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Resumo 

A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, no âmbito do curso 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, proporciona a realização, por 

um período de quatro meses, de um estágio em farmácia comunitária. O 

referido estágio realizou-se na Farmácia da Celestial Ordem Terceira da 

Santíssima Trindade, com início no mês de Março e fim no mês de Junho, sob 

a orientação da Dra. Emília Maria de Almeida Moreira. 

O estágio é uma etapa fulcral na formação do farmacêutico como 

profissional de saúde, visto que proporciona o primeiro contato com a atividade 

profissional e com o utente. É uma mais valia na formação, que deve ser 

executada com rigor e dedicação, pois trata-se do primeiro momento de 

aprendizagem prática da profissão. Nesta fase de transição, associamos os 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso à prática farmacêutica. 

Além disto, permite o desenvolvimento de competências humanas e de 

comunicação, nomeadamente no que toca à percepção das necessidades e 

sensibilidades dos utentes. 

 O presente relatório está dividido em duas partes, a primeira descreve 

de, um modo geral, as atividades realizadas ao nível da gestão e administração 

da farmácia, em particular, a elaboração, receção e armazenamento de 

encomendas; os requisitos legais no âmbito da dispensa de medicamentos e 

respetivo processamento do receituário e faturação; ao nível da preparação de 

medicamentos manipulados, bem como outros cuidados de saúde 

disponibilizados aos utentes. Na segunda parte são abordados os temas dos 

trabalhos desenvolvidos durante o estágio na farmácia comunitária: Herpes 

labial, como tratar e prevenir; Obstipação crónica, seleção adequada do 

laxante; Síndrome do pé diabético, uma questão de prevenção. 
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1. Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade 

A Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade está 

localizada no centro da cidade do Porto, mais concretamente na Rua Heróis e 

Mártires de Angola, nº 108, e tem como Diretora Técnica (DT) a Dra. Emília 

Maria de Almeida Moreira.  

Carateriza-se por possuir uma ótima localização e estar inserida numa zona 

de grande densidade populacional, sendo que na sua área de influência, 

encontram-se estabelecimentos comerciais, bancos, habitações, estação do 

metro do Porto, clínicas privadas e o Hospital da Ordem da Trindade. 

O horário de funcionamento é das 8:30h às 19:30h, de segunda a sexta-

feira, não encerrando na hora de almoço; e das 9:00h às 13:00h, aos sábados, 

sendo que aos domingos e feriados está fechada.  

 

1.1. Caraterização do espaço físico enquadrado na legislação em vigor 

A organização do espaço físico exterior e interior da Farmácia Celestial 

Ordem Terceira da Santíssima Trindade respeita as orientações das Boas 

Práticas de Farmácia (BPF) e rege-se pelo Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

Agosto (artigos 28.º e 29.º) e pelo Despacho n.º18/1990, de 27 de Dezembro 

[1,2]. 

 

1.1.1. Espaço exterior 

As farmácias, de acordo com as BPF, devem possuir um exterior com 

aspeto profissional e característico, devendo também estar devidamente 

identificáveis e perfeitamente visíveis [3]. 

 No caso da Farmácia Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade, 

a identificação é feita através de uma cruz verde luminosa e um letreiro que 

identifica a farmácia - Farmácia Trindade. Para além disto, a farmácia contém 

montras, onde estão expostos cartazes e produtos que fazem publicidade, com 

o intuito de despertar a atenção dos transeuntes e, por conseguinte, estimular a 

compra. O espaço exterior inclui também informação relativa ao nome da DT, 

horário de funcionamento e as farmácias que se encontram em regime de 

serviço permanente, localização e contato telefónico. 
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1.1.2. Espaço interior 

A Farmácia Trindade possui um espaço interior organizado em áreas 

distintas de forma a responder às necessidades dos utentes. De um modo 

geral, ela está dividida da seguinte forma: zona de atendimento ao público, 

gabinete de atendimento personalizado, área de receção e conferência de 

encomendas, zona de stocks ativos, armazém, laboratório, gabinete da DT, 

vestiário e instalações sanitárias.  

De referir que a farmácia possui o contentor ValorMed com o intuito de 

recolher embalagens e medicamentos utilizados ou com o prazo de validade 

(PV) expirado, que serão posteriormente tratados, a fim de reduzir o impacto 

ambiental. Para além disto, é também uma forma de contribuir para a 

segurança dos utentes, na medida em que reduz o risco de automedicação 

e/ou consumo de medicamentos fora do PV e possíveis acidentes domésticos 

com crianças. 

 

1.2. Recursos humanos 

As farmácias, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de 

Agosto, são obrigadas a dispor de pelo menos dois farmacêuticos, sendo um 

deles o DT, e coadjuvados por técnicos de farmácia ou outro pessoal 

devidamente habilitado [4].  

Relativamente à equipa da Farmácia Trindade esta é constituída por dois 

farmacêuticos, incluindo a DT, e por dois Técnicos. 

 

2. Gestão e administração da farmácia 

2.1.  Sistema informático 

Na Farmácia Trindade o sistema informático disponível é o SIFARMA 2000. 

Este sistema facilita o trabalho do farmacêutico, na medida em que garante 

maior eficácia, segurança e qualidade nos serviços prestados, pelo que 

atualmente é uma ferramenta indispensável na execução de variadas tarefas 

diárias na farmácia.  

No âmbito das suas funções, este programa simplifica o processo de gestão 

e organização da farmácia, permitindo a transmissão, a receção e 

processamento de encomendas, a venda de medicamentos e produtos de 
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saúde com atualização do stock, a visualização de informação científica relativa 

a medicamentos e produtos de saúde existentes, o controlo do PV, entre 

outras. 

 

2.2.  Gestão de stocks   

A gestão racional de stocks é crucial para o bom funcionamento e vitalidade 

de uma farmácia, devendo ser estabelecido um compromisso que conjugue a 

viabilidade económica e a preservação da boa imagem da farmácia, 

relativamente às necessidades dos utentes.  

A gestão de stocks depende de vários fatores como, capital disponível, 

vantagens financeiras e comerciais, histórico de vendas, hábitos de prescrição 

médica, localização e caraterísticas da população envolvente, época do ano, 

entre outros.  

Um stock demasiado elevado não é viável, porque implica mobilização de 

capital, maior capacidade de armazenamento e aumento do risco do PV dos 

medicamentos expirar. Por outro lado, um stock muito pequeno pode conduzir 

a uma rutura frequente de stock, com perdas diretas (resultantes de não vender 

aquele produto no exato momento) e perdas indiretas (relacionadas com a má 

imagem gerada e a insatisfação do utente). Deste modo, o stock ideal é aquele 

que permite uma eficaz rotatividade de produtos, estando disponíveis sempre 

que necessários, com o menor investimento possível de capital.  

 

2.3. Encomendas e aprovisionamento 

2.3.1. Elaboração de encomendas 

Na Farmácia Trindade o processo de encomenda, para a aquisição de 

produtos, pode ser desencadeado de duas formas: encomenda diária a 

distribuidores grossistas, que é gerada pelo sistema informático e que tem por 

base os produtos vendidos e as informações dos stocks, mínimo e máximo, 

estipulados na ficha do produto; esta encomenda é analisada, aprovada e 

enviada na farmácia ao fornecedor via modem; há ainda a encomenda manual, 

solicitada ao fornecedor por telefone, de acordo com as necessidades 

momentâneas. 
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De salientar que a farmácia realiza duas encomendas diárias ao fornecedor 

principal, uma ao fim da manhã e outra a meio da tarde. Para assegurar as 

suas necessidades diárias, a farmácia tem como distribuidores grossistas a 

Alliance Healthcare e a OCP.  

 

2.3.2. Receção de encomendas 

Após ser enviada a encomenda, a farmácia fica à espera que esta lhe seja 

entregue com a maior brevidade possível. A encomenda chega à farmácia em 

contentores devidamente identificados com o nome do fornecedor e farmácia, 

morada da farmácia, número da entrega, hora e número de contentores da 

entrega. As encomendas são acompanhadas da respetiva fatura (Anexo 1), em 

duplicado. No caso de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é 

também enviada uma requisição (Anexo 2), em duplicado, em que o original é 

arquivado na farmácia e o duplicado é devolvido, no final de cada mês, ao 

fornecedor, devidamente datado, carimbado e assinado pela DT. No momento 

da receção da encomenda verifica-se a existência de produtos que exigem 

condições específicas de conservação como, por exemplo, medicamentos de 

frio, procedendo-se rapidamente ao seu adequado acondicionamento, sendo 

depois introduzidos no sistema informático através do código da fatura, 

evitando-se assim a quebra da cadeia do frio. Os restantes produtos 

encomendados são então separados, conferidos e rececionados no sistema 

informático. Durante este processo deve-se ter em conta alguns parâmetros 

nomeadamente: o estado de conservação da embalagem, o PV dos produtos, 

a correspondência entre os números de unidades recebidas e encomendadas, 

a conferência do preço de venda ao público (PVP) dos medicamentos com o 

preço estabelecido e a comparação com o preço existente na ficha do produto. 

No caso de produtos sem preço estabelecido, introduz-se o preço de custo, a 

margem de comercialização e o sistema informático gera o PVP. No caso de 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, no final de se dar entrada no 

sistema informático, é necessário introduzir o número da requisição que 

acompanha a fatura, visto serem produtos sujeitos a um controlo especial. No 

final da receção e conferência da encomenda, o sistema informático acerta os 

stocks de cada produto. 
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2.3.3. Marcação de preços  

Na receção de encomendas, é necessário proceder à marcação de preços 

de alguns medicamentos e produtos de saúde. Apenas os medicamentos e 

produtos de saúde não éticos, que englobam os MNSRM, produtos de 

dermocosmética e outros com IVA de 23% é que necessitam de serem 

marcados. O cálculo do PVP dos medicamentos não éticos é feito 

automaticamente pelo sistema informático, após introdução do seu preço de 

custo e da margem de lucro. 

 

2.3.4. Armazenamento  

De acordo com a Portaria n.º 348/98, de 15 de Junho, os medicamentos 

devem ser armazenados em condições específicas para evitar a sua 

deterioração pela luz, humidade ou temperatura. Periodicamente faz-se uma 

monitorização e registo da temperatura e humidade [5]. A garantia da proteção 

do calor no armazenamento dos medicamentos é indispensável. Deste modo, a 

temperatura ambiente deve ser inferior a 25ºC; num lugar fresco o valor da 

temperatura não deve ultrapassar os 15ºC e no frigorífico deve estar 

compreendida entre 2ºC e 8ºC. No que se refere à humidade relativa, esta 

deve ser inferior a 60%. A farmácia dispõe de equipamentos adequados para 

satisfazer os requisitos exigidos.  

O armazenamento de medicamentos deve basear-se na regra “First 

Expires, First Out” (FEFO), dando prioridade à dispensa de produtos com PV 

mais curto.  

De salientar que os psicotrópicos e estupefacientes, por razões de 

segurança, são armazenados separadamente dos outros medicamentos, ou 

seja, num cofre com acesso restrito.  

De um modo geral, a arrumação de medicamentos e produtos de saúde 

deve respeitar os seguintes critérios: organização da farmácia, espaço 

disponibilizado, funcionalidade, caraterísticas físico-químicas, segurança, 

dosagem, forma farmacêutica e PVP dos medicamentos. 
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2.3.5. Controlo de prazos de validade  

O controlo do PV é feito numa primeira fase aquando da receção das 

encomendas, ficando registado informaticamente o PV mais curto, dentro do 

stock existente na farmácia. Para além disto, mensalmente, através do sistema 

informático, é impressa uma listagem dos produtos cujo PV expira no prazo de 

três meses (Anexo 3). Os prazos são verificados manualmente e, sempre que o 

PV mínimo inscrito nas embalagens não corresponda ao da ficha do produto, 

este último é corrigido. Os produtos cujo PV acabe, na verdade, nos três meses 

seguintes são retirados, sendo feita uma nota de devolução e encaminhados 

para os laboratórios / fornecedores. 

 

2.3.6. Devoluções  

As devoluções de medicamentos e produtos de saúde podem ser 

realizadas por vários motivos, por exemplo: PV expirado, embalagem 

danificada, produtos enviados/pedidos por engano, retirados de 

comercialização ou com preços incorretos. Este procedimento recorre ao 

SIFARMA 2000 para emissão de uma nota de devolução (Anexo 4) onde 

consta a identificação da farmácia e do respetivo fornecedor, o seu número, a 

Denominação Comum Internacional (DCI) do produto, a quantidade, o preço 

unitário e o motivo dessa devolução. Este documento é impresso em triplicado, 

sendo uma das cópias arquivada na farmácia e as duas restantes são enviadas 

ao fornecedor, devidamente assinadas e carimbadas. As devoluções aceites 

pelo fornecedor são creditadas mediante a emissão de uma nota de crédito. 

Todavia, o fornecedor pode recusá-las, reenviando-as, o que traduz numa 

perda de existências e respetiva quebra no inventário. 

 

3. Produtos existentes na farmácia  

A Farmácia Trindade possui uma grande diversidade de medicamentos 

e produtos de saúde, devidamente classificados quanto ao seu uso, 

constituição e dispensa.  
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3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) são todos aqueles 

que, direta ou indiretamente, podem constituir um risco para a saúde do utente, 

se usados sem vigilância médica ou para outros fins, se apresentarem 

substâncias indutoras de reações adversas que justifiquem avaliação e se 

utilizados para administração parentérica [6]. Assim, só se podem dispensar 

MSRM mediante apresentação, por parte do utente, de uma receita médica, 

corretamente preenchida. 

 

3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 A dispensa de MNSRM não necessita de apresentação de receita 

médica pelo utente, no entanto, podem ser prescritos através de receita 

médica. A venda de MNSRM tem rotatividade sazonal; normalmente, não 

beneficia de comparticipação, assumindo o utente a totalidade do pagamento e 

está sujeita ao aconselhamento farmacêutico. 

 

3.3. Produtos cosméticos e dermocosméticos  

Segundo o Decreto-Lei n.º 189/2008, de 24 de Setembro, entende-se 

por produto cosmético “qualquer substância ou preparação destinada a ser 

posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas pilosos e capilar, unhas, lábios e órgãos 

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

exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, 

proteger, manter em bom estado ou corrigir os odores corporais” [6]. A 

Farmácia Trindade, nesta vertente, possui um enorme leque de produtos, de 

diversas marcas.  

 

3.4. Medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos 

homeopáticos 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os 

medicamentos homeopáticos são definidos como “medicamentos obtidos a 

partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, 

de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, 
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na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e 

que pode conter vários princípios” [7]. A Farmácia Trindade, neste domínio, 

dispõe de alguns produtos, e sempre que surgem novos pedidos, a farmácia 

tenta responder às necessidades dos utentes. 

 

3.5. Preparações oficinais e magistrais  

Os medicamentos manipulados são preparações farmacêuticas 

elaboradas manualmente na farmácia comunitária a partir de matérias-primas 

com qualidade comprovada pelo respetivo boletim de análise e cuja preparação 

deve obedecer às boas práticas a observar na preparação de medicamentos 

manipulados em farmácia de oficina, aprovadas pela Portaria n.º 594/2004, de 

2 de Junho [8]. A sua preparação e dispensa são da exclusiva responsabilidade 

do farmacêutico. De acordo com o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, os 

medicamentos manipulados subdividem-se em preparados oficinais e fórmulas 

magistrais, sendo esta última realizada segundo uma receita médica destinada 

especificamente a um determinado doente, enquanto que o preparado oficinal 

cumpre indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário [9]. 

