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RESUMO 

O presente relatório final de estágio reflete a concretização da etapa final dos 

cinco anos de estudo no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. O 

meu estágio curricular decorreu na Farmácia do Bonfim, no período de 2 de fevereiro a 

31 de maio de 2015 sob orientação da Dr.ª Maria Fernanda Pinto Oliveira. Durante 

estes quatro meses tive a oportunidade de adquirir conhecimentos importantes com o 

dia-a-dia na farmácia e com o contacto direto com os utentes, para além de todas as 

atividades inerentes à farmácia. 

Este relatório está dividido em duas partes: descrição das atividades diárias da 

farmácia, receção, armazenamento, dispensa de medicamentos, entre outras. Um 

enquadramento mais teórico não deixando de o adequar à minha experiência na 

farmácia.  

A segunda parte descreve as atividade desenvolvidas por mim, aliando uma 

breve descrição dos conceitos com a intervenção prática aplicada na farmácia, através 

de panfletos, posters e campanhas. 

Para além dos trabalhos realizados na Farmácia do Bonfim, também realizei o 

papel do farmacêutico na prevenção e divulgação da saúde, através da realização de 

duas apresentações numa escola do 1º ciclo do Ensino Básico, uma sobre a proteção 

solar e outra sobre higiene oral. 

Assim, tal como descrito no estatuto da Ordem dos Farmacêuticos - o 

Farmacêutico “é um prestador de serviços, que no exercício da atividade farmacêutica, 

tem como objetivo essencial a pessoa do doente”2. 
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ACRÓNIMOS 
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PARTE I: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

ÂMBITO DO ESTÁGIO 



 Relatório de Estágio de Farmácia Comunitária – Farmácia do Bonfim Porto 
2015 

 

Diana de Sousa Durães 
1 

 

PARTE 1: Atividade desenvolvidas no âmbito do 

estágio 

1. INTRODUÇÃO 

“O farmacêutico é um agente de saúde, cumprindo-lhe executar todas as tarefas 

que ao medicamento concernem, todas as que respeitam as análises clínicas ou 

análises de outra natureza de idêntico modo suscetíveis de contribuir para a 

salvaguarda da saúde pública e todas as ações de educação dirigidas à comunidade 

no âmbito da promoção da saúde.”1 A profissão farmacêutica tem como área de 

intervenção a saúde e como objeto primordial da sua função o doente, sendo 

fundamental que o desempenho desta atividade seja rigoroso, responsável e dotado 

de competência e ética, de forma a serem prestados os cuidados de saúde com 

elevada qualidade2. 

A Farmácia amplificou o seu papel enquanto elo de ligação entre a comunidade e 

os serviços de saúde. Sendo que em 1997 a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

“propôs o conceito de “the seven-star pharmacist” que define o papel do farmacêutico 

como sendo um prestador de serviços farmacêuticos, capaz de tomar decisões, 

comunicador, líder, gerente de recursos e informação, aprendiz para a vida e 

educador” 3. 

Na minha opinião, o estágio curricular tem como objetivo servir como ponte entre 

os conhecimentos teóricos adquiridos nas unidades curriculares nos cinco anos 

precedentes e a sua respetiva aplicação ao doente e à resolução dos problemas 

surgentes. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA FARMÁCIA DO BONFIM 

PORTO 
 

2.1. Localização, Horário de Funcionamento 

A FB localiza-se na Rua do Bonfim nº 73, Porto. Nas suas proximidades 

encontra-se a Igreja Paroquial do Bonfim e a estação de metro “Campo 24 de Agosto”, 

sendo uma zona residencial e de comércio, o que favorece diversidade dos utentes da 

farmácia.  

A maioria dos utentes habituais da Farmácia habitam na rua do Bonfim ou tem 

atividades nas imediações, no entanto como o Bonfim é uma zona turística do Porto 
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surgem muitos utentes estrangeiros. Há uma predominância de utentes idosos na 

farmácia, como também de instituições de pessoas de risco, ou com graves problemas 

económicos. 
O horário de funcionamento da FB é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 

19h30 e ao sábado das 9h às 13h e das 14h30 às 18h, garantido assim um período de 

funcionamento estabelecido por lei4. 

A farmácia mantem-se aberta desde a hora de abertura até à hora de 

encerramento do dia seguinte nos dias de turno de serviço permanente. Durante o 

período entre as 22h e as 8h30 o atendimento é realizado através do sistema de 

segurança existente na montra de rua da farmácia. 

2.2. Recursos Humanos 

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

tem a obrigação de dispor, pelo menos, de um diretor técnico e de outro farmacêutico5. 

Tabela 1: Colaboradores da FB e respetivas funções. 

Drª Maria Fernanda Pinto Oliveira Diretora Técnica e proprietária 

Dr. Fernando Toca Farmacêutico adjunto 

Dr. Filipe Oliveira Farmacêutico 

Henrique Fernandes Técnico de Farmácia 

Vera Costa Técnico de Farmácia 

Marina Coimbra Estagiária da Faculdade de Farmácia do 

Porto 

A FB também dispõe de um assessor administrativo e de contabilidade e ainda 

de uma técnica de higiene e limpeza Senhora Nilza Soares. 

2.3. Espaço Físico e Funcional 

De acordo com o artigo n.º 28 e n.º 29 do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

agosto, a FB deve dispor de instalações adequadas de modo a garantir a segurança, 

conservação e preparação dos medicamentos e a acessibilidade, comodidade e 

privacidade dos utentes e respetivos colaboradores 6. 

 

2.3.1. Espaço Exterior 

O espaço físico exterior cumpre as especificações das Boas Práticas 

Farmacêuticas (BPF), encontrando-se visível e identificado pela presença do símbolo 

da cruz verde da farmácia e por um letreiro com a inscrição “FARMÁCIA”. Na cruz 

encontra-se escrito a LED o nome da farmácia e o horário de funcionamento. Também 
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está incorporado na montra um sistema de segurança no atendimento noturno (Anexo 

1). 

Igualmente presente na montra está o logotipo do Espaço Animal e do cartão 

Saúda de modo a indicar ao utente que esta é aderente. 

De acordo com as normas das instalações gerais descritas nas BPF da Ordem 

dos Farmacêuticos (OF), deve ser garantida a acessibilidade à farmácia de todos os 

potenciais utentes, a FB cumpre esta norma ao se encontrar instalada ao nível da rua, 

não existindo obstáculos, como escadas ou desníveis 7. 

 

2.3.2. Espaço Interior 

O espaço físico interior está dividido em sete áreas: a área de atendimento; o 

gabinete de atendimento personalizado, com wc próprio; a área de receção de 

encomendas e armazenamento de stock (onde se encontra a câmara frigorífica); uma 

zona para conferência de receituário e realização de trabalho administrativo; um 

armazém para arrumação do stock de produtos de dermocosmética, higiene, 

dispositivos médicos, medicamentos veterinários, entre outros; uma área de serviço 

para os funcionários e um gabinete privado da DT. 

Na área de atendimento ao público (Anexo 1) situam-se quatro balcões 

separados entre si, com expositores na zona posterior, e exposição de produtos na 

parte inferior interna do balcão, cada um com um tema diferente e com produtos 

apropriados expostos (Anexo 2). Cada balcão está equipado com um computador e 

impressora de talões. Na área de atendimento existem cadeiras destinadas aos 

utentes e seus acompanhantes, uma balança eletrónica onde se pode determinar o 

peso, a altura, o IMC, a % de Gordura e a pressão arterial (Anexo 3). Adicionalmente, 

existe uma zona dirigida às crianças, com alguns brinquedos, onde se encontra as 

linhas de produtos de dermocosmética, higiene, alimentação e higiene infantil. À 

entrada da farmácia existem nichos onde se expõem diferentes produtos para a sua 

promoção (Anexo 4). 

É no gabinete de atendimento personalizado (Anexo 5) que se realizam as 

determinações bioquímicas, dispondo dos aparelhos e tiras para a determinação de 

colesterol total, triglicerídeos e glicemia, testes de gravidez e contentores selados para 

os desperdícios, como também de tensiómetros para determinação da pressão 

arterial. 

A FB dispõe de termohigrómetos para o controlo da temperatura e humidade 

nas áreas onde se dispõem os medicamentos. 
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2.4. Sistema Informático  

O sistema informático na FB é o Sifarma®2000 (SI), este software permite: a 

dispensa de medicamentos e respetiva comparticipação; a realização de encomendas 

e receção de produtos; a gestão de stock; prazos de validade e devoluções, entre 

outros.  

O SI possibilita aceder a informações sobre as interações entre fármacos, 

indicações terapêuticas, contraindicações, reações adversas e posologia do 

medicamento a ser dispensado. Como também permite a pesquisa por princípio ativo 

de modo a aconselhar corretamente outro medicamento semelhante, fornecendo 

assim informações que auxiliam na atividade de dispensa. 

A Diretora Técnica (DT) aderiu ao sistema de verificação dos produtos que o SI 

disponibiliza, de modo a garantir a correção dos produtos em stock, como também a 

correta dispensa dos medicamentos ao utente. As variadas dosagens e formas 

farmacêuticas, facilmente podem levar à ocorrência de erro durante o atendimento, por 

falta de atenção nos detalhes, manifestando-se em trocas e erros perigosos para o 

doente. Este sistema de verificação impede o acontecimento destes erros, sendo uma 

importante ferramenta no atendimento. 

3. GESTÃO DE STOCK 
3.1. Encomendas e Aprovisionamento 

3.1.1. Encomendas 

Para garantir os stocks necessários ao bom funcionamento da farmácia são 

realizados dois tipos de encomendas, as diárias e as diretas. As encomendas diárias 

são compras realizadas aos distribuidores grossistas de forma a garantir a eficácia e 

rapidez da entrega. As encomendas diretas são realizadas aos laboratórios 

farmacêuticos, através de um delegado de vendas, com base no histórico de vendas e 

necessidades, no preço de venda na fatura (PVF), no preço de venda ao público 

(PVP) e nos acordos tendo em conta vários critérios: melhores condições de 

pagamento; preços mais competitivos e rentáveis para a farmácia; efetuadas quando 

existe a necessidade de compra em grandes volumes. 

 Em relação às encomendas diárias estas são propostas pelo SI com base nos 

stocks máximos e mínimos de um produto, pois sempre que se realiza uma venda o 

stock vai atualizando, assim no final de cada dia, o SI gera uma proposta de 

encomenda com base nos stocks, formando uma listagem dos produtos, onde a DT 

analisa, seleciona os produtos e respetivas quantidades com base no número de 

embalagens já vendidas no presente mês, a quantidade em stock, o Preço de Venda 
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de Fatura (PVF), o Preço de Venda ao Público (PVP) e o Prazo de Validade (PV), 

informação disponibilizada pelo SI para cada produto. 

A FB trabalha fundamentalmente com dois grandes armazéns e três 

distribuidores diários. As encomendas diárias têm a vantagem de permitir suprimir as 

necessidades dos utentes, de uma forma rápida e evitando acumulação e rutura de 

stocks na farmácia, permitindo o melhor controlo deste. 

Nos casos em que um utente requer um produto e este não se encontra 

disponível na farmácia, faz-se de imediato a encomenda a um armazenista, via 

telefone ou por intermédio do SI, designadas “encomendas instantâneas” (Anexo 6).  

Ao longo de todo o meu estágio, com a supervisão da DT, tive a oportunidade 

de participar nestas atividades. 

 

3.1.2. Receção e Conferência 

Os produtos encomendados estão acondicionados em contentores apropriados 

quando chegam à farmácia, sendo acompanhados por uma fatura em duplicado e no 

caso de medicamentos estupefaciente ou psicotrópicos acompanhados de uma 

requisição da encomenda. Os primeiros produtos a serem rececionados e 

armazenados, são os produtos sujeito à refrigeração, estes são acondicionados no 

frigorífico (2-8°C) (Figura 1 e 2, Anexo 7). 

A receção dos produtos é efetuada no SI, através da fatura, ou guia de 

remessa, onde para cada produto é necessário verificar a quantidade encomendada, a 

quantidade enviada, o bónus, o PVP impresso na cartonagem, PVF, PV, atualizando 

se necessário o PV de modo que o mais curto seja o visível na ficha de produto. Após 

a realização da receção é conferido o valor total da fatura de forma a coincidir com o 

que está no SI (Anexo 8). 

Se a encomenda contiver psicotrópicos e estupefacientes, é necessário 

proceder com especial atenção, devido à regulamentação em que são abrangidos. A 

fatura vem sempre acompanhada por uma Requisição de Substâncias Psicotrópicas e 

Estupefacientes, sendo que o SI nestes casos pede a confirmação do número do 

documento para registo de entrada destes medicamentos, sendo depois também 

enviado ao INFARMED. 

Nos produtos de venda livre o preço de venda é determinado pela farmácia, de 

acordo com as margens de lucro, sendo necessário etiquetar estes produtos com o 

PVP e respetivo IVA. 

Nos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) o PVP está determinado 

pelo INFARMED, referenciado na cartonagem, tal como descrito no Decreto-Lei n.º 
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25/2011, de 16 de junho, os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

apresentam PVP pré-estabelecido impresso na cartonagem8. 

 

3.1.3. Critérios e Condições de Armazenamento 

Na FB cada produto deve respeitar os critérios de armazenamento, possuindo 

um lugar próprio para a sua arrumação.  

