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     RESUMO 

O meu estágio em farmácia comunitária decorreu na A Minha Farmácia com uma 

duração total de quatro meses, de Janeiro a Abril de 2015, sob a orientação da Dr.ª 

Daniela Leite. 

O farmacêutico é o especialista do medicamento sendo-lhe incutida uma enorme 

responsabilidade no aconselhamento ao utente, devendo este sempre alertar acerca de 

interações medicamentosas, de contra-indicações/reações adversas, na seleção dos 

fármacos mais adequados a cada situação clínica e não unicamente, ceder a medicação 

solicitada. O farmacêutico comunitário é o profissional de saúde que se encontra mais 

disponível para a população em geral, sendo, por norma, o primeiro e último com quem o 

utente contacta. 

O estágio realizado em farmácia comunitária decorreu com o objetivo de conhecer a 

realidade da prática profissional do farmacêutico, bem como possibilitar a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. 

Este documento encontra-se dividido em duas partes sendo que a primeira corresponde 

a todos os aspetos organizacionais da farmácia, a gestão de produtos, prestação de 

serviços à população e os componentes legislativos. Na parte II deste documento estão 

descritas as atividades desenvolvidas na farmácia comunitária, ligadas à prática 

profissional: realização de uma avaliação física aos utentes, aconselhamento sobre 

celulite, elaboração de um folheto informativo acerca de alergias como a rinite alérgica, 

asma alérgica e dermatite atópica, e por último realização de um workshop 

/aconselhamento sobre estas patologias alérgicas. 
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Parte I 
 

INTRODUÇÃO 
 

A farmácia comunitária pela sua fácil acessibilidade à população é um dos ramos mais 

visíveis da profissão farmacêutica. O principal objetivo da farmácia comunitária é a 

cedência de medicamentos em condições que possam minimizar os seus riscos de uso e 

que permitam a avaliação dos resultados clínicos de modo a que possa ser reduzida a 

elevada morbi-mortalidade associada aos medicamentos [1].  

O farmacêutico tem como centro de atividade o doente e cidadão em geral assumindo 

responsabilidade pela promoção da saúde e bem-estar, através do direito a um 

tratamento com qualidade, eficácia e segurança.  

O estágio curricular veio tornar possível o contato com esta realidade da farmácia 

comunitária que se encontra em constante atualização quer ao nível científico quer ao 

nível da legislação. Tive também a oportunidade de aplicar e compreender a formação 

que recebi ao longo do meu percurso académico, mas acima de tudo adquirir novos 

conhecimentos no que diz respeito ao papel do farmacêutico e ao funcionamento de uma 

farmácia comunitária nomeadamente, receção e conferência de encomendas, 

armazenamento de medicamentos e outros produtos de saúde, aviamento de receita 

médica e informação ao doente, controlo de prazos de validade, recolha de 

medicamentos para a devolução à ValorMed, preparação de manipulados de acordo com 

as Boas Praticas de Preparação de Manipulados e participação na prestação de serviços 

farmacêuticos aos utentes. 

 Este relatório foi elaborado com o objetivo de mostrar e explicar todas as atividades 

realizadas durante este estágio, descrevendo a minha aprendizagem pessoal e as 

atividades desenvolvidas na farmácia. 
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1 APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA 

A Direção Técnica da AMF é assumida pela Dr.ª Daniela Leite desde 1995 sucedendo 

ao seu avô, o farmacêutico Dr. Emídio de Faria Leite que adquiriu uma farmácia pré- 

existente em Barcelos, dando-lhe o nome de “A Minha Farmácia”. 

1.1  Localização e Espaço Exterior 

A AMF localiza-se na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra nº 210, Barcelos. 

Encontra-se numa zona bastante movimentada, de comércio local e próximo de 

extensões de saúde e hospital. Por ser uma farmácia com largos anos de existência, os 

seus utentes são habituais, permitindo que se estabeleça uma relação de confiança entre 

o farmacêutico e o utente, principalmente o idoso, que reconhece em quem lá trabalha, 

um apoio essencial. 

Na parte exterior são visíveis a palavra farmácia, a cruz verde, a qual se encontra 

iluminada durante a noite, no caso de a farmácia estar de serviço. Estão visíveis ainda 

informações como o horário de funcionamento, farmácias do município de serviço 

permanente e promoções em vigor. A AMF dispõe de uma porta exclusivamente para 

saída e outra para entrada onde está integrado o postigo de atendimento para a dispensa 

de medicamentos quando a farmácia está de serviço permanente. Existe ainda uma 

montra que sofre renovações periódicas de acordo com, a estação do ano, o lançamento 

de novos produtos, promoções, épocas festivas. 

1.2  Horário de Funcionamento 

O horário de funcionamento da AMF é das 9 às 22 horas de segunda a sexta-feira e 

das 9 às 20horas aos sábados, continuamente respeitando a legislação que obriga a pelo 

menos 55 horas semanais [2]. Nos dias em que se encontra de serviço, a farmácia 

encontra-se aberta durante 24 horas. 

Durante o estágio o meu horário habitual foi das 10h-13h30 e 14h30-19horas, tendo a 

oportunidade de também ter feito um dia até às 22horas. 

1.3 Recursos Humanos 

A AMF dispõe de uma equipa jovem, rigorosa, e muito dinâmica que procura sempre 

obter o máximo de conhecimento acerca dos seus utentes e produtos de forma a prestar 

um atendimento individualizado. A equipa é constituída por sete elementos: Dr.ª Daniela 



 
 

3 
 

Leite: Diretora Técnica; Dr.ª Júlia Leite: Farmacêutica Adjunta; Dr.ª Melissa Cunha: 

Farmacêutica; Andreia Novais: Técnica de Farmácia; Pedro Vilas Boas: Técnico de 

Farmácia; Jorge Paulo Araújo: Técnico de Farmácia; Pedro Durães: Técnico Auxiliar de 

Farmácia. 

1.4 Espaço Interior 

1.4.1 Zona de atendimento ao público 

Um local amplo que dispõe de 4 balcões de atendimento entre os quais se encontra 

uma cash-guard específica para fazer os pagamentos em dinheiro. Os produtos estão 

expostos por lineares, entre os quais produtos de perfumaria, produtos para cuidados de 

corpo, dermocosmética, produtos de nutrição e dietética, produtos de uso veterinário. 

Atrás dos balcões encontram-se gavetas de grandes dimensões que servem para 

armazenar diversos produtos com bastante saída como o paracetamol, ibuprofeno, 

pilulas, preservativos, testes de gravidez, desinfectantes, anti-sépticos e compressas. 

Esta disposição tem o intuito de facilitar o acesso e aumentar a rapidez no atendimento 

ao utente. 

Na altura do estágio a farmácia sofreu alterações na sua disposição de lineares e 

balcões o que me permitiu ter contacto com estratégias de marketing e rentabilização do 

espaço. 

1.4.2 Zona de atendimento personalizado 

A AMF dispõe de dois locais para atendimento individualizado, um na zona de 

atendimento ao público onde se fazem medições de parâmetros bioquímicos como a 

tensão arterial, glicémia, colesterol e triglicerídeos e ainda no seu interior existe um local 

mais reservado onde são realizadas as consultas de nutrição e onde é possível furar as 

orelhas. 

1.4.3 Zona de envio e receção de encomendas 

Este local é equipado por um computador, uma impressora de código de barras, um 

leitor ótico de código de barras e prateleiras para colocar as faturas distinguidas por 

fornecedor e original do duplicado e ainda os documentos referentes aos medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos. Nesta zona existe um frigorífico para armazenamento 

dos produtos termolábeis e ainda um local para etiquetagem. 
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1.4.4  Zona de conferência de receituário 

Onde se ordena as receitas consoante o seu número, lote e planos de 

comparticipação. Todos os dias as receitas são corrigidas verificando se estas estão de 

acordo com as normas a que devem obedecer. 

1.4.5 Zona de armazenamento primário 

Nesta zona são armazenados os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

consoante a sua forma farmacêutica. Na parte inferior encontram-se as formas 

farmacêuticas sólidas e injectáveis ordenados por ordem alfabética do nome comercial, 

forma farmacêutica, dose. Pelo mesmo critério estão organizados produtos de uso 

oftálmico, produtos do protocolo da Diabetes de Mellitus e também alguns produtos 

homeopáticos. As formas farmacêuticas líquidas, como xaropes, soluções orais, soros e 

ampolas estão armazenadas na parte superior em gavetas de maiores dimensões. Existe 

ainda uma prateleira onde são armazenados os cremes, pomadas e geles. Na farmácia 

existe uma sala onde se armazena todos os medicamentos genéricos e os Medicamentos 

não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) estão armazenados em estantes a par da zona 

de conferência e receção de encomendas. 

1.4.6 Laboratório 

Área onde se faz a preparação dos medicamentos manipulados e onde se procede à 

realização de testes de gravidez. 

1.4.7 Gabinete da Direção Técnica 

Destina-se ao desempenho da atividade da direção técnica. Está também reservado 

às reuniões da directora técnica com os delegados de informação médica e fornecedores. 

A biblioteca da AMF encontra-se essencialmente neste espaço, e está equipada com 

uma variadíssima bibliografia de cariz científico e obrigatório. 

1.5 Sistema Informático 

O sistema informático é nos dias que correm, uma ferramenta indispensável nas 

farmácias comunitárias, permitindo aos farmacêuticos e outros profissionais, distintas e 

atualizadas informações na vasta área que é a saúde. Na AMF, o software em uso é o 

SIFARMA 2000. Este programa presta um grande auxílio na diminuição de diversos tipos 

de erros, e permite reduzir gastos de tempo desnecessários, trazendo consequentemente 

lucros maiores na medida em que se beneficia desse tempo para melhor aconselharmos 

e servirmos o utente, prestando assim serviços de maior qualidade e fidelizando utentes. 

Assim o SIFARMA 2000 faz a gestão do produto desde a sua entrada até a saída e de 
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acordo com as suas especificidades (se é ou não medicamento de venda livre, se é ou 

não psicotrópico), gerando stocks mínimos e máximos e de acordo com as saídas propõe 

encomendas para aprovação posterior pelo responsável. Para além disso faz também a 

gestão dos Prazos de Validade (PV) e a etiquetagem de produtos de venda livre cujos 

códigos de barras não vêm nas embalagens. De acordo com o tipo de produto, temos a 

possibilidade de fazer vários tipos de venda de acordo com o tipo de cliente, de acordo 

com o tipo de organismo que o comparticipa e ainda fazer um acompanhamento 

farmacoterapêutico do utente, uma vez que, o programa detém a funcionalidade de 

manter um histórico atualizado dos utentes e assim prevenir prováveis repetições de 

terapêutica, interações, e assim evitar reações adversas indesejáveis [3]. Está também 

disponível uma ferramenta que auxilia na faturação (organização de receitas em lotes de 

30, integração de receitas devolvidas e gestão automática de sequência de lotes). 

 

2 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA FARMÁCIA 

O enquadramento da farmácia alterou-se substancialmente nos últimos anos. Hoje 

temos os medicamentos genéricos a ocupar uma quota crescente do mercado, uma 

legislação sobre propriedade sem reserva e MNSRM a serem vendidos fora das 

farmácias. Por outro lado, os medicamentos continuam a ter um papel terapêutico 

crescente. Uma resposta bem-sucedida a estes desafios e oportunidades requer 

competências de gestão por parte da diretora técnica e toda a equipa [4].  

2.1 Gestão de Stock  

Para uma correta seleção e aquisição dos medicamentos de forma a não investir 

capitais que mais tarde possam não ter retorno, é necessário saber quanto e quando 

encomendar, para manter um stock de segurança (compreendido entre um stock mínimo 

e máximo, que varia consoante os produtos). Na AMF sempre que o stock da farmácia 

seja menor que o stock mínimo, o sistema informático vai realizar uma proposta de 

encomenda que após aprovação é enviada para o fornecedor predefinido na ficha do 

produto. Assim, é necessário também ter em conta as características dos utentes que 

frequentam a farmácia (tais como a idade, género, condições socioeconómicas). Outra 

variável a considerar são as estações do ano pelo facto de existir uma rotatividade na 

média mensal de stocks (como por exemplo os produtos sazonais). Fatores relevantes na 

gestão são a capacidade de armazenamento que a farmácia consegue suportar, a 

existência do produto no mercado, os hábitos de prescrição dos médicos que muitas 
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vezes dão preferência a determinadas marcas em detrimento de outras e a influência dos 

meios de comunicação social. 

2.2 Aquisição de Produtos 

O fornecimento dos produtos na AMF pode ser realizado diretamente ao laboratório ou 

por intermédio de distribuidores grossistas. No que respeita às primeiras, são negociadas 

diretamente com o laboratório como Cosmética Ativa, Pierre Fabre, enquanto os pedidos 

feitos aos armazéns são concebidos utilizando a área “Gestão de encomendas” no 

SIFARMA 2000. A AMF trabalha com vários fornecedores, nomeadamente MedicaNorte, 

OCP Portugal, Cooperativa dos Proprietários de Farmácia (COOPROFAR), e a Alliance 

Healthcare. Habitualmente são realizadas duas encomendas diárias, responsabilidade da 

diretora técnica, sempre no mesmo horário com o objetivo de reposição do stock habitual 

da farmácia. Aquando a realização de encomendas, é necessário ter em consideração: o 

custo do produto, os descontos comerciais, os descontos financeiros, as promoções e as 

bonificações. Ao longo do dia, são realizadas várias encomendas via telefone, sempre 

que se trate de medicamentos ou produtos com urgência. Estes medicamentos são 

sempre pedidos, em primeiro lugar, à MedicaNorte, uma vez que esta distribuidora detém 

a sede no concelho de Barcelos o que permite que os medicamentos dêem entrada na 

farmácia, dentro de uma hora, no máximo. Existe ainda a opção de fazer uma 

encomenda instantânea através do SIFARMA 2000 para a Alliance Healthcare 

verificando no momento a disponibilidade e hora de entrega do produto. A COOPROFAR 

providencia uma aplicação, gadjet para realização de encomendas a qualquer momento 

verificando também imediatamente se o produto está disponível. Estes últimos tipos de 

encomendas foram aqueles que mais pratiquei no decorrer do estágio, tendo a 

possibilidade de acompanhar o processamento de encomendas diárias com o 

responsável da equipa da AMF. 