Segundo a Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho, a preparação de 

medicamentos manipulados deve assegurar a eficácia, qualidade e segurança 

do medicamento produzido. Para isso, esta portaria inclui normas relativas ao 

pessoal, instalações e equipamentos, documentação, matérias-primas, 

materiais de embalagem, manipulação, controlo de qualidade e rotulagem. A 

Farmácia Trindade, neste campo, tenta dar resposta aos pedidos feitos pelos 

utentes ou entidades externas, como hospitais. Para além disto, a farmácia 

possui um stock de alguns manipulados que habitualmente são procurados 

como, por exemplo, a tintura de benjoim, a loção de enxofre e resorcina 3% e a 

solução de minoxidil 5%. 

 

3.6. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial  

Os produtos dietéticos são definidos como produtos alimentares que 

possuem um valor nutritivo exclusivo ou predominante e destinam-se a 

completar ou substituir parcialmente os alimentos habituais, ou satisfazer 

necessidades nutritivas de pessoas com perturbação no processo normal de 
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assimilação ou metabolismo [10]. São também utilizados por pessoas que 

apresentam condições fisiológicas especiais, necessitando de uma ingestão 

controlada de determinados nutrientes como idosos, desportistas, grávidas, 

lactentes e crianças de 1-3 anos de idade [11].  

Na Farmácia da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade é possível 

encontrar uma vasta variedade destes produtos, apresentando maior destaque 

as farinhas lácteas e não lácteas, produtos com diferentes teores em proteínas 

ou hidratos de carbono destinados a estados fisiológicos específicos, entre 

outros produtos para nutrição especial.  

 

3.7. Produtos fitoterapêuticos  

O princípio da fitoterapia reside na capacidade preventiva ou curativa 

presente em plantas ou em extratos de partes de plantas, cuja vantagem é a 

reduzida probabilidade de efeitos adversos. Na Farmácia Trindade há uma 

procura significativa destes produtos, destacando-se os chás e formas 

fitoterapêuticas em cápsulas e comprimidos reguladoras do trânsito intestinal, 

emagrecimento e situações de fadiga física e psicológica ou alterações de 

sono. 

 

3.8. Produtos e medicamentos de uso veterinário  

Segundo o Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de Julho, um medicamento 

veterinário é “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais 

ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal 

com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma 

ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas” [12]. Na Farmácia Trindade os pedidos mais 

frequentes deste tipo de produtos são destinados aos animais domésticos, 

sendo os grupos terapêuticos mais procurados os antiparasitários de uso 

interno e externo, e os anticoncecionais. 
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3.9. Dispositivos médicos  

Segundo o Decreto - Lei n.º 145/2009, de 17 Junho, um dispositivo 

médico é definido como qualquer instrumento, aparelho, equipamento, material 

ou artigo destinado, pelo seu fabricante, a ser usado no corpo humano para 

fins comuns aos dos medicamentos. Contudo, esses fins não são alcançados 

pelos mesmos meios que os medicamentos [13]. Existe, na Farmácia Trindade, 

uma grande variedade de dispositivos, entre os quais: material acústico 

(tampões para os ouvidos); material ortopédico (ligaduras; cintas; meias de 

compressão e descanso; canadianas; joelheiras, pés e pulsos elásticos); 

material odontológico (escovilhões; escova de dentes); material pediátrico 

(chupetas; biberões; tetinas); artigos para grávidas e pós-parto (cintas 

abdominais; soutiens); artigos para mastectomia (soutiens; próteses 

mamárias); material de penso e sutura (ligaduras; gaze; adesivos; compressas; 

algodão); artigos para drenagem (drenos; bolsas coletoras de urina); sistemas 

para administração parentérica (seringas, agulhas); dispositivos para medição 

da pressão arterial; dispositivos para autodiagnóstico (glicemia; autoteste da 

gravidez); dispositivos para ostomizados. 

 

4. Dispensa de medicamentos  

A dispensa de medicamentos e produtos de saúde é o ato com maior 

destaque na atividade de um farmacêutico numa farmácia comunitária. Assim, 

o farmacêutico tem um papel ativo na cedência de cada produto, aconselhando 

convenientemente o utente ou o cuidador, de modo a garantir a eficácia e 

segurança do tratamento. Compete-lhe verificar a coerência terapêutica, 

promover a adesão à terapêutica, controlar situações de automedicação, 

detetar possíveis interações medicamentosas, ou reações adversas, ou efeitos 

secundários, ou alergias, monitorizar terapêuticas prolongadas no caso de 

doentes crónicos, fomentar o uso racional do medicamento, informar o utente 

sobre a forma de administração, posologia, duração do tratamento, condições 

especiais de conservação e outras informações que considere relevantes. 
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4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  

Os MSRM são todos aqueles que só podem ser dispensados mediante a 

apresentação de uma receita médica, devidamente preenchida, mesmo os que 

não são comparticipados [14]. 

A prescrição de MSRM pode ser efetuada das seguintes formas: receita 

médica não renovável que possui uma validade de 30 dias a contar da data de 

prescrição e receita médica renovável que é composta por um original (1ª via) e 

duas vias autocopiáveis (2ª e 3ª vias), tendo uma validade de 6 meses 

contados desde a data de prescrição (Anexo 5) [15].  

A receita médica é um documento através do qual são prescritos, por um 

médico ou nos casos previstos em legislação especial, por um médico dentista 

ou por um odontologista, um ou mais medicamentos [15]. Uma vez que 

constitui um meio de comunicação fundamental entre o médico e o 

farmacêutico, é imprescindível que o seu preenchimento seja claro, legível e 

objetivo, com o intuito de evitar eventuais erros de leitura ou interpretação que 

possam colocar em perigo a saúde ou a segurança do utente.  

Numa receita médica podem ser prescritos quatro medicamentos 

diferentes e, por cada medicamento, até duas embalagens, num total de quatro 

embalagens. Excetua-se desta regra o medicamento que se apresenta sob a 

forma unitária (uma unidade de forma farmacêutica na dosagem média usual 

para uma administração) podendo, nesta situação, ser prescrito até quatro 

embalagens iguais, por receita [16].  

Apenas no caso de falha do sistema informático, inadaptação 

fundamentada do médico ao sistema, prestação de cuidados ao domicílio ou 

prescrição até um máximo de quarenta receitas médicas por mês, é que é 

possível a prescrição de medicamentos em receitas manuais (Anexo 6), 

mediante a menção da palavra “Exceção” e da alínea correspondente a um dos 

quatro casos mencionados na Portaria n.º 137-A/2012 [15].   

 

4.1.1. Validação e interpretação da prescrição 

Cabe ao farmacêutico, depois de receber a receita médica, conferir se esta 

foi adequadamente preenchida para validá-la e posteriormente proceder à 

dispensa dos medicamentos prescritos. No processo de validação deve 
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analisar os seguintes elementos: número da receita e sua representação por 

código de barras; local de prescrição e sua representação por código de 

barras; identificação da exceção justificativa da receita manual (quando 

aplicável); nome e número do utente ou de beneficiário de subsistema; 

identificação do prescritor (nome, nº de cédula profissional, especialidade 

médica) e código de barras; entidade financeira responsável; referência ao 

regime especial de comparticipação através da letra “R” (para pensionistas) e 

da letra “O” (outras situações especiais de isenção como algumas patologias), 

sendo obrigatório mencionar a portaria ou despacho que consagra o respetivo 

regime; DCI da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, dimensão e 

número de embalagens; data de prescrição e assinatura do prescritor; e, se 

aplicável, designação comercial do medicamento com a devida justificação. 

Nas situações em que não é especificado pelo médico o tamanho da 

embalagem ou a dose respetiva, deve ser dispensada a embalagem e a dose 

de menores dimensões [15]. 

 

4.1.2. Dispensa propriamente dita  

Aquando da dispensa de MSRM é necessário, de modo a aumentar a 

adesão à terapêutica e para que o utente retire o máximo de benefício do 

tratamento, explicar ao utente não apenas para que serve determinado 

medicamento, mas como tomá-lo, a posologia, a duração do tratamento, entre 

outras informações.  

A receita médica é então processada através do sistema informático e 

simultaneamente, confirmam-se os medicamentos que estão a ser 

dispensados. Cada medicamento é introduzido no sistema através da leitura 

ótica do seu código de barras e, de seguida, é introduzido o respetivo 

organismo de comparticipação, assim como eventuais portarias ou decretos-lei 

especiais para certos medicamentos. Depois, todos os dados são impressos no 

verso e o adquirente rubrica a receita (Anexo 7).  

Quando a comparticipação é dada por duas entidades, efetua-se cópia 

da receita, juntamente com o cartão de beneficiário respeitante à segunda 

entidade comparticipante. O sistema informático possui códigos específicos 

relativos à complementaridade de organismos, mobilizando automaticamente a 
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receita original, faturada à entidade comparticipante principal, seguida de cópia 

da receita, faturada ao segundo organismo, emitindo, assim, dois documentos 

de faturação.  

 

4.1.3. Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes  

Para a dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes é necessária a 

apresentação de uma receita médica, cabendo ao farmacêutico verificar se 

esta está corretamente preenchida. Aquando da dispensa, será obrigatório 

completar um campo, automaticamente gerado pelo sistema informático, com 

dados relativos ao médico prescritor, ao doente e ao adquirente. No final da 

venda, são emitidos quatro documentos: um para a faturação da 

comparticipação, impresso no verso da receita; uma fatura/recibo entregue ao 

utente e um talão (em duplicado) agrafado à cópia da receita original e que 

possui informação do prescritor, do doente e do adquirente (Anexo 8). O 

INFARMED, na qualidade de entidade fiscalizadora desta medicação, exige o 

envio obrigatório, pela farmácia, dos seus registos de aquisição e dispensa 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1: Requisitos de envio obrigatório ao INFARMED [15] 

 

Estupefacientes e 

psicotrópicos 

Registo de 

entradas 

Registo de 

saídas 

Relatório 

anual 

Cópia de 

receitas 

 

Tabelas I, II-B e II-

C 

Trimestral: 

até 

15 dias após 

o 

seu termo 

Mensal: até 

dia 8 

do 2º mês 

seguinte 

Até ao dia 31 

de Janeiro 

do 

ano seguinte 

Até ao dia 

31 

de Janeiro 

do 

ano seguinte 

Tabelas III e IV 

(incluem as 

benzodiazepinas) 

Anual: até 

dia 31 de 

Janeiro do 

ano seguinte 

Não se 

aplica 

Até ao dia 31 

de Janeiro 

do 

ano seguinte 

Não se 

aplica 
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4.1.4. Comparticipação de medicamentos  

A comparticipação dos MSRM assenta em acordos estabelecidos entre 

entidades de saúde e organismos comparticipantes. Há utentes que beneficiam 

da comparticipação de um só organismo e outros que são abrangidos pela 

comparticipação simultânea de dois organismos, sendo esta dividida entre 

ambos (complementaridade). 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) possui dois regimes de 

comparticipação: o regime geral e o regime especial. No primeiro caso, o 

Estado comparticipa uma percentagem do PVP dos medicamentos de acordo 

com quatro escalões convencionados: Escalão A – 90%; Escalão B – 69%; 

Escalão C – 37%; Escalão D – 15%. Dependendo da classificação 

farmacoterapêutica, cada medicamento pertencerá a um escalão de 

comparticipação. No segundo caso, a comparticipação no preço dos 

medicamentos integrados no Escalão A é acrescida de 5% e nos Escalões B, C 

e D de 15% [17].  

Outra situação especial de comparticipação é a dos medicamentos 

utilizados no tratamento de patologias específicas ou grupos de doentes. Este 

tipo de comparticipação é restringido a determinadas indicações terapêuticas, 

regulamentadas em legislação apropriada e fixada no respetivo despacho de 

comparticipação (Anexo 9) [17]. 

4.2. Medicamentos genéricos, sistema de preços de referência  

De acordo com o Estatuto do Medicamento, um medicamento genérico 

(MG) apresenta a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 

ativas, a mesma forma farmacêutica e bioequivalência que o medicamento de 

referência, demostrada por estudos de biodisponibilidade apropriados [14]. A 

identificação de um MG faz-se através da DCI, dosagem, forma farmacêutica, 

laboratório responsável pelo fabrico e inscrição da sigla “MG”. A 

comparticipação de MG cumpre o sistema de preços de referência, 

estabelecido pela média dos cinco preços mais baixos dos medicamentos 

pertencentes ao mesmo grupo homogéneo (GH) [16]. Um GH consiste num 

conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa 

em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, 

incluindo pelo menos um MG. É atribuído, para cada GH, um preço de 
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referência sobre o qual o Estado irá comparticipar. O valor a pagar pelo utente 

resultará da diferença entre o PVP e o valor pago pelo SNS. Caso o PVP seja 

inferior ao valor pago pelo SNS, o medicamento será gratuito para o utente. 

 

5. Processamento do receituário e faturação  

Na farmácia comunitária, o processamento do receituário e a faturação 

são atividades que se repetem todos os meses. Cada receita processada pelo 

SIFARMA 2000 apresenta, impresso no verso, o código correspondente à 

entidade comparticipante, os números de ordem e de lote. Ao longo de cada 

mês, as receitas são organizadas de acordo com o plano de comparticipação e 

agrupadas em lotes de trinta, seguindo a numeração de cada receita. 

Posteriormente, conferem-se todas as receitas quanto aos seguintes aspetos: 

correspondência entre a medicação prescrita e a dispensada, validade da 

receita médica, assinatura do médico prescritor, carimbo da farmácia, data da 

venda, assinatura do farmacêutico, vinhetas, entidade financeira responsável e 

assinatura do utente. Após esta tarefa, imprime-se um verbete que identifica e 

resume cada lote. No último dia do mês, encerra-se informaticamente os lotes 

de cada organismo através da emissão do resumo dos lotes e da fatura mensal 

dos medicamentos, reiniciando-se uma nova sequência. Por fim, os lotes do 

SNS são enviados para o Centro de Conferência de Faturas da área da 

farmácia, até ao dia dez do mês seguinte. Para isso, a Associação Nacional de 

Farmácias (ANF) disponibiliza, através dos Correios de Portugal, a recolha do 

receituário das farmácias no dia cinco do mês seguinte à faturação. Os lotes 

dos restantes organismos de comparticipação (subsistemas do SNS e 

privados) são enviados para a ANF para posterior verificação. Quando se 

detetam inconformidades, as receitas são devolvidas à farmácia, 

acompanhadas pelo motivo da devolução, podendo ser corrigidas e reenviadas 

no mês seguinte, ou então, a farmácia assume o erro tomando-o como 

prejuízo.  

 

6. Preparação de medicamentos na farmácia 

Atualmente, a manipulação tem alguma expressão no contexto da 

terapêutica medicamentosa, uma vez que permite ultrapassar algumas 
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limitações da indústria farmacêutica. No entanto, essa expressão não é tão 

significativa quanto a desejada devido ao grande desenvolvimento da indústria 

farmacêutica nos últimos anos, que por sua vez oferece uma variedade de 

formas farmacêuticas, nas mais diversas dosagens e com preços cada vez 

mais competitivos. Contudo, a manipulação continua a ser uma alternativa 

quando se pretende a personalização de terapêuticas, permitindo que os 

produtos sejam ajustados ao perfil fisiopatológico de cada doente. Assim, as 

vantagens de uma terapêutica individualizada centram-se na atuação sobre 

casos específicos, em que existe a possibilidade de definir qualitativa e 

quantitativamente as substâncias, na forma farmacêutica mais adequada e, por 

isso, o resultado é uma otimização do tratamento e racionalização do consumo. 

