentos são disponibilizados até 3 meses quando o seu montante 

total é inferior a 100 euros ou 300 euros no caso de residentes fora do distrito 

do Porto; 

 Para montantes superiores a 100 euros, são fornecidos para 1 mês; 

 Os doentes transplantados renais ou hepáticos têm acesso à medicação até 

um prazo total de 3 meses.   

Durante a dispensa, e para alguns medicamentos sujeitos a maior controlo, de 

maneira a garantir uma melhor rastreabilidade do medicamento, são registados os lotes 

dispensados. 

Uma vez determinada a quantidade a dispensar, é também transmitida informação 

útil ao utente, como possíveis efeitos adversos, cuidados a ter com a conservação dos 

medicamentos, posologia e regras de manuseamento dos Dispositivos Médicos. Em casos 

específicos, é também necessário o fornecimento de material acessório à terapêutica como 

contentores de risco biológico e seringas. 

3.3.1.6. Venda de Medicamentos em Regime de Ambulatório  

Em situações excecionais o Ministério da Saúde pode autorizar que as farmácias 

hospitalares dispensem medicamentos ao público, estando estas situações devidamente 

definidas na lei40. 

Nestes casos a prova da inexistência do medicamento deve ser confirmada por 

carimbo de três diferentes farmácias e o preço de venda do medicamento deve ser o preço 

de custo do mesmo6. 

3.3.1.7. Devolução de Medicamentos 

Existem medicamentos dispensados pela UFA que, por alguma razão, deixaram de 

ser utilizados e, cumprindo certos requisitos, podem ser devolvidos.  

Após entrega, os medicamentos são colocados em local próprio para posterior 

confirmação. Compete ao farmacêutico analisar os medicamentos devolvidos e aceitar ou 
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rejeitar os mesmos. Os critérios de aceitação e rejeição encontram-se corretamente 

definidos nas instruções de trabalho41. 

3.3.2. Distribuição em Regime de Internamento:  

3.3.2.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

Através do conhecimento do perfil farmacoterapêutico dos doentes, é possível 

aumentar a segurança e a eficácia da terapêutica instituída, racionalizar os custos e reduzir 

os erros associados à dispensa. Deste modo, é possível a preparação de medicamentos e 

produtos farmacêuticos de uma forma individualizada, sem que seja necessária 

manipulação prévia significativa antes da administração6.  

A DIDDU é a responsável pela preparação e distribuição desta terapêutica 

individualizada a doentes internados e constitui um sistema fundamental no CdM. Este 

sistema aplica-se a todos os serviços do CHP, com exceção do Serviço de Urgência e 

Bloco Operatório42. 

Este sistema de distribuição é mais vantajoso, uma vez que se traduz num aumento 

da segurança da utilização do medicamento, melhor conhecimento do perfil 

farmacoterapêutico do doente, redução do risco de interações, racionalização da 

terapêutica, dedicação de mais tempo aos cuidados dos doentes, atribuição mais correta 

dos custos e numa diminuição do desperdício43. 

Os medicamentos são distribuídos apenas para um período de 24 horas, devido a 

possíveis alterações feitas às prescrições resultantes das visitas médicas. Contudo, ao 

sábado a medicação é preparada para 48 horas, uma vez que ao domingo não ocorrem 

visitas médicas, estando apenas presente um médico de urgência. 

De modo a garantir o correto e pleno funcionamento é fundamental uma cooperação 

entre farmacêuticos, técnicos, assistentes operacionais e mensageiros. 

3.3.2.1.1. Validação e Monitorização da Prescrição Médica  

O processo de prescrição médica é apoiado pelo sistema informático GHAF, 

através da aplicação Circuito do Medicamento. Através deste programa, o clínico prescreve 

os medicamentos para o utente, ficando ao encargo do farmacêutico a sua posterior 

validação43. 

De uma forma geral, a validação da prescrição médica é efetuada tendo em conta 

as características do doente, as características do medicamento, o FHNM e a sua Adenda 

e as Deliberações da CFT43.  

Deste modo, a prescrição deve apresentar os seguintes elementos: identificação do 

doente (nome, número do processo, serviço e número da cama), designação do 

medicamento por DCI, forma farmacêutica, dose, frequência, via de administração, a 
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duração do tratamento, data e hora da administração e identificação do médico prescritor. 

É também aconselhável estarem indicadas outras informações que possam facilitar a 

validação da mesma, como a idade, dados antropométricos do doente, outras patologias 

concomitantes, resultados de exames complementares e ainda o diagnóstico. Este tipo de 

informação torna-se fulcral na correta validação da prescrição médica efetuada43. 

No processo de validação e monotorização da prescrição médica, o farmacêutico 

acompanha o perfil farmacoterapêutico e monitoriza parâmetros analíticos com o objetivo 

de verificar se a farmacoterapêutica instituída é adequada. No caso de ser detetada alguma 

inconformidade, compete ao farmacêutico intervir na terapêutica do doente43.  

Sempre que é necessário intervir na farmacoterapia do doente de modo a prevenir 

ou detetar Problemas Relacionadas com os Medicamentos (PRM) esta deve ser registada 

no campo “Observações da Farmácia”, e posteriormente impressa e arquivada. Quando a 

prescrição é efetuada manualmente, é registada a intervenção no impresso próprio43. 

Desta feita, será possível prevenir Resultados Negativos associados à Medicação (RNM).  

Ao longo do dia são efetuadas diversas prescrições médicas, sendo a validação 

gerida pelo farmacêutico. Dentro destas, é dada prioridade às prescrições urgentes. Estas 

devem ser aviadas num período máximo de 30 minutos no caso de se tratar de antídotos, 

primeiras tomas de antibióticos e medicamentos destinados ao Serviço de Urgência que 

não fazem parte do seu stock44. 