Estão armazenados separadamente os medicamentos de nome comercial e os 

genéricos sujeitos a receita médica (RM), estes encontram-se armazenados numa 

área própria de armazenamento, em gavetas (Figura 3, Anexo 7). Todos os 

medicamentos estão armazenados segundo a sua forma farmacêutica, organizados 

por ordem alfabética; do nome comercial, no caso dos de marca e do princípio ativo, 

no caso dos genéricos; da dosagem mais baixa para a mais alta, e da quantidade da 

embalagem mais pequena para a maior. 

Na área de atendimento encontram-se a maioria dos MNSRM, como também 

os suplementos vitamínicos, produtos dietéticos, de higiene oral, dermocosmética, 

mãe e bebé e os produtos de veterinária. Alguns MNSRM encontram-se em gavetas 

na mesma área de armazenamento que os produtos de nome comercial sujeitos a RM, 

mas em gavetas respetivamente assinaladas com as siglas “OTC´S” (Figura 3, Anexo 

7). 

Os contracetivos orais, testes de gravidez e anti-inflamatórios não esteroides, 

também se encontram na área de atendimento, em gavetas próprias e não se 

encontrando expostos à vista do utente. 

Os medicamentos de frio, termolábeis, como insulinas; probióticos; vacinas, 

encontram-se armazenados no frigorífico a uma temperatura entre 2-8ºC, controlada 

por termómetro calibrado, fazendo-se o controlo diário dos valores registados num 

folheto próprio, com as horas e assinatura de quem registou, de modo a garantir a 

retidão e o cumprimento dos critérios de armazenamento. 

Por fim, os psicotrópicos e estupefacientes são armazenados num armário 

próprio, separados dos restantes medicamentos e afastados da área de atendimento. 

Os produtos com menor PV são os primeiros a ser dispensados respeitando 

assim sempre o princípio First Expired First Out (FEFO). 

Durante o estágio foi-me delegada várias vezes esta tarefa de armazenamento 

dos medicamentos, o que para além de me permitir o contacto com os nomes 

comerciais, princípios ativos, cores das embalagens, dosagens e formas 

farmacêuticas, transmitiu-me informação importante para a minha preparação para o 

atendimento e dispensa dos mesmos. Principalmente, esta tarefa cedeu-me 
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conhecimento da localização dos produtos, de maneira a facilitar a rapidez do 

atendimento. Foi sem dúvida uma das tarefas que mais me forneceu conhecimento e 

me ambientou ao funcionamento da farmácia, me permitindo familiar com a dinâmica e 

organização da mesma. 

3.2. Controlo e Gestão de stocks 

A gestão de stock assume cada vez mais um papel de extrema importância 

para a maximização dos resultados líquidos, evitando os prejuízos económicos e 

assegurando as necessidades do utente. É fundamental uma gestão de stock 

equilibrada, rentável, reduzindo ao máximo o stock disponível sem colocar em risco a 

operacionalidade e logística da farmácia.  

 
           3.2.1. Conferência de Prazos de Validade e Devoluções 

No início de cada mês, é impressa uma listagem do SI dos produtos com PV 

em vias de expirar, nomeadamente em seis meses. 

Uma das tarefas me delegadas na farmácia consistia na conferência dos 

produtos da anterior lista, de modo a proceder às necessárias devoluções aos 

respetivos fornecedores ou à atualização da lista com a validade do produto correta. 

Os produtos com PV mais curto são assinalados a fim de serem dispensados primeiro 

(Anexo 8 e 9). 

 
3.2.2. Reservas 

Na FB existe umas gavetas apropriadas onde se armazenam os medicamentos 

reservados aos utentes, estas estão divididas entre os medicamentos pagos e não 

pagos, nomeadamente nos casos em que o utente pagou a totalidade da receita mas 

um dos medicamento pretendidos não se encontrava disponível e foi realizada uma 

encomenda instantânea, procedendo de seguida ao seu levantamento após a receção 

do mesmo.  

Após a chegada dos produtos reservados, procede-se à sua separação, 

colocando um papel com o nome do utente e data (Anexo 10). 

 

4. DISPENSAÇÃO CLÍNICA DE MEDICAMENTOS E 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

“Define-se dispensação clínica de medicamentos (DCM) como o serviço clínico 

em que o farmacêutico avalia o processo de uso da farmacoterapia, disponibiliza a 

medicação, em condições clínicas, e informa, de modo personalizado, o doente ou o 
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cuidador sobre o processo de uso dos medicamentos, quer estes sejam 

industrializados ou manipulados” 9. 

De acordo com o Artigo 114.º do Estatuto do Medicamento os MSRM são todos 

aqueles medicamentos que só podem ser adquiridos mediante apresentação de uma 

prescrição médica, pois obedecem a pelo menos um dos seguintes critérios: 

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

mesmo quando usados para os fins a que se destinam, caso sejam utilizados 

sem vigilância médica; 

 Podem representar um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

quando forem usados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que o medicamento se destina; 

 Possuam substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 Destinam-se a ser administrados por via parentérica. 

De forma a garantir que as prescrições são dispensadas de forma segura e 

eficiente, devem ser tomadas as seguintes medidas apropriadas descritas nas BPF 

para a dispensa dos medicamentos: identificar o doente, o médico e a entidade 

responsável pelo pagamento; verificar a veracidade da prescrição; conferir a data de 

validade da prescrição; ajudar o utente a resolver o problema quando a prescrição não 

possa ser dispensada; analisar o tipo de tratamento e o propósito do prescritor; 

identificar o medicamento e confirmar a forma farmacêutica, posologia, apresentação, 

método de administração e duração do tratamento. 

A prescrição médica é feita por via eletrónica podendo, em situações excecionais 

pode ser realizada por via manual. Essas exceções são:  

a) A falência do sistema informático;  

b) A inadaptação fundamentada do prescritor;  

c) A prescrição ao domicílio;  

d) Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês.  

A prescrição da receita é realizada obrigatoriamente por Denominação Comum 

Internacional (DCI), recorrendo ao Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM), este transmite a indicação da forma farmacêutica, da 

dosagem e do número de unidades. Este código possibilita que os farmacêuticos 

através da sua introdução no sistema informático tenham o acesso a todos os 

medicamentos que podem ser dispensados de acordo com a prescrição. O utente 

pode exercer direito de opção. 



Relatório de Estágio de Farmácia Comunitária  

  9 
 
 
 

Na legislação existem três exceções, em que a prescrição pode abranger a 

denominação comercial do medicamento. Estas devem ser referidas pelo médico no 

campo destinado à prescrição do medicamento e são as seguintes10: 

 Exceção a): Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito;  

 Exceção b): reação adversa prévia a um medicamento com a mesma 

substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial;  

 Exceção c): Prescrição de medicamento para a continuidade de um tratamento 

com duração superior a 28 dias.  

As receitas manuais são somente válidas por 30 dias, para serem renováveis 

apenas podem ser emitidas por via eletrónica. As receitas eletrónicas podem ser 

renováveis, contendo até 3 vias, devendo estar marcada a indicação da respetiva via. 

Apenas podem ser prescritos em receita renovável, os medicamentos que se destinem 

a tratamentos de longa duração.  

Em cada receita unicamente podem ser prescritos num total de quatro 

medicamentos diferentes, sendo que para cada um apenas se pode prescrever duas 

embalagens. 

Em relação aos medicamentos psicotrópicos ou estupefaciente na receita não 

pode constar outros medicamentos e estes têm que ser prescritos nas receitas 

eletrónicas identificadas com “RE” (receita especial).  

Igualmente têm que ser prescritos separadamente as receitas com dipositivos de 

autocontrolo da DM (Diabetes Mellitus) abrangidos pelo Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo da Diabetes e os produtos dietéticos, não podendo ser 

substituídos na farmácia.  

O número de embalagens por medicamento pode ser aumentado para quatro no 

caso de medicamentos vendidos em dose unitária. 

No ato da dispensa do medicamento, o farmacêutico tem que comunicar ao utente 

da existência de medicamentos genéricos similares ao prescrito, comparticipados pelo 

SNS, e qual o mais barato. Quando não existam genéricos, o farmacêutico tem que 

informar o utente sobre o medicamento comercializado mais barato, similar ao 

prescrito 9. 

Durante o meu estágio deparei-me com a existência de múltiplos organismos, com 

regras próprias e diferentes formas de procedimento. Não contactei com todos os 

diferentes organismos mas alertaram-me e informaram-me sobre a sua existência. 
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4.1.1.Sistema de comparticipação e preços de referência 

Na atual legislação, a comparticipação de medicamentos está dividida em dois 

regimes, o regime geral e o regime especial. 

No regime geral de comparticipação, o Estado comparticipa uma percentagem 

do preço de venda ao público dos medicamentos de acordo com os seguintes 4 

escalões: Escalão A - 90%, Escalão B - 69%, Escalão C - 37%, Escalão D - 15%, 

consoante a sua classificação farmacoterapêutica. 

No regime especial estão abrangidos os pensionistas cujo rendimento total 

anual que não ultrapasse 14 vezes o salário mínimo nacional e doentes com 

patologias estabelecidas, sendo acrescentado 5% para o escalão A e de 15% para os 

restantes escalões. A presença da letra “R” na receita identifica este regime especial. 

Alguns medicamentos que se destinam a determinadas patologias especiais, 

determinadas por despacho, como por exemplo o Lúpus, Doença de Alzheimer, 

Paramiloidose, entre outros, usufruem de comparticipações especiais sendo 

necessário vir mencionado a respetiva portaria e/ou despacho na receita11.  

Por fim, medicamentos manipulados, dispositivos destinados ao autocontrolo 

de diabetes mellitus e produtos dietéticos com caráter terapêutico estão sujeitos a 

comparticipações especiais. 

Existem diversas entidades disponíveis nas comparticipações, as que tive 

contato foram a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e entidades que realizam 

comparticipação complementar ao SNS, como o Serviço de Assistência Médico-Social 

do Sindicato dos Bancários (SAMS); SAMS Quadros (Serviços de Assistência Médico-

Sociais do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários) e EDP-Medicina 

Apoiada, S.A. (SAVIDA).  

 

4.1.2. Dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos podem causar habituação e 

dependência, uma vez que atuam diretamente no SNC. Estes são unicamente usados 

em situações particulares, como no controlo da dor grave (p.e. dor oncológica),e a sua 

dispensa exige a apresentação de uma receita médica especial com a designação 

“RE”. A sua venda, fiscalização e penalização rege-se pelo expresso no Decreto-Lei 

n.º 15/93, de 22 de janeiro e posterior Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de 

outubro12. 

Para a dispensa destes medicamentos é necessário o preenchimento no SI 

com o nome do adquirente, do médico prescritor, número e data do documento de 

identificação, número da receita e a data da dispensa. É necessário fotocopiar a 
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receita original, enquanto a original segue para a entidade responsável pela 

comparticipação, uma das cópias tem que ser arquivada na farmácia durante um 

período mínimo de três anos. Também é necessário que as farmácias enviem ao 

INFARMED trimestralmente, o registo de entradas de psicotrópicos e das receitas 

aviadas. Anualmente é necessário enviar o balanço das entradas e saídas (Anexo 11) 

13. 

4.1.3. Vendas suspensas 

A venda suspensa de medicamentos é um ato esporádico realizado apenas a 

utentes da farmácia quando no momento não possuam a respetiva receita e em 

situações em que necessitam da medicação crónica, não conseguindo consulta antes 

do medicamento acabar. Nestes casos, é facultada a dispensa do medicamento. O 

medicamento é pago pelo utente na totalidade da dispensa, sendo devolvida a 

diferença quando este retornar com a receita. 

 No ato da dispensa, no SI temos que selecionar a opção “Suspensa”, no final 

emite-se uma nota de venda suspensa a qual o utente deve trazer no momento de 

regularização da mesma. Na regularização da receita do medicamento, escolhemos a 

opção “Chamar Venda Suspensa” e inserimos o código da nota da venda suspensa 

emitida, procedendo com a venda normal comparticipada. 

 
 4.1.4. Conferência de receituário e faturação 

A conferência de receituário diz respeito ao processo de organização e 

verificação se todas as receitas médicas aviadas estão em conformidade, para que 

sejam consideradas válidas, de modo a que a farmácia aufira o valor referente à 

percentagem do medicamento comparticipado. 

Após a verificação das RM, estas são ordenadas por organismo de 

comparticipação e reunidas em lotes de 30 receitas. 

No fim de cada mês procede-se ao fecho de cada lote e é emitido para cada 

um, um verbete de identificação. É também emitido um documento com o resumo dos 

lotes e a fatura final para cada entidade comparticipante.  

Por fim, o receituário é enviado para as entidades competentes para que a 

farmácia receba o valor referente à percentagem do medicamento comparticipado. Se 

estiver tudo em conformidade e válido, a farmácia recebe o montante referente às 

comparticipações, se caso exista alguma inconformidade, as receitas são devolvidas à 

farmácia com o respetivo código identificativo do motivo da devolução. Sendo 

posteriormente corrigidas e faturadas novamente, quando é possível a correção. 
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O ato da dispensa é a principal etapa para evitar erros, sendo importante a 

necessidade de atenção e responsabilidade no ato da dispensa e verificação da 

receita, diminuindo assim a possibilidade de ocorrência de erros. Verifiquei que o 

principal erro na verificação das receitas foi comumente a expiração do prazo de 

validade. Ocorrendo principalmente quando os utentes trazem várias receitas a serem 

dispensadas com diferentes prazos de validade.  