A preparação de manipulados está sujeita a rigorosas normas, devidamente 

legisladas, com o intuito de garantir a sua qualidade e segurança:  

 Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril, regula a sua prescrição e 

preparação [9];  

 Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho, aprova as boas práticas na 

preparação [8];  

 Deliberação n.º 1500/2004, de 7 de Dezembro, regulamenta a lista de 

equipamento mínimo obrigatório na farmácia para a sua elaboração [18];  

 Deliberação n.º 1498/2004, de 7 de Dezembro, define o conjunto de 

substâncias cuja utilização na sua preparação e prescrição não são 

permitidas [19]. 

É igualmente importante referir que apenas podem ser usadas matérias-

primas que constem na Farmacopeia Portuguesa (FP), Farmacopeia Europeia 

ou na documentação compendial [9]. Além disso, devem ser compradas a 

fornecedores devidamente qualificados pelo INFARMED [9]. 

 

6.1. Prescrição e preparação 

A preparação de manipulados é realizada a pedido do utente, como 

resultado de um aconselhamento farmacêutico ou por prescrição médica. 

Neste último caso, é necessário que na receita conste a palavra “manipulado” e 

não haja prescrição de qualquer outro medicamento. Na mesma receita, deverá 

ainda estar mencionada a composição qualitativa e quantitativa, a posologia, a 
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forma de administração e a abreviatura “f.s.a.” (“fac secundum artem” - faça 

segundo a sua arte) [9]. Deste modo, o farmacêutico tem a responsabilidade de 

preparar e dispensar o manipulado, bem como assegurar a sua qualidade e 

segurança, no que diz respeito à dosagem da(s) substância(s) ativa(s) e à 

existência de possíveis interações ou incompatibilidades que ponham em 

causa a eficácia do medicamento ou a saúde do utente. Para isso, o 

farmacêutico rege-se segundo as indicações do Formulário Galénico Português 

e respeita as Boas Práticas.  

Na Farmácia Trindade tive a oportunidade de preparar a solução de 

ácido acético 5%; a loção de enxofre e resorcina 3%; o xarope comum; a 

suspensão oral de trimetropim 1%; a solução de hidrato de cloral 20%; a 

solução de minoxidil 5% e Neostrata gel despigmentante com hidroquinona 5%.  

 

6.2. Regime de preços e comparticipações  

O cálculo do preço de venda, de acordo com a Portaria n.º 769/2004, de 

1 de Julho, é efetuado com base no valor das matérias-primas e materiais de 

embalagem e dos honorários da manipulação, resultando da aplicação da 

seguinte fórmula: (valor das matérias-primas + valor dos materiais de 

embalagem + valor dos honorários) x 1,3 acrescido do valor do Imposto de 

Valor Acrescentado (IVA) à taxa em vigor [20]. Relativamente ao valor dos 

honorários, este é calculado de acordo com a quantidade e a forma 

farmacêutica preparada, tendo por base um fator (F) atualizado anualmente. O 

valor das matérias-primas é determinado com base no preço de aquisição (sem 

IVA), multiplicado por um fator definido pela maior das unidades de massa. O 

valor dos materiais de embalagem é obtido através do valor de aquisição (sem 

IVA), multiplicado pelo fator 1,2.  

Os manipulados são comparticipados em 30% do seu valor, desde que 

constem na lista descrita no Anexo ao Despacho n.º 18694/2010, de 18 de 

Novembro [21].  

 

6.3. Preparações extemporâneas 

 As preparações extemporâneas resultam da reconstituição de um 

medicamento com água destilada, pelo que não são medicamentos 
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manipulados. Poderá ser o próprio utente a fazer essa reconstituição, 

adicionando a água (previamente fervida) à temperatura ambiente. No entanto, 

verifica-se que a grande parte dos utentes prefere que seja o farmacêutico a 

fazer a constituição. Quando tal acontece, efetua-se a reconstituição do 

medicamento com água destilada (conforme a FP, adquirida ao distribuidor 

autorizado), informando o utente sobre as suas condições de conservação e 

PV. 

 

7. Automedicação 

Com o objetivo de limitar a prática da automedicação a situações clínicas 

bem definidas, o Despacho n.º 17690/2007, de 10 de Agosto, tipifica as 

situações passíveis de automedicação [22]. O conceito de automedicação 

surge no âmbito dos MNSRM e consiste na utilização, por iniciativa própria, de 

medicação pelo doente e sem orientação de um profissional de saúde, ou seja, 

o doente assume total responsabilidade sobre o seu tratamento, recorrendo, 

muitas vezes, a medicamentos outrora eficazes em si próprio ou pessoas 

conhecidas com queixas semelhantes. Esta prática pode apresentar vários 

perigos, uma vez que pode atrasar, mascarar ou impedir um diagnóstico 

correto e originar possíveis interações medicamentosas, reações alérgicas e 

outros efeitos adversos. De um modo geral, o doente não possui 

conhecimentos suficientes para avaliar a gravidade do seu problema de saúde, 

nem para escolher a farmacoterapia adequada. Compete, deste modo, ao 

farmacêutico, profissional devidamente qualificado, desempenhar um papel 

ativo no uso racional do medicamento, assegurando a sua correta utilização, na 

dose e período apropriados, alertando para possíveis contraindicações, 

reações adversas ou interações com fármacos, alimentos ou bebidas 

alcoólicas. 

 

8. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

A Farmácia Trindade para além da dispensa de medicamentos e outros 

produtos de saúde, efetua a determinação de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos dos utentes como, por exemplo, colesterol total, triglicerídeos, 

glicémia, pressão arterial, medição do peso e determinação do índice de massa 
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corporal. A monitorização destes parâmetros apresenta uma grande 

importância, uma vez que permite ao utente controlar o seu estado de saúde. 

Para além disto, possibilita fazer um acompanhamento farmacoterapêutico e, 

consequentemente, a avaliação da efetividade e segurança da medicação.  

 

9. Farmacovigilância 

A farmacovigilância define-se como o conjunto de procedimentos que inclui 

a deteção, registo, avaliação e notificação de reações adversas a 

medicamentos (RAM), destinados à determinação da prevalência, incidência, 

gravidade e relação de causalidade com um medicamento. Uma RAM consiste, 

portanto, numa reação nociva e involuntária a um medicamento que ocorre 

com doses geralmente utilizadas para profilaxia, diagnóstico e tratamento de 

doenças ou recuperação, correção e modificação de funções fisiológicas [23].  

A implementação de mecanismos de deteção de RAM permite maximizar os 

benefícios e minimizar os riscos decorrentes da utilização de medicamentos. 

Deste modo, a farmácia apresenta-se como um local acessível e privilegiado 

para a recolha deste tipo de informação.  

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 242/2002, de 5 de Novembro, foi regulada a 

criação e o funcionamento do Sistema Nacional de Farmacovigilância, sendo o 

INFARMED a entidade responsável pelo seu acompanhamento, coordenação e 

aplicação. Por conseguinte, é da responsabilidade dos profissionais de saúde, 

nomeadamente os farmacêuticos, notificarem imediatamente às entidades 

responsáveis as RAM ou suspeitas de RAM, através do preenchimento de um 

impresso próprio [23]. 
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2ª PARTE – Temas dos trabalhos 

Trabalho 1 - Herpes labial, como tratar e prevenir 

1. Enquadramento e objetivos  

Os sinais clínicos e os sintomas do herpes labial são inestéticos e 

desconfortáveis, respetivamente. Para além disto, é uma infeção de fácil 

contágio, pelo que importa dar-lhe a devida atenção para tratar e prevenir.  

Durante o meu estágio, constatei que o herpes labial é um problema que 

leva muitas pessoas a recorreram à farmácia, com o intuito de adquirirem 

medicamentos para resolver a situação. Tendo em conta o observado, surgiu a 

ideia de abordar o tema – Herpes labial, como tratar e prevenir. 

A minha intervenção desenvolveu-se através da elaboração de um panfleto 

informativo (anexo 11), o qual aborda questões como, o que é o herpes labial; 

como prevenir; cuidados a ter; como tratar. A cedência dos folhetos 

informativos teve como objetivo tornar os utentes mais informados em relação 

ao tema, ou seja, transmitir quais são os comportamentos a adotar de modo a 

minimizar recidivas e evitar o contágio, bem como os principais tratamentos 

disponíveis que podem acelerar a recuperação, aliviar o desconforto e evitar 

novos episódios.  

 

2. Herpes labial 

O herpes labial é uma erupção da pele e das membranas mucosas, em 

particular os lábios, de ocorrência frequente, causada principalmente pelo Vírus 

Herpes Simplex – tipo 1 (VHS-1) [24].  

Apesar do Vírus Herpes Simplex – tipo 2 (VHS-2) causar mais 

comumente herpes genital, tem sido também identificado como a causa de 

infeções da orofaringe e do herpes labial [24]. 

A infeção primária por VHS-1, normalmente, ocorre antes dos vinte anos 

de idade, ou seja, na infância e na adolescência. Os anticorpos contra o vírus 

podem ser encontrados em cerca de 80% de todos os adolescentes [25].  

As taxas de prevalência de VHS-1 e VHS-2 são, geralmente, mais 

elevadas nos países em desenvolvimento do que nas regiões desenvolvidas do 

mundo. O melhor nível socioeconómico está também associado a uma menor 

prevalência de VHS-1 [25].  
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Os fatores de risco para o herpes labial são: sexo feminino, raça/etnia 

branca, infeções frequentes das vias respiratórias superiores e baixo número 

de linfócitos. Os fumadores relatam menos surtos de herpes labial do que os 

não fumadores [25].    

A infeção primária com VHS-1 é muitas vezes assintomática. No 

entanto, quando os sintomas surgem, uma a três semanas após o contágio, os 

infetados podem apresentar febre, perda de apetite, dor de garganta e aumento 

dos nódulos linfáticos do pescoço. Nas crianças é comum haver inflamação 

das gengivas, enquanto no adulto uma faringite forte, com pús e úlceras na 

faringe e nas amígdalas. Nos imunocomprometidos, os episódios são 

geralmente mais longos e graves, podendo envolver a cavidade oral ou 

estender-se para o rosto [25; 26].  

Após a infeção primária, o vírus estabelece latência nos gânglios sensoriais, 

e quando reativado causa herpes labial. Cerca de um terço de todas as 

pessoas infetadas sofrem recidivas. A reativação envolve as seguintes fases:  

1) Prodrómica (com sintomas que incluem comichão, dor, formigueiro, 

aumento da sensibilidade, inchaço, ardor, dormência da área; não há 

evidência física da infeção); 

2) Mácula (eritema); 

3) Pápula (qualquer elevação da pele sem fluido); 

4) Vesícula (bolha com fluido); 

5) Crosta (suave ou dura); 

6) Reepitilização e cura [26]. 

Os episódios recorrentes de herpes labial podem ser frequentes, 

dolorosos, de longa duração e desfigurantes. Em cerca de 25% dos casos de 

recidivas, a infeção pode curar antes de quaisquer bolhas se formarem. 

Quando existem lesões, estas, geralmente, cicatrizam espontaneamente num 

prazo de dez dias. O número de episódios diminui depois dos trinta e cinco 

anos de idade [25; 26].  

Ao contrário da infeção primária, durante a qual toda a mucosa oral pode 

ser afetada, as infeções recidivantes são limitadas à mucosa do palato duro ou, 

em crianças e adultos mais velhos, aos lábios [25].  
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Não se sabe bem quais os fatores que desencadeiam os episódios de 

herpes labial, mas determinados estímulos de reativação incluindo, exposição 

solar, febre, cansaço, stress psicológico, menstruação, sistema imunitário 

deprimido, tratamentos dentários, podem reativar o vírus. Assim, a prevenção 

deve passar também por evitar situações que costumam desencadear recidivas 

[27]. 

 

3. Medidas para evitar a transmissão 

O herpes labial é contagioso para os indivíduos que nunca foram 

infetados pelo VHS-I e para aqueles com o sistema imunitário deprimido como, 

por exemplo, infetados pelo vírus da imunodeficiência humana ou a fazer 

quimioterapia [27].  

As pessoas infetadas são uma fonte de transmissão direta do VHS-I. O 

risco de contágio mantém-se mesmo após alguns dias da regressão das 

lesões, mas é na presença destas que há maior probabilidade de transmissão 

[27]. Deste modo, é necessário adotar comportamentos que minimizem o 

contágio: 

 Evitar beijos e sexo oral (o herpes labial pode originar herpes genital 

através do contato orogenital) [27]. 

 Não partilhar objetos pessoais (talheres, toalhas, escovas de dentes, 

produtos cosméticos, etc.), pois estes são uma fonte de infeção [27].  

 Não tocar/coçar as lesões existentes e em seguida esfregar os olhos 

e as pálpebras devido ao risco de transmissão aos olhos. Pelo 

mesmo motivo, deve-se ter o cuidado de não contaminar as lentes de 

contato [27].  

 Lavar suavemente as lesões com um sabão desinfetante e água. 

[27]. 

 Lavar as mãos logo após ter aplicado o tratamento [27]. 
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4. Tratamento 

O tratamento do herpes labial tem por base reduzir a frequência e 

gravidade das recidivas; acelerar a cura das lesões; aliviar os sintomas e 

prevenir infeções bacterianas secundárias [27; 28].  

Muitas pessoas não necessitam de qualquer tratamento, porque a 

infeção é benigna e autolimitada. No entanto, no caso de pessoas com 

episódios frequentes de herpes labial e imunodeprimidas o tratamento 

farmacológico deve ser considerado. No primeiro caso, a terapêutica 

supressiva é considerada se o individuo tiver mais de seis recidivas durante um 

ano [27; 28].  

As recidivas devem ser tratadas, sobretudo, na fase prodrómica. O 

processo natural de cura começa dentro das primeiras vinte e quatro horas 

após o início de um episódio; por isso, é imperativo que a terapia seja iniciada 

logo que possível para garantir um efeito terapêutico benéfico [27]. 

 

4.1. Produtos de aplicação local 

A maior parte das pessoas com herpes labial usam medicamentos não 

sujeitos a receita médica como, anestésicos, analgésicos, antissépticos, 

produtos refrescantes e emolientes para aliviar os sintomas aliados ao herpes 

labial [28].  

 A vaselina, o óxido de zinco e a alantoína podem ser utilizados com a 

finalidade de acalmar a secura da pele e evitar gretas, que são suscetíveis 

a infeções bacterianas secundárias. Em caso de infeção, poder-se-á fazer o 

tratamento com um antibiótico [28]. 

 O tratamento imediato com um creme contendo óxido de zinco e glicerina 

(aplicado logo que possível, a cada duas horas, durante o dia, após os 

primeiros sintomas aparecerem e continuado até as queixas desaparecem) 

reduz o tempo de recuperação [28].  

 O sulfato de zinco 1% em gel, aplicado do mesmo modo que o creme com 

óxido de zinco e glicerina, também reduz o tempo de recuperação [28]. 

 Os anestésicos tópicos lidocaína e prilocaína reduzem a duração dos 

sintomas subjetivos e a duração das erupções [28]. 
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 Os pensos com hidrocoloides aliviam o desconforto e facilitam a 

cicatrização [28]. 