2.3 Receção e Conferência de Encomendas 

As encomendas chegam à farmácia acompanhadas por faturas originais e duplicadas 

e, no caso de estupefacientes e psicotrópicos, são também seguidas por uma folha de 

requisição especial. Os produtos termolábeis chegam em contentores devidamente 

sinalizados para que estes possam ser armazenados imediatamente no frigorífico de 

forma a não serem comprometidas as suas condições de conservação. A receção de 

encomendas é realizada no SIFARMA 2000,colocando-se o número de fatura e o 

respetivo valor monetário. Posteriormente passa-se os produtos no leitor de código de 

barras, sendo possível, neste passo, verificar o estado de conservação do produto, as 
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quantidades, o PV (colocando-se no sistema sempre o prazo mais curto) e os preços dos 

produtos adquiridos pela farmácia. Quando os produtos estão inseridos no sistema, deve-

se ter em atenção ao facto de existirem reservas (neste caso devemos coloca-las à 

parte), e separar os produtos que têm Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) dos que não 

têm. Os produtos que têm PIC são MSRM pelo que nos restantes tem de ser calculado o 

Preço de Venda ao Público (PVP) tendo em conta a margem de lucro da farmácia. No 

caso das encomendas via telefone, é necessário criar no sistema informático uma 

proposta de encomenda manual. No final da receção de encomendas, os produtos 

esgotados no fornecedor devem ser marcados para que possam ser encomendados 

posteriormente. A receção de encomendas é, portanto, um passo muito importante para a 

correta atualização e controlo dos stocks da farmácia. 

Esta foi uma das primeiras atividades que desenvolvi na AMF durante o estágio 

curricular o que me possibilitou uma aprendizagem essencial dos medicamentos em 

relação aos nomes comerciais e grupos terapêuticos. 

2.4 Armazenamento 

O correto armazenamento dos produtos é fulcral para que haja uma correta gestão 

dos mesmos, contribuindo para um rápido acesso ao produto pretendido de forma a 

garantir um bom atendimento. É importante que os produtos sejam armazenados de 

acordo com as suas condições de conservação físico-químicas, isto é, com as condições 

ideais de temperatura, humidade e luminosidade. Outro aspeto importante no 

armazenamento é a utilização do espaço físico da melhor forma de acordo com o produto 

e segundo o princípio “First Expired, First Out” (FEFO) para que o produto com prazo de 

validade próximo da expiração seja o primeiro a ser dispensado. 

2.5 Devoluções 

Quando é necessário devolver um medicamento/produto a devolução tem de ser 

acompanhada de uma justificação que pode ir desde de uma embalagem danificada ou 

incompleta, erro no pedido, produto fora de prazo, discordância entre o produto pedido e 

o enviado e ainda produtos enviados sem ter sido pedido. A nota de devolução deve 

indicar igualmente o produto, e a quantidade a devolver. São emitidas três notas de 

devolução, uma cópia fica na farmácia para ser arquivada e as outras duas cópias são 

enviadas para o fornecedor, juntamente com os produtos a devolver. Dos fornecedores a 

farmácia vai receber uma nota de crédito, que vai permitir regularizar a situação.  



 
 

8 
 

Caso o fornecedor não aceite a devolução, o produto é devolvido à farmácia, 

traduzindo-se em prejuízo. Assim, compete à Diretora Técnica proceder à sua eliminação 

do sistema informático, enviando-o para ‘’Quebras de stock’’. 

Durante o estágio as devoluções mais comuns deveram-se a discordância entre o 

produto pedido e o enviado, produtos não encomendados e embalagens danificadas. 

2.6 Prazos de Validade 

De forma a garantir uma maior segurança nos produtos dispensados na farmácia o 

controlo do PV assume um caráter vital. No momento da receção dos produtos é feita a 

verificação dos PV, sendo anotada a menor validade para cada produto sempre que esta 

difira da impressa na listagem. Para além da verificação do PV aquando da receção dos 

produtos e no momento da dispensa/venda o controlo dos PV não fica por aqui. 

Mensalmente é impressa uma lista gerada pelo Sifarma 2000 onde constam todos os 

produtos em stock na farmácia cujo prazo de validade está prestes a expirar. As listagens 

são verificadas manualmente e os produtos cujo PV esteja a terminar são recolhidos e 

devolvidos aos respetivos fornecedores ou laboratórios de origem, acompanhados de 

uma nota de devolução. 

2.7 Verificação Física de Existências 

A Verificação Física de Existências é outra atividade que também permite o controlo 

do PV. É uma atividade demorada que consiste em fazer a contagem de todos os 

produtos existentes na farmácia num dado momento, sendo bastante útil para confirmar 

eventuais erros de stock. Esta diferença entre stocks físicos e informáticos pode ter 

várias origens, nomeadamente: i) Erros de entrada da encomenda; ii) Erros de marcação; 

iii) Erros nas vendas; iv) Erros de devoluções e quebras; v) furtos. Uma contagem física 

permite encontrar e corrigir estes potenciais erros de stock.  

 

3 DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A cedência de medicamento é o ato profissional em que o farmacêutico, após 

avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos 

doentes mediante prescrição médica ou em regime de automedicação com indicação 

farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável para o correto uso dos 

medicamentos [1].     
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3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Os MSRM segundo a legislação portuguesa tem de atestar determinadas 

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

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica ou ainda quando sejam utilizados com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam. Além destas 

características, caso contenham substâncias, ou preparações à base dessas 

substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar e ainda 

se forem para administração por via parentérica (injetável) [5]. 

3.1.1 Receita Médica 

A receita médica compõe a ferramenta base para a dispensa de MSRM. As 

receitas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverão seguir os modelos estabelecidos 

na Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio sendo a prescrição eletrónica (Anexo I) de 

caráter obrigatório. A dispensa dos MSRM apenas pode ser efetuada sob a apresentação 

de uma receita médica, na qual devem constar os seguintes pontos: local da prescrição, 

ou carimbo da instituição de saúde, nome do médico com a respetiva vinheta 

identificativa, identificação do utente com indicação da entidade responsável pela 

comparticipação, designação clara do medicamento prescrito (indicando dosagem, forma 

farmacêutica, quantidade necessária e posologia), data da prescrição e data de validade. 

No entanto, poderão ser aceites receitas manuais desde que contenham a indicação da 

exceção constante do art.º 8 da Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio: a) Falência do 

sistema informático; b) Inadaptação fundamentada do prescritor; c) Prescrição ao 

domicílio; d) profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 40 receitas por 

mês (AnexoII). No que diz respeito à validade as receitas podem ser classificadas em: i) 

receitas normais com validade de 30 dias contínuos a contarem da data de prescrição e 

ii) receitas renováveis constituídas por três vias, que devem ser devidamente validadas 

pelo médico prescritor, tendo uma validade de 6 meses a partir da data de prescrição. Na 

receita manual só é permitida uma via. Em cada receita médica podem ser prescritos o 

limite de quatro embalagens por receita, até quatro medicamentos distintos. Por cada 

medicamento, podem ser prescritas até duas embalagens [6]. 

Segundo a portaria n.º 198/2011, a prescrição eletrónica facilita o acesso dos cidadãos 

ao medicamento, aumenta a qualidade da prescrição e fomenta a segurança do circuito 

do medicamento, combatendo a fraude. É incentivada a informatização do sistema de 

saúde, estimulada a comunicação entre os profissionais das diferentes instituições e 

diminuído o risco de erro ou confusão na prescrição [7].  
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3.1.2 Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes são fármacos que atuam ao nível do sistema 

nervoso central e apresentam propriedades sedativas, narcóticas e “euforizantes”, 

podendo causar dependência e conduzir à toxicomania [8]. Os efeitos farmacológicos 

peculiares destas substâncias impõem a necessidade de existência de uma legislação 

especial [9]. Para tentar evitar o uso ilícito e abusivo, estes medicamentos obedecem a 

regras específicas que se encontram legisladas no decreto regulamentar nº15/93 de 22 

de Janeiro [8] e no decreto regulamentar nº61/94 de 12 de Outubro [10]. No entanto, este 

tipo de medicação, não diferente substancialmente da dispensa de outro tipo de 

medicamentos/produtos, tem apenas algumas particularidades, às quais se tem que 

prestar devida atenção. Na prescrição de estupefacientes e psicotrópicos não pode 

constar na receita onde sejam prescritos outros medicamentos [7]. O sistema informático 

Sifarma 2000 identifica os produtos considerados psicotrópicos ou estupefacientes e 

obriga ao registo eletrónico de algumas informações quer do utente quer do adquirente 

como: nome, morada, idade, nº de identificação pessoal como também nome do médico. 

Os dados são impressos na receita e esta é assinada pelo farmacêutico, datada e 

carimbada. Depois de todos os dados serem preenchidos, a venda é terminada e 

informaticamente fica com um nº sequencial de registo e para além da fatura são 

impressos dois recibos comprovativos da venda do psicotrópico em que um deles fica no 

arquivo da farmácia e o outro é enviado mensalmente para a entidade competente.  

3.1.3 Processamento do Receituário e Faturação 

No final de cada mês realiza-se o encerramento dos lotes depois de ordenar as 

receitas em lotes de 30 e organizadas de acordo com o plano e o regime de 

comparticipação ao qual pertencem. Assim, procedemos à impressão do verbete de 

identificação do lote que consiste no resumo geral receitas, onde surge por exemplo, o 

mês e o ano de emissão, o valor total do lote com o preço pago pelos utentes e a 

compartição do organismo, entre outros. É enviada também a relação Resumo de Lotes 

(identifica todos os lotes de determinado organismo de comparticipação) e a fatura 

Mensal de Medicamentos. 

As receitas e os documentos associados são enviados até ao dia 10 de cada mês. 

Embora as receitas sejam por variadíssimas vezes conferidas, podem surgir falhas e 

quando tal situação acontece, o organismo em questão não suporta o valor da 

comparticipação e a receita é devolvida à farmácia, acompanhada do motivo que justifica 

a recusa. São exemplos, a troca de organismo, a existência de um cartão de beneficiário 

caducado, a ausência da assinatura do médico, a receita com PV expirado, entre outros. 

Quando tal é possível, a farmácia corrige o erro e volta a faturar a receita incluindo-a no 
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receituário do mês seguinte, junto com a devida justificação e com uma nota de crédito 

emitida com o valor correspondente ao receituário devolvido. 

Durante o meu estágio esta foi uma das tarefas que desenvolvi, tendo sido muito 

importante na minha formação prática no âmbito da farmácia comunitária. 

3.1.4 Planos de Compartipação 

A maioria dos medicamentos cedidos na farmácia via receita médica são parcialmente 

comparticipados, principalmente pelo SNS. Existem outros organismos que também 

comparticipam medicação tais como EDP-Medicina Apoiada, S.A. (SAVIDA), Serviço de 

Assistência Médico- Social do Sindicato dos Bancários (SAMS), entre outros. Uma parte 

do PVP do medicamento é paga pela entidade comparticipante e o restante é pelo 

utente. A relação entre a farmácia e o SNS é feita através das administrações regionais 

de Saúde (ARS). Em relação à ligação com os outros subsistemas de saúde esta é 

assegurada pela Associação Nacional das Farmácias (ANF). As comparticipações 

especiais nas farmácias quando para doentes portadores de patologias crónicas tais 

como, doentes com psoríase, artrite reumatóide ou espondilite anquilosante, doença de 

Parkinson, doença inflamatória intestinal, entre outros, têm direito a uma comparticipação 

especial assinalada pela menção do respetivo despacho na receita e que siga as regras 

vigentes. Segundo o Decreto-Lei nº 106-A/2010, de 1 de Outubro, o Estado paga uma 

percentagem do preço dos medicamentos, consoante o escalão em que estes se 

integrem, sendo de 90%, 69%, 37% e 15% para os escalões A, B, C e D, 

respectivamente [11]. As comparticipações dos utentes do SNS podem ser feitas através 

de um regime geral (que abrange todos os utentes do SNS) e um regime especial (que 

abrange os pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário 

mínimo nacional, e para o qual se verifica um acréscimo de 5% para o escalão A e de 

15% para os restantes escalões); e ainda outros regimes especiais referentes a doentes 

profissionais e doentes crónicos especiais. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar com diferentes entidades 

comparticipantes, das quais destaco: 01 (Regime Geral), 48 (Regime Especial), DS 

(Protocolo da Diabetes Mellitus), 45 (Regime Normal, Diplomas), 49 (Regime Especial, 

Diplomas), AA (SAVIDA), e J1 (Regime Geral + SAMS)  

3.1.5 Nova Receita Eletrónica 

No decorrer do meu estágio, o novo sistema de receita eletrónica foi implementado, 

para que em breve, todas as receitas em papel se transformem em receitas eletrónicas, 

prescritas pelo médico mas acedidas através do cartão de cidadão [12]. Na farmácia, ao 
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introduzir o cartão no leitor Smart Card e ao ceder o código de acesso presente na guia 

de tratamento, é feito o acesso à receita e aos medicamentos prescritos. [13] 

Este sistema foi implementado na AMF no início do mês de Março. Esta nova 

modalidade apresenta várias vantagens pois simplifica os processos na dispensa diária 

dos medicamentos. Quando este sistema foi implementado tinha iniciado há pouco tempo 

o atendimento ao balcão e com este suporte verifiquei uma diminuição dos meus erros 

sobretudo ao nível das entidades de comparticipação, e das exceções incluídas nas 

receitas, uma vez que esta informação aparece automaticamente. Antes da finalização da 

venda, existe a obrigatoriedade de verificar se os medicamentos que estamos a 

dispensar coincidem com os prescritos, através de leitura ótica. 