É também ao nível da DIDDU que são rececionadas as requisições de material de 

penso provenientes dos serviços de enfermaria, devendo estas vir em impresso próprio 

(Anexo IX). Este impresso possui uma validade de 8 dias e deve ser também validado pelo 

farmacêutico43. 

3.3.2.1.2. Preparação e Aviamento dos Medicamentos e 

Produtos Farmacêuticos 

Após a validação das prescrições, são emitidas listas de aviamento em horários 

predefinidos que contêm a informação necessária para que se consiga organizar a 

medicação diária de cada doente internado43.  

A medicação e demais produtos farmacêuticos encontram-se distribuídos de acordo 

com a sua rotação entre o Pharmapick®, as células de aviamento, as torres e pequenos 

módulos. Os produtos com maior rotatividade (referência A) encontram-se nas células de 

aviamento e no Pharmapick®. Os produtos de rotatividade intermédia (referência B) 

encontram-se na torre enquanto os produtos com baixa rotatividade (referência C), de 

utilização esporádica, em módulos, os quais são revistos semanalmente para evitar 

desperdícios45. 
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A preparação da medicação é da responsabilidade dos TDT que a preparam 

através de processos semiautomáticos ou manuais. Os produtos que não estão 

armazenados no Pharmapick® são referenciados numa lista à parte para que o técnico 

complete o aviamento de forma manual43. 

Método Semiautomático 

O Pharmapick® é um método semiautomático que permite otimizar o trabalho 

executado, por racionalizar o tempo dispensado nesta tarefa e por otimizar a gestão dos 

stocks existentes. No seu interior encontram-se diversas unidades de carga organizadas 

por produto46. A dispensa pode ser realizada por artigo ou por doente, sendo, geralmente, 

realizada por artigo, o que permite que esta tarefa seja realizada mais eficientemente. 

Existe um local destinado à reposição do stock do Pharmapick®, o supermercado, 

que possui um stock avançado de medicamentos e produtos farmacêuticos de maior 

consumo45.  

Método Manual 

O método manual de preparação da medicação baseia-se no aviamento desta a 

partir dos diferentes locais em que se encontram. Conforme explicado anteriormente, a 

medicação poderá estar distribuída entre as células de aviamento, a torre, e os pequenos 

módulos, contendo as referências A, B e C, respetivamente. Existem ainda outros 

medicamentos e produtos farmacêuticos que são objeto deste tipo de aviamento, 

nomeadamente material de penso, nutrição entérica e parentérica, soluções orais, 

fármacos de uso tópico e medicação de frio que se encontram armazenados em estantes 

e câmaras frigoríficas. Em todas estas unidades, os medicamentos são organizados por 

ordem alfabética, estando identificados por DCI, forma farmacêutica, dosagem e 

apresentação45.  

Uma vez preparada a medicação, esta é colocada em cassetes de unidose que se 

encontram em carros de transporte. Estas cassetes estão identificadas com o nome do 

doente a que a medicação de destina e o número da cama onde este se encontra. Cada 

um dos carros de transporte é destinado a um ou mais serviços, de acordo com rotas pré-

estabelecidas. Os medicamentos de frio são os últimos a ser preparados e são 

transportados numa mala térmica, juntamente com as cassetes de unidose, de modo a não 

quebrar a cadeia de frio47. 

De referir ainda que durante o período em que é preparada a medicação podem 

existir altas médicas, novos internamentos e transferência de doentes para outros serviços. 

Assim é possível existirem alterações nas prescrições iniciais. Deste modo é emitida uma 

listagem de diferenças, sendo necessário proceder a um ajuste da medicação antes de ser 

enviada43. 
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3.3.2.1.3. Resposta a pedidos de informação sobre 

medicamentos: 

Dadas as suas competências, é da responsabilidade do farmacêutico transmitir as 

informações solicitadas pelos restantes profissionais de saúde relativamente aos 

medicamentos e demais produtos farmacêuticos. Esta deve ser transmitida de uma forma 

rápida, objetiva, completa e precisa48. 

Devido à complexidade dos novos medicamentos e ao surgimento de novas 

moléculas, torna-se premente que exista à disposição do farmacêutico hospitalar diversas 

fontes que permitam o acesso à informação de um modo rápido e eficaz. Assim, fontes 

como Manuais de Apoio (como o Drugs, o FHNM, ou o Prontuário Terapêutico); revistas 

profissionais farmacêuticas e médicas ou computador com acesso à internet são 

ferramentas essenciais na prestação de informações aos demais intervenientes no 

processo do uso do medicamento6. 

Todas as informações a perguntas efetuadas devem ser registadas no impresso 

“Resposta a Pedidos de Informação sobre Medicamentos”48. 

3.3.2.2. Distribuição Clássica 

Existem stocks de medicamentos e produtos farmacêuticos ao nível de vários 

serviços do CHP que são fixos, e foram previamente definidos pelos farmacêuticos, 

enfermeiros e médicos dos respetivos serviços clínicos6. 

A Distribuição Clássica baseia-se no fornecimento de medicamentos em 

quantidades previamente estabelecidas e por um determinado período de tempo. Os 

pedidos de reposição de stocks podem ser feitos eletronicamente ou recorrendo a sistemas 

manuais49. A distribuição pode ser realizada por três processos diferentes49: 

 Hospital Logistic System (HLS): há uma troca de gavetas vazias por gavetas 

cheias; 

 Sistema de Kanbans: os medicamentos são embalados numa caixa, 

identificada com o nome do serviço a que se destina, a qual contém no seu 

interior, para além da medicação pedida, uma guia de remessa; 

 Pyxis: trata-se de um dispositivo semiautomático presente nos Cuidados 

Intensivos e nos Blocos Operatórios que permite um acesso rápido à 

medicação. 