4.2. Tratamento antivírico 

O objetivo da terapia antiviral é boquear a replicação do vírus, a fim de 

diminuir a duração dos sintomas e a acelerar a cicatrização das lesões [27]. 

 

4.2.1. Antivíricos tópicos 

Os antivíricos tópicos, não sujeitos a receita médica, aplicados várias vezes 

ao dia, são bastante utilizados no tratamento do herpes labial [27; 28].  

 O aciclovir em creme (aplicado cinco vezes ao dia, durante cinco dias, aos 

primeiros sintomas prodrómicos) não diminui a duração ou gravidade da 

dor, mas reduz o tempo de recuperação [27; 28].  

 O penciclovir em creme apresenta efeitos semelhantes ao aciclovir, mas ao 

contrário deste, pode reduzir a duração da dor. O facto de ter que ser 

aplicado a cada duas horas durante o dia, faz com que a sua aplicação seja 

menos prática em comparação ao aciclovir em creme [27; 28]. 

 O docosanol em creme (aplicado cinco vezes ao dia e iniciado na fase 

prodrómica) diminui o tempo de cicatrização em meio-dia [27; 28]. 

Os antivíricos tópicos não atuam na resposta imunitária do indivíduo 

infetado e, consequentemente na cascata inflamatória. A coadministração de 

um corticosteroide tópico poderia limitar a inflamação, porém, nem todos os 

estudos demonstram que esta combinação acrescente benefícios. Assim, há 

quem aconselhe usar o antivírico isoladamente [29; 30].  

 

4.2.2. Antivíricos orais 

A utilização de antivíricos orais pode ser considerada na presença de 

casos graves de herpes labial ou de imunodeprimidos com risco de 

desenvolver complicações. Relativamente aos antivíricos tópicos, os antivíricos 

orais apresentam a vantagem de a frequência da dose ser menor [27].  

 O aciclovir oral (200mg, cinco vezes ao dia, durante cinco dias) não tem 

efeito na duração da dor ou no tempo de recuperação. Uma dose mais alta 

de aciclovir (400mg, cinco vezes ao dia, durante cinco dias) promove a 

redução dos sintomas [27; 28; 31].  
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 O tratamento com valaciclovir (duas vezes 2000mg durante um dia) reduz a 

duração dos sintomas em um dia, em comparação com o regime - duas 

vezes 2000mg no primeiro dia e duas vezes 1000mg no segundo dia, que 

só reduz em meio-dia a duração dos sintomas [27; 28; 31].  

 O tratamento com famciclovir (duas vezes 1500mg ou 750mg durante um 

dia, iniciado logo que aparecem os primeiros sintomas prodrómicos) reduz o 

tempo de cicatrização das primeiras lesões [27; 28; 31]. 

Apesar dos antivíricos orais serem usualmente bem tolerados, existem 

alguns efeitos adversos inerentes à terapia. Os mais relatados são a dor de 

cabeça e as náuseas, independentemente da dosagem e duração do 

tratamento. Os efeitos secundários, pouco frequentes, são: insuficiência renal, 

alopecia difusa, febre, problemas digestivos e hepáticos e vertigens. Podem 

aparecer problemas neuropsiquiátricos, sobretudo nos insuficientes renais e 

nos idosos [31]. 

4.3. Terapias alternativas 

Algumas pessoas recorrem a terapias alternativas tais como, produtos à 

base de plantas e suplementos dietéticos, para a profilaxia e/ou tratamento do 

herpes labial, apesar da eficácia não comprovada [28]. 

 

5. Prevenção a curto prazo 

 Os protetores solares, aplicados na cara e nos lábios, podem prevenir 

recidivas, apenas quando há exposição à luz solar [27; 28; 32]. 

  O aciclovir em creme é menos efetivo na prevenção de recorrências do 

herpes labial induzidas pela exposição solar que o protetor solar [27; 28; 

32]. 

 

6. Prevenção a longo prazo 

As pessoas com infeções graves, frequentes e complicadas, podem 

beneficiar de uma terapia profilática oral, aprovada para a situação, ao longo da 

vida [27]. 
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 A aplicação de aciclovir em creme (quatro vezes por dia, durante dezasseis 

semanas) reduz o número médio de dias com sintomas e lesões [27; 28; 

32].  

 O tratamento oral com aciclovir (quatro vezes 200mg por dia, durante doze 

semanas) reduz o número de recidivas. O mesmo acontece com o regime 

duas vezes 400mg por dia, durante quatro meses [27; 28; 32].  

 A administração de valaciclovir (500mg por dia, durante quatro meses) 

aumenta o intervalo de tempo até à próxima recidiva [27; 28; 32].  

 

7. Quando consultar o médico 

O utente infetado deve procurar ajuda médica nas seguintes situações:  

 Para além da erupção, tem febre elevada ou dor forte; 

 Presença de vesículas noutras zonas da face (olhos) ou que 

excedem muito a área dos lábios; 

 Recorrências muito frequentes (mais de seis por ano); 

 Após uma semana de tratamento não tem regressão dos sintomas 

[27; 28]. 

 

8. Discussão e conclusão 

O farmacêutico assume uma responsabilidade acrescida nas campanhas e 

ações de esclarecimento e aconselhamento, dando um contributo precioso ao 

nível da sensibilização e informação sobre os cuidados gerais a ter na 

presença de um determinado problema. 

O objetivo principal deste trabalho foi, a meu ver, atingido, visto que 

respondeu, por um lado, às dúvidas e preocupações que os utentes possuem 

relativamente ao tema abordado e, por outro, promoveu a consciencialização 

destes sobre certas medidas a adotar a fim de prevenir a infeção e a garantir o 

sucesso do tratamento.  
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Trabalho 2 – Obstipação crónica, seleção adequada do laxante 

1. Enquadramento e objetivos  

Existem diferentes classes de laxantes para o tratamento da obstipação tais 

como, expansores do volume fecal, osmóticos, emolientes e estimulantes. 

Apesar das várias opções de escolha, nem sempre todas são apropriadas para 

um dado caso. A escolha do laxante deve ser feita de acordo com a situação, 

sintomas, experiência prévia a algum laxante, custo, velocidade do efeito 

desejada e preferência do utente. 

A minha intervenção, no que diz respeito ao tema escolhido, desenvolveu-

se através da elaboração de uma tabela [Anexo 12] que compila informação 

relativa às diferentes classes de laxantes, com o objetivo de auxiliar a equipa 

da Farmácia Trindade na seleção do laxante mais adequado, mediante uma 

situação em particular e, consequentemente, a prestar um atendimento de 

excelência.  

 

2. Obstipação crónica 

A obstipação crónica não é uma doença, mas um sintoma, presente à 

escala mundial, que afeta pessoas de todas as idades, ambos os géneros, 

diferentes culturas e etnias. No entanto, é mais comumente relatado em 

mulheres, idosos e pessoas com doenças psiquiátricas. As complicações mais 

comuns, associadas à obstipação crónica, são: dor, desconforto e distensão 

abdominal, bem como cólicas. Complicações como hemorroidas e fissuras 

anais também podem surgir [33]. 

De acordo com os critérios de Roma III, considera-se que um individuo 

apresenta obstipação crónica quando reúne, pelo menos, dois dos seguintes 

sintomas:  

 Menos de três dejeções por semana (25% das vezes); 

 Fezes duras ou grumosas (em pelo menos 25% das defecações); 

 Sensação de evacuação incompleta (em pelo menos 25% das 

defecações); 

 Sensação de obstrução ano-retal (em pelo menos 25% das defecações); 

 Utilização de manobras para facilitar a evacuação (em pelo menos 25% 

das defecações) [33-36]. 
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Os sintomas devem estar presentes durante os últimos três meses e terem 

iniciado pelo menos seis meses antes do diagnóstico [33]. 

 

3. Tratamento 

O tratamento da obstipação é sintomático e efetuado por etapas, devendo 

iniciar-se com mudanças do estilo de vida (praticar exercício físico) e da dieta 

(incluir fibras, líquidos). Para além disto, se algum tipo de medicação for a 

causa da obstipação, esta deve ser interrompida, se possível. O tratamento 

passa também pela utilização de laxantes, não existindo evidências claras de 

qual é o melhor laxante, no entanto, normalmente, começa-se por utilizar os 

laxantes expansores do volume fecal, dado que apresentam um mecanismo de 

ação mais semelhante ao mecanismo fisiológico de estimulação da defecação, 

posteriormente os laxantes osmóticos, e se necessário a terapia de 

biofeedback (correção da contração inapropriada dos músculos do pavimento 

pélvico e do esfínter anal externo durante a defecação). Caso o problema não 

seja resolvido com as opções mencionadas, as possibilidades seguintes são o 

uso de laxantes estimulantes, enemas e pró-cinéticos [33-37].  

 

3.1. Laxantes 

3.1.1. Laxantes expansores do volume fecal 

Incluem metilcelulose, carboximetilcelulose, preparados de psílio, 

gomas, farelo e bassorina [33-36].  

A ação destes laxantes resulta da retenção de líquidos no lúmen 

intestinal, o que leva ao aumento do volume da massa fecal, e consequente 

estimulação do peristaltismo intestinal. Provocam, como efeitos secundários, 

dores abdominais, flatulência e distensão abdominal. Apresentam a vantagem 

de serem seguros em caso de uso prolongado. O aumento da posologia não 

vai aumentar a eficácia, podendo mesmo causar gases intestinais e agravar a 

obstipação. Há risco de haver obstrução gastrointestinal, se não forem 

ingeridos com uma quantidade suficiente de líquidos, na doença inflamatória e 

na neoplasia digestiva. Assim, é importante que sejam tomados com um 

volume adequado de líquidos (≥250ml). A absorção de alguns fármacos pode 

estar comprometida; portanto, é conveniente espaçar a toma deste tipo de 
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laxantes de determinados fármacos como, salicilatos, anticoagulantes orais, 

digitálicos, ferro, cálcio. Deve-se ter cuidado com a utilização de laxantes que 

têm na sua composição dextrose ou sacarose em diabéticos [33-37].  

 

3.1.2. Laxantes osmóticos 

Incluem lactulose, sorbitol, preparações de polietilenoglicol (PEG), sais 

de magnésio (hidróxido de magnésio, citrato de magnésio, sulfato de 

magnésio). Devido à ação osmótica, estes agentes retêm água no lúmen 

intestinal, tornando as fezes mais suaves e volumosas, reduzindo assim a 

dificuldade em defecar. É recomendada a ingestão adequada de água e a 

monitorização dos níveis de eletrólitos durante a utilização destes. Geralmente 

são bem tolerados, no entanto, podem provocar efeitos adversos como, dor 

abdominal e distensão abdominal ou flatulência, acompanhadas por vezes por 

náuseas e vómitos. O uso excessivo pode provocar diarreia, com perda de 

água e eletrólitos [33-37].  

A lactulose é um dissacarídeo que sofre metabolização pelas bactérias 

do cólon, originando ácidos orgânicos que indiretamente estimulam o 

peristaltismo intestinal. Deve ser utilizada com precaução em pessoas 

intolerantes à lactose. Em comparação com o sorbitol ou leite de magnésio 

(suspensão a 8% de hidróxido de magnésio), é mais cara e não mais eficaz. A 

sua escolha tem interesse nos idosos não acamados e em casos de 

encefalopatia hepática [33-37].  

O sorbitol é um monossacarídeo cuja escolha é útil em doentes com a 

função cognitiva inalterada. Apresenta a grande vantagem de ser uma opção 

económica [33-37].  

O PEG é bem tolerado e proporciona alívio a curto prazo [33-37]. 

Os laxantes salinos não podem ser usados diariamente, nem em 

crianças com menos de seis anos por via oral, ou em crianças com menos de 

dois anos por via retal. O leite de magnésio pode eventualmente ser usado em 

adultos saudáveis. A absorção de magnésio é limitada, mas deve-se evitar em 

indivíduos com insuficiência renal pelo risco de hipermagnesemia. Os sais de 

magnésio, por via oral, podem ser usados para o rápido alívio da obstipação, 
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mas não se recomenda o uso regular, uma vez que a sua ação pode ser 

indesejavelmente potente [33-37].  

 

3.1.3. Laxantes emolientes 

Incluem docusatos (dioctilsulfossuccinatos de sódio e cálcio), parafina 

líquida, glicerina [33-37].  

Os laxantes emolientes suavizam e lubrificam as fezes, facilitando a 

defecação. Têm interesse quando é preciso evitar o esforço associado à 

defecação como, por exemplo, após uma cirurgia. Devem ser usados por 

curtos períodos de tempo, menos de uma semana se sem prescrição médica.  

A parafina líquida pode interferir com a absorção de vitaminas 

lipossolúveis [33-37]. 

 

3.1.4. Laxantes estimulantes 

Incluem derivados do difenilmetano (fenolftaleína, bisacodilo) e 

antraquinonas (sene e cáscara-sagrada). Os laxantes estimulantes atuam por 

irritação da mucosa intestinal, o que estimula o peristaltismo intestinal, 

induzindo deste modo a defecação. Os efeitos secundários que podem 

provocar são: distúrbios hidroeletrolíticos, cãibras severas, diarreia, dor 

abdominal. São úteis em SOS, pelo que não devem ser usados regularmente, 

já que podem ser agressivos. Deste modo, raramente são indicados para 

tratamento de longo prazo. O uso prolongado de antraquinonas pode causar 

melanose. Os laxantes com fenolftaleína podem mudar a cor da urina e das 

fezes [33-37]. 

O efeito desejado ocorre, geralmente, entre 8 a 12 horas após a toma. O 

uso de supositórios oferece um efeito mais rápido, entre 20 a 60 minutos após 

a administração. Geralmente são tomados ao deitar para produzirem efeito na 

manhã seguinte [33-37].  

 

4. Situações específicas 

4.1. Idoso 

Nos casos em que o idoso está imobilizado, é melhor optar pelos 

laxantes estimulantes [36].  
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4.2. Gravidez e aleitamento 

Os laxantes devem ser usados durante o menor tempo possível, visto que a 

segurança da utilização de medicamentos durante a gravidez representa uma 

grande preocupação [36].  

Os laxantes expansores do volume parecem ser mais seguros que os 

laxantes estimulantes, uma vez que não são absorvidos pelo bebé. O sene é 

considerado seguro em doses adequadas, no entanto é preciso ter cuidado no 

final da gravidez e nos casos de gravidez de risco. Os laxantes expansores do 

volume fecal e a lactulose não são excretados no leite materno, ao contrário do 

sene (doses elevadas) [36].  

 

4.3. Criança 

Não há evidência da classe de laxantes mais eficazes. É importante 

começar o tratamento atempadamente. A prescrição de um laxante emoliente é 

frequente para prevenir situações de impactação fecal. O uso regular é 

importante, uma vez que o uso intermitente está associado a recaídas [36].  

 

4.4. Diabético 

É seguro e útil usar laxantes expansores do volume fecal em doentes que 

não devem ou não querem aumentar o aporte de fibras na dieta. Os laxantes 

osmóticos como a lactulose e o sorbitol devem ser evitados, visto que os seus 

metabolitos podem influenciar a glicemia [36]. 

 

4.5. Doente terminal 

É fundamental a prevenção, para isso, podem utilizar-se laxantes 

profiláticos. No caso de as fezes serem duras, é aconselhável usar laxantes 

estimulantes ou emolientes; se forem moles recomenda-se laxantes 

estimulantes [36]. 