3.2 Genéricos 

Os genéricos são medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa 

em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados [14]. 

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

introdução no mercado de medicamentos genéricos está sujeita às mesmas disposições 

legais dos outros medicamentos, estando dispensada a apresentação de ensaios pré-

clínicos e clínicos, desde que demonstrada a bioequivalência com base em estudos de 

biodisponibilidade ou, quando tal não for possível, por equivalência terapêutica com base 

em estudos de farmacologia clínica apropriados [14]. Os medicamentos genéricos são 

uma opção para muitos utentes porque demonstram qualidade, eficácia, segurança e um 

preço inferior ao do medicamento original [15]. 

3.3 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são medicamentos que podem ser adquiridos, sob forma responsável, 

para o alívio e tratamento de problemas de saúde esporádicos e sem gravidade, com o 

suporte opcional de um profissional de saúde. Por não requererem cuidados médicos, 

podem ser cedidos sem apresentação de receita médica e, como tal não são 

comparticipáveis salvo nos casos previstos na legislação que define o regime de 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos [16].  

A venda livre destes produtos estimula em grande escala a automedicação da 

população, o que pode desencadear reações adversas graves. É precisamente nestas 

situações que o farmacêutico se torna importante, assumindo uma grande relevância ao 

nível da indicação farmacêutica dos medicamentos ao utente e consequente promoção 
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de saúde. No ato da dispensa o farmacêutico tem a responsabilidade de informar o 

utente acerca das características do medicamento, da posologia e da duração do 

tratamento, alertando o doente que no caso de o problema não ficar solucionado no 

tempo devido deverá solicitar os cuidados médicos.  

3.4 Aconselhamento Farmacêutico 

O farmacêutico é, na maioria das vezes, o último profissional de saúde com o qual o 

doente contacta antes de dar inicio à terapêutica, como tal este deve assegurar-se que o 

utente deixa a farmácia com todo o conhecimento necessário para um uso correto, 

racional e seguro dos medicamentos. Independentemente da informação fornecida deve-

se sempre adequar o discurso ao nível socioeconómico da pessoa de forma a garantir 

uma maior assimilação da informação. Por vezes a informação oral não é suficiente pelo 

que se deve recorrer a um suporte escrito para a informação mais relevante, para que o 

utente possa consulta-la posteriormente. Durante o meu estágio pude verificar que muitas 

vezes os utentes, especialmente idosos poli-medicados, chegam à farmácia com dúvidas 

relativamente ao fim terapêutico, posologia ou modo de administração (por exemplo, no 

caso dos inaladores) da medicação, pelo que o papel do farmacêutico na dispensa de 

medicamentos é de extrema importância.  

No decorrer do estágio procurei sempre clarificar e alertar os doentes, por exemplo, 

para a toma da terapêutica até ao fim no caso dos antibióticos ou no caso dos anti-

inflamatórios não esteróides para a sua toma preferencialmente após as refeições. O 

atendimento ao balcão também me permitiu contactar com algumas situações de 

automedicação e pedidos de MNSRM, por recomendação de amigos, vizinhos. O 

aconselhamento farmacêutico envolve efectuar um conjunto de perguntas de forma a 

conhecer o doente e poder perceber o que este realmente necessita, abordando-o de 

maneira simples, clara e direta. É fundamental questionar o utente quanto a: sintomas (há 

quanto tempo tiveram início, se tiveram início súbito ou gradual), patologias 

concomitantes e medicamentos que está a tomar. Após um diálogo com o utente, por 

vezes verificava que na sua situação, o que pretendia não teria utilidade. As situações 

mais comuns eram dores musculares, micoses, queixas gastrointestinais, problemas 

ginecológicos, problemas dermatológicos e suplementos vitamínicos. 

3.5 Medicamentos de Uso Veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são considerados um bem público e um recurso 

crucial para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais, tendo propriedades curativas 
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ou preventivas das doenças ou dos seus sintomas. Estes têm impressa a designação 

“uso veterinário”, sob um fundo verde [17]. 

Na AMF, os produtos de uso veterinário mais procurados pelos utentes são os 

antiparasitários (externos e internos), anticoncepcionais, e alguns antibióticos. No estágio 

pude prestar o meu serviço no aconselhamento do produto mais adequado para a 

desparasitação externa e interna de cães e gatos. É bastante importante o 

aconselhamento farmacêutico na dispensa destes medicamentos tanto a nível de 

profilaxia, como medidas de higiene adequadas. 

3.6 Produtos Dietéticos Infantis 

Em substituição ao leite materno existe uma variedade de leites que podem ser 

adquiridos nas farmácias desde o nascimento, em que as diferentes fórmulas se 

adequam às diversas necessidades, tendo em conta a idade, patologias ou intolerâncias. 

Os leites são divididos entre leites para lactentes (até cerca dos 4 a 6 meses de idade, 

quando o leite ainda é a única fonte alimentar do bebé), leites de transição (dos 4 aos 12 

meses, quando são introduzidos os alimentos sólidos) e fórmulas especiais. Existem 

ainda gamas de leites destinados a corrigir diversas funções (anti regurgitante, anti 

obstipante, anti diarreico, anti gases, hipoalérgico) sendo estes identificados nas 

respetivas embalagens por sílabas, como por exemplo HA (hipoalérgico). Os boiões e 

farinhas são aconselhados para alimentação complementar e estes tendem a 

proporcionar um equilíbrio nutricional adequado ao desenvolvimento da criança. Convém 

salientar que as farinhas não lácteas devem ser preparadas com leite e as lácteas com 

água. Verifique que por diversas vezes que os utentes cometiam esse erro. 

Na AMF estão disponíves vários produtos da marca Nestlé®, Aptamil®, Nutribén®, 

Enfalac®. 

3.7 Dispositivos Médicos  

O Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, define e estabelece todas as regras 

relativas aos Dispositivos Médicos (DM) e respectivos acessórios [18].  

A AMF dispõe de uma vasta gama de DM. Ao longo do estágio, contactei 

frequentemente com: material ortopédico (canadianas, meias, pulsos e pés elásticos), 

artigos de penso, artigos para grávidas, material ótico e de puericultura. Para as meias de 

descanso e de compressão, bem como para pés elásticos deve-se ter em consideração 

as medidas de cada indivíduo. Tive a oportunidade de observar e tirar as medidas 

necessárias para dispensar o artigo mais adequado aos utentes sendo que as medidas 

são registadas pela manhã. 
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3.8 Produtos Fitoterapêuticos 

A fitoterapia inclui os produtos e medicamentos à base de plantas medicinais e tem 

por objetivo tirar partido das propriedades curativas e preventivas das plantas. Um 

produto fitoterapêutico é qualquer medicamento cuja composição consista apenas em 

produtos derivados de plantas no seu estado puro ou transformado, ou nos seus 

princípios ativos obtidos por extração [14]. Estes apresentam-se nas mais variadas 

formas, tais como, cápsulas, chás, ampolas, gotas, entre outros, existindo várias gamas e 

uma imensa variedade destes produtos. Os fitoterapêuticos são utilizados em diversas 

situações, contudo na AMF, é notória uma maior procura de produtos: de emagrecimento, 

como por exemplo o chá Bekunis®; e outro como o Cholagutt® para o sistema digestivo. 

3.9 Produtos Homeopáticos 

Os medicamentos ou produtos homeopáticos são obtidos a partir de substâncias ou 

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

farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num 

Estado membro, e que pode conter vários princípios [14]. 

Na AMF, a procura de medicamentos homeopáticos não é muito elevada pelo que os 

stocks habituais destes produtos são reduzidos. 

3.10 Produtos de Cosmética e Higiene Corporal 

O Decreto-Lei n.º 189/2008 estabelece o regime jurídico aplicável aos produtos 

cosméticos e de higiene corporal. Além disso, especifica detalhadamente estes produtos 

e define um produto cosmético como qualquer substância ou preparação destinada a ser 

colocada em contato com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

nomeadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, dentes e mucosas bucais, com a finalidade de, exclusivamente, limpá-los, 

perfumá-los, modificar o seu aspeto, protegê-los ou de corrigir os odores corporais. Por 

outro lado, um produto dermofarmacêutico contém uma substância ativa na sua 

composição, permitindo-lhe uma ação medicamentosa específica no tratamento de 

determinadas patologias. Os produtos cosméticos e de higiene corporal são certificados 

pelo INFARMED, que regula e supervisiona o mercado destes produtos [19]. 

A AMF dispõe de várias gamas destes produtos, destinados a várias finalidades, como 

por exemplo os produtos para acne, pele seca, oleosa ou atópica, protetores solares, 

produtos de higiene íntima, produtos de rosto, produtos de higiene e cuidado corporal, 

produtos de higiene e cuidado capilar, produtos de higiene oral, entre outros.  
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Assim, dada a diversidade de produtos disponíveis na farmácia, o farmacêutico deve 

ser capaz de aconselhar e orientar o utente na escolha deste tipo de produtos, garantindo 

sempre a qualidade e segurança. O farmacêutico deve também identificar o tipo de pele 

do utente e proceder à adequação dos produtos ao tipo específico de pele do utente. São 

várias as situações passiveis de resolução com este tipo de produtos, entre as quais se 

destacam: dermatites atópica, da fralda ou de contacto, as dermatoses descamativas e 

seborreicas, as feridas superficiais, o herpes labial, a acne, as queimaduras de primeiro 

grau, entre outros. Durante a dispensa, o farmacêutico deve aconselhar a correta forma 

de utilização, a posologia, a duração do tratamento e os possíveis efeitos adversos. 

Tendo em conta as vastas e imensas gamas de produtos dermofarmacêuticos, 

cosméticos e de higiene, e considerando o fato de serem pouco abordados durante o 

curso, penso que o estágio na AMF foi muito importante porque permitiu uma maior 

envolvência com estes produtos.  

 

4 MANIPULADOS 

Os medicamentos manipulados, segundo a Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho, são 

definidos como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado 

sob a responsabilidade de um farmacêutico” [20]. Enquanto fórmula magistral, o 

“medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos 

hospitalares segundo receita médica que especifica o doente a quem o medicamento se 

destina”, ao passo que um preparado oficinal é “qualquer medicamento preparado 

segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em 

farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser 

dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou serviço” [21]. 

Durante muitos anos a farmácia foi um local privilegiado de produção de medicamentos 

mas com o nascimento e desenvolvimento da Indústria Farmacêutica a produção de 

medicamentos na farmácia decaiu em larga escala. Perante isto, algumas farmácias cada 

vez menos preparam medicamentos manipulados pela falta de procura que estas 

preparações revelam. 

A preparação de manipulados na AMF é de pequena escala, sendo que os 

medicamentos mais preparados são: solução de minoxidil a 5% e solução alcoólica 

saturada de ácido bórico. A solução de minoxidil foi sem dúvida a mais requisitada 

durante o meu estágio, pelo que preparei quatro manipulados deste e apenas um de 

solução alcoólica saturada de ácido bórico. 
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4.1 Acondicionamento e Rotulagem de Manipulados 

As embalagens selecionadas para o acondicionamento dos manipulados devem ser 

escolhidas segundo as condições de conservação exigidas pelo medicamento em causa, 

nomeadamente no que diz respeito à protecção da luz e aos materiais usados que não 

devem interferir com a estabilidade do medicamento, zelando sempre pela sua qualidade 

[22]. 

No rótulo necessário ao uso correto dos medicamentos, deve constar: nome do 

doente, fórmula do medicamento manipulado prescrito pelo médico (no caso de se tratar 

de uma fórmula magistral), número do lote atribuído ao manipulado, PV, via de 

administração, posologia, identificação da farmácia, do Diretor técnico e ainda, alguns 

cuidados a ter no seu uso, tais como: “agitar antes de usar”, “conservar no frigorífico”, 

“manter fora do alcance das crianças”, quando aplicáveis [22]. 

4.2 Preço dos Medicamentos Manipulados 

O preço ao público dos medicamentos manipulados é calculado com base no valor 

dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos materiais de 

embalagem [20]. Desta forma, a fórmula aplicada para o cálculo do PVP é a seguinte: 

[(valor dos honorários + valor das matérias-primas + valor dos materiais de 

embalagem) x 1,3] + valor do IVA em vigor. 

 

5 OUTROS SERVIÇOS 

As farmácias atualmente representam um importante espaço de saúde e de prestação 

de cuidados ao utente. Estes cuidados têm como objetivo disponibilizar um maior controlo 

do estado de saúde e uma melhoria na qualidade de vida do utente. Dada a posição 

privilegiada do farmacêutico, enquanto agente de saúde pública, para atuar junto da 

população, educando e aconselhando, com o objetivo de prevenir a doença, promover a 

saúde e melhorar a qualidade de vida, a prestação de serviços de saúde foi-se tornando 

intrínseca no quotidiano da farmácia [1]. 

A AMF disponibiliza serviços de forma a ajudar e promover o bem-estar dos seus 

utentes e nesse sentido são prestados controlos bioquímicos (pressão arterial, colesterol 

total, triglicerídeos, glicemia e testes de gravidez) e antropométricos (peso e altura), 

rastreios pontuais de certas patologias e consultas de nutrição.  
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5.1 Parâmetros Antropométricos e Bioquímicos  

A AMF dispõe de uma balança digital que permite a determinação do peso, altura, 

índice de massa corporal (IMC), e tensão arterial. A tensão arterial pode também ser 

igualmente medida por um tensiómetro na zona de atendimento personalizado, onde as 

determinações de colesterol total, triglicerídeos e glicémia por métodos e instrumentos 

certificados também são executadas. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de com regularidade proceder à medição 

destes parâmetros. A medição da pressão arterial é sem dúvida o serviço mais 

requisitado, sendo que por muitas vezes perante valores elevados de PA recorrentes 

recomendei expressamente uma ida ao hospital. No que diz respeito à medição do peso 

e IMC, ajudei sempre que necessário os utentes que não estavam familiarizados com o 

funcionamento do aparelho, indicando no final se os valores obtidos se encontravam de 

acordo com os valores de referência.  