 
4.2. Medicamentos Não sujeitos a Receita Médica 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) são todos os 

medicamentos que podem ser obtidos sem obrigatividade de prescrição médica, 

podendo ser comercializados fora das farmácias, em locais devidamente autorizados 

pelo INFARMED, tal como indica o Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de Agosto com as 

alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 238/2007, de 19 de Junho, 

que estabelece o regime da venda de MNSRM fora das farmácias. São medicamentos 

que têm como objetivo aliviar, tratar ou prevenir problemas menores de saúde14.  

 Apesar de não ser necessário RM não dispensa o aconselhamento 

farmacêutico sobre problemas pontuais ou agudos na saúde ou mesmo sobre a sua 

utilização. 

Durante o meu estágio o atendimento foi o principal desafio, principalmente no 

que concerne ao MNSRM, uma vez que, a responsabilidade da escolha recai sobre o 

farmacêutico de forma a aconselhar o melhor produto para resolver o problema de 

saúde em causa. É essencial a comunicação com o doente, de forma a recolher toda a 

informação necessária para avaliar o problema, desde os sintomas, à duração do 

problema de saúde, medicação concomitante. Resultando num aconselhamento 

personalizado e direcionado à resolução do problema ou situação. É necessário 

fornecer atenção especial quando se trata de crianças, grávidas, mulheres a 

amamentar, doentes crónicos, reforçando os cuidados, pois existem certos 

medicamentos que estão contraindicados para estes grupos. 

Na FB, verifiquei que os MNSRM mais solicitados foram os antigripais, xaropes 

antitússicos, expetorantes, durante o inverno, e na primavera os anti-histamínicos, 

descongestionantes. Também existe muita procura por laxantes, antiácidos, 

suplementos vitamínicos, analgésicos, antipiréticos e produtos de emagrecimento. 

Durante o estágio tive oportunidade de prestar o aconselhamento em diversas 

situações, tentando aprender mais sobre os MNSRM de forma a melhorar e otimizar o 

meu aconselhamento através de uma comunicação útil, coerente e simples. 
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4.3. Outros Produtos Farmacêuticos 

Além dos MSRM e MNSRM já referidos, existem outros produtos de venda em 

farmácia, nomeadamente: produtos de dermocosmética, medicamentos de uso 

veterinário, medicamentos homeopáticos, medicamentos naturais, suplementos 

alimentares, dispositivos médicos, produtos de higiene corporal e produtos dietéticos e 

de emagrecimento. 

De entre os produtos acima referidos os que tem mais destaque na FB são os 

medicamentos de uso veterinário e os medicamentos homeopáticos. 

 Medicamentos de uso veterinário 

A FB é aderente ao serviço “Espaço Animal”, por esse motivo tem uma grande 

afluência de utentes à procura de medicamentos de uso veterinário, porém a maioria 

dos medicamentos dispensados são desparasitantes internos e externos, destinados a 

animais de companhia, particularmente cão e gato. Também nos medicamentos 

veterinários para o melhor aconselhamento e dispensa de um produto é necessário a 

recolha de informação para ajustar o produto à espécie do animal, porte e idade, de 

forma a fornecer toda a informação necessária ao correto uso e duração do tratamento  

 Medicamentos homeopáticos 

É uma área importante e de grande aposta na FB, dispondo de uma grande 

variedade de produtos, todos os medicamentos para o tratamento de doenças 

comuns, tais como tosse, alergias, febre, dor de garganta, indigestão, stress, 

nervosismo, enjoo. 

 

5. OUTRAS TAREFAS REALIZADAS 

5.1. Medição da Tensão Arterial 

A zona de atendimento da FB disponibiliza uma balança digital que permite a 

determinação do peso, altura, índice de massa corporal (IMC) e pressão arterial, no 

entanto para assegurar uma correta utilização e medição da pressão arterial todos os 

funcionários da farmácia fazem o acompanhamento do utente. A pressão arterial pode 

igualmente ser avaliada por um tensiómetro existente no gabinete de atendimento ao 

utente (Anexo 3). 

 

5.2. Etiquetagem 

De mês a mês é realizado uma verificação dos PV, preço e quantidade disponível 

em stock, de modo à sua devolução ou alteração.  
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Também realizei a etiquetagem dos MNSRM que diariamente eram recebidos na 

FB, verificando se os já existentes tinham o mesmo preço, caso houvesse alteração 

procedia à nova re-etiquetagem desses mesmos. 

 
5.3. Cartões SAÚDA e ficha de utente 

Aquando do pagamento na DMC ou MNSRM uma das perguntas indispensáveis 

era se o utente tinha, ou se queria adquirir o novo cartão Saúda (antigamente cartão 

das Farmácias Portuguesas), procedendo à explicação dos benefícios e novas 

vantagens. Caso já possuísse o Cartão das FP, procedia à substituição pelo novo 

“Saúda”. Com o objetivo de prestar um serviço de proximidade e disponibilidade e de 

promover a poupança das famílias (Anexo 12). 

Aquando desta efetuação do cartão Saúda também realizava a abertura da ficha 

do utente na farmácia de modo a fideliza-lo nesta. 

 

5.4. Realização de Montras e Nichos 

 Durante os 4 meses na FB procedi à elaboração das montras dos balcões e da 

entrada com produtos que estivessem mais adequados à sazonalidade e às 

necessidades dos utentes. No mês de janeiro/fevereiro direcionado para a tosse, 

gripes e constipações, no mês de março/abril relacionado com alergias, mês de maio 

expondo produtos de: veterinária, pernas cansadas, solares (Anexo 4). 

 As montras foram realizadas para determinados produtos da farmácia com o 

objetivo de promoção. Todas as montras foram elaboradas com material e recursos 

disponíveis na FB.  

 

5.5. Cartazes e panfletos 

Durante o meu estágio na FB realizai inúmeros cartazes publicitários para 

diferentes fins, entre cartazes de datas comemorativas ( p.e “dia da Mãe”, “dia do 

Pai”), a campanha de produtos cosméticos (“Roc - happy day”), check-ups da pressão 

arterial (“maio: mês do coração”). Estes cartazes foram expostos na zona de 

atendimento ao público, de forma a captar a atenção (Anexo 13).  
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6. OUTROS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NA 

FARMÁCIA 

6.1. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

Para além da medição da pressão arterial também são realizadas determinações 

de colesterol total, triglicerídeos e glicemia. Maioritariamente a determinação destes 

parâmetros bioquímicos é realizada no período da manhã, uma vez que o teste da 

glicémia os utentes têm que se apresentar em jejum. 

Estas determinações são muito importantes para verificar a eficácia da terapêutica, 

sinais precoces de doença ou de vir a desenvolver.  

 

6.2. Espaço Animal 

O Espaço animal é um serviço desenvolvido pela Associação Nacional de 

Farmácias (ANF), que permite às farmácias que são aderentes, responder com maior 

eficácia à dispensa e ao aconselhamento de medicamentos e outros produtos 

veterinários. Dá formação adequada e contínua às equipas das farmácias, como 

também um apoio técnico-científico de retaguarda, possibilitando um aconselhamento 

competente e de qualidade aos seus utentes. Para além disto, disponibiliza às 

farmácias uma maior disponibilidade de medicamentos e produtos veterinários 15.  

 

6.3. VALORMED 

A VALORMED, criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora 

de uso 16. Promove as boas práticas ambientais, não abrange apenas a recolha das 

embalagens vazias e produtos fora de uso entregues pelos utentes nas farmácias 

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

medicamentos e produtos de uso veterinário provenientes das explorações agrícolas. 

Os contentores da VALORMED encontram-se instalados nas farmácias, um 

sistema cómodo e seguro para os cidadãos procederem à entrega das embalagens 

vazias e medicamentos fora de uso (Anexo 14). 

 

6.4. Farmacovigilância 

A Farmacovigilância visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, 

em defesa do utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção 

de reações adversas a medicamentos 17. O farmacêutico comunitário tem o dever 
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técnico-profissional de notificar suspeitas de reações adversas a medicamentos, tendo 

em conta os conhecimentos farmacológicos, terapêuticos e clínicos 18. 

 

6.5. Primeiros Socorros (esporádico) 

Durante o estágio presenciei a casos em que a farmácia foi prioritária aos utentes 

em caso de urgência, apesar de não serem frequentes estes casos, é necessário que 

o farmacêutico esteja preparado para estes acontecimentos. 

Alguns casos de quedas e cortes ligeiros foram assistidos primariamente na 

farmácia. O caso mais grave foi direcionados para o hospital através da chamada do 

INEM. 

 

7. AUTOMEDICAÇÃO E ACONSELHAMENTO 

FARMACÊUTICO 

“(…)Numa farmácia, cuja principal missão é a assistência sanitária e concretamente 

medicamentosa, às populações que dela diariamente se socorrem em número 

particularmente elevado, a comunicação é, seguramente, uma ferramenta essencial 

para melhorar essa prestação”19.  

O aconselhamento farmacológico é primordial, sendo uma das atividades mais 

importantes e valorizadas, promovendo a segurança e conforto dos utentes que 

procuram a farmácia diariamente. 

A comunicação é essencial no aconselhamento, esta deve ser clara, simples e 

prática para o utente, fornecendo informações elucidativas. Se necessário, deve ser 

reforçada com a comunicação escrita. Saber ouvir o utente também é fundamental, 

estar atendo às suas necessidades e tentar corresponde-las. Uma das regras de 

comunicação com o utente é a utilização de questões de feedback, tendo por objetivo 

conhecer intimamente a situação, melhorando a comunicação com este. A abordagem 

deve ser sempre semelhante, pois o importante é que o utente obtenha aquilo que 

pretenda, de modo que o serviço prestado pela farmácia seja o melhor possível19.  

Em seguida vou descrever alguns casos mais marcantes que decorreram na 

farmácia, em que o aconselhamento farmacêutico se mostrou importante, de modo a ir 

de encontro às necessidades do utente e simultaneamente prevenindo reações 

adversas, mantendo o utente em segurança. 

É habitual aparecer na farmácia casos de utentes que procuram 

aconselhamento sobre insónias, ou formas de melhorar o sono. A insónia acontece em 
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qualquer pessoa, em qualquer idade, dormir bem e as horas devidas é essencial para 

o dia com mais energia. Neste caso em específico o senhor em questão já tinha 

tentado vários fármacos e com nenhum obteve resultados esperados. Na farmácia 

estão ao dispor vários medicamentos para a insónia, regulação do sono, alguns 

MSRM e MNSRM. Antes de qualquer terapêutica é necessário iniciar por aconselhar 

alguns gestos simples, tais como, manter um horário certo para se deitar e levantar, 

tendo atenção ao número de horas de sono; evitar sestas durante o dia, só ir para a 

cama quando tiver sono; deixar de fumar e evitar beber demasiados líquidos à noite. 

Tal como referi na caracterização da farmácia, ela encontra-se numa zona de 

muito turismo, por esse motivo são muitos os turistas estrangeiros que se dirigem à 

farmácia com distintas necessidades e procurando fármacos que não estão 

disponíveis em Portugal, por isso é necessário saber comunicar com o utente 

estrangeiro e através do DCI ajudar na dispensa de outro fármaco para o mesmo 

efeito. Casos como antitússicos, fármacos para as dores musculares, laxantes ou 

mesmo probióticos que não eram comercializados em Portugal mas foram 

encontradas escolhas seguras, com o mesmo efeito desejado e de modo a evitar 

efeitos adversos.  

A tosse é uma ação reflexa natural do corpo para se livrar de substâncias 

nocivas como poeiras, bactérias, vírus, fungos e outras substâncias danosas, de modo 

a proteger as vias respiratórias, mas pode ser também sintoma de uma doença por 

isso não deve ser ignorada. Muitos foram os casos de utentes com tosses que se 

deslocaram à farmácia, mas para saber tratar o doente de forma segura é necessário 

saber distinguir se a tosse é seca, ou expectorativa, ou alérgica, uma vez que, existem 

diferentes princípios ativos para os diferentes casos, expectorantes ou mucolíticos; 

antitússicos e anti-histamínicos, respetivamente. A utilização destes medicamentos 

requer cuidados específicos nas crianças e nas mulheres grávidas e a amamentar. 

Para além de recomendar um medicamento consoante as diferentes necessidades, 

aconselhava algumas medidas de cuidado que proporcionavam alívio, como, beber 

muita água para se hidratar e lubrificar as vias respiratórias, chupar rebuçados (de 

preferência sem açúcar) para reduzir a irritação, se tivesse expetoração para fazer 

vapores húmidos para amolecer as secreções e para elevar a cabeceira da cama, uma 

vez, que ajuda a aliviar a tosse seca durante a noite. 

Depois do caso da morte de uma jovem que poderá estar associada a uma 

pílula vendida em Portugal, a pílula Yasmin®, foi grande a especulação na atuação do 

profissional farmacêutico. Também a FB participou numa das entrevistas “à paisana” 

sobre perguntas sobre a venda de pílulas sem receita. No entanto o profissional em 
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questão atuou de forma ética e correta fazendo questões se ”é habitual a toma 

daquela pílula” e se lhe foi prescrita por um médico. É no atendimento que está a 

diferença entre o profissional farmacêutico, sujeito ou não sujeito a receita médica, o 

aconselhamento do medicamento com profissionalismo é fundamental. 

 De forma a conscientizar os utentes para o uso racional do medicamento, 

elaboramos uns panfletos para sobre o “uso racional do medicamento” (Anexo 15), 

uma vez que um número cada vez maior de utentes através da publicidade ou 

experiência de terceiros optam pela automedicação sem aconselhamento 

farmacêutico. A publicidade dos medicamentos na rádio, televisão, pode levar à 

automedicação errada podendo surgir efeitos nocivos e indesejados à saúde do 

doente. Há uso racional do medicamento quando os doentes recebem medicamentos 

apropriados para as suas condições clínicas em doses adequadas às suas 

necessidades, por um período adequado 19,20,21. 