 

4.6. Viajante 

A alteração da dieta e a utilização de laxantes osmóticos podem resolver a 

situação [36]. 
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5. Aconselhamento farmacêutico 

O farmacêutico deve informar o utente sobre alguns aspetos: 

 A implementação de medidas não farmacológicas (dieta e atividade 

física) é essencial para regular a atividade intestinal e constitui a 

primeira linha do tratamento; 

 É fundamental criar hábitos de defecação (após as refeições, com 

tempo) e não ignorar a necessidade em defecar; 

 A utilização de laxantes deve ser temporária; assim que se recupere o 

normal funcionamento do intestino, deve ser interrompida; 

 Após uma dejeção causada por um laxante, podem passar vários dias 

sem uma nova dejeção, devido ao esvaziamento completo do cólon; 

 O utente deve ser reencaminhado ao médico se ao fim de uma semana 

não se verificar a eficácia do laxante; 

 Se existir dor abdominal, náuseas, vómitos, inflamação, cãibras ou outro 

fenómeno, não se deve administrar laxantes [36]. 

 

6. Discussão e conclusão 

O atendimento ao público representa o papel mais visível de toda a 

atividade farmacêutica na farmácia comunitária, sendo a dispensa de 

medicamentos a sua essência. O farmacêutico, como elemento do sistema de 

saúde que dispensa medicamentos à população, tem que exercer a sua 

atividade com o máximo de responsabilidade, com o objetivo primordial de 

prestar bons cuidados de saúde e nunca apenas com fins meramente 

comerciais. Deste modo, a tabela elaborada é uma ferramenta que, do meu 

ponto de vista, acrescenta valor à farmácia, pois uma consulta rápida da 

mesma permite elucidar qual o laxante mais adequado para uma situação em 

particular e assim, a prestar melhores cuidados de saúde. 
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Trabalho 3- Síndrome do pé diabético, uma questão de prevenção 

1. Enquadramento e objetivos  

O pé diabético é provocado por vários fatores, sendo responsável pelo 

elevado número de amputações dos membros inferiores devido às lesões que 

caraterizam a patologia.  

O desenvolvimento de projetos multidisciplinares é fundamental, com o 

intuito de contribuir para a redução de complicações, a curto e a longo prazo, 

na qualidade de vida dos diabéticos. A transmissão de informação rigorosa 

sobre a patologia aos diabéticos, bem como o acompanhamento destes por 

uma equipa técnica devidamente qualificada é crucial para evitar o pé 

diabético. 

Assim, a intervenção de vários profissionais de saúde é de extrema 

importância e necessária para prevenir esta patologia, uma das principais 

complicações da Diabetes Mellitus (DM).  

A minha intervenção, relativamente ao tema em questão, desenvolveu-se 

através da elaboração de uma apresentação em PowerPoint [Anexo 13], 

transmitida no sistema televisivo da Farmácia Trindade, com informação clara e 

acessível sobre o tema em geral e os cuidados gerais que um diabético deve 

possuir, com a finalidade de prevenir o pé diabético. 

 

2. Síndrome do pé diabético 

A Organização Mundial de Saúde define como pé diabético: “infeção, 

ulceração e/ou destruição dos tecidos profundos associadas a anormalidades 

neurológicas e a vários graus de doença vascular periférica nos membros 

inferiores”.  

Existem dois tipos de pé diabético, o neuropático, em cerca de 65% dos 

casos, e o neuroisquémico, em 35% dos casos [39; 40]. 

De todas as complicações associadas à DM, o pé diabético é a mais 

grave e responsável por aproximadamente 70% do total das amputações 

realizadas por causas não traumáticas.  

As estimativas indicam que em Portugal há à volta de 500000 diabéticos, 

sendo que 15% destes apresentam condições que podem conduzir ao 

desenvolvimento de lesões nos pés [41; 42]. 
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A neuropatia periférica (falta de sensibilidade) e a isquemia periférica (má 

circulação sanguínea) estão na origem da patologia do pé diabético [40]. 

A polineuropatia periférica (sensitiva, motora e autónoma) resulta da 

degenerescência dos axónios, que começa na parte terminal destes. O 

processo de degenerescência é facilitado pelo maior tamanho dos axónios; 

como é em ambos os membros inferiores que existem os maiores axónios, o 

processo é bilateral e acontece principalmente nos pés.   

O desequilíbrio metabólico induz diretamente a neuropatia periférica, que 

se encontra em todos os pés diabéticos, sendo que, por vezes, pode estar 

aliada aos efeitos da aterosclerose. O tipo mais habitual do pé diabético é o 

neuropático [40].  

A oclusão aterosclerótica surge nas grandes artérias da perna e da coxa, 

provocando um fenómeno de isquemia a jusante, que é máximo ao nível dos 

pés. Ao invés da neuropatia, a oclusão aterosclerótica não tem origem direta no 

distúrbio metabólico, apesar de este promover o agravamento da situação. 

Como se sabe, a diabetes, em conjunto com outros fatores de risco, contribui 

para a aterosclerose. Assim, quando o diabético os possui, apresenta uma 

vasculopatia agravada, que domina e sobrepõe a neuropatia [40]. 

 

2.1. Neuropatia periférica 

Quanto maior for a idade do doente, o tempo de duração da diabetes e a 

gravidade da hiperglicemia, maior será a incidência da neuropatia periférica 

[42]. 

Todas as fibras sensitivas, motoras e autónomas são afetadas pela 

neuropatia periférica [42; 43].  

A neuropatia sensitiva está associada à perda da perceção à pressão e 

temperatura, bem como da sensibilidade à dor, o que conduz à redução ou 

ausência da perceção de traumas ou ferimentos [42; 43].  

No diabético, a neuropatia motora acomete principalmente os músculos 

interósseos, o que leva à redução da almofada plantar e formação de dedos 

em gatilho ou martelo, e, posteriormente, pressão anormal e elevada sob a 

cabeça dos metatársicos. Mais raramente, a neuropatia motora atinge o 
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músculo tibial anterior, o que origina pé pendente e aumento da pressão na 

área posterior do pé [42; 43]. 

No caso da neuropatia em que há alteração das fibras nervosas 

simpáticas do sistema autónomo, como consequência, verifica-se anormal 

funcionamento das glândulas sudoríparas e perda do tónus constritor das 

artérias e arteríolas. Deste modo, a pele fica desidratada, quente, espessa e 

com tendência a formar fissuras [42; 43]. 

 

2.2. Isquemia periférica 

 No diabético, a isquemia que ocorre ao nível do pé deve-se sempre à 

doença arterial obstrutiva dos grandes vasos da coxa e perna e não à 

microangiopatia no pé. O pé isquémico diabético carateriza-se pela existência 

de calcificação da túnica média e aterosclerose [40; 42]. 

 Um diabético com pé isquémico pode não apresentar sintomas, sofrer 

claudicação intermitente ou, em situações mais graves, ter dor isquémica em 

repouso, úlceras e gangrena. Muitas das vezes, os diabéticos não possuem 

sintomas por causa da insensibilidade provocada pela neuropatia periférica 

coexistente [43]. 

 

3. Avaliação dos pés do diabético 

Todos os diabéticos, pelo menos uma vez por ano, devem, 

necessariamente, consultar o seu médico, para que este analise os pés, a fim 

de detetar, atempadamente, fatores de risco que possam causar lesões. Assim, 

uma avaliação correta depende de um estudo clínico realizado 

adequadamente, isto é, de uma boa anamnese e de um rigoroso exame físico. 

Aquando do exame físico do pé, deve-se dar particular atenção ao estado 

da pele e das unhas (averiguar se há secura, micoses, calosidades ou gretas); 

presença de deformações nos pés, com saliências ósseas ou dos dedos; 

existência de edemas e, ainda, a rigidez das articulações [39].  

Por vezes, após o estudo clínico, persistem dúvidas, pelo que é 

necessário fazer outros testes/exames complementares. Para avaliar a 

neuropatia periférica é possível realizar testes, tais como: 
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  Teste com monofilamento- a ausência de perceção da pressão que é 

exigida para dobrar um monofilamento de 10g de Semmes Weinstein, 

em diferentes locais do pé, é compatível com neuropatia sensorial; 

  Teste com o martelo; 

  Teste com o diapasão e com o biotesiómetro – permite avaliar a 

capacidade de sentir a vibração [40]. 

Quando necessário, podem realizar-se exames laboratoriais e/ou exames 

imagiológicos. Como exemplo de exames laboratoriais temos: perfil metabólico 

e hemoglobina glicosilada (a determinação dos níveis de glicose, HbA1c e 

creatinina permitem avaliar se a glicémia está controlada e se a função renal 

está normal); hemograma (a anemia irá dificultar o processo de cicatrização; a 

leucocitose pode indiciar um abcesso plantar ou outras infeções); volume de 

pulso ou pletismografia (são estudos vasculares laboratoriais não invasivos que 

permitem saber se há alterações de volume em cada batimento cardíaco e, 

indiretamente, quais os efeitos homodinâmicos da doença arterial) e 

determinação do índice sistólico tornozelo braço (fornece informação sobre os 

níveis de obstrução das artérias) [40]. 

Quanto aos estudos imagiológicos destacam-se o eco doppler, a 

radiografia, a tomografia computorizada, a ressonância magnética nuclear, a 

cintigrafia e a angiografia convencional [40]. 

Uma vez determinados os fatores de risco, os diabéticos podem ser 

agrupados de acordo com categorias, ajudando, assim, a criar um esquema de 

seguimento adequado. Na seguinte tabela (Tabela 2) estão descritas as 

categorias utilizadas para uma correta avaliação dos pés dos diabéticos, 

baseada na circular normativa de 2010 da Direção Geral de Saúde [41]. 
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Tabela 2. Seguimento dos pés do diabético 

 

 

4. Prevenção 

A manutenção da pressão arterial, do perfil lipídico e do nível de glicose 

no sangue dentro dos parâmetros normais, assim como a prática regular de 

exercício físico aliada a um plano de alimentação saudável é essencial para 

evitar o aparecimento de complicações crónicas no diabético do tipo 2 [43]. 

Princípios básicos como, por exemplo, analisar diariamente os pés, para 

averiguar se existem manchas vermelhas, feridas, cortes ou se estão inchados 

(pedir ajuda a outra pessoa ou utilizar um espelho, especialmente para ver a 

planta do pé); consultar um médico se tiver dores, cortes, unhas encravadas, 

micoses, inchaços nos pés ou nas pernas; lavar os pés todos os dias com água 

morna e sabonete neutro; secar bem e suavemente, sobretudo entre os dedos; 

hidratar com um creme/loção próprio; cortar as unhas em linha reta e, por fim, 

limar as pontas mais aguçadas; andar sempre calçado (mesmo em casa); 

observar se há dentro do calçado qualquer tipo de objetos ou deformações nas 

palmilhas que possam causar lesões nos pés; manter um peso corporal 

adequado para evitar excesso de pressão plantar; usar uma pedra pome ou 

uma lima de papel para remover calosidades em vez de lâminas de barbear ou 

calicidas; não fumar (o tabaco interfere negativamente com a circulação 

sanguínea, aumenta o risco do pé diabético e agrava a situação); não usar 

adornos (pulseiras, anéis) nos pés; são necessários para prevenir o pé 

diabético [43; 44]. 

Pé Fatores de risco 
Esquema de 

seguimento 

Baixo 

risco 
Ausência de fatores de risco Anual 

Médio 

risco 
Presença de neuropatia Semestral 

Alto risco 

Existência de isquémia e/ ou neuropatia 

e/ ou deformação do pé, ou história de 

úlcera cicatrizada ou amputação prévia 

Mensal / trimestral 
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Outro aspeto extremamente importante na prevenção do pé diabético está 

relacionado com a utilização, por parte dos diabéticos, de meias e calçado 

adequado. Assim, as meias não podem ter elásticos e costuras e devem ser de 

material absorvente (algodão ou lã). As lesões típicas do pé diabético são 

maioritariamente provocadas pelo calçado. Calos e úlceras são exemplos de 

lesões que resultam frequentemente de um traumatismo constante provocado 

pelo calçado e surgem nas zonas onde se exerce maior pressão. Deste modo, 

para prevenir o aparecimento de lesões, o calçado deve possuir determinados 

requisitos tais como: ter espaço para os dedos (para isso, mede-se um 

centímetro acima do dedo mais comprido); a ponta deve ter uma altura e 

largura suficiente para impedir dos dedos; o tacão não deve ter uma altura 

superior a dois/ quatro centímetros; o calcanhar do calçado deve ser firme e o 

dorso deve ser alto e, por último, deve fundo e ter uma palmilha amovível, de 

modo a permitir a troca por uma palmilha individualizada e corretora de 

hiperpressões plantares [43; 44]. 

A consulta do pé diabético apresenta-se como outro fator de elevada 

importância na prevenção do aparecimento de complicações, uma vez que 

constitui uma forma de cuidar e educar, motivando o paciente a participar 

ativamente no tratamento e a realizar o autocontrolo, reforçando assim, a 

adesão ao tratamento clínico. 

 

5. Discussão e conclusão  

A melhor maneira de evitar o pé diabético é através da prevenção, 

cabendo aos profissionais de saúde, incluindo o farmacêutico, a importante 

função de educar, cuidar, acompanhar periodicamente e orientar os pacientes 

portadores de DM, os seus familiares e a comunidade em geral. Assim, é 

necessário divulgar quais são as atitudes a adotar. Para isso, a minha 

intervenção baseou-se na transmissão, no sistema televisivo da Farmácia 

Trindade, dos principais cuidados a ter, com a finalidade de prevenir o pé 

diabético. A meu ver, julgo que esta intervenção é útil, pois permite informar, de 

uma forma simplificada, os utentes.   
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Anexo 9 – Regimes especiais de comparticipação de medicamentos 

(continuação) 
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Anexo 11 - Panfleto informativo: Herpes labial 
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Anexo 11 - Panfleto informativo: Herpes labial (continuação) 
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Anexo 12 – Tabela 3: Obstipação crónica, seleção adequada do laxante  
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Anexo 12 – Tabela 3: Obstipação crónica, seleção adequada do laxante 

(continuação)  
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Anexo 12 – Tabela 3: Obstipação crónica, seleção adequada do laxante 

(continuação) 
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Anexo 12 – Tabela 3: Obstipação crónica, seleção adequada do laxante 

(continuação) 
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Anexo 13 – Apresentação em PowerPoint: Síndrome do pé diabético, uma 

questão de prevenção  
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Anexo 13 – Apresentação em PowerPoint: Síndrome do pé diabético, uma 

questão de prevenção (continuação)  
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Anexo 13 – Apresentação em PowerPoint: Síndrome do pé diabético, uma 

questão de prevenção (continuação) 
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Anexo 13 – Apresentação em PowerPoint: Síndrome do pé diabético, uma 

questão de prevenção (continuação) 
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Anexo 13 – Apresentação em PowerPoint: Síndrome do pé diabético, uma 

questão de prevenção (continuação) 
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Anexo 13 – Apresentação em PowerPoint: Síndrome do pé diabético, uma 

questão de prevenção (continuação) 
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Anexo 13 – Apresentação em PowerPoint: Síndr 
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Anexo 13 – Apresentação em PowerPoint: Síndrome do pé diabético, uma 

questão de prevenção (continuação) 
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Resumo 

 

A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, no âmbito do curso Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, proporciona a realização, por um período de dois 

meses, de um estágio nos Serviços Farmacêuticos de uma unidade hospitalar. O referido 

estágio decorreu nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Geral de Santo António entre 

os meses de Janeiro e Fevereiro de 2015, sob a orientação da Dr.ª Teresa Almeida.  