A distribuição clássica dos medicamentos e demais produtos farmacêuticos possui 

circuitos bem definidos, fornecendo os medicamentos para reposição dos stocks existentes 

ao nível das farmácias satélite do CHP como o CMIN, HJU, UFO, UFA e todos os serviços 

Clínicos50. 
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3.3.3. Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

Existem Grupos Farmacoterapêuticos que requerem um controlo especial. Incluem-

se nestes os Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes, os Hemoderivados, os Anti-

Infeciosos e os Antídotos. 

Estes medicamentos são substâncias extremamente importantes no contexto 

clínico e as suas propriedades, desde que usadas de forma correta, podem trazer 

benefícios terapêuticos a um número alargado de situações de doença. A limitação da sua 

utilização pretende garantir a salvaguarda da saúde pública e, principalmente, do utilizador.  

A prescrição destes é efetuada manualmente em impresso próprio, sendo 

armazenada por um período de tempo estipulado. 

3.3.3.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos exercem uma ação ao nível do 

Sistema Nervoso Central. Provocam uma alteração das suas funções, conduzindo 

facilmente a tolerância, dependência física ou psíquica e sintomas de privação51. 

A sua prescrição é feita em modelos próprios, Modelo n.º 1509 da INCM (Anexo 

X), onde são indicados o medicamento por DCI e o nome do utente a que se destina. Este 

deve ser assinado pelo médico prescritor. Por fim, deve apresentar o carimbo do centro de 

custo, identificando o serviço no qual será debitada a medicação52. 

Compete ao farmacêutico a avaliação, débito e preparação da medicação. Os 

Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos encontram-se armazenados numa zona 

específica do APF, com acesso restrito.  

A medicação pretendida é colocada dentro de cassetes específicas devidamente 

fechadas, de modo a garantir que a medicação não é extraviada. Juntamente com esta, é 

enviado um impresso que deve ser assinado pelo enfermeiro aquando da receção52. 

3.3.3.2. Hemoderivados 

Os Hemoderivados são medicamentos derivados do sangue ou plasma humano. A 

sua prescrição é efetuada em modelo próprio, já previamente referido, e possui uma 

validade de 24 horas43.  

Devido à sua variabilidade, enquanto produtos de origem biológica, dispõem de um 

CAUL, que conforme o nome indica, é atribuído a cada lote. Cabe ao farmacêutico, 

aquando do preenchimento do modelo de requisição, o registo do lote, fornecedor e 

respetivo CAUL, pretendendo-se com isto garantir a rastreabilidade do mesmo43. 

Cada requisição possui duas vias, sendo uma armazenada nos SF e a outra no 

respetivo Serviço Clínico. Estas são armazenadas durante 50 anos de modo a ser possível, 
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em caso de necessidade futura, o contacto com o doente que usufruiu deste 

medicamento43. 

De modo a diminuir a possibilidade de erro aquando da administração, as 

embalagens são rotuladas identificando-se o nome do doente, o número do processo e o 

respetivo serviço. 

3.3.3.3. Anti-infeciosos 

Os medicamentos anti-infeciosos, como o nome indica, destinam-se a ser utilizados 

no tratamento de doenças infeciosas. Incluem-se neste grupo os medicamentos 

antibacterianos, antifúngicos, antivíricos e antiparasitários. A prescrição destes pode ser 

efetuada através do GHAF ou manualmente, em impresso próprio, no caso do serviço não 

apresentar DIDDU. Esta prescrição tem a validade de 7 dias43. 

3.3.3.4. Antídotos 

Os Antídotos são substâncias ou misturas que se destinam a atenuar ou neutralizar 

os efeitos de outras com características tóxicas53. A prescrição de antídotos deve também 

ser realizada em impresso próprio ou de forma eletrónica no sistema informático43. 

3.4.  Investigação e Desenvolvimento: Ensaios Clínicos 

Para que um novo medicamento humano seja aprovado e possa entrar no mercado, 

este tem de ser submetido a uma série de procedimentos controlados que permitam avaliar 

a sua qualidade, segurança e eficácia. Inicialmente, o novo medicamento é submetido a 

testes pré-clínicos que incluem ensaios em laboratório e em animais. Posteriormente, e se 

houver garantia de segurança, a nova molécula entrará na fase clínica, onde o 

medicamento é experimentado em seres humanos e na qual se inserem os ensaios 

clínicos54. 

Os ensaios clínicos podem ser definidos como "qualquer investigação conduzida no 

ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros 

efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os 

efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, 

a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, 

a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia"55. 

3.4.1. Características dos Ensaios Clínicos 

Os ensaios podem ser classificados quanto a diferentes características, como a sua 

finalidade, a metodologia utilizada, o número de centros intervenientes, o processo de 

aleatorização e o desenho do estudo56. 
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Em relação à sua finalidade, distinguem-se quatro diferentes fases. Na Fase I, o 

medicamento começa por ser experimentado num pequeno grupo de pessoas saudáveis, 

no sentido de avaliar a segurança, farmacocinética e farmacodinâmica do mesmo. Uma 

vez verificada a segurança e apresentando farmacocinética e farmacodinâmica 

adequadas, segue para experimentação em indivíduos doentes, estudando-se o seu 

impacto no organismo e na doença através de exames clínicos e laboratoriais: na Fase II 

determina-se a dose terapêutica a utilizar e verificam-se os demais critérios de segurança; 

na Fase III avalia-se, sobretudo, a sua eficácia54. Os ensaios de Fase IV são realizados 

após o medicamento obter a sua Autorização de Introdução no Mercado (AIM), sendo feitos 

pós-comercialização e considerados estudos de Farmacovigilância54. Na Figura 1 

encontram-se representadas as diferentes fases dos ensaios clínicos. 