5.2 Consultas de Nutrição 

Na AMF uma nutricionista quinzenalmente realiza rastreios/consultas de nutrição que 

decorrem no gabinete de atendimento personalizado ao utente. Nestas, a nutricionista 

avalia o utente indicando um plano nutrional adequado e aconselhando quando 

necessário, o uso de produtos dietéticos disponíveis na farmácia. 

5.3 VALORMED 

As farmácias portuguesas podem e devem participar no sistema de recolha de 

embalagens vazias e de medicamentos fora do PV, desenvolvido pela VALORMED e, o 

farmacêutico tem a responsabilidade de incentivar os seus utentes a realizar esta ação. A 

VALORMED é uma sociedade gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 

Embalagens e de Medicamentos fora de uso [23]. Na AMF existe um contentor 

apropriado para a referida recolha tal como cartazes e folhetos informativos para o 

incentivo dos utentes a praticar uma gestão adequada dos resíduos. Quando o contentor 

está cheio, este é selado e pesado. Seguidamente, preenche-se o impresso que vem em 

anexo e aguarda-se pela chegada do distribuidor que se encarrega da sua recolha. 

5.4 Farmacovigilância 

A monitorização da segurança dos medicamentos, contribuindo para evitar a 

ocorrência de reações adversas graves e fazendo sistematicamente uma avaliação do 

risco-benefício de cada medicamento, é um percurso contínuo que se inicia nas primeiras 
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fases de desenvolvimento de um medicamento. Para todas os medicamentos, existe uma 

relação entre os seus benefícios e os potenciais riscos. Para minimizar estes riscos, a 

prática da farmacovigilância deve ser encorajada e fomentada [1]. A notificação de 

reações adversas por parte dos profissionais de saúde é feita através do preenchimento 

do boletim, disponível no site do INFARMED. 

 

6 FORMAÇÕES 

Ao longo destes quatro meses de estágio tive oportunidade de assistir a algumas 

formações que contribuíram para a minha formação enquanto profissional de saúde, uma 

vez que “a formação continuada é uma obrigação profissional” [1]. 

As formações em que tive oportunidade de participar foram: formação sobre a gama 

completa de cosmética e higiene corporal da marca Ducray®; Terapêutica nutricional 

com Q10 na patologia cardiovascular e terapêutica nutricional com crómio na resistência 

à insulina” da PharmaNord; Formação Espaço Veterinário da Companhia Portuguesa 

Consumer Health (CPCH). As informações retidas (Anexo III) na formação Ducray® 

foram apresentadas à equipa de profissionais da AMF. 

 

7 CONCLUSÃO 

O estágio curricular em farmácia comunitária é, sem dúvida um dos períodos mais 

importantes e de maior aprendizagem do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, pois dá-nos a oportunidade de contactar com situações e pessoas reais e 

de pormos à prova tudo aquilo que aprendemos. 

O meu estágio na AMF permitiu-me desenvolver as minhas competências 

profissionais, adquirir hábitos de trabalho, e solidificar os conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo da minha formação académica, mas também adquirir novas 

competências. Nem tudo foi fácil e algumas foram as dificuldades e as dúvidas ao longo 

deste estágio que acabou por ser uma experiência única pela qual estou 

verdadeiramente agradecida à equipa que me recebeu e me fez sentir acolhida, 

transmitindo-me os valores e a postura que um verdadeiro farmacêutico deve ter no 

exercício da sua profissão. 
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Parte II 

1 AVALIAÇÃO FÍSICA 

1.1 Introdução 

O Dia Mundial da Saúde é celebrado a 7 de Abril, data que corresponde à fundação 

da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948, aquando da organização da primeira 

assembleia. Este dia é por isso uma oportunidade ímpar para alertar a sociedade para a 

escolha de hábitos de vida mais saudáveis, desenvolvendo atividades que visem 

promover o bem-estar da população. Neste sentido, como futura profissional de saúde 

considero importante a realização de ações que tenham como objetivo a promoção da 

saúde pública, e o reforço da importância de uma alimentação saudável, e da prática de 

exercício físico para um estilo de vida mais ativo. 

Tendo em conta este propósito, promovi na AMF uma atividade que consistiu na 

realização de uma avaliação física, com medição de parâmetros antropométricos e 

bioquímicos, como a determinação do peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC), 

Circunferência da Cintura (CC), avaliação do risco de comorbilidades e determinação da 

tensão arterial, colesterol total e da glicémia capilar. Os dados eram preenchidos numa 

ficha destinada a cada participante (Anexo IV). Para a preparação da atividade estudei 

alguma bibliografia que me permitiu rever os valores de referência (Anexo V) dos 

parâmetros avaliados.  

O desporto tem um papel preponderante na adopção de hábitos mais saudáveis, 

razão pela qual foi organizada, com o apoio de um profissional, uma aula de fitness 

(Anexo VI) gratuita.  

A publicidade desta ação consistiu na afixação de um cartaz na entrada da AMF 

(Anexo VII), nos balcões de atendimentos e por publicações na página de facebook da 

AMF. Também se distribuíram flyers em estabelecimentos comerciais da zona, bem 

como alguns cartazes.  

1.2 Parâmetros Antropométricos e Bioquímicos   

A atual sociedade civil tem adotado uma alimentação e estilos de vida cada vez 

menos saudáveis, razão pela qual é importante fazer a monitorização dos parâmetros 

antropométricos e bioquímicos (Anexo VIII). Estes podem indicar a presença de 

determinados fatores de risco para a saúde. 
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1.2.1 Índice de Massa Corporal 

O IMC corresponde ao peso em quilo (kg), dividido pelo quadrado da altura em metros 

(m), sendo um método barato e fácil de medir a corpulência [24,25]. Este classifica o 

indivíduo em relação ao seu peso em: abaixo do peso, peso normal, excesso de peso e 

obesidade. A classificação da OMS em relação ao IMC considera-se que há excesso de 

peso quando o IMC é ≥ a 25 e que há obesidade quando o IMC é ≥ 30 [24]. 

1.2.2 Circunferência da Cintura 

A distribuição da gordura corporal é um fator essencial a considerar ao avaliar a 

obesidade num adulto. Assim, quando o tecido adiposo acumula na metade superior do 

corpo, na zona abdominal trata-se de uma obesidade andróide ou visceral e é mais 

comum no homem obeso. Na mulher obesa é mais comum uma distribuição da gordura 

na região glútea e coxas, tratando-se de uma obesidade ginóide [24]. A distinção entre 

estes dois tipos de morfologia é importante, uma vez que vários estudos mostram que a 

gordura abdominal está associada a dislipidémias, diabetes mellitus tipo 2 pelo 

desenvolvimento de insulinoresistência, e ainda hipertensão arterial e doença vascular 

cerebral. A CC é ainda um critério de diagnóstico na síndrome metabólica [24, 26]. 

Esta medida é não invasiva e de rápida e fácil aplicação. Para aferição da CC, a 

pessoa deve estar em pé, com abdómen relaxado, braços estendidos e peso igualmente 

distribuído entre as pernas, e com os pés próximos e paralelos. A medida deve ser 

realizada ao final da expiração tomando-se o cuidado para não comprimir a pele, no 

ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca [26]. 

1.2.3 Tensão Arterial 

A tensão arterial é a medida da pressão que o sangue exerce contra a parede das 

artérias e expressasse habitualmente em milímetros ou centímetros de mercúrio. Quando 

se mede a tensão arterial, são calculadas duas medidas, a tensão arterial diastólica e a 

tensão arterial sistólica, caraterizadas pelo valor mais baixo e pelo valor mais elevado 

respectivamente. Quando se verificam valores de tensão arterial aumentados (a partir de 

140/90 mm Hg) podemos estar perante um caso de hipertensão arterial. Nos primeiros 

anos, por norma esta patologia é assintomática, podendo no entanto manifestar-se com a 

ocorrência de cefaleias, tonturas e mal-estar vago e difuso [27]. 

1.2.4 Colesterol Total 

O colesterol é uma substância produzida pelo nosso organismo no fígado, e que 

circula no sangue, mas também é encontrado em alimentos de origem animal como 

carne, produtos lácteos. Apesar de o colesterol ser necessário para algumas funções 
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vitais do organismo como produção de vitamina D e fazer parte das membranas 

celulares, quando se encontra em excesso pode aumentar o risco de desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares [28]. Quando se tem o colesterol elevado no sangue, devido 

ao denominado "mau" colesterol contido nas LDL (low density lipoprotein) este pode 

acumular-se e depositar-se nas paredes das artérias, formando a chamada 

aterosclerose. Adotar um estilo de vida saudável, com prática de exercício físico e uma 

dieta adequada, rica em gorduras insaturadas, fruta e proteínas vegetais, são princípios a 

abraçar de forma a prevenir e/ou tratar níveis elevados de colesterol. 

1.2.5 Glicémia Capilar 

A glicose é a principal fonte de energia utilizada pelo cérebro e músculos. Esta resulta 

da digestão e transformação dos açúcares que ingerimos. No entanto a glicose que não é 

transformada em energia pela ação da insulina, acumula-se no sangue, causando 

hiperglicemia.  

Na diabetes mellitus tipo 2, apesar de a insulina ser produzida, o organismo torna-se 

resistente à ação da insulina. Esta patologia é a mais comum, surgindo maioritariamente 

em pessoas com excesso de peso e obesas. Por ser uma doença silenciosa, por vezes é 

diagnosticada após seis ou mais anos da doença [29]. A medição da glicémia é 

importante não só na pessoa com diabetes, uma vez que estes podem sofrer uma série 

de complicações devido à ausência de um controlo rigoroso, mas também em pessoas 

com fatores de risco como o excesso de peso. 

1.3 Resultados Obtidos e Análise 

 A avaliação dos resultados antropométricos e bioquímicos medidos e dos hábitos 

diários que os utentes manifestavam praticar, permitiram fazer um aconselhamento mais 

personalizado. Os dados colhidos são apresentados na tabela 1, de forma a estudar 

estaticamente os parâmetros analisados. 
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Tabela 1: Resultados das Avaliações Físicas 

Casos Sexo Idade Peso 

(Kg) 

Altura 

(m) 

IMC RC CC 

(cm) 

TA CT GC 

1 F 65 54,4 1,55 22,6  82,1 135/82 176 108 

2 F 69 68,0 1,51 28,0  88,2 127/85 209 130 

3 F 32 67,5 1,60 26,4  75,4 115/80 110 113 

4 M 62 85,0 1,57 34,4  111,1 140/88 198 140 

5 F 58 102,8 1,61 39,6  122,0 146/93 192 142 

6 F 24 65,0 1,65 23,8 -- -- 125/81 162 102 

7 F 69 62,9 1,50 28,0  88,0 150/86 120 155 

8 M 35 78,7 1,64 29,2  104,5 117/84 196 108 

9 F 29 65,1 1,51 28,2  87,2 124/90 177 102 

Legenda: ↑ Aumentado; ↑↑ Moderado; ↑↑↑ Grave / IMC – índice de massa corporal/ RC – 

risco de comorbilidades/ CC – circunferência da Cintura/CT – colesterol total/ GC – glicémia 
capilar/ F- feminino/ M - masculino 

 

Os participantes tinham na sua maioria idade compreendidas entre os 26 e os 65 

anos, como ilustrado no gráfico 1, sendo maioritariamente do sexo feminino.  

A atividade permitiu perceber que a maioria, 56% dos participantes possui excesso de 

peso, como ilustrado no Gráfico 2 e consequentemente um risco aumentado de 

comorbilidades. Relativamente à CC, os participantes têm de ser agrupados por género 

de forma a avaliar o risco de desenvolvimento de complicações metabólicas, como 

estudado no Gráfico 3. Uma das mulheres estava grávida pelo que este parâmetro não 

foi avaliado, no entanto 2 mulheres apresentaram um risco aumentado e 3 com uma CC 

superior a 88cm, um risco muito aumentado. Ambos os homens têm um risco aumentado, 

por terem uma CC superior a 102cm. 

A avaliação dos parâmetros bioquímicos, ilustrada no Gráfico 4, revela que apenas 2 

participantes tinham valores de tensão arterial, característicos de hipertensão arterial e 4 

obtiveram valores de colesterol total e glicémia acima dos respetivos valores de 

referência. 
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Gráfico 1: Número de participantes e média de idades 

 

Gráfico 2: Distribuição percentual do IMC 

 

Gráfico 3: Relação entre a CC e o risco de complicações metabólicas 

 

 Gráfico 4: Distribuição dos participantes por parâmetro bioquímico 
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1.4 Considerações Finais 

A atividade permitiu chamar a atenção dos participantes para problemáticas 

associadas aos critérios avaliados, e também para que alguns deles ficassem a conhecer 

serviços prestados na AMF, como as consultas de nutrição. A análise dos resultados 

demonstra uma prevalência de excesso de peso na amostra, pelo que no 

aconselhamento foi reforçada a importância de adoção de medidas urgentes, como 

cuidados com alimentação e prática de exercício físico, no controlo de peso, redução do 

colesterol, tensão arterial e controlo dos níveis de glicémia. 

Como futura farmacêutica considero que cumpri o objetivo a que me propus no sentido 

de ter um papel interventivo, aconselhando e orientado os participantes no sentido de 

corrigirem comportamentos de risco e alterarem hábitos do dia-a-dia. 

 

2 CELULITE 

Hoje em dia, o bem-estar físico, incluindo cuidados com a aparência é muito 

valorizado. A celulite é uma preocupação da maioria das mulheres e representa um 

problema pelo fato de poder causar constrangimentos nas relações sociais e afetivas, 

bem como em atividades do dia-a-dia como idas a piscinas ou praia e prática de 

desporto. Neste contexto e dada a procura por produtos anticelulíticos na AMF considerei 

pertinente prestar, a par da atividade de avaliação física, no dia 7 de Abril um 

aconselhamento acerca desta temática. Para tal fiz uma pesquisa bibliográfica das 

possíveis causas, sinais e do tratamento desta condição, de forma a esclarecer dúvidas 

sobre este tipo de produtos.  