 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares 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 ensino. Assim, os Serviços Farmacêuticos representam um 

elo essencial na qualidade dos cuidados hospitalares prestados, tendo o farmacêutico a 

responsabilidade de coordenação e representação desses mesmos serviços. 

 

Os principais objetivos deste estágio são: conhecer quais as funções, as 

responsabilidades e as competências do farmacêutico numa instituição hospitalar; saber 

quais são as áreas que integram a farmácia hospitalar e como funcionam; contatar com a 

realidade profissional e com os profissionais de saúde; aplicar os conhecimentos 

científicos adquiridos durante o curso; adquirir habilitações mais alargadas para o 

exercício da profissão; formar profissionais devidamente capazes de exercer atividades 

que integram o Ato Farmacêutico, com idoneidade e responsabilidade. 

 

O presente relatório está dividido em duas partes, sendo que na primeira parte 

descrevemos, resumidamente, o modo de funcionamento das áreas que integram os SF 

desta instituição hospitalar; na segunda parte relatamos algumas atividades (curso; 

folhetos informativos; reuniões; visitas de campo) em que participamos ao longo do 

estágio. 
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1. Centro Hospitalar do Porto – Hospital Geral de Santo 

António 

De acordo com o Decreto-Lei nº 326/2007, de 28 de Setembro, o Hospital Geral 

de Santo António (HGSA) encontra-se, desde 2007, integrado no Centro Hospitalar do 

Porto (CHP)1. Mais recentemente, e como estabelecido pelo Decreto-Lei nº 30/2011, de 2 

de Março, o CHP, mantendo a natureza de entidade pública empresarial, é alterado 

devido à fusão com o Hospital Joaquim Urbano (HJU)2. Atualmente, o Hospital Maria Pia 

e a Maternidade Júlio Dinis estão encerrados. Estas duas instituições foram albergadas 

num novo edifício, o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), pertencendo este ao CHP.   

2. Organização e estrutura dos Serviços 

Farmacêuticos do HGSA 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do HGSA apresentam um espaço renovado e 

quase totalmente centralizados num único local, Piso 0 do Edifício Neoclássico, com 

exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), a qual está incluída na área do 

Hospital de Dia, de modo a situar-se mais perto do serviço que principalmente serve.  

De acordo com o Manual da Farmácia Hospitalar, os SF do HGSA são 

constituídos pelas seguintes áreas funcionais: Seleção e Aquisição; Receção e 

Armazenagem; Produção e Controlo; Distribuição e Farmácia Clínica; Ensaios Clínicos 

(EC).  

3. Recursos Humanos 

A equipa dos SF do HGSA é constituída pela diretora do serviço, a Dr.ª Patrocínia 

Rocha, por Farmacêuticos/Técnicos Superiores de Saúde (TSS), Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e funcionárias 

administrativas, que desempenham funções específicas e diferenciadas. 

Os SF do HGSA funcionam de forma contínua, ou seja, durante 24 horas por dia, 

para garantir o funcionamento ininterrupto do hospital e, por este motivo, os 

farmacêuticos estão distribuídos por turnos. A distribuição de medicamentos em regime 

de ambulatório funciona apenas durante os dias úteis, das 9 horas às 17 horas, não 

fechando na hora de almoço. Durante o fim-de-semana, um farmacêutico faz o sábado e 

outro o domingo, além de outros dois que fazem as noites. 



CHP – Hospital Geral de Santo António 

1 de janeiro de 2015 

 

2 
 

 

4. Comissões Técnicas 

Uma das funções dos SF do HGSA é a participação em Comissões Técnicas, que 

são órgãos consultivos, indispensáveis para a implementação de regras, normas de 

procedimentos e de utilização de medicamentos e outros produtos farmacêuticos. São 

essenciais como instrumentos multidisciplinares de decisão sobre emanação de 

pareceres que contribuem para a melhoria da qualidade dos cuidados ao doente. A 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é um exemplo.  

4.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica  

 Fazem parte da CFT seis elementos, três médicos e três farmacêuticos a qual é 

presidida pelo diretor clínico do hospital ou um dos seus adjuntos. As suas principais 

competências incluem: atuar em função da conjugação entre a ação médica e 

farmacêutica, elaborar adendas privativas ao formulário e ao manual de farmácia, proferir 

sobre a correção da terapêutica, apreciar os custos da terapêutica, pronunciar-se sobre a 

aquisição de medicamentos que não constem do formulário ou sobre a introdução de 

novos produtos farmacêuticos, entre outros 3.  
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1. Sistema informático e Armazém 

1.1 Sistema informático 

O programa informático usado nos Serviços Farmacêuticos do CHP é designado 

Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF). O 

GHAF (Figura 1)Figura 1 - Logótipo do GHAF é usado 

em todos os setores dos SF pois permite o acesso às 

prescrições médicas eletrónicas para a preparação da 

medicação em dose unitária e para o aviamento na 

Farmácia de Ambulatório. É também neste sistema 

informático que se faz a gestão de stocks de produtos 

farmacêuticos. Esta plataforma é importante para 

diminuir os erros de prescrição, de interpretação e de transcrição, aumentar a eficiência e 

segurança do processo, melhorar a gestão de logística do medicamento e rentabilizar os 

recursos humanos com maior qualidade do trabalho e serviço prestado (Anexo 2) 4.   

1.2 Gestão de stocks 

A gestão de stocks de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados 

pelos SF que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições 

aos doentes do hospital. A gestão de stocks dos produtos farmacêuticos é efetuada no 

CHP informaticamente no GHAF, com atualização automática de stocks. Por representar 

uma percentagem significativa do orçamento hospitalar, implica uma grande 

responsabilidade e controlo rigoroso dos recursos económicos, para que o stock seja 

suficiente para suprir todas as necessidade e simultaneamente não hajam produtos em 

excesso que conduzam à sua inutilização por perda do prazo de validade.  

O ponto de encomenda, definido como o stock mínimo de um produto, e a 

quantidade a encomendar são calculados de acordo com os consumos do produto 

durante o último ano, que permite o cálculo do gasto médio semanal 5. É importante ter 

em conta não só os consumos do HGSA, como do CMIN e do HJU. Para otimizar a 

gestão de stocks, os medicamentos e produtos farmacêuticos são classificados de 

acordo com a relevância para a prestação e cuidados, consumo e valor económico 6. 

Figura 1 - Logótipo do GHAF 
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A partir do sistema informático é possível 

assegurar a continuidade da dispensa de medicamentos 

através do registo de pontos de encomenda, do stock 

existente e da quantidade a encomendar. Para além 

disso, existe um sistema manual de cartões de prateleira, 

o sistema de Kanbans (Figura 2)7. Este sistema consiste 

num cartão plastificado que contém as seguintes 

informações sobre um determinado produto 

farmacêutico: ponto de encomenda, quantidade a 

encomendar, código de barras, designação, localização 

e observações. O Kanban é colocado junto dos produtos 

no respetivo ponto de encomenda, sendo que quando este é atingido o Kanban é retirado 

e colocado num suporte com a designação “Produtos a encomendar”. Após a receção de 

nova encomenda, o Kanban é colocado novamente junto ao ponto de encomenda 7.  

A aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos pelos SF é regida pelo 

Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM), igual para todos os hospitais a 

nível nacional, onde estão discriminados todos os produtos que podem ser adquiridos 8. 

Em situações excecionais, quando existem medicamentos que o hospital deseja que 

sejam incluídos ou excluídos do FHNM, a CFT elabora adendas privativas de aditamento 

ou de exclusão ao FHNM. Existem também os medicamentos extra formulário que são 

aqueles que não existem nem no FHNM, nem na adenda e é necessário uma devida 

justificação pelo prescritor, uma aprovação pela CFT e pelo conselho administrativo para 

que o produto possa ser adquirido. Em relação às autorizações de utilização excecional 

(AUE) de medicamentos, a requisição destes produtos necessitam de autorização prévia 

a conceder pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED) esta 

autorização só tem a duração de 1 ano.  

Devido à proximidade do CHP com outros hospitais, é possível o pedido/cedência 

de empréstimos de medicamentos em caso de falha de stocks. Dependendo do cliente e 

da dívida atual, existe maior ou menor facilidade na cedência e na solicitação de 

empréstimos 9, 10.  

1.3 Receção e armazenamento de medicamentos 

O início do circuito do medicamento é feito na área da receção do armazém de 

produtos farmacêuticos (APF), sendo que a receção contempla duas fases. Numa 

primeira fase é necessário confirmar o número de volumes de mercadoria entregues, a 

integridade das embalagens e se a encomenda pertence efetivamente ao hospital, ainda 

Figura 2 - Kanban 
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na presença da empresa de transporte responsável pela entrega. Posteriormente, numa 

segunda fase, as encomendas são abertas e é conferido o prazo de validade, o lote e as 

faturas, sendo dada entrada informática do produto se tudo estiver conforme. Após isto, 

os produtos farmacêuticos são transferidos para o APF e organizados nos respetivos 

locais (Anexo 2) 6.   

O APF é constituído pelas seguintes áreas 

 Armazém Geral 

 Grandes Volumes 

 Medicamentos de Frio 

 Estupefacientes 

 Sala de produtos antisséticos e produtos inflamáveis 

 Soros e injetáveis de grande volume 

 

No APF os medicamentos são conservados nas condições adequadas de 

luminosidade, temperatura e humidade, sendo estas últimas monitorizadas por um 

sistema de controlo e registo automático de funcionamento contínuo 6. Os controlos de 

prazo de validade são realizados mensalmente, em que são identificados os produtos 

cuja validade termina dentro de 3 meses 11. Assim, se não for previsível o consumo 

desses produtos, estes devem ser devolvidos aos laboratórios.  

Para que haja uma elevada rotação de stocks, a reposição de produtos é feita 

conforme o método de rotação “First Expired, First Out” (FEFO), para que sejam sempre 

consumidos primeiro os produtos com menor prazo de validade.   
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2. Distribuição 

2.1 Ambulatório 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegura a dispensa de medicamentos a 

título gratuito em regime de ambulatório nas farmácias hospitalares em situações 

específicas. Este serviço está inserido no âmbito da política do medicamento e do acesso 

à prestação de cuidados de saúde 12. 

Deste modo é possível que um número significativo de doentes possa fazer os 

seus tratamentos em regime de ambulatório. Há assim uma consequente redução dos 

custos relacionados com o internamento hospitalar e riscos associados como, por 

exemplo, o desenvolvimento de infeções nosocomiais, e a possibilidade do doente 

continuar o tratamento no seu ambiente familiar com as óbvias vantagens associadas. 

Para além disso o contacto direto com o doente representa uma oportunidade para 

prestação de cuidados farmacêuticos com o objetivo de contribuir para a melhoria do 

tratamento 13. 

A dispensa em regime de ambulatório está associada a medicamentos inovadores 

e de alto risco e alto custo justificando a sua distribuição pelos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares (Figura 3). Consequentemente surge a possibilidade de um maior controlo 

da adesão e vigilância em determinadas terapêuticas, associadas a efeitos adversos 

graves.  

O SNS prevê a dispensa em farmácia hospitalar associada a um regime de 

comparticipação de 100% autorizada com despacho próprio e associada a patologias 

especiais. Relativamente ao CHP as patologias associadas a um maior volume de 

medicamentos dispensados incluem: a insuficiência renal crónica, profilaxia da rejeição 

aguda de transplante renal, vírus de imunodeficiência humana (VIH), hepatite C, 

esclerose múltipla e doenças autoimunes, por exemplo artrite reumatoide, espondilite 

anquilosante, psoríase em placa e artrite psoriática.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Instalações da Farmácia de Ambulatório do CHP 
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A dispensa de medicamentos pela farmácia de ambulatório ocorre nas seguintes 

situações: medicamentos cuja dispensa se encontra autorizada por diplomas legais ou 

com restrições impostas pelo CHP (ex.: medicamentos biológicos), medicamentos sem 

diplomas legais mas com deliberações específicas autorizadas pelo Conselho de 

administração do CHP (ex.: medicamentos para a hepatite C), medicamentos no âmbito 

de alta precoce e medicamentos sem diplomas legais ou deliberações específicas mas 

previamente sujeitos a autorização pela CFT 14. 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. Em montantes superiores são fornecidos para 1 mês. 

Nos doentes transplantados renais ou hepático é fornecida medicação até 3 meses 15.  

Em situações excecionais o Ministério da Saúde pode autorizar que as farmácias 

hospitalares dispensem medicamentos ao público particularmente: 

 Quando surjam circunstâncias excecionais suscetíveis de comprometer o 

normal acesso aos medicamentos, nomeadamente o risco de 

descontinuidades nas condições de fornecimento e distribuição (é 

importante as farmácias hospitalares terem prova da inexistência do 

medicamento, confirmada por carimbo de três farmácia). 

 Quando por razões clínicas resultantes do atendimento em serviço de 

urgência hospitalar se revele necessária ou mais apropriada a imediata 

acessibilidade ao medicamento 16. 

Conseguindo-se deste modo disponibilizar medicamentos visando garantir ao 

utente o normal acesso ao medicamento e a melhor prestação de cuidados de saúde nas 

situações de urgência.  

A prescrição de medicamentos para dispensa em regime de ambulatório pelas 

farmácias hospitalares é obrigatoriamente realizada através de sistemas de prescrição 

eletrónica e é da competência do farmacêutico a validação da prescrição médica. De um 

modo geral inclui a verificação dos seguintes parâmetros: elaboração da prescrição de 

acordo com as normas estabelecidas, modelo apropriado, dados de identificação 

corretos, designação do medicamento por denominação comum internacional (DCI) e 

informação relativa a forma farmacêutica, dose, frequência e via de administração, 

especialidade médica prescritora, próxima consulta, identificação do prescritor e do 

diploma legal a que obedece a prescrição médica 14.  

 

2.2 Distribuição Clássica 

O sistema de distribuição clássica permite o fornecimento de medicamentos para 

reposição de stocks nivelados previamente definidos pelos farmacêuticos, enfermeiros e 
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médicos dos respetivos serviços clínicos. O conceito de reposição por stocks nivelados 

consiste na existência de um stock da farmácia num determinado serviço clínico, para 

que todos os procedimentos inerentes à administração do medicamento e à gestão de 

stocks por parte da farmácia estejam facilitados. Além disso, tantos nos blocos como nas 

consultas, devido à variabilidade de farmacoterapia, recorre-se à distribuição clássica. 

Também os stocks das farmácias do HJU e do CMIN são repostos por distribuição 

clássica.   

Existem ainda no CHP dois armazéns de stock informatizados com o sistema 

semi-automático Pyxis (Figura 4). Este sistema possibilita a dispensa automática de 

medicamentos por utilizadores autorizados constituindo uma mais-valia para serviços 

clínicos e SF uma vez que permite uma distribuição individualizada, um maior controlo de 

stocks e, ainda, uma redução de erros de dispensa de medicamentos, existindo um no 

bloco operatório e outro nos cuidados intensivos.  

 

No HGSA, a distribuição clássica divide-se em três métodos, sendo que qualquer 

um deles segue quantidades de stocks acordadas entre os serviços e o SF. O primeiro 

sistema é o Hospital Logic System (HLS) em que os SF e os serviços vão trocando 

gavetas cheias por vazias, de seguida temos a reposição por unidades consumidas e, por 

último a reposição por Kanban. 