 

 

Figura 1 - Ensaios Clínicos 

Transversalmente a todo o processo, os Ensaios Clínicos devem realizar-se 

conforme requisitos de qualidade reconhecidos internacionalmente, estando estes 

descritos nas Boas Práticas Clínicas56. 

3.4.2. Principais Intervenientes de um Ensaio Clínico  

A investigação e desenvolvimento de um novo fármaco requer esforços conjuntos 

de vários intervenientes, com vista à obtenção da sua AIM e consequente comercialização. 

A este nível, podemos identificar vários intervenientes como o promotor, autoridades 

reguladoras e os centros de ensaios. 

O promotor é o responsável pela conceção, realização, gestão e financiamento de 

um Ensaio Clínico cabendo a este a solicitação da aprovação às entidades reguladoras. 

Para que seja possível a realização de um Ensaio Clínico, em Portugal e mais 

concretamente, no CHP, é necessária uma autorização do INFARMED, da Comissão de 

• 15 – 30 participantes;

• Voluntários saudáveis;

• Avaliação da 
segurança e 
tolerabilidade.

Fase 1

• < 100 participantes;

• Voluntários doentes;

• Avaliação da eficácia 
terapêutica, bem como 
da segurança e 
toxicidade;

• Seleção do regime 
terapêutico.

Fase 2

• 100 – 10000 
participantes;

• Voluntários doentes;

• Estudos comparativos, 
geralmente 
multicêntricos;

• Avaliação da 
segurança, eficácia e 
benefício terapêutico;

• Estudo do regime 
terapêutico.

Fase 3

• Vigilância Pós 
Marketing;

• Avaliação de 
interações 
medicamentosas 
adicionais, avaliação 
da dose-resposta e 
deteção de reações 
adversas.

Fase 4
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Ética para a Investigação Clínica (CEIC), da Comissão Nacional de Proteção de Dados 

(CNPD) e da CES a nível local54. 

A nível dos Centros de Ensaio verifica-se a existência de vários intervenientes como 

o Investigador, Monitor, Coordenador, sujeito de investigação ou participante e o 

Farmacêutico responsável, todos estes com responsabilidades devidamente definidas56. 

A UEC dos SF do CHP é o local responsável pela gestão dos medicamentos 

experimentais. 

3.4.3. Circuito Hospitalar do Medicamento em Investigação Clínica  

3.4.3.1. Unidade de Ensaios Clínicos 

A UEC dos SF do CHP é constituída por duas salas: uma destas possui um 

computador, armários de acesso restrito onde são arquivados os dossiers dos ensaios, e 

uma mesa de reuniões onde se realizam as visitas de iniciação e monitorização dos 

estudos; a segunda sala possui acesso restrito e é nesta que se procede ao 

armazenamento da medicação experimental em armários e em câmara frigorífica, sendo a 

temperatura e humidade controladas em ambos os espaços57. 

Esta unidade apresenta um papel fundamental no Circuito Hospitalar do 

Medicamento de Investigação Clínica, sendo o local onde se armazena, controla e 

dispensa o medicamento experimental. 

3.4.3.2. Procedimentos 

Cada Ensaio Clínico exige uma visita de pré-estudo. Esta é efetuada pelo promotor 

e consiste na avaliação dos possíveis centros de ensaios que possuem condições para a 

realização do mesmo. Uma vez verificado o cumprimento das condições necessárias à 

realização do ensaio, compete ao promotor recolher todas as autorizações das entidades 

regulamentares bem como da própria instituição, nomeadamente a nível da CES56. 

Quando um estudo é aprovado pela CES, o promotor do ensaio aciona uma reunião 

de início de estudo, onde é feita a apresentação do protocolo e onde se analisam as 

necessidades e procedimentos exigidos nesse ensaio. Nesta visita ocorre uma formação 

de toda a equipa envolvida nos procedimentos do mesmo57.  

Nesta visita é ainda entregue o dossier do ensaio, onde estão contidas todas as 

informações sobre o mesmo, nomeadamente informação sobre o fármaco em estudo, o 

protocolo do ensaio clínico, a brochura do investigador e vários documentos para registo 

de receção, dispensa e devolução de medicação57. Compete ao farmacêutico responsável 

garantir a existência neste dossier da documentação necessária à correta execução do 

mesmo. 
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Após a visita inicial e conhecidas as condições em que o estudo se vai realizar, é 

desenvolvido um procedimento normalizado de trabalho (SOP) com base no dossier 

entregue, onde se encontra um resumo das principais tarefas que aos SF concernem, bem 

como informações adicionais solicitadas ao promotor. Este documento visa garantir a 

qualidade e o cumprimento dos procedimentos a praticar56. 

Ao longo do desenvolvimento do Ensaio Clínico, o Centro de Estudo pode ser objeto 

de monitorização e auditoria. As visitas de monitorização são efetuadas periodicamente 

focando-se na informação do estudo que é essencial para a obtenção dos objetivos 

primários e secundários do ensaio. As visitas de auditoria pretendem garantir a proteção 

dos doentes envolvidos nos estudos e a qualidade e integridade dos dados recolhidos56. 