2.1 Introdução 

A celulite é uma condição clínica e estética que afeta grande parte das mulheres. Esta 

pode ocorrer na pré-adolescência, adolescência ou idade adulta [30] e aparece sobretudo 

nos membros inferiores, região pélvica (regiões glúteas-femoral) e abdominal. 

Clinicamente, a celulite é caracterizada por alterações na superfície cutânea, 

particularmente nas nádegas e coxas, dando à pele o típico aspeto “casca de laranja''. 

Aproximadamente 90% das mulheres com mais de 20 anos têm algum grau de celulite 

em comparação com apenas 2% dos homens [31] .O termo "celulite" surge em 1920 por 

Alquier e Paviot. Ao longo do tempo surgiram termos como, lipodistrofia ginóide, 

paniculite, [32] no entanto o termo “celulite” tornou-se popular e aceite em todo o mundo 

[30]. Os participantes na atividade foram maioritariamente mulheres, pelo que a 

abordagem deste tema suscita bastante interesse, dada a chegada do Verão. 
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2.2 Etiopatogenia   

A etiologia exata da celulite ainda é uma questão de debate, mas atualmente, várias 

observações sugerem uma base fisiológica que incluiu a hiperpolimerização anormal de 

tecido conjuntivo, alterações primárias no tecido adiposo e alterações da microcirculação 

[33]. O tecido adiposo é muito vascular, o que leva à teoria de que a celulite ocorre nas 

áreas predispostas onde a circulação e a drenagem linfática foram diminuídas, 

possivelmente devido a uma lesão ou inflamação local.  

Assim a maioria dos cientistas concordam sobre o envolvimento da microcirculação 

reduzida, infiltração intersticial de líquidos (edema), hipertrofia de adipócitos localizada, 

stress oxidativo e inflamação persistente de baixo grau, combinada com alterações da 

matriz extracelular. Esta condição pode começar com uma ativação, induzida por 

hormonas, das metaloproteinases da matriz (MMPs), que enfraquecem as paredes dos 

capilares e danificam a integridade da matriz extracelular. Como resultado, ocorrem fugas 

de fluido para fora dos vasos e as células inflamatórias são recrutadas para o interior dos 

tecidos, onde se gera inflamação, o que causa libertação de MMPs adicionais. As 

hormonas podem também estimular a actividade metabólica dos adipócitos, o que 

provoca um aumento de volume dos mesmos. A hipertrofia dos lóbulos de gordura 

tendem a exercer pressão sobre os capilares circundantes, e portanto, adicionam à sua 

fragilidade, dificuldade de circulação [31, 34]. O estrogénio é um estimulador bem 

conhecido da lipogénese e inibidor da lipólise, o que resulta na hipertrofia do adipócito. 

Este fato pode explicar o aparecimento da celulite na puberdade, e à exacerbação da 

celulite com a gravidez, amamentação, menstruação, e terapia hormonal (uso de 

contracetivos orais e de reposição hormonal) [30]. 

Apesar de a celulite envolver os adipócitos, não é uma manifestação de obesidade, e 

até mesmo mulheres jovens com um IMC normal podem ter celulite [35]. Na obesidade, 

ocorre hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos, já no caso da celulite existem várias 

alterações estruturais na derme, e na microcirculação dentro dos adipócitos. No entanto, 

o excesso de peso agrava a sua presença. Outros fatores de risco incluem uma 

predisposição genética, desequilíbrio hormonal, medicação que causa retenção de água, 

sedentarismo, imobilidade prolongada, uso de roupas apertadas, tabagismo, consumo 

excessivo de álcool, hábitos alimentares pouco saudáveis, stress, e ser caucasiano. 

Alguns distúrbios também têm sido associados com a celulite, tais como a insuficiência 

venosa, problemas renais, perturbações metabólicas, e alterações gastrointestinais [31]. 
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2.3 Aspetos Clínicos e Classificação da Celulite 

As lesões da celulite são essencialmente assintomáticas, no entanto, num grau mais 

avançado, sintomas como sensação de peso e dor podem ocorrer nas áreas afetadas. 

Provavelmente a sua ocorrência deve-se à compressão dos terminais nervosos ou a 

presença de reações inflamatórias [30]. As principais manifestações clínicas são: pele 

flácida com múltiplas depressões e elevações, algumas causadas por uma retracção 

irregular da pele; pele “casca de laranja” devido à tumefacção da epiderme e dilatação 

dos polos foliculares [30]. 

Atualmente a celulite com base nos dados da literatura médica é categorizada em 

quatro graus (Anexo IX) com diferentes características clínicas [30]. 

 Grau 0: sem alteração da superfície da pele. 

 Grau 1: A pele da área afetada é suave enquanto se está em pé ou 

deitado, mas são visíveis ondulações sobre a superfície da pele 

beliscando a pele ou durante a contração muscular. 

 Grau 2: A aparência de pele "casca de laranja" é evidenciada quando de 

pé, sem o uso de qualquer manipulação. 

 Grau 3: Presença de alterações descritas no segundo grau, além de 

presença de áreas e nódulos levantadas e deprimidos. 

2.4 Tratamento da Celulite 

Existem substâncias qua atuam sobre o tecido adiposo, o tecido conjuntivo e na 

microcirculação. Estas podem ser usadas por via tópica, sistémica, ou transdérmica. Os 

tratamentos da celulite devem envolver um ciclo que estimule a microcirculação, 

drenagem linfática, a lipólise, e a ação antioxidante [33]. No que diz respeito ao 

tratamento tópico para reduzir aparência da celulite, a concentração e farmacocinética 

dos princípios ativos, bem como os veículos, géis, cremes, loções, tem de ser os 

adequados. Fatores como a interação da substância ativa com o veículo e a pele, e o 

método com que a substância ativa é aplicada, podem influenciar os resultados clínicos. 

Os produtos anticelulíticos devem atuar das seguintes formas [30]: 

A. Aumentar a microcirculação e a drenagem linfática (exemplo: Ginkgo Biloba, 

Centella asiatic) 

B. Reduzir a lipogénese e promover a lipólise (exemplo: cafeína, adrenalina); 

C. Restaurar a estrutura normal do tecido subcutâneo e da derme (exemplo: 

Vitamina A, Vitamina C) 

D. Prevenir e destruição a formação de radicais-livres (exemplo: Vitamina C, 

Vitamina E, Ginkgo Biloba) 
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2.5 Caso Clínico 

Jovem do sexo feminino, com 32 anos e IMC de 28kg/m2, queixa-se de ter celulite 

localizada na zona glútea desde a puberdade, mesmo quando tinha IMC normal. 

Fumadora. 

 

Pela observação das imagens de classificação dos distintos graus de celulite 

(Anexo IX), a utente classifica a sua condição em grau 2, ou seja, aparência da pele 

“casca de laranja” é visível, sem qualquer tipo de manipulação. 

Este caso é especialmente interessante, uma vez que a participante apresenta 

alguns fatores de risco que a tornam predisposta ao aparecimento de celulite, 

nomeadamente excesso de peso, tabagismo, alimentação rica em gorduras e hidratos de 

carbono e vida sedentária. A evidência de o problema se manifestar desde a puberdade 

sugere também que o fator hormonal pode ter contribuído para o desenvolvimento da 

celulite. 

O aconselhamento incidiu numa fase inicial na explicação da influência da adoção 

de estilos de vidas mais saudáveis como prática de exercício físico e uma alimentação 

cuidada, como medidas importantes e primárias a adotar para diminuir a aparência da 

celulite, bem como o peso. Em seguida, a utente mostrou interesse em produtos que 

atuem nesta condição, principalmente os da marca depuralina®, dado que esta aposta 

bastante no marketing, suscitando o seu interesse. Como a utente refere que não tem o 

hábito de utilizar cremes de corpo e tem alguma dificuldade em aderir a esse tipo de 

tratamento indiquei o Cell Burn®. Este produto é composto por: colagénio, guaraná, 

centelha asiática, curcuma, extrato de uva, biotina, vitamina C, vitamina E, zinco e sod b 

dimpless. Estes constituintes são responsáveis pelas ações necessárias para o 

tratamento da celulite como referido anteriormente. 

 

3 ALERGIAS 

No mês de Abril, com a chegada da Primavera é mais propícia a exacerbação de 

algumas patologias alérgicas, particularmente pela presença de pólenes. Nesta altura 

tornou-se evidente na AMF uma crescente procura por parte dos utentes de anti-

histamínicos e aconselhamento de MNSRM para aliviar sintomas relacionados com as 

alergias.  

De forma a informar os utentes e esclarecer as dúvidas mais frequentes, elaborei com 

base numa revisão bibliográfica, um folheto informativo (Anexo X) com linguagem 

compreensível pela população. Dada a boa recetividade que verifiquei e o interesse dos 
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utentes neste tema, organizei no dia 28 de Abril uma atividade que consistiu num 

aconselhamento/ workshop sobre rinite e asma alérgica, e ainda dermatite atópica, com o 

apoio de testes de controlo destas patologias, nomeadamente o Teste de Controlo da 

Asma e Rinite Alérgica (CARAT) e o Patient-Oriented SCORing Atopic Dermatitis (PO-

SCORAD). Para publicitar o evento foi colocado um poster (Anexo XI) à entrada da AMF 

e nos balcões de atendimento. Através do programa de cartão de fidelidade da AMF 

foram ainda filtrados utentes que normalmente compram produtos para pele atópica, aos 

quais foi enviada um mensagem informativa via telemóvel. 

3.1 Introdução 

As alergias são a sexta doença mais frequente no mundo e estima-se que afete quase 

um terço dos portugueses segundo a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia 

Clínica (SPAIC). Esta refere ainda que as doenças alérgicas respiratórias, 

nomeadamente a rinite e asma alérgica e a dermatite atópica são as manifestações de 

alergias mais comuns em crianças, sendo que, em muitos casos estas doenças 

coexistem.  

As reações alérgicas são consideradas multifatoriais, ou seja, distúrbios heterogéneos 

causados por uma interação de fatores genéticos e ambientais e podem expressar-se em 

diferentes órgãos (pulmão, olhos, pele, sistema gastrointestinal), e em qualquer grupo 

etário. De acordo com a Academia Europeia de Alergologia e Imunologia Clínica a 

hipersensibilidade alérgica pode ser classificada como mediada por Imunoglobulina E 

(IgE). Este mecanismo mediado por IgE está associado à atopia, definida como uma 

tendência pessoal ou familiar para a produção de anticorpos IgE em resposta a doses 

baixas de alérgénios, e para desenvolver sintomas típicos, tais como a asma, rinite ou 

eczema / dermatite [36]. O desenvolvimento sequencial de manifestações de doenças 

alérgicas na infância é muitas vezes citado como a "marcha alérgica". Estudos 

epidemiológicos começaram a elucidar acerca dos efeitos de fatores ambientais e 

predisposição genética na "marcha da alergia". A dermatite atópica (DA) e asma estão 

ligadas nesta "marcha da alergia", mas a DA não precede necessariamente a asma, ao 

passo que a rinite alérgica é um fator de risco para a asma [37]. 

A alergia respiratória ocorre quando as manifestações clínicas de asma e rinite estão 

relacionadas com a exposição a alergénios como ácaros, pólenes e fungos [38]. No que 

diz respeito aos pólenes a tabela seguinte indica os períodos de maior polinização em 

Portugal, sendo que no Norte o mais comum é o pinheiro e cedro [39].  
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Tabela 2 Período de maior polinização 

 

Os sintomas de alergia dependem da substância (alergénio) que a causa e pode 

envolver as vias respiratórias, seios e fossas nasais, pele e sistema digestivo. 

O diagnóstico da alergia implica avaliar as queixas do doente e passa também pela 

realização de testes na pele, análises ao sangue e/ou provas de provocação (Anexo XII) 

[38]. As reações alérgicas podem ser imediatas, com sintomas minutos ou horas após 

contacto, em que os testes mais úteis são os testes cutâneos por picada e as análises ao 

sangue. No caso em que as reações são mais tardias, muitas horas ou dias mais tarde, 

os testes mais utilizados são os testes de contato [38]. 

3.2 Rinite Alérgica 

3.2.1 Introdução 

Na Europa e em Portugal a rinite é uma doença crónica comum, que afeta cerca de 30 

a 40 % das crianças e 20 a 30 % dos adultos [40]. A maioria dos casos de rinite está 

associada a alergias. 

A Rinite Alérgica (RA) é uma doença nasal sintomática caracterizada por um processo 

inflamatório depois de uma exposição da mucosa nasal a um ou mais alergénios. Os 

ácaros da casa, os pólenes das árvores e o pêlo de animais, como gatos, cães, cavalos 

são os alergénios mais típicos desta patologia [41]. Fatores ambientais (fumo de cigarro, 

poluição, infeções, dieta) que atuam sobre um fundo genético (história familiar) 

contribuem para o desenvolvimento de RA, que se pode seguir a uma dermatite atópica 

inicial, mas também ocorre como manifestação inicial de alergia [42].  

Pólen Período de maior polinização 

Artemisia (Compositae) Maio a Junho a Sul, e Julho a Norte 

Azinheira, Sobreiro, Carvalho (Quercus) Abril a Junho 

Cipreste (Cupressaceae) Dezembro a Março 

Chenopódio (Chenopodium) Abril a Outubro 

Gramíneas Março a Junho. 