 

 

2.3 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) consiste no fornecimento 

dos medicamentos e produtos farmacêuticos para cumprir a prescrição médica, em doses 

individualizadas por administração, para um período de 24 horas.  

Figura 4 - Pyxis 
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Esta distribuição, obrigatória legalmente segundo o Despacho do Ministério da 

Saúde de 30 de dezembro de 1991, é feita no HGSA nos doentes em regime de 

internamento. Este sistema surge como forma de aumentar a segurança no circuito do 

medicamento, conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes, diminuir os 

riscos de interações, racionalizar a terapêutica, permitir aos enfermeiros maior dedicação 

aos cuidados dos doentes e menos aos aspetos de gestão relacionados com os 

medicamentos, atribuir de forma mais correta os custos e reduzir desperdícios 17.  

O processo de distribuição por dose unitária inicia-se na prescrição médica, que é 

depois validada pelo farmacêutico e finalizada pela disponibilização da medicação ao 

doente.  

 

2.3.1 Validação da prescrição médica 

A dispensa de medicamentos no hospital só é efetuada mediante a apresentação 

de uma prescrição médica, na qual deve estar sempre identificado o dente, o 

medicamento por DCI, a forma farmacêutica, a dose, a frequência, a via de 

administração, a duração do tratamento e a identificação do médico prescritor 18.  

As prescrições são feitas de forma eletrónica no Circuito do Medicamento (CdM) 

salvo certas exceções em que a prescrição é feita obrigatoriamente em impresso próprio. 

Este é o caso da prescrição de hemoderivados (Anexo 3), material de penso (Anexo 4) e 

psicotrópicos (Anexo 5). Existem também impressos para a prescrição de anti-infecciosos 

(Anexo 6), antídotos (Erro! A origem da referência não foi encontrada.), nutrição 

artificial (Anexo 8) utilizados caso não seja possível fazer a prescrição electrónica no 

CdM 18.  

Após a prescrição médica, compete ao farmacêutico interpretar e validar a 

mesma, onde deve avaliar a necessidade do medicamento, a sua adequabilidade e 

posologia. Para uma correta validação é importante que o farmacêutico tenha acesso às 

características do doente como dados antropométricos, patologias e alergias, o que nem 

sempre se verifica. A validação de prescrições médicas é feita tendo como base o FHNM, 

as adendas e deliberações da CFT que permitem criar Políticas de Utilização do 

Medicamento. Quando surge alguma inconformidade relativamente ao processo de 

validação, cabe ao farmacêutico realizar uma intervenção farmacêutica para que a 

situação possa ser resolvida 18.  

Assim, é possível criar uma equipa multidisciplinar com o objetivo principal de 

otimização da farmacoterapia e promoção do uso racional do medicamento, maximizando 

a sua efetividade e reduzindo o risco de aparecimento de efeitos adversos 18. Este 
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Figura 6 - Pharmapick 

processo é importante, não só quando o doente é admitido no serviço, mas sempre que 

ocorra alguma alteração na sua medicação.  

2.3.2 Aviamento de medicamentos e produtos farmacêuticos  

Após a validação das prescrições, a 

medicação em dose unitária é enviada para os 

serviços através de carros com malas de 

medicação (Figura 5), organizadas por serviços e 

divididas por gavetas, correspondendo cada gaveta 

a um doente, identificado com nome, no de 

processo e no da cama. Medicamentos ou produtos 

farmacêuticos de grande volume são enviados 

separadamente numa gaveta, identificados para 

cada utente.   

 

 

No HGSA, a preparação das malas com medicação é feita na sala de dose 

unitária, especifica para o efeito, e equipada com um sistema semi-automático, o 

pharmapick  (Figura 6). Algum stock é ainda acondicionado nas células de aviamento e 

na torre central.  

 Após a validação, o farmacêutico 

envia para o pharmapick a informação 

necessária para a preparação das malas. 

Para cada medicamento será aberta uma 

gaveta com indicação no ecrã de quais os 

doentes a quem é necessário disponibilizar 

esse medicamento bem como a respetiva 

quantidade. Este sistema semi-automático 

contribuiu em grande escala para reduzir 

os erros do aviamento, reduzir o tempo 

destinado a esta tarefa, melhorar a qualidade do trabalho executado e racionalizar os 

diversos stocks nas unidades de distribuição. 

Figura 5 - Carro de malas de aviamento 
para os serviços 
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As malas com medicação são apenas são feitas uma vez ao dia, a uma hora 

específica, e podem ser feitas alterações imediatamente antes da entrega de medicação 

aos Serviços Clínicos, decorrentes das alterações farmacoterapêuticas ocorridas entre o 

momento do início de preparação da mala 

e o momento da entrega. Contudo, como 

continuam a ser feitas prescrições mesmo 

após a entrega das malas nos serviços, o 

aviamento desta medicação é feita em 

envelopes de papel individuais, 

identificados com o serviço, no da cama, 

nome do doente e no do processo. Os 

envelopes são colocados nas SUCS 

(Figura 7), identificadas com casa 

serviço e são entregues por 

mensageiros 19. 

Quando no CdM é identificado pelo médico que a prescrição feita é urgente, a 

DIDDU deve responder a esta solicitação num período máximo de 30 minutos, sendo a 

medição enviada via mensageiros, igualmente em envelopes individuais devidamente 

identificados 19.  

2.4 Medicamentos sujeitos a controlo especial  

Devido à necessidade de um controlo mais restrito, alguns medicamentos têm um 

circuito próprio de armazenamento e distribuição. Este é o caso de estupefacientes e 

psicotrópicos, hemoderivados, antídotos, anti-infecciosos, nutrição artificial e material de 

penso.  

No caso dos estupefacientes e psicotrópicos, devido as características 

farmacológicas destes medicamentos, o seu circuito é mais restrito e controlado, sendo 

da responsabilidade do Farmacêutico receber, armazenar e dispensar todos estes 

medicamentos. Estes apenas são dispensados mediante a apresentação do impresso 

próprio – Modelo no 1509 (Anexo 5) conforme regulamentado em Decreto-Lei devendo 

ser assinado por todos os intervenientes no processo e arquivado nos SF.   

No caso dos hemoderivados, a sua dispensa apenas é feita mediante a 

apresentação do impresso próprio – Modelo no 1804 (Anexo 3) sendo que o 

hemoderivado é devidamente identificado no impresso e um duplicado é arquivado nos 

SF.  

Figura 7 - SUCS 
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3. Ensaios clínicos 

Os ensaios clínicos são definidos como 

"qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou os 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" 20. 

No hospital (Figura 8) para que os ensaios 

clínicos se desenvolvam de modo seguro e eficaz, 

existe uma equipa multidisciplinar de profissionais, da qual o farmacêutico faz parte.  

O Farmacêutico Hospitalar é o responsável pelo armazenamento e dispensa dos 

medicamentos experimentais, de acordo com a Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto, que 

transpõe para a ordem jurídica nacional, a Diretiva Europeia sobre Ensaios Clínicos, 

Directiva n.º 2001/20/CE 17. 

 

Em Portugal a investigação clinica tem aumentado bastante nos últimos anos, 

para além do grande interesse na melhoria dos cuidados de saúde, este crescimento do 

número de ensaios aprovados está também relacionado com a maior simplificação dos 

procedimentos administrativos quer do INFARMED, quer da Comissão de Ética de 

Investigação Clínica (CEIC) que passaram a ter um período máximo de 60 dias para 

emitir os pareceres das avaliações dos protocolos.  

O HGSA tem uma grande atividade de investigação, estando atualmente em curso 

neste centro 70 ensaios clínicos. Para além destes prevê-se que entrem em estudo 

brevemente 40 novos ensaios. As áreas de estudo mais incidentes vão desde doenças 

neurológicas como a esclerosa múltipla e a paramiloidose, à artrite reumatoide, à 

dermatologia, à hematologia e à oncologia, sobre a qual incidem vários estudos 

atualmente. 

Este sector assegura a realização das atividades de investigação desenvolvidas a 

nível hospitalar, cumprindo a legislação em vigor e as recomendações de boas práticas 

clinicas sempre de acordo com os princípios e regras em vigor do CHP. 

Figura 8 - Instalações dos ensaios 

clínicos no CHP 
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O farmacêutico garante a gestão das amostras em estudo, sendo responsável 

pela sua receção, acondicionamento, identificação, gestão de stocks, 

dispensa/preparação, informação ao doente (como por exemplo através de folhetos 

informativos explicando a posologia, o modo de administração, as reações adversas, as 

formas de armazenamento, etc.), registos, devoluções, controlo do inventário do 

medicamento experimental (ME) e arquivo de informações. O farmacêutico coordenador 

dos ensaios tem também a responsabilidade de assegurar a elaboração de 

procedimentos de trabalho de acordo com as BPC.  

O farmacêutico hospitalar inicia a sua participação numa fase prévia à aprovação 

do ensaio, aquando da visita de pré-seleção em que é feita a avaliação das condições do 

Centro de Ensaio. Após autorização de um novo estudo pela CEIC e pelo INFARMED, e 

logo que este receba aprovação institucional, o ensaio reúne então as condições para se 

iniciar. Realiza-se então a visita de início com um monitor em que o principal objetivo é 

treinar a equipa nos procedimentos de estudo e promover uma correta articulação entre 

os vários elementos da equipa. Após a visita de início tivemos a oportunidade de elaborar 

um procedimento interno dos ensaios clínicos, sendo este constituído pela principal 

informação do estudo, assim como pelos procedimentos a efetuar no decorrer da 

investigação e informação importante para o doente.  

A visita de início, a visita de monitorização, que se realiza periodicamente durante 

o período de realização do estudo e que se foca essencialmente nos dados recolhidos e 

na informação do estudo que é essencial à avaliação de segurança, bem-estar e direitos 

dos participantes, assim como na qualidade desses dados e a visita de encerramento, 

fazem parte do controlo de qualidade do ensaio.  

As instituições hospitalares onde decorre a investigação clinica podem ser 

auditadas pelos promotores e inspecionadas pelas autoridades reguladoras, sendo maior 

a probabilidade de isso acontecer quanto maior for a atividade desse centro de 

investigação. O objetivo destas auditorias é garantir a proteção dos doentes envolvidos 

nos estudos, e a qualidade e integridade dos dados recolhidos 21. 
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4. Farmacotecnia 

4.1 Unidade de Farmácia Oncológica  

Esta unidade encontra-se fisicamente separada do restante Serviço Farmacêutico 

do Hospital de Santo António. Localiza-se portanto no Hospital de dia na zona de 

quimioterapia, local onde as pessoas se encontram em tratamento, no entanto não se 

encontram internadas. Esta localização é relativamente recente e trouxe várias vantagens 

ao serviço, como a proximidade entre farmacêutico, médicos e enfermeiros. Há assim 

uma equipa multidisplinar que interatua diretamente entre si e com os doentes, 

resultando numa resposta rápida, segura e eficaz. 

É nesta unidade que ocorre a preparação e disponibilização de citotóxicos (CTX) 

nas características e prazos acordados com o utente. 

Neste setor é feita a gestão de armazém avançado da UFO, validação e 

monitorização das prescrições dos CTX, apoio aos TDTs que se encontram na sala limpa 

e dispensa de fármacos não sujeitos a manipulação prévia. Diariamente, um segundo 

farmacêutico prepara também o dia seguinte, reunindo todas as prescrições e verificando 

todas as ordens de preparação. Esta preparação prévia e confirmação dos stocks são 

importantes também na prevenção de faltas de medicamentos nos dois dias seguintes.  

A UFO (Figura 9) encontra-se dividida em três zonas: zona negra, cinzenta e 

branca. A zona negra é o local exterior à zona de preparação onde se encontram os 

farmacêuticos que apoiam e supervisionam o 

trabalho realizado na sala branca. É aqui que 

se encontra o armazém avançado dos CTX. 

É na zona negra que os operadores trocam o 

seu vestuário por fato de bloco e calçado 

adequado e é ainda neste local onde se 

procede à receção e validação de 

prescrições médicas, elaboração dos rótulos, 

emissão das ordens de preparação e arquivo 

da documentação. A zona cinzenta ou 

antecâmara refere-se ao local onde se procede à lavagem assética das mãos, colocação 

de proteção no calçado, touca, máscara, óculos, bata reforçada de baixa permeabilidade 

e do 1º par de luvas de látex, esterilizadas e isentas de pó. O 2º par de luvas de alta 

proteção é de nitrilo ou neopreno esterilizado e é apenas colocado na zona branca. A 

zona branca ou sala limpa é o local de manipulação onde se utiliza técnica assética em 

Figura 9 - Instalações da UFO no CHP 
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câmara de fluxo laminar vertical, com pressão negativa de modo a proteger tanto o 

operador, o doente assim como o ambiente 22, 23. 

Esta unidade encontra-se equipada com um “Kit de derramamento” que contém o 

material necessário a utilizar em casos de derrames/acidentes com citotóxicos e o 

respetivo manual 24. 

Neste setor grande parte das prescrições são em formato eletrónico mas também 

existem prescrições em impresso rosa, no caso de doentes em ambulatório, ou impresso 

azul, no caso de doentes internados. Os critérios mínimos para a aceitação da receita 

são a identificação do doente, peso, altura, superfície corporal, área sob a curva (AUC), 

DCI, dose padrão do protocolo definido pela instituição e ajuste aos parâmetros do 

doente (ex.: de acordo com os valores de creatinina através da AUC), via de 

administração, data da realização do ciclo, serviço clínico, nome e assinatura do médico 

prescritor, denominação do protocolo e patologia. Quanto ao prazo de entrega das 

preparações, estas ficam disponíveis para entrega até um perídio máximo de meia hora 

após a receção da informação de que o doente se encontra apto para receber o 

tratamento (receção de luz verde).19, 25 

 

 

4.2 Fracionamento e reembalagem 

O fracionamento e a reembalagem permitem uma otimização da distribuição 

individual diária em dose unitária graças a uma correta individualização e identificação 

garantindo que os medicamentos são devidamente embalados deste modo acreditando a 

qualidade do produto, até á administração ao doente. 

Este setor desempenha um papel fundamental uma vez que a indústria 

farmacêutica não tem capacidade de disponibilizar medicamentos em todas dosagens 

necessárias. Surge assim a necessidade de oferecer uma alternativa para a 

individualização da terapêutica. 

Inicialmente é feita uma requisição seguida da sua validação que inclui 

confirmação dos dados necessários à execução da preparação, os quais devem ir de 

encontro às normas estabelecidas. Para se proceder ao fracionamento é necessário 

confirmação, no Resumo das características do medicamento (RCM) da substância ativa, 

que este processo não conduz a risco físico-químico e/ou biológico nem a destruição da 

forma farmacêutica 25, 26. 
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Após fracionamento dos medicamentos é feito o seu reembalamento, que permite 

identifica-los corretamente, com informação relativa à DCI, nome comercial, dose, prazo 

de validade e número de lote 27. As operações de reembalamento são realizadas com 

recurso a equipamentos automáticos ou semiautomáticos (Figura 10) estes últimos 

utilizados quando os medicamentos são removidos do acondicionamento primário e é 

necessário coloca-los manualmente no local apropriado.  

 

Relativamente ao prazo de validade importa referir que relativamente aos 

medicamentos sólidos e líquidos não estéreis reembalados, em material de reembalagem 

para unidose, este é de um ano ou a data de validade da embalagem original (no caso 

desta ser inferior a um ano), excetuando as situações em que o laboratório produtor dê 

indicações específicas nesta matéria 28.  