3.4.3.3. O Farmacêutico nos Ensaios Clínicos 

Ao longo da realização do Ensaio Clínico, compete ao farmacêutico responsável 

garantir a gestão das amostras em estudo, isto é, receção, armazenamento, preparação, 

dispensa e devoluções. Todos estes processos devem ser fortemente documentados, 

sendo esta informação arquivada no dossier da UEC dos SF. Compete ainda ao 

farmacêutico a prestação de informação ao doente57. 

Em praticamente todos os estudos, é o promotor que fornece a medicação para que 

possa ser administrada aos sujeitos de investigação do mesmo. Assim, aquando da 

receção das embalagens de medicação, estas devem ser abertas pelo farmacêutico 

responsável e deve ser registada a hora e data em que procedeu à sua abertura. É ainda 

necessário conferir a correta etiquetagem do medicamento, código, estado de conservação 

da medicação e das embalagens, quantidade, número de lote, prazo de validade e 

presença dos Certificados de Análise57. 

No caso de se tratar de medicamentos com necessidade de conservação a 

temperaturas específicas, a medicação deve-se fazer acompanhar de um dispositivo de 

registo de temperatura durante o transporte (Data logger), para que se possa garantir a 

integridade da medicação em causa. Este dispositivo fornece informação relativa à 

temperatura a que o medicamento foi sujeito, devendo esta informação ser comunicada ao 

promotor e arquivada no dossier do ensaio. Se ocorrer algum desvio de temperatura, este 

deve ser, igualmente, comunicado ao promotor e a medicação colocada sob quarentena, 

ficando-se a aguardar a comunicação do procedimento a adotar57. Após a validação da sua 

receção, a medicação é armazenada em local apropriado, na UEC. 

O pedido de dispensa é efetuado através de uma prescrição pelo investigador 

principal ou por outro médico autorizado, em modelo próprio (Anexo XI). Aquando da sua 

receção a nível da UEC, a prescrição é validada pelo farmacêutico. Caso esteja conforme, 

procede-se à dispensa da medicação correspondente ao doente, arquivando-se o registo 
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da saída da medicação juntamente com a prescrição. É também neste momento que se 

realiza a devolução das embalagens anteriormente dispensadas, contendo ou não 

medicação. Este processo é igualmente registado, sendo depois armazenadas as 

embalagens em local apropriado, para conferência e devolução ao promotor57. 

Devido à expiração do prazo de validade da medicação, surge, por vezes, a 

necessidade de proceder à re-etiquetagem da medicação em uso no Ensaio Clínico, 

quando é garantida uma extensão do prazo de validade da mesma. Esta pode ser feita 

localmente ou pelo promotor: no caso de ser feita a nível da UEC, o promotor deverá 

fornecer as novas etiquetas; quando fica ao cargo do promotor, a medicação é enviada 

para o armazém central, onde se procede à sua colocação57. 

3.4.3.4. Gestão e Registo de Informação 

A realização de Ensaios Clínicos em diferentes locais em várias partes do mundo 

torna difícil a gestão agregada da informação. Deste modo, surgiram ferramentas que 

possibilitaram a gestão da mesma. O Interactive Voice Response System (IVRS) e o 

Interactive Web Response System (IWRS) são ferramentas que permitem que os 

promotores e os demais intervenientes interajam, acedendo a um banco de dados, 

tornando mais fácil a implementação e desenvolvimento dos estudos. 

Estas ferramentas rapidamente tiveram grande aceitação, uma vez que 

possibilitam, entre outras tarefas, a randomização dos pacientes, a atribuição de 

medicação, a gestão do inventário e a elaboração de relatórios, apresentando resultados 

evidentes em otimização de tempo e de organização58. 

Não obstante, os Ensaios Clínicos devem ser fortemente documentados ao longo 

de todo o circuito do medicamento experimental, devendo esta informação estar 

organizada e atualizada. O Dossier utilizado pelos SF do CHP possui um índice próprio de 

modo a facilitar a consulta eficiente de qualquer informação.  

Uma vez terminado o estudo, a legislação portuguesa exige o arquivamento no 

Centro de Ensaio por um período de 5 anos após a conclusão do mesmo. Devido à 

existência de diferente legislação em vários países, a maioria dos promotores solicita o 

arquivamento desta documentação por um período de 15 anos, de modo a garantir a 

uniformização do procedimento dos estudos em todo o mundo57.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II – Atividades desenvolvidas 

nos Serviços Farmacêuticos  



 

2 6  

 Parte II – Atividades desenvolvidas nos Serviços Farmacêuticos 

1. Gestão de Empréstimos 

Como referido na Parte I deste Relatório, existem situações em que a aquisição de 

medicamentos e demais produtos farmacêuticos é realizada através da cedência de 

empréstimos. Estas situações são, geralmente, urgentes, pelo que não se torna viável a 

espera pelo fornecimento do distribuidor. Noutros casos, o fornecimento encontra-se 

mesmo em rutura, pelo que a única solução é obter um empréstimo de outros SF. O 

farmacêutico que se encontra destinado ao APF é, muitas vezes, confrontado com esta 

situação, sendo o responsável pela cedência ou obtenção dos mesmos.  

Dado o elevado número de empréstimos concedidos e obtidos ao longo dos meses, 

torna-se premente a existência de uma base de dados que possibilite a integração desta 

mesma informação. Deste modo, foi proposto que procedêssemos à realização desta Base 

de Dados, procurando integrar nesta todos os documentos que anteriormente se 

encontravam dispersos.  

Uma vez criada a Base de Dados, a partir das folhas de cálculo, foram formuladas 

automaticamente as respetivas Guias de Remessa e Rótulos. No Anexo XII encontram-se 

algumas figuras representativas desta Base de Dados. 