Oliveira (Oleaceae) Maio a Junho (finais da Primavera) 

Parietária (Urticaceae) Abril e Maio, e Setembro e Outubro 

Pinheiro / Cedro (Pinaceae) Março a Maio 

Plantago Março a Junho 

Plátano (Platanaceae) Março e Abril 
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O mecanismo fisiopatológico da RA é mediado pela IgE que prevê uma fase de 

sensibilização e um contacto repetido com o alergénio que desencadeia os sintomas. O 

aglomerado de células inflamatórias, e os seus mediadores, juntamente com as 

mudanças vasomotoras locais, são aspetos que afetam a obstrução nasal [43]. 

3.2.2 Sinais e Sintomas 

Os sinais e sintomas mais característicos da RA incluem: 

 Obstrução nasal;  

 Voz nasalada; 

 Gotejamento pós- nasal; 

 Espirros;  

 Prurido nasal e ocular;  

 Comichão na garganta;  

 Olheiras crónicas, olhos vermelhos; 

 Respiração oral; 

 

. A RA ocorre caracteristicamente em três fases: sensibilização, reação de fase 

precoce e reação de fase tardia. A reação de fase inicial começa poucos minutos depois 

de uma pessoa sensibilizada tornar-se exposta a um antígeno e produzir os primeiros 

sintomas de RA, incluindo espirros, prurido e comichão. Na reação de fase tardia, os 

primeiros sintomas mudam para congestão nasal e obstrução. Quando um alergénio está 

presente durante todo o ano, os sintomas predominantes incluem gotejamento pós nasal, 

congestão nasal persistente e sono de má qualidade [44]. Os sintomas são reversíveis 

naturalmente ou com tratamento [37]. 

3.2.3 Classificação Clínica 

A RA, conforme as guidelines do grupo Rinite Alérgica e seu Impacto sobre a Asma 

(ARIA) [45] é classificada tendo em conta a duração e gravidade dos sintomas. 
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3.2.4 Tratamento Farmacológico 

O tratamento da RA deve começar por estratégias que evitem o contato com os 

alergénios. No entanto, na maioria dos casos isto não é suficiente sendo necessário 

tratamento farmacológico para aliviar e prevenir os sintomas. 

Os medicamentos usados nesta patologia são habitualmente administrados via 

intranasal ou oral [46]. A higiene nasal usando soluções salinas é essencial no 

tratamento da RA, uma vez que reduz os mediadores inflamatórios (histamina, 

prostaglandinas, interleucinnas) nas secreções nasais [47]. Assim, humidificam a mucosa 

e ajudam na eliminação das secreções, conferindo um alívio passageiro da obstrução 

nasal. Os doentes podem usá-las antes de aplicar sprays contendo medicamentos para 

obter um melhor efeito da medicação [43].  

Os descongestionantes nasais têm um ação rápida (5-10 minutos) no alívio dos 

sintomas, pois causam vasoconstrição e diminuição da congestão nasal. A fenilefrina, 

substância simpaticomimética atua sobre os recetores ɑ, causando o efeito vasoconstritor 

[48]. O uso de descongestionantes nasais não deve ser superior a 3 dias consecutivos, 

uma vez que produzem dependência [44].  

O tratamento farmacológico inclui também o uso de anti-histamínicos que são 

eficientes nos espirros, prurido e corrimento nasal. No entanto a eficácia na congestão 

nasal é menor que a dos descongestionantes. Os anti-histamínicos de 1ª geração como a 

hidroxizina, fenotiazina, têm ação sedativa uma vez que atravessam a barreira 

hematoencefálica. Por este motivo devem ser preferidos os anti-histamínicos de 2ª 

geração, pois a penetração no sistema nervoso central é menor e têm um efeito mais 

prolongado. A loratadina, cetirizina e desloratadina são exemplos de anti-histamínicos 

não sedativos, e são a escolha preferencial dada a sua relação benéfica entre eficácia e 

segurança [41,44]. 

Persistente

sintomas

≥ 4 dias na semana

≥ 4 semanas

Intermitente

sintomas

< 4 dias

ou < 4 semanas

Moderada/Grave ( 1 ou mais itens)

sono anormal

interferência com atividades diárias

dificuldades na escola e no trabalho

sintomas incomodativos

Leve

sono normal

atividades diárias, desportivas

e de lazer normais

sem sintomas incomodativos

Figura 1 Classificação da Rinite Alérgica 
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Os corticóides tópicos exercem a sua ação reduzindo a inflamação da mucosa nasal. 

Estes são os mais eficazes no alívio da obstrução nasal, sendo recomendados para 

estados moderados a graves. Os efeitos sistémicos destes fármacos não são muito 

relevantes uma vez que a sua biodisponibilidade sistémica é extremamente baixa [41]. O 

furoato de mometasona e propionato de fluticasona têm sido extensivamente estudados 

em crianças, e não existem efeitos adversos detetados sobre os níveis de cortisol, o eixo 

hipotálamo-pituitária-suprarenal ou de crescimento ao longo de 1 ano [49,50]. 

3.3 Asma Alérgica 

3.3.1 Introdução 

Nos países industrializados, a asma é a doença respiratória crónica mais comum, e 

também a mais frequente em crianças. Em todo o mundo estima-se que existam mais de 

300 milhões de pessoas que sofrem desta patologia, sendo que a asma alérgica é o tipo 

de asma mais comum [45]. Esta doença afeta cerca de 1 milhão de Portugueses 

(Inquérito Nacional de Prevalência da Asma) e estima-se que somente 57% dos 

asmáticos tenham a sua doença controlada [51]. 

A asma é uma patologia caracterizada por uma inflamação crónica das vias aéreas 

inferiores. Os alergénios são estímulos que causam o aparecimento de mediadores 

inflamatórios que afetam a secreção de muco. A reacção alérgica desencadeada dificulta 

a passagem de ar para os pulmões devido à inflamação dos brônquios. Os sintomas 

caracterizam-se por obstrução das vias aéreas de grau variável, edema, inflamação e 

hiperreatividade brônquica [45,52]. 

O risco para desenvolvimento desta patologia é multifatorial podendo dever-se a 

fatores individuais (genéticos) e fatores do meio ambiente (clima, poluição ambiental, 

infeções) [52,53]. 

3.3.2 Sintomas 

O conjunto de sintomas característicos da asma envolve: pieira, falta de ar, aperto no 

peito, tosse, e fadiga [54]. O aparecimento dos sintomas dá-se especialmente durante a 

noite e início da manhã. Estes podem variar ao longo do tempo e em intensidade. Estas 

variações são muitas vezes desencadeadas por fatores como exercício, alergénios ou 

exposição a irritantes, humidade, mudanças de tempo ou infeção respiratória [52,53]. 

3.3.3 Classificação Clínica 

A severidade dos sintomas permite classificar a asma nos seguintes graus [54]: 

 Grau 1 - Asma intermitente: os sintomas surgem duas ou três vezes por mês.  
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 Grau 2 - Asma persistente ligeira: os sintomas surgem uma ou mais vezes por 

semana 

 Grau 3 - Asma persistentes moderada: os sintomas manifestam-se quase 

todos os dias 

 Grau 4 - Asma persistente grave: os sintomas são permanentes.  

 

3.3.4 Tratamento Farmacológico 

Adotar medidas preventivas, é um tratamento não farmacológico que possibilita 

evitar crises de asma. Estas dizem respeito aos fatores provocadores dos sintomas 

como os alergénios (ácaros, pólenes, fungos, pêlo de animais domésticos). A 

aspirina® e os -bloqueadores são medicamentos que comprovadamente causam 

crises asmáticas e por isso não devem ser administrados a quem sofre de asma [52]. 

No que diz respeito aos medicamentos para tratamento da asma, estes podem 

ser divididos em duas categorias como indicado na tabela 3: 

 

Tabela 3: Tratamento Farmacológico da Asma 

Alívio Controlo 

Agonistas β2 ação curta (ex: 

salbutamol) 

 

Corticosteróides inalados + agonistas 

β2 longa ação (ex: budenosida + 

formoterol) 

Anticolinérgicos (ex: Brometo de 

ipratrópio) 

Antileucotrienos (ex: 

Montelucaste) 

 Anti-IgE (Omalizumab) 

 

Os medicamentos usados no controlo pretendem obter um tratamento de 

manutenção regular. Assim estes reduzem a inflamação das vias aéreas, controlam os 

sintomas e reduzem riscos futuros, como exacerbações e declínio da função 

pulmonar. Em caso de agravamento da asma e de exacerbações, existem 

medicamentos para alívio dos sintomas com ação rápida. Estes são indicados também 

para a prevenção de curto prazo da broncoconstrição induzida pelo exercício. A 

redução e, idealmente, eliminação da necessidade de um tratamento de alívio é ao 

mesmo tempo um objetivo importante no controlo da asma e uma medida do sucesso 

no seu tratamento.  

No que diz respeito à via de administração dos medicamentos, pode ser por via 

inalatória, ou sistémica (oral ou parentérica). A via inalatória é vantajosa porque 
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permite obter uma maior concentração do medicamento nas vias aéreas com menos 

reações adversas [52]. 

Os corticóides inalados são fármacos anti-inflamatórios de primeira linha [51] que 

melhoram a função pulmonar, uma vez que o controlo da inflamação das vias aéreas 

permite diminuir a hiperreactividade brônquica. Estes medicamentos permitem uma 

melhoria na qualidade de vida dos doentes pois diminuem a frequência e a gravidade 

das crises de asma. Além disso o risco de efeitos adversos é baixo comparada com a 

sua eficácia [52]. Os agonistas β2 de ação longa são broncodilatadores uma vez que 

provocam o relaxamento do músculo liso das vias aéreas através da estimulação dos 

recetores β2 adrenérgicos. O seu uso não é aconselhado em monoterapia pelo que 

existem nos mercado formulações em que estão associados a corticóides. Outro 

grupo de fármacos utilizados no tratamento de controlo são os inibidores da síntese de 

leucotrienos (antileucotrienos), como o montelucaste que pode inibir por este 

mecanismo a broncoconstrição e secreção de muco [52,55]. Em Portugal o 

omalizumab é o único fármaco anti-IgE comercializado. Este é um anticorpo 

monoclonal que se liga seletivamente à IgE humana limitando desta forma o número 

de IgE livre disponível para provocar a reação alérgica [56].  

No que diz respeito aos medicamentos usados para alívio de crises e 

exacerbações, os agonistas β2 de ação curta, como o salbutamol, são utilizados para 

prevenir o broncoespasmo induzido pelo exercício e crises de asma. A sua ação 

broncodilatadora é causada pelo relaxamento do músculo liso dos brônquios [57]. O 

brometo de ipratrópio é um fármaco com propriedades anticolinérgicas 

(parassimpaticolíticas) no músculo liso brônquico, o que impede a broncoconstrição. 

[53]. 

3.4 CARAT 

Segundo dados da SPAIC, em Portugal 25% da população sofre de RA, e 10% tem 

asma. Outro dado relevante fortalece a falta de tratamento: 40% das pessoas que sofrem 

de RA podem vir a desenvolver asma [58]. A RA e a asma são patologias inflamatórias 

crónicas das vias aéreas que na maioria dos casos coexistem. Assim a ideia de “uma via 

aérea, uma doença” está presente nas recomendações do ARIA [59]. 

O CARAT (Anexo XIII) é o primeiro questionário que permite avaliar ambas as 

doenças concomitantemente. Este é composto por 10 questões que abordam sintomas 

das vias aéreas superiores e inferiores, a interferência no sono, a limitação de atividades, 

e a necessidade de aumentar a medicação durante um período de quatro semanas. As 

respostas são classificadas numa escala de quatro pontos, com uma pontuação total 
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possível que varia de 0 (controlo mínimo) a 30 (máximo controlo). Além disso, as 

respostas às perguntas individuais podem ser usados para identificar os problemas 

específicos de um doente (por exemplo, sintomas noturnos ou o uso excessivo de 

medicação de alívio). O CARAT também atende a demanda de ser uma ferramenta 

simples, viável e aceitável para avaliar a asma e / ou rinite. Atualmente, CARAT pode ser 

usado para avaliar o controlo da doença em adultos com um diagnóstico prévio de asma 

e rinite numa variedade de configurações e circunstâncias. Estas incluem consultas de 

acompanhamento, consultas de enfermagem, serviços de farmácia e automonitorização 

dos doentes [59,60]. Atualmente o CARAT está validado apenas para utilização em 

adultos, no entanto já existem artigos publicados com o estudo da sua adaptação em 

crianças menores de 12 anos [61]. 

3.5 Dermatite Atópica (Eczema) 

3.5.1 Introdução 

A Dermatite Atópica (DA) é uma doença crónica inflamatória da pele geralmente 

associada a pele seca e vermelhidão, prurido e exsudação. Esta condição afeta 10-20% 

de todas as crianças e 1-3% dos adultos nos países industrializados e tem um  impacto 

significativo na qualidade de vida dos doentes [62,63]. Em Portugal esta é também uma 

doença frequente afetando mais de um milhão de portugueses. A prevalência da DA é 

maior na infância, no entanto em 2/3 dos casos os eczemas de infância “desaparecem” 

antes dos 11 anos [64]. 

A DA é caracterizada por anormalidades na barreira cutânea e desregulação do 

sistema imunitário. Uma alteração na síntese de lipídios, hidratação reduzida, diminuição 

da diferenciação epidérmica e infiltração de células T têm sido descritas como 

características da pele de doentes com DA [65]. Embora o papel exato da 

hipersensibilidade na DA não ser completamente compreendido, sabe-se que o contato 

com um alergénio pode conduzir a um agravamento da condição, e, por outro lado, que a 

aplicação de um regime que evita o alergénio pode levar à sua melhoria. Dois tipos 

diferentes de reações de hipersensibilidade podem desempenhar um papel na 

patogénese da DA: a primeira imediata, específica para o alergénio e mediada pela IgE, e 

a segunda retardada, específica para o alérgeno, e mediada por células T [66]. A 

inflamação da pele é um problema crónico, no entanto nem sempre se vê e sente. 