Referindo os ensaios de verificação efetuados estes incluem a integridade da parte 

fracionada, confirmada através de controlo visual e controlo de peso, sendo que são 

considerados não conformes os resultados individuais cujas diferenças são superiores a 

5% 29.  

 

4.3 Preparação de Não Estéreis 

Existem várias razões que justificam a manipulação de medicamentos em 

ambiente hospitalar nomeadamente com o intuito de adaptar o medicamento ao perfil 

fisiopatológico do doente. Entre estas destacam-se a ausência de dosagens e formas 

farmacêuticas adequadas e a necessidade de ajustes da composição às necessidades 

específicas de cada doente.  

Estes obstáculos são sentidos particularmente na área da pediatria e neonatologia 

mas também na dermatologia, geriatria, entre outras. Nestas a preparação de 

Figura 10 - Equipamentos de reembalamento automático e semiautomático, respetivamente. 
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medicamentos em farmácia hospitalar justifica-se na personalização da terapêutica, 

preenchimento de nichos não ocupados na indústria ou ainda por vantagens económicas 

30.  

No CHP (Figura 11) são diversos os manipulados produzidos que incluem formas 

farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas. O farmacêutico é responsável por emitir 

uma ordem de preparação com informações como: as características técnicas da 

preparação, a composição qualitativa e quantitativa da preparação, as matérias-primas 

utilizadas, a técnica de preparação, os ensaios de verificação da qualidade do produto 

final, entre outros. Todas as matérias-primas utilizadas são acompanhadas de certificado 

de análise que deve estar em conformidade com as especificações descritas na respetiva 

monografia da farmacopeia 31. Relativamente aos ensaios de controlo da qualidade e 

verificação do produto final são específicos para cada preparação e vêm descritos na 

respetiva ordem de preparação. Na sua generalidade são 

os seguintes 32 (Tabela 1):  

Tabela 1 – Ensaios de controlo de qualidade 

 

 

 

 

 

 

O

Os dados referentes às operações de preparação e 

controlo efetuadas permitem avaliar a qualidade dos 

medicamentos preparados e simultaneamente reconstituir o histórico de cada preparação 

33.  

As principais preparações incidem em soluções externas, como a solução de lavagem 

de alfazema, soluções orais e papéis para pediatria, alguns tópicos e colutórios para 

cuidados paliativos garantindo-se assim o preenchimento de lacunas terapêuticas.  

4.4 Preparação de Estéreis 

Nos SF do HGSA existe uma área específica para a produção de Formas 

Farmacêuticas Estéreis (FFE), que é idêntica à descrita para a preparação dos 

citotóxicos, com a diferença de que a pressão do ar na sala de preparação de estéreis 

(zona branca) é positiva, com o objectivo de evitar fluxos de ar para o interior desta zona 

e, assim, garantir a esterilidade da mesma. 

Forma Farmacêutica  Ensaio 

Sólidas 
Uniformidade de 

massa 

Semissólidas pH 

Soluções Transparência e pH 

Figura 11 - Laboratório de 
preparação de não estéreis 
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Durante a preparação FFE deve-se assegurar sempre a esterilidade do produto 

final, independentemente do procedimento utilizado. Deste modo, as FFE são preparadas 

em CFLh, instaladas em salas limpas, de modo a prevenir possíveis contaminações. Para 

além disto, é necessário assegurar o cumprimento de técnicas de assepsia34.  

4.4.1 Preparação de bolsas de Nutrição Parentérica (NP) 

Nos SF do HGSA são preparadas bolsas de NP para todo o CHP e para o 

Hospital Padre Américo. As bolsas para adultos encontram-se disponíveis 

comercialmente, procedendo-se, somente, à adição extemporânea de oligoelementos e 

vitaminas. Relativamente à preparação de bolsas para pediatria e neonatologia, estas 

são preparadas na íntegra, havendo um ajuste diário na sua constituição mediante as 

necessidades nutricionais de cada criança. 

As prescrições médicas, para a preparação de bolsas de NP, são enviadas aos 

SF, tendo o farmacêutico a responsabilidade de analisá-las antes de proceder à 

validação35. Seguidamente são elaboradas as Ordens de Preparação (OP) através de um 

sistema informático que contabiliza os valores dos acréscimos necessários para 

compensar as perdas que ocorrem no sistema de perfusão. Posteriormente, o 

farmacêutico procede à emissão dos rótulos que identificarão as bolsas. São impressos 

dois tipos de rótulos: o rótulo para a bolsa da solução de constituintes hidrossolúveis 

(macro e micronutrientes) e o rótulo da seringa ou bolsa da emulsão lipídica36. 

No momento da preparação da mistura de NP deve-se respeitar a ordem de 

adição dos diferentes constituintes, a fim de garantir a estabilidade final da bolsa. Todas 

as adições são efetuadas em sistema de transferência de líquidos em circuito fechado, o 

qual facilita a preparação e evita possíveis contaminações. A preparação das bolsas que 

contêm a emulsão lipídica é realizada separadamente das bolsas com os constituintes 

hidrófilos, a fim de evitar reações entre os componentes lipófilos e hidrófilos, que podem 

interferir na estabilidade da preparação. A homogeneidade do conteúdo das bolsas deve 

ser sempre confirmada, verificando-se a ausência de formação de gás ou precipitado, 

turvação ou separação de fases37. De forma a garantir a esterilidade do local de 

preparação, no HGSA procede-se a um controlo microbiológico diário, recolhendo-se 

uma amostra da primeira e da última preparação do dia38. 

 As bolsas são protegidas da luz com folha de alumínio, identificadas com os 

respetivos rótulos e embaladas em manga de plástico termosselada. Finalmente, as 

bolsas são colocadas numa câmara que permite o acesso ao exterior da zona branca, 

para posterior separação e envio para os respetivos serviços39.  
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4.4.2 Preparações extemporâneas estéreis (PEE) 

A produção de PEE no HGSA pode ser solicitada para reposição de stock da 

distribuição, fornecimento a doentes específicos, bem como para envio a outras 

instituições. As PEE, na sua maioria, resultam da modificação de formulações 

comercializadas. As vantagens da produção de PEE são: permitir adaptar as dosagens e 

rentabilizar as matérias-primas como, por exemplo, através do fracionamento de 

ampolas. 

Quando é necessário manipulação, o farmacêutico acede ao sistema informático, 

introduzindo os dados respetivos da preparação, de modo a obter a OP. Relativamente 

ao processo de manipulação de PEE, este é muito semelhante ao da preparação de 

bolsas de NP. No final do procedimento indicado na OP, as preparações são rotuladas e 

embaladas, de acordo com as suas características. 
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1. Folhetos informativos 

A dispensa de medicamentos na farmácia de ambulatório é o momento em que o 

farmacêutico tem a oportunidade de interagir com o doente e a melhor altura para apelar 

ao uso racional do medicamento. No entanto, devido à grande afluência de doentes, 

infelizmente, o diálogo com estes é, por vezes, escasso, o que acaba por limitar o 

aconselhamento farmacêutico. Existem medicamentos que devem ser usados com o 

máximo de responsabilidade, devido ao elevado custo e risco que possuem, pelo que se 

torna indispensável a transmissão de informações ao doente sobre o modo de utilização 

dos mesmos. A cedência de folhetos informativos sobre determinado medicamento é 

uma forma de colmatar as falhas existentes ao nível da prestação de esclarecimentos no 

ato da dispensa de medicamentos.  

Durante o estágio, foi-nos proposto a elaboração de folhetos informativos sobre os 

fármacos: daclatasvir (Anexo 9), fampridina (Anexo 10), oximetolona (Anexo 11), 

ruxolitinib (Anexo 122) os quais estão presentes em anexo.  

2. Formações Internas no CHP 

2.1 Curso básico de Suporte Nutricional Artificial 

Atualmente, a nutrição artificial, entérica e parentérica, é indispensável a muitos 

doentes. Nos hospitais, a nutrição artificial é já um instrumento clínico do dia-a-dia, mas 

que já extravasou do âmbito hospitalar. Dentro e fora dos hospitais, os profissionais de 

saúde têm de possuir os conhecimentos e as competências necessárias para lidar com 

estes doentes.  

No nosso estágio, tivemos a oportunidade de participar no Curso básico de 

Suporte Nutricional Artificial, organizado pela Associação de Apoio à Nutrição Hospitalar, 

realizado no dia 9 de Fevereiro no auditório Professor Doutor Alexandre Moreira do CHP 

– HGSA. Neste curso foram abordados os seguintes temas: alimentação no primeiro ano 

de vida; suporte nutricional em idade pediátrica; avaliação do estado nutricional; produtos 

disponíveis de nutrição entérica e parentérica; cuidados de enfermagem no suporte 

nutricional e suporte nutricional no doente crítico. Assim sendo, o curso foi de encontro às 

necessidades de um vasto leque de profissionais envolvidos na nutrição entérica e 

parentérica, incluindo médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos e outros 

profissionais de saúde. 
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3. Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) 

No âmbito das atividades extra 

realizadas durante o estágio, no dia 23 

de Fevereiro tivemos o privilégio de 

visitar os serviços farmacêuticos do 

CMIN, que faz parte do CHP e situa-se 

na área urbana da cidade do Porto, 

constituindo uma referência para os 

utentes devido à sua antiguidade e 

função. 

O CMIN é uma unidade de 

referência em áreas médicas como a neonatologia, obstetrícia e pediatria, oferecendo 

instalações dignas e adequadas, bem como equipamentos tecnologicamente mais 

avançados. Este edifício tem o Bloco de Centrais Técnicas, Galeria de Instalações, 

Serviços Gerais e Bloco de Urgência e Cirúrgico nos pisos abaixo do nível do solo, 

Ambulatório e Neonatologia no piso 0 e Ambulatório, Bloco Cirúrgico, Unidade de 

Cuidados Intensivos, Pediatria, Hospital de Dia, Unidade de Reprodução Médica 

Assistida, Unidades de Internamento de Obstetrícia e Central Técnica nos pisos 

superiores.  

Durante o dia em que estivemos no CMIN assistimos ao processo de validação de 

prescrições médicas e visitamos a área da neonatologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Receção do CMIN 
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Figura 13 - Instalações do Hospital 
Joaquim Urbano. 

Figura 14 - Museu da Farmácia, HJU. 

4. Hospital Joaquim Urbano (HJU) 

 

No dia 25 de Fevereiro tivemos oportunidade de visitar os serviços farmacêuticos 

do Hospital de Joaquim Urbano (Figura 13). 

Desta forma ficamos a conhecer este 

hospital de doenças infeciosas. A título de 

curiosidade, este hospital foi implantado 

como provisório há 120 anos devido à 

ameaça da cólera, no entanto persistiu 

devido ao aparecimento de novas 

epidemias. Este hospital tem um papel 

fundamental na rede dos serviços públicos 

de saúde, tanto para o diagnóstico e tratamento de doenças infeciosas, particularmente 

VIH, como também de outras infeções com elevado impacto social como a tuberculose e 

as hepatites, sobretudo a hepatite C. 

Em 2001, o HJU abriu o Centro de Terapêutica Combinada para doentes com VIH 

onde diariamente e sob a observação direta se fornece terapêutica anti retrovírica e 

antibacilar, associada à metadona. Os resultados são promissores sendo que a taxa de 

adesão dos doentes ao tratamento tem 

aumentado muito e consequentemente a taxa 

de mortalidade tem diminuído. Para além dos 

Serviços de infeciologia e pneumologia, no 

HJU realizam-se consultas do viajante com a 

respetiva administração de vacinas, quando 

necessária, como a vacina da poliomielite, da 

febre amarela, da febre tifóide e da raiva. 

Os SF encontram-se num dos 

pavilhões do HJU, organizados de forma muito semelhante ao que acontece no Hospital 

de Santo António, sendo que a principal diferença encontrada por nós foi no ambulatório, 

pois o HJU permite um atendimento individualizado em gabinetes separados.  

Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história e importância 

deste hospital, vem como fazer uma visita ao hospital e ao Centro de Terapêutica 

Combinada e visitar o museu de Farmácia (Figura 14) os SF acompanhamos alguns 

atendimentos no ambulatório, ajudamos na preparação de medicação e fizemos pesquisa 

sobre vários fármacos fornecidos neste hospital. 
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5. Noite no HGSA 

Uma vez que faz parte das funções do farmacêutico do CHP realizar 

periodicamente o turno da noite, surgiu o interesse em participar nas funções 

desempenhadas. Assim, no dia 23 de fevereiro de 2015, tomamos a iniciativa de 

acompanhar o farmacêutico destacado para esta noite. 

O turno da noite inicia-se às 20:00 h e termina às 08:00h do dia seguinte. Nas 

primeiras duas horas o farmacêutico está acompanhado por um TDT, sendo o primeiro 

responsável pela validação das prescrições e o segundo por preparar a medicação. Este 

processo é semelhante ao realizado durante o dia. A partir das 22:00h permanece 

apenas o farmacêutico que acumula ambas as funções. 

O farmacêutico está responsável por controlar as prescrições do GHAF e, a partir 

das 2h da manhã, estas prescrições são também acompanhadas por uma notificação 

telefónica.   

Graças a esta oportunidade foi possível ter um maior contacto com a validação e 

intervenção farmacêutica visto que há um volume de trabalho mais reduzido.  

6. Caso de estudo: fármacos biológicos 

Durante o estágio tivemos a oportunidade de assistir a reuniões relativas à 

terapêutica com fármacos biológicos. Estes fármacos são particularmente usados na área 

da Reumatologia, com incidência na artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite 

psoriática, artrite idiopática juvenil, lúpus eritematoso sistémico e, adicionalmente, são 

usados na área da Gastrenterologia em doenças inflamatórias intestinais como a colite 

ulcerosa e a doença de Crohn. Os fármacos biológicos demonstram eficácia não só sobre 

os sintomas mas também possuem a capacidade de modificar a história natural destas 

doenças evitando as suas complicações e limitações associadas. O seu uso tem ainda 

como objetivo induzir ou manter a remissão de uma doença, reduzir a frequência das 

recaídas e permitir a redução da administração de corticosteroides.  

As principais limitações à terapêutica com recurso a agentes biológicos prendem-

se com a necessidade de demonstrar os critérios de benefício para um doente específico 

uma vez que o seu emprego representa riscos para o doente, pelo que estes devem ser 

seguidos por especialistas experientes, e, por outro lado, com os avultados gastos para o 

Sistema Nacional de Saúde. A prescrição de um agente biológico por um médico 

especialista obriga a uma avaliação objetiva do doente quer para a indicação de início de 

terapêutica quer para a manutenção da mesma tendo sempre presentes os conceitos de 

eficácia e simultaneamente segurança 40.  
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Anexo 1 - Organização espacial do APF 

Anexo 2 - Esquema de atividades do GHAF 
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Anexo 5 - Modelo de prescrição de psicotrópicos 

Anexo 5 - Modelo de prescrição de material 

de penso 

Anexo 5 - Modelo de prescrição de 

hemoderivados 
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Anexo 8 - Modelo de prescrição de nutrição artificial 

Anexo 8 - Modelo de prescrição de anti-

infecciosos 

Anexo 8 - Modelo de prescrição de 
antídotos 
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Anexo 9 - Folheto informativo - Daclatasvir 
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Anexo 10 – Folheto informativo - Fampridina 
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Anexo 111 - Folheto informativo – Oximetolona 
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Anexo 12 - Folheto informativo - Ruxolitinib 
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