8. FORMAÇÕES 

Durante o estágio tive a oportunidade de assistir a várias formações internas e 

externas, pois é fundamental que o farmacêutico mantenha os seus conhecimentos 

atualizados e tendo conhecimento da constante evolução e criação de novas 

moléculas, formulações e produtos. Tal como está descrito no código deontológico da 

Ordem dos Farmacêuticos “Considerando a constante evolução das ciências 

farmacêuticas e médicas, o farmacêutico deve manter atualizadas as suas 

capacidades técnicas e científicas para melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua 

atividade, de forma que possa desempenhar conscientemente as suas obrigações 

profissionais perante a sociedade”2. 

As formações na farmácia foram realizadas por diversas empresas 

farmacêuticas com os respetivos delegados, de modo a promover o produto ou 

mesmo a fornecer a informação correta da sua utilização. As formações exteriores à 

farmácia, de modo geral centraram se em produtos de dermofarmácia e cosmética 

vendidos na farmácia, como também as formações de grande importância do Espaço 

Animal, uma vez que, a FB é aderente e muito procurada pelos utentes para 

medicamentos de veterinária. No quadro do Anexo 16 estas formações estão 

enumeradas por ordem cronológica. 
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PARTE 2 | Descrição das Atividades Desenvolvidas na 

Farmácia 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente o farmacêutico não está apenas voltado para a cedência e 

aconselhamento dos medicamentos, o seu papel foi reforçado e alargado a outros 

produtos de saúde e de bem-estar, o que permitiu às farmácias prestarem outros 

serviços na sociedade como, o apoio domiciliário, primeiros socorros, aplicação de 

meios auxiliares de diagnóstico, bem como a realização de programas de educação 

para a saúde. A sociedade portuguesa tem depositado cada vez mais crédito e 

reconhecimento à intervenção farmacêutica, por esse motivo nestes 4 meses de 

estágio na Farmácia do Bonfim Porto tentei corresponder às necessidades dos utentes 

da Farmácia, bem como às da própria da Farmácia nas atividades desenvolvidas por 

mim. 

Neste contexto, foram realizadas os seguintes projetos: 
 

2. Rastreio Pressão Arterial - “maio: mês do coração”; 

3. Menopausa: qualidade de vida e terapia hormonal pós-menopausa; 

4. Pé diabético; 

5. Prevenção da Tinea pedis (“pé de atleta”); 

6. Diarreia: dieta e causas; 

7. VALORMED; 

8. Campanhas de Marketing; 

9. Outras atividades desenvolvidas. 

2. RASTREIO PRESSÃO ARTERIAL – “maio – mês do 
Coração” 

 

A hipertensão é definida como o aumento da pressão nos vasos sanguíneos, 

verificando-se uma maior dificuldade do coração bombear o sangue para os 

tecidos22,23. Num adulto os valores de pressão arterial sistólica considerados normais 

são de 120 mmHg e da pressão arterial diastólica de 80 mmHg. Uma pressão arterial 

sistólica igual ou superior a 140 mmHg e/ou uma pressão arterial diastólica igual ou 

superior a 90 mmHg, são considerados valores elevados com risco de desenvolver 

hipertensão. 
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A OMS considera a hipertensão um dos principais fatores de risco de morte no 

Mundo. Sendo a taxa de mortalidade de 17 milhões de pessoas por ano 23.  

Valores elevados de pressão arterial pode não ser sinónimo de hipertensão, no 

entanto, o conhecimento sobre esta doença é o primeiro passo para a prevenção, uma 

vez que, a maioria das vezes não apresenta quaisquer sintomas associados22,23. 

A Farmácia do Bonfim dispõe de um equipamento no espaço de atendimento ao 

público, onde os utentes podem fazer esta medição de forma autónoma, no entanto 

todos os funcionários da farmácia fazem o acompanhamento do doente, de modo a 

garantir uma correta utilização, medição e interpretação dos valores da pressão 

arterial. Fornecendo um aconselhamento sobre as medidas corretivas, de forma a 

prevenir e controlar a hipertensão, encaminhando o utente para o médico, se 

necessário.  

No mês de maio, foi realizada uma campanha de sensibilização “maio: mês do 

coração” onde a realização da medição da pressão arterial era gratuita das 15h às 

17h. Neste mês realizei, com o contributo dos restantes profissionais de saúde da 

farmácia, um registo de todos os valores de pressão arterial medidos na farmácia, a 

amostra foi de 42 pessoas, de idade compreendidas entre os 12 (1 caso) e os 91 anos 

(1 caso), distribuindo-se conforme a figura 4.  

 

 

Pode-se verificar que 17% dos utentes em que se realizou a medição da pressão 
arterial tem idade entre os 45-50 anos.  
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Figura 4. Distribuição da variável idade (n=42) 
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Como se pode verificar, nas figuras 5 e 6, 19% (8 utentes) dos casos estudados 

têm a pressão arterial sistólica (PAS) entre os 150-170 mmHg e 12% (5 utentes) 

pressão arterial sistólica entre os 140-150 mmHg, o que nos indica que a maioria dos 

utentes tem os valores de pressão arterial superior ao recomendado (PAS <140 

mmHg e/ou PAD <90 mmHg). Enquanto apenas 1 utente tem pressão arterial 

diastólica superior ao recomendado, neste caso 110 mmHg. 

Apesar de a amostra não ser significativa podemos concluir que a maioria dos 

utentes tem hipertensão mesmo estando a ser tratados com medicação farmacológica 

para esta condição. Demonstrando assim, a importância do farmacêutico na promoção 

da saúde e da adesão à terapêutica. 

Esta campanha foi realizada de forma a promover a conscientização sobre as 

causas e consequências da hipertensão, incentivando os utentes a controlar 

periodicamente a sua pressão arterial, de forma a evitar a morbilidade e mortalidade 

cardiovascular e renal.  

 

3. MENOPAUSA: QUALIDADE DE VIDA E TERAPÊUTICA 

HORMONAL PÓS-MENOPAUSA 

  

3.1. Contexto e objetivos da atividade desenvolvida 

A menopausa caracteriza-se pela cessação da função ovárica, ocorrendo por volta 

dos 50 anos de idade na mulher e após a qual deixa de ocorrer a ovulação, a 

fecundação e a menstruação24. A produção de hormonas, estrogénios e progesterona, 

pelos ovários é o regulador do ciclo reprodutivo da mulher. Quando essa síntese 

diminui conduz subsequentemente à diminuição do nível de hormonas. Essa 

Pressão arterial Sistólica Pressão arterial Diastólica 

Figura 5. Distribuição da variável da pressão 

arterial sistólica (n=42) 

 

Figura 6. Distribuição da variável 

pressão arterial diastólica (n=42) 
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diminuição pode originar a ocorrência de diversos sintomas, variando a sua severidade 

e intensidade25. 

São sintomas da menopausa os afrontamentos, ansiedade, calores, sudação, 

irritabilidade, depressão, diminuição do líbido, diminuição da lubrificação vaginal, 

insónias, dores articulares, dores ósseas, dores de cabeça, entre outros.  

O início da menopausa é acompanhado de novos riscos para a saúde da mulher 

que podem ser modificados e prevenidos, de modo a não se transformarem em causa 

de doença.  

A Terapêutica Hormonal de substituição (THS) é a principal arma na prevenção 

destas patologias, constituindo o tratamento mais adotado para prevenir os sintomas 

associados à ausência de estrogénios. Existem vários estudos que avaliaram o 

impacto da THS na qualidade de vida de mulheres na pós-menopausa apresentando 

resultados conflituantes e controversos. 

 

3.2.Terapêutica Hormonal de Substituição (THS) 

A THS baseia-se na administração de estrogénios e/ou progestagénios sintéticos 

[52]. A formulação da terapêutica pode variar, podendo conter apenas estrogénios 

isolados e/ou combinados com progestagénios, com gonadomiméticos (p.e. a tibolona, 

esta contém atividade androgénica fraca e propriedades progestagénicas e 

estrogénicas) ou com moduladores dos recetores seletivos de estrogénios. Esta pode 

ser prescrita em esquema contínuo, podendo ser diário ou sequencial, ou em 

esquema cíclico. A forma de administração pode ser local (p.e. creme, anéis e óvulos) 

ou sistêmica (comprimidos orais, sistemas transdérmicos, géis e implantes)25.   

 A duração da terapia é, no máximo, de entre cinco a seis anos, dependendo se a 

terapia é mono ou combinada e da forma como o organismo da mulher responde à 

terapia. Deve ser uma terapia personalizada, individualizada, com uma dosagem mais 

baixa possível, mantendo-se apenas enquanto os sintomas permanecerem26.  

No entanto, a North American Menopause Society (NAMS) recomenda que seja 

iniciada a THS o mais precocemente, após o início dos sintomas da menopausa27. 

 

3.2.1. Indicações terapêuticas 

A THS pode aliviar estes sintomas vasomotores, moderados a severos, 

provocados pela diminuição de estrogénios no hipotálamo, o que reflete no 

aparecimento de palpitações, ansiedade e sudorese noturna. É igualmente benéfica 

na melhoria dos sintomas urogenitais, uma vez que, ajuda na melhoria do trofismo e 

lubrificação da mucosa vaginal. Como também nos sintomas neurológicos, como as 
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alterações de humor, depressão, insónia e ansiedade, sendo também sintomas 

comuns ao longo da menopausa25. 

Para além, de ser uma terapêutica estabelecida e indicada para alívio dos 

sintomas acima mencionados, é também utilizada para a prevenção de algumas 

patologias, entre elas a osteoporose, as alterações cognitivas e o cancro do cólon 

retal. 

 

3.2.1.1. Osteoporose 

A THS demonstrou um moderado benefício na redução de fraturas e da perda 

óssea, sendo considerada como “gold standard”. Estas fraturas pós-menopáusicas 

osteoporóticas são ocasionadas pela redução de estrogénios. Esta diminuição 

contribui para o adelgaçamento dos ossos, tornam-se mais frágeis e quebrando mais 

facilmente com uma queda26,27.  

No entanto, após a interrupção da terapêutica a proteção poderá deixar de se 

verificar25. 

 

3.2.1.2. Alterações Cognitivas 

Com o envelhecimento ocorre um natural declínio de certas capacidades 

cognitivas, sendo a idade o principal fator de risco para o surgimento da demência.A 

diminuição de estrogénios na mulher contribuem para esse processo25,26. Nas 

guidelines da NAMS está descrito o benefício não comprovado na diminuição das 

alterações de comportamento e humor, porém, é desaconselhada em qualquer idade 

como indicação primária e em mulheres com mais de 65 anos de idade, uma vez que 

está associada ao risco de desenvolvimento de demência28. 

Dados estatísticos indicam que a doença de Alzheimer (DA) é mais prevalente em 

mulheres. Estudos anteriores defenderam que a utilização prévia de THS poderá estar 

associada à redução do risco de DA ou atrasar o seu aparecimento. No entanto, não 

foi demonstrado que a THS melhora a função cognitiva de doentes com DA, nem 

consegue reverter o declínio da capacidade cognitiva. 

Contudo, os efeitos dos estrogénios no sistema nervoso central (SNC) ainda não 

estão inteiramente elucidados, apesar que novas pesquisas revelarem a existência de 

processos onde o estrogénio tem um efeito direto sobre o SNC27. 

 

3.2.1.3. Cancro do cólon retal 

Estudos sugerem uma diminuição do risco de cancro do cólon retal com a 

utilização de uma formulação combinada de estrogénios e progesterona. 
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Apresentando uma relação inversa entre a duração da utilização da THS e o risco de 

cancro cólon retal. Considerando-se a hipótese que as hormonas sexuais femininas 

apresentam um papel protetor em relação ao desenvolvimento do cancro do cólon 

retal, apresentando um mecanismo modulador do metabolismo hepático do colesterol 

e da redução da secreção de ácidos biliares para o cólon25. 

A “American Cancer Society” atualmente não recomenda esta terapêutica para a 

prevenção isolada apesar dos benefícios aparentes25. 

 

3.2.2. Riscos/Contraindicações 

Existem alguns riscos associados à THS, sendo controversas, conflituantes e 

diversificadas as opiniões em relação ao risco/benefício da terapia. Está comprovado 

que as combinações da progesterona com os estrogénios aumentam o risco de cancro 

da mama, mas também é reconhecido que é um tratamento eficaz no défice de 

estrogénios durante a menopausa. Antes do início da terapia é necessário que a 

mulher realize uma mamografia e à mínima suspeita de alguma modificação, reduz-se, 

cessa-se ou altera-se a substância que potencia o risco, garantindo-se a segurança do 

tratamento.  

 O aumento do risco de desenvolver certas patologias tem sido relacionado com a 

menopausa e a THS, designadamente: o cancro da mama, a doença cardiovascular e 

a doença tromboembólica25. 

 

3.2.2.1. Cancro da mama 

 Alguns estudos mostram um risco aumentado de cancro da mama com o uso da 

THS na pós-menopausa. Sugerindo que o risco de cancro da mama aumenta de 

acordo com a duração da THS e é superior com terapêutica combinada (estrogénios e 

progesterona) do que com estrogénios isolados25,29. Igualmente foi evidenciado que o 

risco de cancro da mama aumenta independentemente da via de administração (oral 

ou transdérmica), porém esta relação é superior no caso da terapêutica oral25,26,30.  