No nosso entendimento, a criação desta plataforma tornou-se uma mais-valia na 

gestão de toda a informação associada aos empréstimos, bem como na elaboração dos 

respetivos documentos. 

2. Índice Ambulatório 

O SNS assegura a dispensa de medicamentos a título gratuito em regime de 

ambulatório nas farmácias hospitalares em situações especiais devidamente 

regulamentadas37. Conforme explicado anteriormente, esta Distribuição é assegurada 

pelos farmacêuticos na UFA e constitui um momento importante no contacto com o utente, 

uma vez que permite o esclarecimento de dúvidas relacionadas com a patologia e 

terapêutica. 

Dado o elevado número de medicamentos e demais produtos farmacêuticos 

existentes, bem como a constante introdução de novas moléculas no mercado, torna-se 

complicada a gestão de toda a informação relativa aos medicamentos.  

Deste modo, procedemos à elaboração de uma lista para a UFA, onde constam 

todos os medicamentos existentes nela, o seu mecanismo de ação, critérios relacionados 

com a posologia e demais observações. Toda a informação foi obtida a partir do website 

da European Medicines Agency e dos Resumos das Características dos Medicamentos. 

No Anexo XIII encontra-se um exemplo do trabalho efetuado. 
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Pretende-se que esta lista seja uma ajuda útil para os próximos estagiários dos SF 

na contextualização com os fármacos da UFA, bem como para os farmacêuticos existentes 

no serviço no esclarecimento de alguma questão mais pormenorizada.  

3. Caso Clínico: Sinal de Trousseau 

Na sequência de uma prescrição e subsequente validação pelo Farmacêutico na 

DIDDU, foi proposta a realização de uma pequena pesquisa, de modo a compreender 

melhor o que seria o Sinal de Trousseau. 

No Anexo XIV encontra-se a pesquisa efetuada. 

4. Inibidores dos Recetores da Serotonina como Adjuvantes da Quimioterapia  

4.1. Contextualização 

O cancro é um grupo de doenças responsável por um elevado número de mortes 

em todo o mundo e um tratamento adequado contribui para a diminuição da mortalidade 

associada a esta patologia. O tratamento anticancerígeno divide-se entre a radioterapia, 

quimioterapia e a cirurgia31.  

Apesar do aparecimento de novas moléculas, os efeitos secundários associados ao 

tratamento do cancro continuam a persistir e são transversais a quase todas as classes de 

fármacos. As náuseas e os vómitos constituem algumas das reações adversas 

reconhecidas da quimioterapia e radioterapia, encontrando-se associadas a uma 

significativa deterioração da qualidade de vida dos pacientes59. 

As náuseas e os vómitos podem ser classificados quanto ao seu início, estando 

descritas na Tabela 160: 

Tabela 1 - Classificação das náuseas e vómitos 

Classificação Descrição 

Agudos Se ocorrerem nas primeiras 24 horas após o início do tratamento; 

Antecipatórios Se ocorrerem previamente a ciclos subsequentes; 

Tardios Após 24 horas da administração. 

 

Uma vez que a terapêutica adjuvante de muitos tratamentos anticancerígenos inclui 

a administração de antieméticos antagonistas dos recetores 5-HT3, foi-nos proposto que 

estudássemos esta classe de fármacos.  

4.2. Pesquisa  

O trato gastrointestinal possui, aproximadamente, 80% das reservas de serotonina. 

Como consequência da quimioterapia, ocorre a lesão das células a nível do trato 

gastrointestinal onde este neurotransmissor se encontra armazenado, provocando a 
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libertação de grandes quantidades desta substância. A serotonina vai assim ligar-se aos 

recetores presentes nos nervos vagais eferentes, os recetores 5-HT3, estimulando o centro 

do vómito, ou diretamente o chemoreceptor trigger zone, localizado na área postrema do 

cérebro, promovendo assim as náuseas e os vómitos61. 

Deste modo, o bloqueio dos recetores 5-HT3 com antagonistas pode prevenir as 

náuseas e os vómitos induzidos pela quimioterapia, pelo que o controlo eficaz da emése 

aguda é fundamental para a prevenção da emése tardia e da emése antecipatória62. 

Existem diversas moléculas com atividade antagonista dos recetores 5-HT3, 

diferindo na estrutura molecular, afinidade para o recetor e duração da ação e encontram-

se representadas na Tabela 261. 

Tabela 2 - Inibidores dos recetores 5-HT3 

Inibidores dos recetores da 5-HT3 

1ª Geração 

Ondasteron 

Granisetron 

Dolasetron 

Emése aguda 

2ª Geração Palonosetron Emése tardia 

 

No Anexo XV encontram-se sintetizadas informações para cada um dos fármacos 

apresentados, nomeadamente a forma farmacêutica, via de administração, indicações 

terapêuticas e posologia. 



 

 

 

 Relatório de Estágio Profissionalizante 

Conclusão 

O fim do estágio nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto 

assinala também o final do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e fazendo um 

balanço destes dois meses, consideramos que esta oportunidade foi uma mais-valia na 

nossa formação.  

Apesar da Farmácia Hospitalar representar a segunda maior área de distribuição 

dos farmacêuticos em Portugal, a realidade deste profissional no contexto hospitalar era, 

para nós, desconhecida. Deste modo, a possibilidade de ter contacto com os vários setores 

de atividade dos Serviços Farmacêuticas ao longo do Circuito do Medicamento permitiu-

nos adquirir diversas competências importantes para o nosso futuro. 