Existem fatores desencadeastes que podem agravar a DA. Irritantes como a lã, fibras 

sintéticas, sabões e detergentes, as alterações do clima, infeções (sobretudo bactérias 

estafilocócicas), stress, ansiedade, poluição, tabaco e alergias são exemplos de fatores 
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que podem causar o aparecimento de lesões. No que diz respeito às alergias estas 

podem ser causadas por aeroalergénios dos quais fazem parte os ácaros, pólenes, pêlo 

de animais e fungos. Os ácaros do pó são a principal causa de alergia nos doentes com 

eczema. Além destes existem também os alergénios alimentares (leite de vaca, ovo, 

trigo, soja, peixe, frutos secos e amendoins) e os alergénios de contato (metais, 

perfumes, produtos cosméticos e medicamentos) [67]. 

O impacto da DA na qualidade de vida é bem documentado. Perturbações no sono, 

devido ao prurido são comuns incluindo dificuldade com o início do sono, despertares 

frequentes, e redução da eficiência do sono [68]. 

3.5.2 Eczema na Criança 

A primeira manifestação de doença alérgica nas crianças normalmente é o eczema. 

Nesta faixa etária predominam lesões de eczema agudo: manchas vermelhas secas e 

ásperas, com relevo e que podem ter pequenas bolhas de líquido. Até aos 2 anos de 

idade o eczema atinge o rosto, sobretudo as bochechas e atrás das orelhas. Nas 

crianças mais velhas e até à adolescência o eczema localiza-se sobretudo nas dobras da 

pele como a frente dos cotovelos e atrás dos joelhos [64,67]. 

Apesar de na generalidade as crianças evidenciarem uma melhoria do eczema com a 

idade, estima-se que em 25% dos casos os sintomas persistam na idade adulta. Os 

fatores de risco envolvidas nesta situação são o início dos sintomas no primeiro ano de 

vida, eczema mais grave, presença de outras doenças alérgicas (RA, asma alérgica, 

alergia alimentar), e ter outros familiares com eczema [67]. A perda do sono e 

desconforto devido ao prurido são sintomas comuns que podem mediar um risco maior 

de problemas de atenção em crianças com eczema. Além disso, as crianças podem 

experimentar a autoconsciência sobre a aparência física, bem como o stress associado à 

natureza crónica da doença [68]. 

3.5.3 Eczema no Adulto 

O eczema pode aparecer em qualquer idade, e nos adultos tende a ser mais grave. 

Nos adultos o eczema caracteriza-se sobretudo por pele seca e mais espessa, típica de 

eczema crónico, que descama e pode formar “fendas”. A localização das lesões é 

variável, no entanto o mais comum é o eczema da face e pescoço, mãos e pés. O 

envolvimento das pálpebras é também frequente e além disto, muito doentes continuam a 

apresentar lesões atrás dos joelhos e à frente dos cotovelos como nas crianças [67]. 

3.5.4 Tratamento 

Os objetivos principais do tratamento do eczema são restabelecer a integridade da 

barreira cutânea, manter uma boa hidratação da pele, controlar a inflamação e aliviar a 
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comichão. O controlo destas variáveis permite melhorar a qualidade de vida dos doentes. 

Evitar os fatores de agravamento é uma medida importante [64,67].  

A hidratação cutânea permite combater a secura e a perda de água através da pele, 

por isso na composição destes produtos estão presentes substâncias com diferentes 

propriedades, nomeadamente: emolientes (glicol e gliceril) que lubrificam e suavizam a 

pele, conservando um normal teor hídrico; humectantes (glicerol, ureia, ácido láctico) que 

permitem atrair e reter a água na pele; produtos oclusivos (vaselina, dimeticone, óleo 

mineral) que formam uma camada que retarda a evaporação de água  [67]. 

Os corticóides tópicos são potentes inflamatórios usados no tratamento farmacológico. 

Estes diminuem os sinais agudos e crónicos do eczema e também o prurido. 

Normalmente são usados quando as lesões não melhoram com uso regular de 

hidratantes, no entanto podem ser usados tanto na doença ativa como em profilaxia. Os 

cremes e pomadas com cortisona são razoavelmente seguros, uma vez que a dose 

absorvida pela pele é muito inferior às doses dos comprimidos. Os riscos associados a 

estes medicamentos são: atrofia da pele, púrpura, dilatação dos vasos capilares, estrias, 

hipertricose, acne e rosácea [67]. Estas complicações são mais frequentes com a 

utilização contínua e prolongada em grandes extensões da pele, mas os efeitos adversos 

desaparecem depois de parar o tratamento. O uso destes cremes recomenda-se 

normalmente duas vezes ao dia em episódios agudos. Em casos graves e prolongados 

pode ser útil manter uma aplicação pró ativa de prevenção com aplicações de 1 a 3 

vezes por semana durante algumas semanas nos sítios afetados mesmo que 

aparentemente não haja lesão, pois esta modalidade é segura e diminui o risco de 

recaída [67,69,70]. A hidrocortisona a 1% é o corticóide mais fraco e o mais adequado 

para zonas sensíveis como a face, pele de bebé, zona da fralda [69] A fluticasona e a 

mometasona são fármacos mais potentes [67] que permitem obter resultados mais 

rápidos, mas não devem ser utilizados em tratamentos prolongados [70]. 

Os inibidores da calcineurina tópicos são uma classe diferente de anti-inflamatórios, 

que constituem um tratamento de segunda linha no tratamento da DA para evitar  

recidivas e/ou manutenção do tratamento em doentes que não respondem às 

terapêuticas convencionais como os corticóides tópicos [71,72]. O tacrolimus e o 

pimecrolímus os dois fármacos deste grupo e em fase aguda são aplicados duas vezes 

por dia [67]. O pimecrolímus é um anti-inflamatório lipofílico, e um inibidor celular seletivo 

da produção e libertação de citoquinas pró-inflamatórias [72]. Estes fármacos são 

seguros e não causam atrofia da pele, nem purpura ou dilatação dos vasos capilares 

como os corticóides tópicos [67]. 

A utilização de antibióticos e antifúngicos de aplicação na pele ou por via oral, em 

fases de infeção por bactérias e fungos, constantes nestes doentes pode estar indicada. 



 
 

39 
 

Em casos bastantes especiais ou de muita gravidade existem outros tratamentos com 

medicamentos sistémicos (imunomoduladores, corticóides orais) [64]. 

3.5.5 PO-SCORAD 

A European Task Force on Atopic Dermatitis desenvolveu o SCORing Atopic 

Dermatitis, de forma a avaliar a gravidade da doença e proporcionar uma melhor gestão 

dos doentes, com DA. Este método é útil para avaliar a eficácia de um tratamento num 

determinado ponto do tempo. No entanto, uma característica da DA é o seu curso 

desigual com exacerbações e remissões induzindo variações clínicas entre as duas 

consultas. Por conseguinte, a avaliação periódica por um médico é insuficiente para 

avaliar o curso da doença ou a eficácia do tratamento. Assim surgiu o SCORAD orientado 

para o doente, PO-SCORAD (Anexo XIV) que usa basicamente os mesmos critérios que 

o SCORAD, caracterizado como um documento ilustrado adaptado para doentes e que 

avalia o estado da DA durante os últimos 3 dias [63]. Num estudo piloto, o PO-SCORAD 

mostrou ser simples de entender, rápido e fácil de usar pelos doentes e os seus 

familiares [73]. O PO-SCORAD permite obter uma pontuação avaliando a extensão da 

dermatite (zonas afetadas), a intensidade da pele seca fora das áreas de dermatite, a 

intensidade dos sintomas nas áreas afetadas pelo eczema e a intensidade dos distúrbios 

ligados à dermatite (especialmente a coceira e as perturbações do sono) [63]. 

3.6 Imunoterapia 

A imunoterapia com alergénios é uma forma de tratamento que compreende a 

administração em intervalos regulares de doses crescentes (fase de indução) seguida de 

doses constantes (fase de manutenção) de um extrato alergénio por um período de 3 a 5 

anos [74]. A imunoterapia específica é útil quando as doenças alérgicas são originadas 

por alergénios aos quais o doente é comprovadamente alérgico. Este tratamento permite 

modular a resposta imunológica mediada pela IgE e as “vacinas” podem ser 

administradas por via subcutânea ou sublingual [74,75]. Assim a imunoterapia pode ser 

benéfica no doente alérgico com confirmada responsabilização do alergénio que provoca 

a reação alérgica [64,67]. 

3.7  Como evitar as alergias? 

As medidas de controlo ambiental são aplicadas no controlo de doenças alérgicas 

como a RA e asma alérgica, mas também revelam melhorias dos sintomas cutâneos nos 

doentes com DA [52,54]. Entre os aeroalergénios, os mais importantes são os ácaros do 

pó (sobretudo nas épocas mais húmidas do ano) e os pólenes (na Primavera).  
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Em relação aos ácaros as medidas mais importantes implicam [54,76]: 

 Lavar a roupa da cama a 60ºC; 

 Evitar objetos que acumulem pó, como peluches ou livros, sobretudo nos 

quartos; 

 Limpar o pó com um pano húmido (para não criar nuvem de pó); 

 Aspirar a casa semanalmente (aspiradores com filtro HEPA são mais eficazes 

e não são mais caros); 

 Colocar coberturas anti-ácaros nos colchões e almofadas; 

 Controlar a humidade relativa em valor inferior a 50% (uso de 

desumificadores). 

Para evitar os pólenes é importante [54,76]: 

 Cuidado com as atividades ao ar livre, sobretudo nos dias mais quentes e 

ventosos da Primavera (consultar boletim polínico em www.spaic.pt); 

 Não esquecer os óculos de sol (protecção de olhos e pálpebras); 

 Se andar de mota, usar sempre capacete integral e no carro evitar abrir 

janelas; 

 Para arejar a casa evitar abrir as janelas durante o dia. 

Nos doentes alérgicos a animais estes não devem frequentar os quartos, deve-se 

aumentar a ventilação e pode ser necessário que estes sejam removidos da habitação. 

O fumo do tabaco aumenta o risco de aparecimento de asma e outras doenças 

alérgicas, pelo que deve ser evitado [76]. 

Para quem sofre de eczema, deve preferir-se a roupa de algodão, evitando a roupa de 

lã e fibras sintéticas. Cortar as etiquetas e lavar as roupas antes da primeira utilização 

são também medidas importantes [67]. 

Apesar de o banho ser importante para hidratar a pele e remover crostas, irritantes e 

alergénios, a água evapora-se rapidamente e pode deixar a pele seca. Assim é preferível 

um duche rápido de 5 a 10 minutos com água morna. Os produtos de higiene devem ser 

hipoalérgicos, de baixo pH ou neutro e sem fragâncias. No que diz respeito ao desporto, 

a transpiração aumenta o prurido, as atividades lúdicas sem atividade física intensa são 

mais aconselhadas. Evitar o contacto cutâneo com químicos, tintas e plasticinas [67]. 

3.8 Porque estão as alergias a aumentar? 

A prevalência de doenças alérgicas tem aumentado durante as últimas décadas, 

principalmente nos países ocidentais. O rápido aumento da prevalência destas patologias 

desde os anos 60 não pode ser explicado somente por fatores genéticos [77]. A rápida 

urbanização e industrialização aumentaram a exposição da população à poluição do ar, 
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assim, a maioria dos estudos epidemiológicos concentram-se em possíveis ligações entre 

poluição do ar e as doenças respiratórias [78,79].  

Um crescente número de evidências mostra que a poluição química do ar pode 

interagir com alérgénios aumentando o risco de sensibilização atópica e exacerbação dos 

sintomas em indivíduos sensibilizados [80].  

Além deste fato uma série de estudos epidemiológicos têm sugerido que o aumento 

da prevalência das doenças alérgicas que tem ocorrido ao longo das últimas décadas é 

atribuível a uma carga microbiana reduzida durante a infância, como consequência do 

estilo de vida ocidentalizado (a “hipótese da higiene”) [36]. A SPAIC refere também que a 

diminuição das infeções na primeira infância, pelo seu melhor controlo (vacinação, 

antibióticos) e melhores condições sanitárias, poderá fazer com que o sistema 

imunológico, menos ocupado com os micróbios e parasitas, se volte para os alergénios 

ambientais, que à partida, seriam inofensivos para o indivíduo [67]. 

3.9  Resultados 

No workshop sobre alergias os utentes tiveram a oportunidade de auto preencher em 

papel ou através de uma aplicação para tablet (Anexo XV) os seus questionários. A 

pontuação obtida está registada na tabela. Os dados colhidos dos utentes foram 

registados numa ficha de participação (Anexo XVI). 

 

Tabela 4: Resultados dos Testes de Controlo 

Caso Sexo Idade Patologias Antecedentes 

Familiares 

Medicação Habitual CARAT PO-

SCORAD (%) 

1 M 3 DA Não Cremes Hidratantes -- 29,9 

2 F 7 DA 

Asma 

Sim Cremes Hidratantes 

Ventilan® + Atrovent 

®(crises) 

28 15,9 

3 M 43 RA Não Cetirizina 

Actifed® 

26 -- 

4 F 49 RA Não Anti-histamínicos 17 -- 

5 F 62 DA Não Cremes Hidratantes 

Corticóides tópicos 

-- 30 

6 M 74 RA 

Asma 

Não Rosilan® Atrovent® 

Formoterol 

22 -- 
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 Os resultados de PO-SCORAD nas duas crianças é baixo, uma vez que as áreas 

afetadas eram pouco extensas e o único sinal da DA era pele seca. No caso 1, um 

menino de 3 anos com DA o pai refere que tem verificado melhorias com o crescimento e 

as exacerbações da doença têm sido cada vez menos. O caso 2 correspondente a uma 

menina de 7 anos, que menciona apenas queixas pontuais de pele seca e algum prurido. 

No caso 5, uma senhora com 62 anos o eczema está controlado, mas no dia do teste 

apresentava pele bastante seca, o que a incomodava. 