Atualmente foi documentado um efeito benéfico sobre a mortalidade por cancro da 

mama em mulheres pós-menopáusicas em THS, em comparação com os controles 

sem nenhuma história prévia de uso de THS. Porém não se encontra definido se os 

resultados se devem à deteção mais precoce ou se devem aos efeitos da terapêutica 

no tecido mamário26. 
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3.2.2.2. Doença Cardiovascular 

A doença cardiovascular (DCV) é a principal causa de morte em homens e em 

mulheres na pós-menopausa. A menopausa aumenta o risco nas mulheres, 

independente da idade. Apresentando uma incidência significativamente superior de 

DCV, relativamente aos homens25,26. 

O estudo “Woman’s Health Iniciative”, conhecido como o WHI, realizado nos EUA 

em 2002, considera que a THS aumenta o risco de DCV31,32. O estudo WHI foi um 

estudo prospetivo em 16 mil mulheres (com útero), e utilizou a terapia conjugada de 

estrogénios com acetato de medroxiprogesterona. O objetivo deste estudo era a 

avaliação dos riscos/benefícios da terapêutica hormonal mais utilizada em mulheres 

nos EUA33. Verificou-se no grupo das mulheres que realizavam a terapia de 

combinação, um aumento de 29% de risco DCV, 41% de risco de doença 

cerebrovascular, 26% de risco de cancro da mama invasivo e 105% de demência. Os 

resultados do estudo WHI contraindicam a utilização de THS na prevenção primária de 

DCV. No entanto, evidenciou uma tendência na diminuição de risco de desenvolver 

DCV quando a THS é iniciada logo após a menopausa, relativamente quando é 

iniciada mais tardiamente25,34. 

Frente às evidências atuais, a American Heart Association (AHA) refere que a THS 

não deve ser usada para a prevenção primária ou secundária das DCV advertindo 

contra a sua prescrição32,35. 

Alguns consensos têm sido realizados por sociedades internacionais, como a AHA, 

da NAMS e da International Menopause Society (IMS), procurando oferecer diretrizes 

a respeito da relação entre a THS com o risco de DCV. Embora não esclarecem 

especificamente as relações entre a influência da THS sobre o risco das DCV. 

No entanto este risco de desenvolver DCV pode estar relacionado ao momento da 

intervenção terapêutica na menopausa35. A IMS alerta que as pacientes que iniciam 

tardiamente a THS podem apresentar um ligeiro aumento do risco de eventos 

coronários. Relacionando assim, o risco de AVC com a idade, podendo a THS 

aumentar o risco de DCV nas pacientes com mais de 60 anos de idade35–37. 

Deste modo, os riscos e os benefícios da THS devem ser ponderados e avaliados, 

bem como, o impacto na qualidade de vida e da melhoria dos sintomas, quando se 

considera realizar uma THS. 

 
3.3. Terapêuticas Alternativas Não Hormonais 

Para além da THS existem outras alternativas ou até mesmo suplementos que 

conseguem atenuar os sintomas e melhorar a qualidade de vida, designadas de 
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alternativas naturais ou menos convencionais. No entanto, não existe nenhuma 

autoridade nacional que assegure a segurança destes suplementos, por esse motivo 

não se deve aconselhar quaisquer alternativas sem aconselhamento médico38. 

 

3.3.1. Fitoestrogéneos  

Os fitoestrogénios são estrógenos não-esteroidais encontrados em plantas, sendo 

as mais estudadas, a soja (Glycine max) e o Dong Quai (Angelica sinensis). São 

conhecidos mais de trinta fitoestrogénios, destacando-se a classe dos flavonoides, 

onde se integram as isoflavonas, os cumestanos e as flavonas. As isoflavonas ou 

isoflavonoides fazem parte da família dos polifenóis. Neste grupo estão inseridas a 

daidzeína, a genisteína e a gliciteína, as quais, contem um grande potencial protetor 

para a saúde34. 

 Os fitoestrogénios têm sido alvo de vários estudos devido ao seu potencial como 

terapia alternativa/complementar, possibilitando a redução do risco do 

desenvolvimento de certas patologias39. 

 Existe semelhanças estruturais entre os fitoestrogénios e os estrogénios 

endógenos, por estes serem derivados do colesterol. Apresentando semelhanças não 

só químicas como funcionais em relação ao estrogénio endógeno. O anel fenólico na 

estrutura do fitoestrogénio é essencial para a ligação ao recetor estrogénico, 

apresentando também maior capacidade de se ligar aos recetores betaestrogénicos 

em relação aos estrogénios endógenos34. 

É conferido melhor relação risco/benefício no seu uso terapêutico, em comparação 

com a THS39. 

Diversos estudos têm demonstrado que o tratamento prolongado com extratos 

dessas plantas proporciona benefícios no tratamento de sintomas comuns na 

menopausa, contribuindo na melhoria do humor e da irritabilidade, prevenção da 

descalcificação dos ossos e diminuição dos níveis de colesterol, além de efeitos 

antioxidantes e sem aumento de peso39.  

 

3.3.1.1. Benefícios terapêuticos da Soja  

Planta originária da China, onde nas dietas tradicionais existe um maior consumo 

de cereais contendo grandes quantidades de fitoestrógenos, por esse motivo, tem sido 

sugerido que este é o motivo da menor prevalência de sintomas vasomotores da 

menopausa em mulheres asiáticas. As substâncias ativas mais importantes presentes 

na soja são as isoflavonas genisteína, daidzeína, gliciteína e os óleos essenciais39. 
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Este possuem elevada atividade estrogénicas, possuindo maior afinidade para o 

recetor Eb (12,13), podendo agir como agonistas ou antagonistas estrogénicos39,40.  

 A soja tem ação antioxidante, diminui os sintomas vasomotores que acompanham 

a menopausa, como também devido à sua semelhança estrutural com o estrogénio, 

esta está envolvida na manutenção da mineralização óssea, limitando assim a 

reabsorção, prevenindo a osteoporose. Adicionalmente, também possui atividade 

relacionada com a regulação dos níveis de alguns lípidos plasmáticos em circulação39. 

É uma alternativa vantajosa para todas as mulheres, principalmente para as 

mulheres em que a THS foi contraindicada, na presença de um historial de cancro de 

mama na família, ou porque já sofreram de problemas hormonais prévios. 

Os fitoestrogénios estão presentes na soja, como também em suplementos 

alimentares disponíveis na Farmácia, para os quais não é necessário receita. No 

entanto, para obter ação terapêutica, os suplementos de soja devem conter no mínimo 

1,5% de isoflavonas, sendo a posologia variável entre 40 e 160 mg/dia, em tomas 

separadas de duas a três vezes ao dia39,40. 

 

3.3.2. Aconselhamentos na Menopausa 

Para além destes suplementos alimentares e vitamínicos, o farmacêutico deve 

aconselhar sobre a modificação da dieta e incentivar a prática do exercício físico 

diário, de modo a minimizar algumas alterações fisiológicas e carências resultantes da 

falta de produção de estrogénios.  

 A dieta deve ser rica em cálcio, fósforo, vitamina D, magnésio e boro (leite, 

queijos, carne e legumes).  

 Conter hidratos de carbono, em particular os amidos, como a batata, 

massa e pão. 

 Beber muita água. 

 Uma dieta rica em alimentos ricos em ómega-3 (salmão, atum, bacalhau, 

arenque, cavalinha, sardinha, truta, óleos de peixe e sementes de linhaça). 

 O azeite é essencial, em moderação. 

 

3.4. Tabaco e a THS 

É conhecido que o tabaco é prejudicial para a saúde, no entanto quando 

combinado com a THS este provoca uma degradação dos estrogénios fornecidos, 

anulando assim a ação destes nos sintomas da menopausa, tais como a eficácia nos 

afrontamentos, metabolismo lipídico (redução do colesterol), sintomas urogenitais e a 

sua ação benéfica na osteoporose. 
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Este mecanismo de degradação deve-se à eliminação hepática dos estrogénios 

orais nas fumadoras, contribuindo para a diminuição da sua concentração no sangue.  

Para contornar este mecanismo a solução para além da cessação tabágica, é a 

utilização transdérmica de estradiol, não havendo sobrecarga do fígado, evitando a 

produção de metabolitos nocivos à saúde da mulher. 

 

3.5. Inquéritos sobre a menopausa na Farmácia e suplementação 

3.5.1. Idades 

Foi realizado um inquérito a 20 mulheres sobre a menopausa e a suplementação 

(Anexo 17). Com idades compreendidas entre os 46 e os 61 anos de idade (figura 7, 

Anexo 18). 

 

3.5.2. THS: Início da terapêutica 

No inquérito uma das questões era se alguma vez iniciou uma THS, 63% 

respondeu que “Sim”, enquanto 37% respondeu “ Não” (7 mulheres) (Figura 8, Anexo 

18). 

Era questionado também, se ainda se encontravam a realizar o tratamento, na 

qual 65% respondeu que “Não” e 35% respondeu que “Sim”. A elevada percentagem 

em “Não” poderá estar relacionada com a faixa etária das mulheres a quem se 

realizou o inquérito (Figura 9, Anexo 18). 

 

3.5.3. THS: Suspensão da terapêutica 

Na razão pelo qual suspendeu, a maioria respondeu que foi indicação médica (16 

das inquiridas), sendo que os problemas económicos e o tempo do tratamento 

também foram razões que levaram ao abandono do tratamento (figura 10, Anexo 18). 

É de referir que no inquérito perguntava a data da suspensão, porém como a maioria 

das mulheres não sabia responder a data concreta, foi eliminada essa questão. 

 

3.5.4. Sintomas físicos e/ou emocionais surgentes da suspensão 

Outra das questões era se surgiram alguns sintomas físicos e/ou emocionais após 

essa cessação (figura 11, Anexo 18), sendo que, 80% das inquiridas respondeu que 

sentiu alguns sintomas após o termino do tratamento. Os sintomas mais referidos 

foram o aumento de peso (11 mulheres) e as dores ósseas (7 mulheres) (figura 12, 

Anexo 18). 
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3.5.5. Alternativas à THS 

A segunda parte do inquérito visava o conhecimento acerca das terapias 

alternativas de forma a saber se as mulheres alguma vez iniciaram algum suplemento 

para a menopausa ou relacionado com esta condição (figura 13, Anexo 18). Sendo 

que, 90% das mulheres respondeu que não toma, nem tomou nenhum suplemento. As 

duas inquiridas que utilizam suplementos, responderam que o que tomavam eram 

suplementos contendo isoflavonas de soja. 

De entre as terapias alternativas descritas no inquérito, foi questionado se já lhes 

tinha sido aconselhado algum suplemento contendo fitoestrogénios durante a 

menopausa (Figura 14, Anexo 18). Sendo que, 90% respondeu que nunca lhes foi 

aconselhado, bem como, 80% das mulheres responderam que não tinham 

conhecimento sobre os benefícios dos suplementos alimentares de soja (Figura 15, 

Anexo 18). 

3.5.6. Aconselhamento do Farmacêutico 

Por fim, foram realizadas algumas perguntas sobre a importância do 

aconselhamento por parte do farmacêutico. Como demonstrado na figura 16 (Anexo 

18), 95% das mulheres afirmam que não recorrem/recorreram ao farmacêutico para 

esclarecer as suas dúvidas/receios sobre a menopausa. Isto demonstra por um lado 

que existe um estigma sobre o tema, menopausa, como também, não vêm o 

farmacêutico como profissional de saúde com conhecimento suficiente no que respeita 

a soluções para esta situação. Sendo por este motivo necessário alterar esta 

mentalidade, demonstrando um atendimento personalizado e individualizado, sendo 

uma oportunidade para esclarecer todas as dúvidas.  

Em relação ao aconselhamento por parte do farmacêutico, as vitaminas são o que 

é mais aconselhado, no entanto a maioria respondeu que nunca lhes foi aconselhado 

algum suplemento, alteração na dieta, vitaminas, entre outros aconselhamentos. É 

importante saber aconselhar da melhor maneira tendo em conta os suplementos 

disponíveis na farmácia, de forma a melhorar a qualidade de vida. 

 

3.5.7. Conclusão 

Apesar de a amostra de mulheres não ser significativa, dos resultados destes 

inquéritos podemos concluir que as mulheres não têm conhecimento dos benefícios e 

riscos da THS, e algumas ultrapassaram o tempo máximo da toma da terapia. As 

terapias alternativas ainda não são vistas como uma opção de grande importância, 

nem conhecidos os seus benefícios na qualidade de vida.  
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Em suma, também concluí através do inquérito que é necessário mais 

conhecimento por parte do farmacêutico para aconselhar de forma mais útil possível, 

de modo a melhorar a qualidade de vida das mulheres na menopausa. 

 

3.6. Panfletos sobre a Menopausa e suplementação  

Realizei um panfleto (Anexo 19) com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e 

saúde, promovendo a transmissão e partilha de informação. De maneira a que todas 

as mulheres que se encontrem nesta fase de vida possam encontrar alternativas para 

atender às suas novas necessidades. 

 

3.7.  Compilação dos suplementos para a Menopausa num póster 

De forma a melhorar o aconselhamento dos produtos aos utentes, elaborei um 

póster com os produtos existentes na FB direcionados para os cuidados a ter na 

menopausa, desde suplementos para a saúde dos ossos (no combate à osteoporose), 

complexos vitamínicos, suplementos com isoflavonas de soja, suplementos para a 

saúde mental (memória e rendimento mental), higiene íntima e produtos de 

dermocosmética para cuidar da pele na menopausa (Anexo 20). 