Em relação ao Armazém de Produtos Farmacêuticos adquirimos competências na 

gestão de stocks, nomeadamente na receção e verificação de mercadorias e posterior 

armazenamento, na distribuição clássica, quer por sistema Kanban, quer através do Pyxis 

e na obtenção e cedência de empréstimos de medicamentos. 

No que toca à Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, foi importante para 

percebermos a importância do farmacêutico no Circuito do Medicamento, nomeadamente 

como prestador de informação aos demais intervenientes. Pudemos experienciar a 

validação das prescrições médicas, quer informáticas, quer manuais, a emissão de listas 

de aviamento, a prescrição de Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes, material de 

penso, Antídotos e Hemoderivados e ainda a análise de casos clínicos. 

A Unidade de Farmácia Ambulatório foi uma oportunidade de contactarmos com os 

utentes, tendo procedido à dispensa de medicação, sob supervisão dos demais 

farmacêuticos. Adquirimos também competências na gestão dos medicamentos e demais 

produtos farmacêuticos a nível desta unidade como a sua reposição, organização, 

conferência de prazos de validade e devoluções. 

A passagem pela Unidade de Farmácia Oncológica traduziu-se, essencialmente, 

numa oportunidade para compreendermos o funcionamento dos Hospitais de Dia ligados 

à oncologia. Foi possível verificar que, associados ao tratamento do cancro, estão 

envolvidos uma série de procedimentos, estando estes baseados em protocolos 

relacionados com o tipo e estadio do mesmo. Assim, neste setor, foi nos possível assistir 

à validação da prescrição médica e à preparação de citotóxicos. 

O setor da produção permitiu-nos acompanhar a preparação de medicamentos 

estéreis e não estéreis, bem como o procedimento a efetuar desde a sua requisição até à 

distribuição aos diferentes setores. A nível dos produtos não estéreis, aplicamos os nossos 

conhecimentos no âmbito da tecnologia farmacêutica, tendo preparado diversas 

formulações. Em relação à produção de estéreis, foi possível constatar o cuidadoso 
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procedimento adotado na preparação destes manipulados. De salientar ainda, o 

acompanhamento da produção de nutrição parentérica e de todo o preciosismo do seu 

controlo. 

Relativamente à Unidade de Ensaios Clínicos, foi evidente que se tratava de uma 

área não muito explorada ao longo do nosso Mestrado Integrado. Contudo, dada a 

importância dos novos medicamentos experimentais, consideramos primordial a aquisição 

de competências nesta área. Neste setor tivemos a oportunidade de compreender todo o 

procedimento que aos ensaios clínicos concerne. Pelo facto de termos assistido às visitas 

de pré-ensaio, iniciação e monitorização, assim como procedido à elaboração dos 

respetivos procedimentos normalizados de trabalho, foi possível tomarmos conhecimento 

das verdadeiras dimensões desta área. Ao longo da semana, pudemos ainda compreender 

as diferentes características dos estudos realizados através da leitura de diversos 

protocolos de ensaios clínicos que decorrem no CHP. Neste setor, acompanhamos, 

também, o circuito do medicamento experimental, desde a sua receção, armazenamento, 

dispensa e devolução bem como a validação da prescrição médica. 

 

Assim, é com um prazer enorme que concluímos o nosso percurso como 

estudantes das Ciências Farmacêuticas nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar 

do Porto, considerando que o estágio teve um impacto bastante positivo na consolidação 

de conhecimentos adquiridos ao longo do curso e no desenvolvimento de novas 

competências, fruto da experiência vivida no contexto hospitalar. Essencialmente, permitiu 

que contactássemos com outra perspetiva da profissão farmacêutica, compreendendo a 

importância da sua presença como especialista do medicamento e agente de promoção de 

saúde no ambiente hospitalar. 

 

“O papel do Farmacêutico no mundo é tão nobre quão vital.” 
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Anexo I – Organigrama do CHP 

 

Figura 2 - Organização do Centro Hospitalar do Porto4 
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Anexo II – Circuito do Medicamento 

 

 

Figura 3 - Circuito do Medicamento. Adaptado de6  
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Anexo III – Sistema Kanban 

 

Figura 4 - Exemplos de Kanbans 

  



 

3 8  

 Relatório de Estágio Profissionalizante 

Anexo IV – Ordem de Preparação de Estéreis 

 

Figura 5 - Exemplo de Ordem de Preparação de Estéreis 
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Anexo V – Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica 

 

Figura 6 – Exemplo de Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica 
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Anexo VI – Ordem de Preparação de Não Estéreis 

 

Figura 7 - Exemplo de Ordem de Preparação de Não Estéreis 
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Anexo VII - Modelo de Prescrição do Centro Hospitalar do Porto 

 

 

Figura 8 - Modelo de Prescrição em vigor no CHP 
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Anexo VIII – Requisição de Hemoderivados 

 

Figura 9 - Impresso modelo n.º 1804 - Requisição de Hemoderivados 

  



 

4 3  

 Relatório de Estágio Profissionalizante 

Anexo IX – Requisição de Material de Penso 

 

Figura 10 - Requisição de Material de Penso 
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Anexo X – Requisição de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 

Figura 11 - Impresso modelo n.º 1509 da INCM - Requisição de Estupefacientes e Psicotrópicos e 
respetiva Guia de Tratamento 
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Anexo XI – Prescrição de Medicação Experimental  

 

Figura 12 - Impresso de Prescrição de Medicação Experimental 
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Anexo XII – Base de Dados de Empréstimos 

 

Figura 13 - Empréstimos Concedidos 

 

Figura 14 - Empréstimos Obtidos 
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Figura 15 - Guia de Remessa 

 

Figura 16 - Etiqueta 
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Anexo XIII – Índice de Ambulatório 

 

Figura 17 – Exemplo ilustrativo do Índice de Ambulatório 
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Anexo XIV – Caso Clínico: Sinal de Trousseau 

 

Figura 18 - Pesquisa sobre o Sinal de Trousseau 



 

5 0  

Anexo XV – Inibidores dos Recetores da 5-HT3 

Tabela 3 - Ondasentron - Forma Farmacêutica, Via de Administração, Indicações Terapêuticas e Posologia 

Fármaco 
Forma 

Farmacêutica 

Via de 

Administração 

Indicações 

Terapêuticas 
Posologia 

Ondasentron 
Solução 

Injetável 

Intravenosa 

(IV) 

Intramuscular 

(IM) 

Controlo das náuseas e 

vómitos induzidos pela 

quimioterapia e 

radioterapia 

ADULTOS: 

 Quimioterapia e Radioterapia emetogénica:  

- 8 mg por injeção IV lenta ou como perfusão IV de curta 

duração durante 15 minutos, antes do tratamento; 

 Quimioterapia e Radioterapia bastante emetogénica: 

- Dose única de 8 mg por injeção IV lenta imediatamente 

antes da quimioterapia;  

- 8 mg por injeção IV lenta ou como perfusão IV de curta 

duração durante 15 minutos, imediatamente antes da 

quimioterapia, seguida por outras duas administrações 

intravenosas de 8 mg com intervalo de 2 a 4 horas, ou por 

uma perfusão constante de 1 mg/hora durante 24 horas; 

- Dose única de 32 mg diluídas em 50-100ml de soro 

fisiológico ou outro diluente para perfusão compatível e 

perfundida em não menos de 15 minutos, imediatamente 

antes da quimioterapia. 
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PEDIATRIA: 

- 5 mg/m2 ou 0,15 mg/Kg , via IV durante 15 minutos, 

imediatamente antes da quimioterapia. 

Prevenção das 

náuseas e vómitos pós-

operatório 

ADULTOS: 

- Dose única de 4 mg por via IV, durante a indução da 

anestesia. 

PEDIATRIA: 

- Injeção IV lenta, numa dose de 0,1 mg/Kg até um máximo 

de 4 mg, antes, durante ou depois da indução da anestesia. 

Comprimido Oral 

Controlo de náuseas e 

vómitos causados pela 

quimioterapia ou 

radioterapia 

ADULTOS: 

- 8 mg 1 a 2 horas antes do tratamento, seguido de 8 mg 

após 12 horas: 

Para evitar emése prolongada ou atrasada após as primeiras 

24 horas, o tratamento oral com Ondasetron pode ser 

continuado por mais 5 dias (8 mg, 2 vezes ao dia). 

PEDIATRIA: 

- 4 mg, por via oral, 12 horas depois da quimioterapia. 

O tratamento deve ser continuado 5 dias, com base na área 

corporal: 

0,6 - 1,2 m2: 4 mg, 3 vezes ao dia; 

>1,2 m2: 8 mg, 3 vezes ao dia. 
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Prevenção de náuseas 

e vómitos no pós-

operatório 

ADULTOS:  

- 16 mg, 1 hora antes da anestesia. 

Alternativa: 8 mg 1 hora antes da anestesia, seguido por 

mais duas administrações de 8 mg em intervalos de 8 horas. 

 

Tabela 4 – Granisetron: Forma Farmacêutica, Via de Administração, Indicações Terapêuticas e Posologia 

Fármaco Forma Farmacêutica Via de Administração Indicações Terapêutica Posologia 

Granisetron 

 

Solução injetável ou para perfusão 

 

Intravenosa 

(IV) 

 

Prevenção ou tratamento 

de náuseas e vómitos 

induzidos pela 

quimioterapia ou 

radioterapia, em adultos e 

crianças a partir dos 2 

anos de idade 

ADULTOS: 

- Bólus IV, durante, pelo menos 

30 segundos, diluída em solvente 

de perfusão compatível, ou 

diluído em 20 a 50 mL de 

solução de perfusão e 

administrada durante 5 minutos. 

PEDIATRIA: 

- Perfusão IV em dose única de  

20 a 40 µg/kg de peso corporal 

(até 3 mg), diluída em 10 a 30 

mL de solução de perfusão 

compatível e administrada 

durante 5 minutos, antes do 

início da terapêutica citostática. 
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Tabela 5 - Dolasetron e Palonosetron: Forma Farmacêutica, Via de Administração, Indicações Terapêuticas e Posologia 

Fármaco 
Forma 

Farmacêutica 

Via de 

Administração 
Indicações Terapêutica Posologia 

Dolasetron Comprimido Oral 

Prevenção de náuseas e vómitos associadas 

com quimioterapia moderadamente 

emetogénica. 

ADULTOS: 

- 100 mg, 1 hora antes da 

quimioterapia. 

PEDIATRIA: 

- 1,8 mg/kg 1 hora antes da 

quimioterapia. 

Palonosetron 

 

Solução Injetável 

Capsula 

Intravenosa (IV) 

Oral 

Prevenção ou tratamento de náuseas e 

vómitos induzidos pela quimioterapia ou 

radioterapia, em adultos e crianças a partir do 

1º mês de idade. 

ADULTOS: 

- 250 µg, num único bólus IV, 30 

minutos antes da quimioterapia; 

- 1 Cápsula de 500 µg 1 hora 

antes da quimioterapia. 

PEDIATRIA:  

- 20 µg/Kg, durante 15 minutos, 

30 minutos antes da 

quimioterapia.  

Não deve exceder os 1500 µg. 

 



 

 

 