 

4. PÉ DIABÉTICO  

4.1. Introdução  

O Pé Diabético é uma das complicações crónicas mais graves da Diabetes 

Mellitus, sendo responsável por 40/60% de todas as amputações efetuadas por 

causas não traumáticas. Estima-se que em Portugal possam ocorrer por ano, cerca de 

1200 amputações não traumáticas dos membros inferiores41. O pé diabético 

caracteriza-se pela presença de pelo menos uma das seguintes alterações: 

neurológicas, ortopédicas, vasculares e infeciosas41.  

As lesões que podem ocorrer no pé diabético surgem da insensibilidade provocada 

pela neuropatia sensitivo-motora e/ou isquémica, consequência da presença de 

aterosclerose nas artérias dos membros inferiores. O atingimento dos nervos ou vasos 

irá resultar, respetivamente, no aparecimento de um Pé Neuropático (70%) ou de um 

Pé Neuroisquémico (30%). É fulcral o diagnóstico diferencial destes dois tipos de Pé, 

para uma abordagem mais dirigida à doença. Essencialmente são distinguidos pela 

presença ou ausência de pulsos periféricos. Ocorrendo, por vezes, a progressão de 

um Pé Neuropático para um Pé Neuroisquémico. 
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Figura 17. Neuropatia Motora, Hematoma 

provocado pelo calçado apertado
41

.  

É necessário a confirmação das alterações sensitivas, pela pesquisa da 

sensibilidade vibratória, utilizando o diapasão de 128 Hz, a sensibilidade táctil com o 

algodão e a sensibilidade à pressão com o monofilamento de 10 g de Semmes-

Weinstein, também utilizado como um marcador de risco de ulceração42. 

Em 1989 Portugal assinou a Declaração de St. Vincent comprometendo-se a 

atingir os seus objetivos, ou seja, reduzir as principais complicações da diabetes: 

cegueira, amputações major dos membros inferiores, insuficiência renal terminal e 

doença coronária. Em simultâneo, a comissão de acompanhamento do Programa 

Nacional de Controlo da Diabetes criou o Guia do Diabético, como componente 

fundamental para o atingimento dos objetivos terapêuticos dos doentes com diabetes, 

como também, estabeleceu várias normas de boas práticas profissionais para esta 

doença, referentes ao diagnóstico precoce e ao tratamento das suas principais 

complicações. 

A prevenção considera-se como ponto primordial na abordagem do pé diabético, 

esta deve passar pela educação contínua dos doentes, como também dos 

profissionais de saúde. Sendo a prevenção das lesões, a medida mais importante, de 

forma a reduzir a ocorrência de novos casos e a gravidade do estado clínico. 

As consequências dessas alterações sensitivas para os pés do paciente diabético 

pode se refletir nos tipos de neuropatia a seguir descritos42-45.  

1- Neuropatia Sensitivo-Motora (Pé Neuropático): 

O mau controlo glicémico relacionado com os 

baixos níveis de insulina produzidos por um 

doente diabético, é a consequência para a 

ocorrência de uma neuropatia diabética. Sendo 

por este motivo, uma das primeiras alterações 

patológicas a surgir no diabético43. 

A perda progressiva da sensibilidade tátil e da 

dor torna os pés vulneráveis a traumatismos. 

Esta perda da sensibilidade é designada de 

“perda da sensação protetora”. Como 

demonstrado na Figura 17, um indivíduo 

diabético com perda da sensação protetora com Hálux vago (joanete) com 

hematoma devido ao calçado apertado, uma vez que, pode não conseguir 

sentir o incômodo da pressão contínua de um sapato apertado, ou sentir a dor 

ao perfurar com um objeto cortante ou mesmo sentir dor durante o cortar as 

unhas41. 
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Figura 18. Neuropatia Autónoma, fissura 

provocada pela pele seca
41

.  

Constituindo-se um objetivo na educação do doente a compreensão, por parte 

deste, da importância da perda da sensibilidade protetora.  

 

2- Neuropatia Autónoma (Pé Neuroisquémico) 

A ateroesclerose é a principal causa da doença arterial, no diabético. Provocando 

isquemia pelo estreitamento e oclusão dos 

vasos44. 

O pé Neuroisquémico pode ser definido por 

uma infeção, ulceração e/ou destruição dos 

tecidos profundos relacionado a alterações 

neurológicas e à doença arterial periférica no 

membro inferior. Podendo originar também 

anidrose, que causa a desidratação da pele, 

levando à formação de fissuras (Figura 18)41. 

 

4.2. Aconselhamento Farmacêutico 

O farmacêutico deve ter um papel ativo na educação do doente e seus familiares, 

alertar sobre os cuidados a ter com os pés, incluindo a observação frequente e diária 

dos pés, a sua higiene e hidratação da pele, informar sobre os agentes agressores, 

incentivar o uso de palmilhas, calçado próprio e a remoção das calosidades, de forma 

a prevenir não apenas o aparecimento de novos casos como a gravidade do quadro 

clínico45,46. 

Por verificar a necessidade deste aconselhamento face ao doente e aos 

profissionais, realizei um panfleto sobre os cuidados a ter com o Pé diabético, cedido 

ao doente no momento da dispensa de um antidiabético oral, insulina, entre outros. 

Para além do panfleto (Anexo 21) elaborei um póster com os cuidados a ter com o pé 

diabético, de forma a ficar exposto na área de atendimento (Anexo 23). 

Adicionalmente, como a educação é contínua e de forma a melhorar o 

aconselhamento por parte dos profissionais da FB, elaborei uma lista de regras para o 

aconselhamento ao doente com o pé diabético (Anexo 22). 

5. TINEA PEDIS “PÉ-DE-ATLETA” 

5.1. Introdução 

A tinea pedis geralmente conhecida como “pé-de-atleta” é uma infeção fúngica, 

muito comum, nos pés, que pode ser causada por fungos, bem como por bactérias. 

Surge sobretudo nos espaços interdigitais, na planta ou nas laterais do pé. Sendo as 
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Figura 19. Manifestações clínicas da infeção por tinea pedis (Adaptada de 60) 

Figura 20. Forma crónica 
intertriginosa – tinea pedis nos 
espaços interdigital 

47
 

 

espécies Epidermophyton e Trichophyton, os fungos que mais frequentemente 

ocasionam “pé de atleta”. Ocorrendo com mais gravidade e frequência nos meses de 

verão. Estão mais predispostos a desenvolver tinea pedis os indivíduos que utilizam 

piscinas ou instalações desportivas públicas. Concomitantemente, desportos como a 

corrida, podem provocar trauma crónico no pé, auxiliando a penetração do fungo nas 

camadas exteriores da pele47.  

Constitui uma infeção fúngica de contágio, quer por contacto direto, ou por 

transmissão indireta, podendo ser através de meias, sapatos, toalhas ou mesmo 

através das superfícies de piscinas ou balneários. O calor e a humidade são fatores de 

predisposição ao risco de desenvolver a infeção fúngica, uma vez que, este aumenta 

com a transpiração ou com a utilização de calçado oclusivo, pois impede a dispersão 

do calor e propicia à humidade47–49. 

Existem 3 tipos de apresentações clínicas do “pé de atleta”48–50: 

 

Forma Crónica intertriginosa  (forma mais comum) 

 Desenvolve-se nos espaços interdigitais (particularmente 

entre o 4º e o 5º dedo) mas pode infetar os outros dedos, 

bem como à planta do pé; 

 Surge descamação ou maceração dos espaços 

interdigitais, com o aparecimento recorrente de fissuras.  
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Figura 22. Forma vesicular – 

vesículas na superfície plantar
47

 

Figura 21. Forma crónica 

hiperqueratósica – tipo 

“mocassins”
47

 

 Caracteriza-se pelo mau odor, prurido e sensação de ardor no pé; 

 Posteriormente pode surgir infeção bacteriana secundária. 

 

Forma Crónica Hiperqueratósica (“mocassins”) 

 Eritema discreto, com envolvimento da planta do pé, dorso 

e calcanhar, adotando uma forma de “mocassins” ou 

chinelo; 

 Em casos moderados a graves, pode surgir vermelhidão, 

fissuras, inflamação, com mau odor. 

 

Forma Vesicular 

 Forma mais grave, mas menos comum de “pé-de-atleta”; 

 Há desenvolvimento de pequenas vesículas ou 

vesicopústulas localizadas no dorso do pé e na superfície 

plantar; 

 Surge descamação nestas áreas e entre os dedos; 

 Gravidade variável desde a ocorrência de pequenas 

vesículas isoladas até formas mais graves com o 

surgimento de vesículas de maior tamanho que podem 

rebentar e levar à formação de feridas; 

 Forma ativa no verão e inativa durante as restantes alturas do ano. 

5.2. Aconselhamento Farmacêutico 

O tratamento a adotar depende da gravidade da infeção, podendo ser usados 

isolados ou em simultâneo, medicamentos antifúngicos de aplicação tópica (p.e. 

cremes, pomadas, tinturas, soluções ou pós de aplicação localizada) e medicamentos 

de toma oral. 

Sendo de máxima importância iniciar o tratamento o mais rápido possível, de 

modo a evitar o aumento da gravidade dos casos clínicos. Diversos antifúngicos estão 

disponíveis, entre os principais grupos terapêuticos estão as alilaminas (terbinafina, 

naftifina) e os derivados do imidazol (clotrimazol, econazol, miconazol, sertaconazol). 

Constituindo-se, a terbinafina tópica a primeira linha de tratamento por esta infeção 

fúngica. Devido à sua menor biodisponibilidade cutânea, as preparações para 

pulverização e pós cutâneos são menos eficazes. São utilizados frequentemente em 

associação com um creme, pomada e solução ou na profilaxia para prevenir infeções 

recorrentes48.  
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A terapia antifúngica tópica causa, por vezes, reações adversas cutâneas, 

como prurido, irritação e eritema. Se os efeitos originados forem graves, deve ser 

suspensa a terapêutica. São utilizados corticosteroide em associação com a terapia 

fúngica para tratar a inflamação grave48. 

O tratamento oral excecionalmente é necessário, sendo direcionado para 

situações crónicas, de gravidade, ou quando a terapia antifúngica tópica falha. No 

entanto, com o envolvimento da zona plantar (forma crónica hiperqueratósica) 

usualmente é necessário tratamento sistémico. Os antifúngicos por via oral provocam 

variados efeitos adversos como náuseas, dores abdominais, vómitos, cefaleias, 

diarreia e rash. O cetoconazol provoca toxicidade hepática fatal; devendo ser 

considerada a relação risco/benefício na escolha deste antifúngico e proceder à 

vigilância dos doentes. Os antifúngicos, fluconazol, itraconazol e terbinafina 

invulgarmente têm sido relacionados com toxicidade hepática48,50. 

A FB dispõe de vários antifúngicos, o de maior rotação é o Canespor® 

(BAYER), como também o Canesten® (BAYER), podem ser obtidos na farmácia sem 

receita médica. O Canespor® contém efeito terapêutico para todas as formas de “pé-

de-atleta”, sendo necessário fazer apenas uma administração por dia, durante 3 

semanas, contém o antifúngico bifonazol. Para o Canesten® são necessárias 2 a 3 

aplicações por dia durante 3 a 4 semanas, este contém o antifúngico clotrimazol. 

É importante que o utente realize o tratamento até ao fim e não suspenda quando 

desaparecem os sintomas51. 

No momento da dispensa, como farmacêuticos, devemos ceder algumas 

recomendações, nomeadamente51: 

 Lavar os pés diariamente, preferencialmente com um bom agente antisséptico;  

 Secar cuidadosamente todo o pé e os espaços interdigitais; 

 Cortar as unhas, mantendo-as curtas e limpas; 

 Trocar de meias todos os dias, elegendo as de algodão; 

 Não usar calçado apertado e propício a humidade; 

 Antes de usar os sapatos pulverizar com spray antisséptico ou aplicar fungicida 

em pó; 

 Arejar o calçado e guardar num local bem ventilado; 

 Em espaços públicos como em duches, balneários e piscinas: não andar 

descalço, usar chinelos apropriados e não os partilhar; 

 Não partilhar toalhas. 
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5.3. Panfletos sobre os cuidados a ter com o pé 

Com a chegada do verão surgem vários casos de infeção pelo “pé-de-atleta” à 

farmácia.  

De modo a fornecer mais informação ao utente elaborei um panfleto que enumera 

algumas recomendações a ter com os pés (enunciadas a cima em 5.2.). Um conjunto 

de cuidados básicos mas essenciais para prevenir a infeção por fungos (Anexo 24). 

 

5.4. Levantamento dos produtos utilizados para o tratamento 

Adicionalmente, de forma a facilitar o aconselhamento eficaz, direcionado, 

orientando o doente para um tratamento correto, elaborei uma lista sobre os possíveis 

tratamentos farmacológicos para esta infeção fúngica. Nesta lista encontram-se 

descritos todos os produtos farmacologicamente ativos para este tratamento, com 

respetivo principio ativo, marca e duração do tratamento. Esta lista foi disponibilizada a 

todos os colaboradores da farmácia (Anexo 25). 

 

6. DIARREIA 

6.1. Introdução 

O nosso trato gastrointestinal é constituído por um complexo ecossistema, a flora 

intestinal, que decorre de um equilíbrio entre as bactérias que participam em vários 

processos e habitam neste. Este equilíbrio protege o nosso organismo de infeções. 

Quando este equilíbrio é alterado, uma das consequências manifesta-se na ocorrência 

de diarreia. A diarreia é o excesso de água nas fezes, apresentando um volume 

superior ao normal e há aumento dos movimentos intestinais.  

Sendo definida pela OMS como um aumento na frequência de dejeções diárias 

normais (> 3 dejeções/dia) na presença de fezes líquidas ou pastosas52. Decorrem em 

função de dois mecanismos: diminuição da absorção de solutos ou aumento da 

secreção de solutos, os dois eventos ocorrem ao longo da mucosa do tubo digestivo e 

respetivamente, são responsáveis pela diarreia osmótica ou diarreia secretória53. 

Embora comum, a perda de água e sais minerais, deixa o organismo debilitado e 

desidratado. Os sintomas da desidratação são diversificados, desde fraqueza, 

tonturas, fadiga, hiposalivação, polifagia, diminuição do volume da urina. 

A diarreia pode desencadear sintomas comuns como: mal-estar e dores 

abdominais, gases, náuseas, vómitos e febre. De acordo com a duração e intensidade 

pode ser distinguida como: aguda, se surge subitamente mas é temporária, ou crónica, 

se dura à mais de duas semanas, podendo ser sintomatologia de outras doenças 

intestinais geralmente autoimunes (p.e. colite ulcerosa e doença de Chron) ou 
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problemas de mal absorção (p.e. doença celíaca e doença inflamatória do intestino 

(DII)), ou menos comuns como isquemia do intestino, infeção, cancro do cólon ou 

pólipos, sendo necessário consultar um médico52,54. 

 

6.2. Causas 

São variadas as causas da diarreia, desde causas agudas ou crónicas. As mais 

frequentes são as seguintes 52,54: 

 Vírus – São responsáveis pelas gastroenterites virais, transmitindo-se facilmente 

através do contacto direto. Os rotavírus são mais comuns em crianças e os 

norovírus em adultos; 

 Bactérias e parasitas – Transmitidas através da via fecal-oral, ou seja, por 

alimentos, água ou solos contaminados; 

 Alimentos – Relacionados com intolerância ou alergia alimentar (p.e. glúten, 

lacticínios, entre outros) ou mesmo mudanças dietéticas; 

 Medicamentos – Efeitos adversos de antibióticos, anti-inflamatórios, como também 

são resultado do uso em excesso de laxantes e alguns antiácidos (constituindo-se 

fator de progressão para diarreia crónica); 

 Diarreia do viajante: Está relacionada com viagens para países em 

desenvolvimento, comummente causada pela ingestão de alimentos ou água 

contaminados, sendo causa comum contaminação por bactérias, vírus e parasitas. 

 

6.3.Tratamento 

Na maioria dos casos de diarreia desaparece espontaneamente não se justificando 

qualquer tipo de terapêutica, excetuando a necessidade de um aumento na ingestão 

de líquidos de forma a evitar a desidratação e uma alteração na dieta durante este 

período55. 

 

Terapia de rehidratação oral- A terapia de reidratação oral (TRO) consiste na 

administração de soluções apropriadas por via oral para evitar e/ou corrigir a 

desidratação resultante da diarreia. A TRO contém quantidades específicas e 

importantes de sais minerais, de forma a repor os que são perdidos nas evacuações 

diarreicas55. 

A FB dispõe do produto O.R.S® para reidratação oral, sob a forma de comprimidos 

efervescentes com sabor a limão ou sabor a morango,  basta dissolver em água e 

beber; estes ajudam a restabelecer sal, glucose e outros minerais importantes no 

organismo, que se perdem ao longo do episódio diarreico. 
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Probióticos - São géneros de bactérias ou leveduras que podem ser apresentados e 

comercializados em diversos produtos, desde alimentos, medicamentos, e 

suplementos dietéticos. Os géneros de bactérias mais comummente utilizados como 

probióticos são os Lactobacillus e as Bifidobactérias. Também existem produtos 

utilizando a levedura Saccharomyces cerevisiae, e algumas espécies de bactérias 

como a E. coli e Bacillus. Estes desempenham uma relevante ação na permanência 

do episódio diarreico, como também na diminuição da gravidade do mesmo, pois 

desencadeiam e estimulam uma resposta imunitária do hospedeiro e promovendo a 

destruição dos microorganismos patogénicos56. 

A FB dispõe de Imoflora® (Johnson & Johnson), UL-250® (MERK) e FLORAZEN® 

(NATIRIS). O Imoflora® apresenta-se sob a forma de comprimidos e contém o 

probiótico Bifidobacterium BB-12, tendo eficácia comprovada e documentada. O UL-

250® é constituído pela levedura saccharomyces boulardii, esta é regularizadora da 

flora intestinal, constituindo assim um adjuvante no tratamento da diarreia em 

associação com TRO. O FLORAZEN® contém na sua constituição probióticos e 

prebióticos, os probióticos utilizados são Lactobacillus e Bifidobacterium. Os 

prebióticos existentes no FLORAZEN® são carbohidratos que não são digeríveis no 

estômago, também designados de fibras dietéticas, estes estimulam seletivamente a 

proliferação e a atividade de populações de bactérias benéficas no intestino, ou seja 

favorecem a atividade dos prebióticos. Entre as substâncias prebióticas destacam-se a 

lactulose, o lactitol, o xilitol, a inulina e alguns oligossacarídeos não digeríveis, como 

por exemplo, os frutooligossacarídeos. 

 

Antidiarreicos - São medicamentos que não contrariam as causas primárias ou as 

consequências da diarreia: perda de água, eletrólitos e nutrientes. Quando a diarreia 

se acompanha de febre elevada ou sangue nas fezes, a causa mais provável é uma 

infeção bacteriana, não devendo ser administrados medicamentos para interromper a 

diarreia (p.e. loperamida); nestes casos, o médico poderá aconselhar a utilização de 

um antibiótico. 

Entre os variados agentes antidiarreicos disponíveis e de venda livre, encontra-

se a loperamida e o subsalicilato de bismuto. Únicos com comprovação da eficácia e 

segurança55. A loperamida é um agonista opióide, com efeitos na diminuição da 

motilidade e favorecimento do aumento da absorção dos solutos e água pelo epitélio 

intestinal57. 

O antidiarreico mais vendido na FB é o Imodium® (Johnson & Johnson), em 

que o seu princípio de ativo é o Cloridrato de loperamida, existindo sob a forma de 
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cápsulas (Imodium®), comprimidos orodispersíveis (Imodium® Rapid) e sob a forma 

de cápsulas moles (Imodium® softgels), contendo estes dois últimos um início de ação 

mais imediato do que o Imodium® em cápsulas. 

Para além do Imodium®, a FB também dispõem do Dimexanol® (Omega 

Pharma) que restabelece a perda de água e sais minerais para uma recuperação mais 

rápida, atuando também na causa da diarreia. Indicado para casos de diarreia aguda 

ou crónica, associada à desidratação, deve ser apenas utilizado em crianças com mais 

de 5 anos58. 

Tabela 3: Agentes Antidiarreicos inespecíficos [adaptada de 55] 

Agentes antiperistálticos 

Loperamida (4-6mg/dia) é o 

agente de escolha para os 

adultos 

 Deve ser utilizada principalmente para a diarreia do viajante leve a 

moderada (sem sinais clínicos de invasão) 

 Inibe o peristaltismo intestinal e tem propriedades antissecretórias 

leves. 

 Deve ser evitado na diarreia sanguinolenta ou naquela suspeita de 

apresentar componente inflamatório (pacientes febris) 

 A presença de dor abdominal intensa sugere também diarreia 

inflamatória (e constitui uma contraindicação para o uso de 

loperamida) 

 Detalhes pediátricos. O uso de loperamida não é recomendado para 

crianças – foi demonstrado que aumenta a gravidade e as 

complicações. 

Agentes anti-secretores 

O rececadotril é um inibidor 

(não opiáceo) da encefalinase 

com atividade anti-secretora 

 Não é útil em adultos com cólera 

 Detalhes pediátricos. Tem resultado útil na diarreia infantil, e em 

muitos países conta com licença de uso pediátrico. 

Adsorventes 

Caulim-pectina, carvão 

ativado, atapulgita 

 Prova da eficiência inadequada na diarreia aguda do adulto. 

 

Dieta – A Organização Mundial de Gastroenterologia (WGO) alerta para o hábito 

incorreto de suspender a administração de alimentos durante mais de 4 horas. É 

aconselhado continuar com a alimentação normal em pequenas e ligeiras doses (seis 

refeições/dia), nos casos em que há indícios de desidratação, esta deve reintroduzida 

apenas quando for corrigida a desidratação moderada ou severa (cerca 2 a 4 horas 

depois), aplicando a TRO ou reidratação intravenosa. 

Os lactentes amamentados e as crianças devem continuar a receber 

alimentação, adaptada à idade, inclusivamente durante a fase de reidratação. São 

recomendados alimentos ricos em energia e macronutrientes como o grão, ovos, 

carnes, frutas e hortaliças.  
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Depois do episódio diarreico deve-se aumentar o aporte de alimentos 

energéticos. Sendo recomendado evitar os sumos de fruta enlatados, uma vez que, 

são hiperosmolares e podendo agravar a diarreia55. 

 

Importância da lavagem das mãos – para evitar a entrada de agentes causadores 

de diarreia no sistema digestivo, é importante lavar sempre as mãos antes de tocar em 

alimentos, depois de ir ao WC ou de contacto com a terra ou com animais59. 

 

6.4. Elaboração de um panfleto com a dieta apropriada 

Durante o meu estágio foram alguns os casos de utentes com diarreia que se 

deslocaram à farmácia de modo a encontrar ajuda necessária para lidar com esta 

situação. Por este motivo, na FB elaboramos um panfleto de modo a auxiliar o utente 

em algumas medidas.  

No panfleto seguem-se alguns cuidados alimentares, de forma a restabelecer o 

organismo, devido à perda de água e sais minerais, sendo indispensável a prevenção 

da desidratação (Anexo 26).  

 Beber líquidos em abundância; 

 Alimentação rica em hidratos de carbono (pão, massa, arroz), 

pobre em fibras e em gorduras (porque estimulam os 

peristaltismo intestinal) e evitar o álcool, café e condimentos. 

 

7. VALORMED 

7.1. Inquéritos VALORMED 

 Foram realizados inquéritos (Anexo 27) para conhecer a opinião dos utentes 

sobre a atual lei que abrange a contribuição sobre os sacos de plástico leves, ou seja, 

com espessura igual ou inferior a 50 microns, como também, se estes conheciam o 

que é a VALORMED e se entregavam as suas embalagens vazias e medicamentos 

fora de uso nos contentores próprios existentes nas farmácias.  

Esta ação de sensibilização ambiental foi promovida pela VALORMED, sendo 

cedido material promocional para entregar aos utentes que realizassem o inquérito 

(p.e. sacos reutilizáveis, lápis, ímanes). 

O objetivo principal é alertar e sensibilizar a comunidade para o papel da 

VALORMED e a importância da entrega nas farmácias das embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso que têm em casa. 
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7.1.1. Idades e Sexo 

Foram realizados 24 inquéritos aos utentes da FB, em idades compreendidas 

entre os 40 e os 85 anos de idade, sendo que a maior percentagem (21%) está entre 

os 45-50 anos (Figura 23, Anexo 28) na sua maioria do sexo Feminino, 87% (Figura 

24, Anexo 28).  

 

7.1.2. Morada 

Uma das questões abordadas no inquérito era a morada do inquirido, 

pretendendo-se conhecer se estes habitavam nas proximidades, ou seja, na Freguesia 

do Bonfim. Assim, dos 24 utentes que responderam ao inquérito 12 (50%) habitavam 

na freguesia do Bonfim (Figura 25, Anexo 28).  

 

7.1.3. Frequência do deslocamento à farmácia  

 Foi também alvo de questão a frequência com que se deslocavam à Farmácia 

do Bonfim para a dispensa de medicamentos, medição de parâmetros bioquímicos, 

entre outras atividades desempenhadas na farmácia. Sendo que 42% respondeu que 

se desloca à FB pelo menos um vez por semana, 29%, duas vezes na semana e 17%, 

uma vez ao mês. (Figura 26, Anexo 28).  

 

7.1.4. VALORMED 

Na questão “Conhece o que é a “VALORMED”? (Figura 27, Anexo 28), 87% 

dos inquiridos respondeu que “Não”, no entanto, quando questionados a seguir se 

“Colocavam os medicamentos no contentor do “VALORMED” (Figura 28, Anexo 28), 

ou seja, se entregavam na farmácia as embalagens vazias e medicamentos fora de 

uso que têm em casa, 88% respondeu “Sempre”. Por esse motivo concluímos que os 

utentes desconhecem a designação “VALORMED”. 

 

7.1.5. Lei dos Sacos de Plástico 

Na questão sobre se concorda com a atual Lei n.º 82-D/2014, de 31 de 

dezembro, que aprova a Reforma da Fiscalidade Verde em Portuga, 79% respondeu 

que “Sim” (Figura 29, Anexo 28), o que demonstra a conscientização da proteção do 

meio ambiente, sugerindo muitas vezes que não é incômodo para estes trazer o 

próprio saco. 
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8. CAMPANHAS DE MARKETING 

 
O novo enquadramento legislativo, existente a partir de 2015 que levou à 

liberalização do mercado de MNSRM, conduzi a um novo ambiente mais competitivo 

para as farmácias. 

As farmácias experienciam hoje-em-dia, mais do que nunca, uma necessidade 

concorrencial, sendo que os produtos de automedicação, dermocosmética, entre 

outros, representam uma enorme rentabilidade económica, não se podendo descurar 

a oportunidade que estes representam, uma vez que, o mercado de medicamentos 

éticos representa um benefício económico cada vez menor. 

Por esse motivo, o marketing destina-se a melhorar a rentabilidade dos MNSRM, 

entre outros produtos, de forma a fazer face à concorrência das grandes superfícies.  

Durante o estágio aliamos o marketing ao merchandising de modo a exibir 

produtos nas prateleiras, vitrinas, montras, usando para este fim materiais de 

divulgação, como cartazes, para estimular o primeiro sentido do ser humano, a visão, 

levando o consumidor a ser impelido a uma compra impulsiva. 

Neste sentido foram realizadas campanhas da ROC® (Anexo 29), onde para além 

de participar na elaboração do marketing, adquiri competências comerciais e de 

venda. Outras campanhas realizadas foram em dias comemorativos como o “dia da 

Mãe”, “dia do Pai”, ”dia da Mulher”, anunciando promoções em determinados produtos 

(Anexo 13). 

 

9. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

“O farmacêutico é um agente de saúde, cumprindo-lhe executar todas as tarefas 

que ao medicamento concernem, todas as que respeitam às análises clínicas ou 

análises de outra natureza de idêntico modo suscetíveis de contribuir para a 

salvaguarda da saúde pública e todas as ações de educação dirigidas à comunidade 

no âmbito da promoção da saúde.” 2 

O farmacêutico é responsável pela promoção da saúde na comunidade, deve estar 

atento às necessidades dos utentes. Por esse motivo de forma a educar a população 

realizei duas apresentações numa escola do ensino básico, a crianças e respetivas 

auxiliares de educação. 

As apresentações foram realizadas no centro escolar de Campo, no dia 1 de 

junho, sobre dois temas, higiene oral e proteção solar. A primeira apresentação teve 

como tema, a higiene oral, com o objetivo a educação das crianças para uma boa 
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higiene oral diária e os cuidados a ter com os dentes. Para a apresentação foram 

utilizados vídeos e músicas, tornando-a mais dinâmica e interativa (Anexo 30). 

Para além da anterior apresentação sobre higiene oral, conjuntamente realizei 

outra ação de formação em que teve como principal objetivo demostrar a importância 

da proteção solar aos mais novos, como também a importância de estar atento aos 

sinais que aparecem na pele. 

 

CONCLUSÃO 

Foram 4 meses de aprendizagem, reforçando todos os conhecimentos teóricos 

aprendidos ao longo dos 5 anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas.  

Tenho presente que necessito de aprender mais e continuamente para 

fortalecer e aplicar os meus conhecimentos teóricos, competências e 

responsabilidades de forma a tornar-me mais capaz e proporcionar ao utente, como 

também à farmácia, um trabalho mais competente, correspondo deste modo, às 

expectativas da profissão farmacêutica. 

Na minha opinião o maior desafio neste estágio, bem como, na profissão do 

farmacêutico de farmácia comunitária é o aconselhamento, uma vez que, se 

estabelece uma relação entre o utente e o farmacêutico, relação de proximidade, 

depositando confiança no profissional. O aconselhamento exige disponibilidade, 

atenção, de maneira a resolver as variadas e distintas necessidades dos utentes.  

A sociedade está cada vez mais exigente na área profissional, sendo 

necessário tornar-nos cada vez mais distintos, mostrando as nossas aptidões, de 

forma a fazer a diferença e marcar a nossa posição no mundo profissional. Também o 

utente está mais exigente para com o farmacêutico, esperando um aconselhamento 

mais personalizado, sendo necessário abraçar e aceitar estes novos desafios de forma 

a melhorar a qualidade do atendimento, aumentando assim o feedback que o utente 

tem da própria farmácia, ficando fidelizado. 

A promoção da saúde é uma das responsabilidades principais da profissão 

farmacêutica, servindo para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. As atividades 

desenvolvidas por mim na Farmácia do Bonfim foram escolhidas de forma a ir de 

encontro às necessidades mais frequentes dos utentes desta, com o objetivo de ajudar 

a melhorar a saúde e o bem-estar. A maior gratificação é sentir que correspondi às 

expetativas e alcancei as metas por mim delineadas. Trabalharei mais e 

continuamente para ser cada vez melhor profissional e defender esta profissão que 

tanto serviço presta à sociedade.  
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Anexo 1. Espaço exterior e interior da Farmácia do Bonfim 
 

 

Anexo 2. Balcões de atendimento 
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Anexo 3. Equipamento para medição da pressão arterial 

 

 

Anexo 4. Expositores da entrada da FB 
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Anexo 5. Gabinete de atendimento personalizado. 

 

 

Anexo 6. Exemplo de uma encomenda “instantânea”.   
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Anexo 7. Armazenamento e receção dos medicamentos 

 

 

Figura 1. Câmara frigorífica de armazenamento 
 

Figura 2. Zona de receção de encomendas 

 

 
 

Figura 3. À esquerda: gavetas deslizantes de armazenamento dos medicamentos genéricos ; à direita: 
armazenamento dos medicamentos OTC’S  
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Anexo 8. Conferência de Prazos de Validade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Nota de devolução. 
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Anexo 10. Local de reserva dos medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Exemplo da dispensa de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo 12. Pontos dos produtos a ser rebatidos pelos cartões SAÚDA e cartão 

SAÚDA. 

 

  

 

 

 

 

Anexo 13. Cartazes realizados durante o estágio na FB. 
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Anexo 14. Contentor VALORMED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Panfletos “uso racional de medicamentos”. 
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Anexo 16. Tabela 2: Formações externas realizadas durante o estágio curricular. 

Data Entidade Formação Local Duração 

19/02/2015 ISDIN Afeções dermatológicas e 

pele oleosa com 

imperfeições 

Porto – Bessa 

Hotel 

3h 

23/02/2015 Espaço Animal Vendas Cruzadas e novos 

produtos 

Porto -ANF 3h 

26/02/2015 Pharma Nord Terapêutica nutricional 

com Q10 na patologia 

cardiovascular e 

terapêutica nutricional 

com crómio na resistência 

à insulina 

Vila Nova de Gaia 

– Hotel Holiday 

inn 

3h 

15/04/2015 ANF "Emagrecer" - para dois 

pesos, várias medidas 

Porto - ANF 3h 

16/04/2015 ABOCA Libramed e Adiprox para 

controlo de peso, mude de 

perspetiva pense na sua 

saúde 

Porto  3h 

21/04/2015 ISDIN Novidades protetores 

solares e BEXIDENT 

Porto - Bessa 

Hotel 

3h 

23/04/2015 VICHY INNOVATION TOUR: 

Beauty is magic 

Vila Nova de Gaia 

- Caves Callen 

6h 

7/05/2015 ANF "Receita Médica 

Eletrónica no Sifarma" 

Porto - ANF 3h 

12/05/2015 Distrifa "A resposta da Fitoterapia 

para os principais pedidos 

de conselho na Farmácia" 

Porto – Ipanema 

park Hotel 

6h 

26/05/2015 Espaço Animal  Porto - ANF 3h 
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28/05/2015 ISDIN Cremes solares Porto – Ipanema 

Park Hotel 

6h 

 

Anexo 17. Exemplo do inquérito a mulheres sobre a menopausa e a suplementação 
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Figura 9. Distribuição das mulheres que ainda continuam a 

THS. 

Figura 11. Distribuição das mulheres que após a cessação 

apresentaram sintomas físicos e/ou emocionais. 

Figura 10. Resposta à questão “Razão pela qual suspenderam 

a THS?” 

Figura 12. Resposta à questão “ Quais os sintomas físicos e/ou 

emocionais sentidos após a suspensão da THS?” 

  

 
 

  

Figura 7. Distribuição da variável idade (n=20) 

Distribuição das idades 

Figura 8. Distribuição das mulheres que 

iniciaram THS. 

Anexo 18. Resultados do Inquérito sobre a Menopausa e Suplementação 
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Figura 13. Resposta à questão “Utiliza ou utilizou algum 

suplemento alternativo?” 

Figura 14. Resposta à questão “Já lhe foi aconselhado 

fitoestrogénios e/ou isoflavona de soja?” 

Figura 15. Conhecimento acerca dos benefícios dos 

fitoestrogénios nos sintomas da menopausa. 
Figura 16. Resposta à questão ”Já recorreu ao farmacêutico 

para esclarecimento de dúvidas durante a menopausa?” 

Conhece os benefícios dos fitoestrogénios na 

menopausa? 
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Anexo 19. Panfletos sobre a Menopausa e suplementação 

a) Frente 

  



Relatório de Estágio de Farmácia Comunitária  

  64 
 
 
 

b) Verso 
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Anexo 20. Póster com a compilação dos suplementos para a Menopausa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21. Panfletos sobre os cuidados a ter com o pé nos Diabéticos. 
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Anexo 22. Lista de regras para o aconselhamento ao doente com o pé diabético 

PAPEL DO FARMACÊUTICO EM RELAÇÃO AO PÉ DIABÉTICO (MALEK 

2010) 

 Aconselhar o contacto regular com profissionais de saúde, tal como podologistas, 

médicos e grupos de ajuda, para assegurar que o doente recebe um apoio multi-

disciplinar. 

 Providenciar educação específica para o tratamento dos pés. 

 Encorajar a inspeção diária dos dois pés, mesmo que não haja qualquer sintoma, 

pois o dano tecidular pode ocorrer antes de haver reconhecimento de que existe 

um problema. 

 Assegurar que o doente sabe o que fazer caso encontre algum problema no pé, tal 

como calos, pele seca ou fissurada, problemas nas unhas ou qualquer sinal de 

inflamação ou infeção. 

 Proibir o uso de corta-unhas ou pinças para remover pele excedentária. 

 Aconselhar a lavagem dos pés em água morna e com sabão neutro. Evitar a água 

quente, pois a pele pode estar fragilizada. Secar cuidadosamente, especialmente 

nas zonas entre os dedos. Ter em atenção fissuras cutâneas, pois aqui pode dar-

se o desenvolvimento de infeções fúngicas. 

 Desaconselhar o uso tópico de ácido salicílico para o tratamento de calos, pois 

este pode causar vermelhidão. 

 Caso exista uma infeção fúngica presente, aconselhar um gel caso se localize 

entre os dedos, pois esta forma farmacêutica seca mais rapidamente. Caso se 

localize nos pés, aconselhar um creme. 

 O creme para o pé diabético não deve ser gorduroso, deve ser rapidamente 

absorvido e de preferência sem conservantes para evitar as alergias. A aplicação 

deve englobar todo o pé, exceto entre os dedos, e a perna até os joelhos. 

 Aconselhar o uso de calçado apropriado, isto é, sapatos almofadados e meias 

brancas, sem costura. Os sapatos devem ainda ter a parte superior em couro, 

frente larga para que os dedos caibam, sem salto, cordões que impeçam o pé de 

deslizar, solas de borracha flexível com cerca de 5 a 10 milímetros de grossura e 

costuras internas lisas. 

 Evitar o uso de cremes perfumados, pois estes podem mascarar o cheiro de 

infeções. 
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 As feridas não infetadas devem ser lavadas com água, e analisadas para descartar 

inflamações ou infeções, visto que a neuropatia causa ausência de sensibilidade 

para a dor. 

 Caso haja uma úlcera, reencaminhar para o médico. 

 Recomendar o uso de protetor solar, visto que as queimaduras podem levar ao 

aparecimento de úlceras. 

 Encorajar um estilo de vida saudável, sem fumar, comendo saudavelmente e 

praticando exercício físico. Caso haja dano nervoso periférico, exercício que cause 

peso excessivo no pé deve ser desaconselhado, pela possibilidade de poder 

causar ferimentos. 

 Cortar as unhas em linha reta. 

 

Anexo 23. Póster de incentivo ao cuidado do “Pé Diabético”. 
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Anexo 24. Panfleto realizado com a prevenção da infeção por Tinea Pedis. 
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Anexo 25. Levantamento dos produtos utilizados para o tratamento. 
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Anexo 26. Elaboração de um panfleto com a dieta apropriada 

a) Frente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Verso 
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Anexo 27. Exemplo do Inquéritos VALORMED. 
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Anexo 28. Respostas ao Inquéritos VALORMED. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

  

Figura 24 e 25. Distribuição da variável sexo (n=24); local de habitação. 

 

Figura 23. Distribuição da variável idade (n=24) 

 

Figura 26. Resposta à questão ”Com que 

frequência se desloca à FMB?” 

Figura 27. Resposta à questão 

“Conhece o que é a “VALORMED”?” 

 

Figura 28. Número de vezes que 

coloca os medicamentos fora de uso 

no contentor da VALORMED. 

 

Figura 29. Resposta à questão “Concorda com a 

legislação atual dos sacos de plástico?" 
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Anexo 29. Campanha ROC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 30. Apresentações sobre higiene oral, proteção solar e cuidados a ter com a 

pele na Escola Primária de S,Salvador do Campo. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Parte I – O Centro Hospitalar do 

Porto e os Serviços Farmacêuticos   



 

2  

 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 



 

6  

 Parte I – O Centro Hospitalar do Porto e os Serviços Farmacêuticos 

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.  
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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 



 

1 1  

 Parte I – O Centro Hospitalar do Porto e os Serviços Farmacêuticos 

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.
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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. 
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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 

 

  



 

3 6  

 Relatório de Estágio Profissionalizante 

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 
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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 
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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 

 

 

  



 

4 9  

 Relatório de Estágio Profissionalizante 

Anexo XIV – Caso Clínico: Sinal de Trousseau 

 

Figura 18 - Pesquisa sobre o Sinal de Trousseau 
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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. 

 



 

 

 