Um controlo da Asma e Rinite Alérgica corresponde a uma pontuação superior a 24 no 

CARAT, o que revela que apenas no caso 3, a RA está controlada. No caso 6 a asma e 

RA não estão controladas, e o utente diz recorrer com frequência a medicação de alívio.  

3.10 Considerações Finais 

A realização e exposição do folheto informativo sobre as alergias valorizou-me 

enquanto futura farmacêutica, alertando-me acerca de determinados sintomas e cuidados 

a prestar ao utente. O workshop permitiu-me ter uma ação mais interventiva perante os 

utentes da AMF que sofrem destas patologias, ajudando-os no controlo das suas 

doenças para que estes possam antecipar/atenuar futuramente algumas crises.  
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“Ser empreendedor é executar os sonhos mesmo que haja riscos. É enfrentar os 

problemas mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos 

mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de 

que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, 

mas construir uma história. Ser empreendedor não é esperar a felicidade 

acontecer, mas conquistá-la.” 

 

Augusto Cury 
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Anexo IV Ficha de Avaliação, Diagnóstico e Aconselhamento dos participantes 
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Anexo V Tabelas dos Valores de Referência 

 

 

 

 

Classificação IMC (Kg/M2) Risco de 

Comorbilidades 

Baixo peso <18,5 Baixo  

Variação normal 18,5-24,9 Médio 

Excesso de Peso 25.0-29.9 Aumentado 

Obesidade Classe I 30.0-34.9 Moderado 

Obesidade Classe II 35-39.9 Grave 

Obesidade Classe III 40.0 Muito Grave 

 

 

 

 

 

 

 

Circunferência da Cintura (cm) 

Risco de Complicações metabólicas Homem Mulher 

Aumentado 94 80 

Muito Aumentado 102 88 
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Anexo VI Aula de Fitness 

 

 

Anexo VII Poster criado para promover a atividade realizada por mim no dia 7 de Abril. 
Promove igualmente um aconselhamento sobre o tema emagrecimento desenvolvido 
pela estagiária Juliana Teixeira. 
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Anexo VIII Monitorização dos Parâmetros Antropométricos e Bioquímicos. 
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Anexo IX Classificação da Celulite 
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Anexo X Folheto Informativo sobre as Alergias 
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Anexo XI Poster Publicitário colocado na AMF 
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Anexo XII Algoritmo clínico para Avaliação da Doença Alérgica 
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Anexo XIII CARAT 
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Anexo XIV PO-SCORAD 
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Introdução 

O estágio assume-se como um ponto fulcral na conclusão do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas que permite consolidar todos os conhecimentos adquiridos 

nesse mesmo curso e, ao mesmo tempo, possibilita um primeiro contacto com a 

realidade profissional para a qual somos preparados durante cinco anos. Neste contexto, 

foi-nos proporcionada a hipótese de realizar um estágio em âmbito hospitalar. 

Em primeiro lugar, desde cedo durante a nossa formação percebemos que as 

atividades realizadas por um farmacêutico clínico suscitavam interesse. Por outro lado, 

consideramos que, em farmácia hospitalar, poderíamos aprofundar outros saberes 

auferidos ao longo da instrução académica que a farmácia comunitária não permitia. 

Finalmente, não podemos deixar de ter em conta o contexto socioeconómico em que 

vivemos neste momento, perspetivando que esta experiência nos poderia abrir 

horizontes, assim como valorizar-nos enquanto profissionais e pessoa.  

O nosso estágio curricular em farmácia hospitalar realizou-se no Hospital de Braga, no 

período compreendido entre maio e junho de 2015, sob a orientação da Dr.ª Sara 

Barroso e, Diretora dos Serviços Farmacêuticos, Dr.ª Ana Plácido que, em conjunto com 

toda uma equipa excecional de farmacêuticos e técnicos, nos deu a conhecer a profissão 

de Farmacêutico Hospitalar e permitiu desenvolver competências neste âmbito. 

No início do estágio foi-nos apresentado um plano dividido por semanas (Anexo I), 

para que pudéssemos compreender o funcionamento de cada área e todas as tarefas 

inerentes à prática farmacêutica. 

O presente relatório descreve o funcionamento geral dos serviços farmacêuticos, bem 

como as atividades que consideramos mais relevantes em cada sector. 
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1 Hospital de Braga 

O Hospital de Braga (HB) abriu portas em maio de 2011, vindo substituir o antigo 

Hospital de S. Marcos. O HB é uma estrutura arquitetonicamente moderna, construída 

para uma perfeita articulação entre as diferentes funcionalidades, sempre na perspetiva 

de uma maior qualidade de serviço e conveniência para o utente. Esta é uma unidade 

hospitalar integrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito de uma parceria 

público-privada celebrada através de um contrato de gestão assinado pela Administração 

Regional de Saúde do Norte, em representação do Ministério da Saúde, e a Sociedade 

Escala Braga. 

O HB tem como área de influência os distritos de Braga e de Viana do Castelo, 

servindo como Hospital de primeira linha para os conselhos de Braga, Amares, Póvoa de 

Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde e como Hospital de Segunda 

Linha para a área remanescente daqueles dois distritos. As novas instalações conciliam 

unidades de assistência médica, investigação e ensino universitário de excelência [1]. 

 

2 Serviços Farmacêuticos do Hospital de 
Braga 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) são departamentos com autonomia técnica e 

científica, sujeitos à orientação geral dos Órgãos de Administração dos Hospitais, perante 

os quais respondem pelos resultados do seu exercício. A direção dos SF é 

obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar. 

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. 

São responsabilidades dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares: 

 A gestão (seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) do medicamento; 

 A gestão de outros produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, reagentes, 

etc.); 

 São os principais responsáveis pela implementação e monitorização da política 

de medicamentos, definida no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT); 
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 A gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para a 

sua administração, bem como os demais medicamentos já autorizados, 

eventualmente necessários ou complementares à realização dos ensaios; 

 A gestão da segunda maior rubrica do orçamento dos hospitais. 

São funções dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares: 

 A seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos; 

 O aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos 

experimentais e os dispositivos utilizados para a sua administração, bem como 

os demais medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou 

complementares à realização dos ensaios clínicos; 

 A produção de medicamentos; 

 A análise de matérias-primas e produtos acabados; 

 A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde; 

 A participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infecção 

Hospitalar, Higiene e outras); 

 A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de 

Cuidados Farmacêuticos; 

 A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 A participação nos Ensaios Clínicos; 

 A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação; 

 A Informação de Medicamentos; 

 O desenvolvimento de ações de formação [2]. 

2.1 Organização dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de 

Braga 

2.1.1 Localização e Espaço Físico 

Os SF desempenham funções no Piso -1 do HB e no Piso 0 onde se localiza a 

Farmácia de Ambulatório (FA). Os SF dispõem ainda de uma porta para o exterior do 

edifício utilizada para cargas e descargas de produtos. 

A FA dispõe de um gabinete de atendimento e aconselhamento farmacêutico ao 

doente, uma receção administrativa, um armazém e uma sala de espera para os utentes.  

As zonas de atividade dos SF no Piso -1 (Figura 1) incluem as seguintes áreas: 

a) Receção: com espaço e balcão para receção, abertura e conferência de 

encomendas; secretariado dos assistentes técnicos; 
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b) Armazéns: de grandes volumes (paletes) de antisséticos e desinfetantes, de 

inflamáveis, de estupefacientes e psicotrópicos e hemoderivados, de produtos 

para nutrição, de citotóxicos, de gases medicinais (exterior aos SF), de 

medicamentos de ensaio clínico, de materiais de penso, medicamentos de 

anestesia e produtos de uso oftálmico; 

c) Produção: laboratório para manipulação de citotóxicos, laboratório para 

manipulação de produtos não estéreis e laboratório para manipulação de 

produtos estéreis (este último ainda não se encontra em funcionamento); 

d) Salas de apoio à distribuição de medicamentos: sala de preparação de 

medicamentos para distribuição clássica, zona de distribuição individual diária 

em dose unitária; mesas identificadas por piso para colocação dos 

medicamentos a entregar aos SC; 

e) Áreas de ensaios clínicos: sala de armazenamento de medicamentos em 

ensaio clínico e arquivo da sua documentação; sala de armazenamento de 

material a devolver aos laboratórios responsáveis; 

f) Gabinetes: Gabinete da Direção dos Serviços Farmacêuticos, Gabinete 

Farmacêutico 1, Gabinete Farmacêutico 2 e Gabinete Farmacêutico 3; 

g) Biblioteca ou sala de reuniões; 

h) Vestiários feminino e masculino; 

i) Casas de banho feminino e masculino; 

j) Outras salas: sala de quarentena, sala de produtos de frio e sala de pausa. 
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Figura 1 Planta dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga. 

2.1.2 Horário de Funcionamento 

Os SF apresentam um horário de funcionamento, horário de atendimento a doentes 

em regime de ambulatório e um horário de prevenção. Os SF funcionam de segunda a 

sexta-feira, das 8 às 20 horas. Das 8 às 17 horas é feito o atendimento dos doentes em 

regime ambulatório. Os SF asseguram o Serviço de Prevenção em regime de prevenção 

de segunda a sexta-feira, entre as 20 e as 8 horas, e ainda ao fim-de-semana, entre as 

20 horas de sexta-feira e as 8 horas de segunda-feira, e feriados, 24horas. O serviço de 

prevenção é assegurado por um farmacêutico em regime rotativo, antecipadamente 

determinado e comunicado ao Chefe de Equipa de Urgência. 
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2.1.3 Recursos Humanos 

Os SF são compostos pela Direção de Serviço, um farmacêutico com especialidade 

em Farmácia Hospitalar, assegurada pela Doutora Ana Plácido. A restante equipa é 

formada por farmacêuticos ou técnicos superiores de saúde, técnicos de diagnóstico e 

terapêutica (TDT), assistentes técnicos (AT) e auxiliares operacionais (AO) (Figura 2). 

 

Figura 2 Recursos Humanos dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga. 

De uma forma geral, os farmacêuticos hospitalares têm como responsabilidades a 

gestão do circuito do medicamento, a implementação e monitorização da política do 

medicamento, a produção de medicamentos, a participação em comissões técnicas, a 

intervenção na farmacovigilância, a prestação de cuidados farmacêuticos e a participação 

em ensaios clínicos, entre outras. 

Compete aos TDT a distribuição de medicamentos em dose unitária, a reembalagem 

de medicamentos e a preparação de formas magistrais que não contenham substâncias 

estupefacientes sob a supervisão de um farmacêutico.  
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Aos AT compete a emissão de encomendas, o contacto com fornecedores, o envio de 

notas de encomenda aos fornecedores, o secretariado de apoio à direção, a requisição e 

gestão de stock de material de laboratório, entre outras.  

Aos AO compete, entre outras atividades, a receção de encomendas, o 

armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, a desblisteragem de 

formas farmacêuticas orais sólidas, o transporte de medicamentos para os serviços 

clínicos (SC) do Hospital e a limpeza do material e do serviço [3]. 

2.1.4 Sistema Informático 

O sistema informático utilizado no HB é o GLINTT HS que possibilita a interação entre 

os vários profissionais de saúde e o correto e harmonioso funcionamento dos serviços 

prestados aos doentes. Fazem parte deste sistema dois programas: o Aplicações de 

Saúde, que permite a gestão da produção, da prescrição, do stock, das encomendas e 

da distribuição dos medicamentos aos SC; e o Soluções Clínicas, o qual permite o registo 

da história clínica dos doentes, incluindo respetivas consultas, atos cirúrgicos e meios 

complementares de diagnóstico. É ainda utilizado o SAP (System Administrations 

Products) como programa informático que apoia a gestão dos pedidos de medicamentos. 

2.2 Gestão dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares, que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em 

perfeitas condições aos doentes do hospital [2]. Este processo engloba um conjunto de 

procedimentos que se dispõe a acautelar um fornecimento de todos os medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos de modo atempado e apropriado ao 

doente, evitar ruturas de produtos, assegurar stocks normalizados (nos SF e SC), garantir 

armazéns organizados, manter processos simplificados e normalizados de receção, 

arrumação e picking, monitorizar indicadores operacionais, monitorizar consumos de SC 

e fazer propostas de melhoria [3]. 

2.2.1 Aquisição e Controlo de Stocks de Produtos Farmacêuticos, 

Medicamentos e Dispositivos médicos 

A aquisição é uma tarefa da responsabilidade de um farmacêutico hospitalar, sendo 

feita em articulação com uma central de negociações. No HB cada farmacêutico 

responsável pela sua área de atuação é também responsável pela aquisição de produtos 

necessários ao seu funcionamento.  

A gestão de stocks é da responsabilidade de um farmacêutico e no HB é feita por 

diferentes métodos, consoante o tipo de produto, o seu consumo médio e a sua 
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rotatividade. Os métodos utilizados são o MRP (Manufacturing Resource Planning) e o 

Kanban®. 

O MRP é um método aplicado a todos os produtos stockáveis, ou seja, que devem 

existir em stock nos SF uma vez que têm consumo regular e efetivo. Para estes produtos 

estão definidos indicadores de gestão: ponto de encomenda, stock máximo e stock 

mínimo definidos através do “Método de Cálculo com Base em dias de stock”, que 

analisa os consumos dos produtos no ano anterior. Os produtos geridos por este método 

são encomendados diariamente, sendo que o farmacêutico responsável emite uma 

listagem de todos os produtos abaixo do ponto de encomenda a partir da aplicação 

informática, que analisa e adequa ao número de embalagens para a realização da nota 

encomenda.  

O sistema Kanban® é um método físico de controlo de stock e encomendas, que 

permite uma gestão mais eficaz e rentável das existências dos produtos. Apresenta-se 

sob a forma de cartão e contém todas as informações necessárias para a realização de 

uma encomenda, nomeadamente nome do produto por Denominação Comum 

Internacional (DCI) e código interno associado, ponto de encomenda e o stock máximo 

com referência ao correspondente número de embalagens (Figura 3). No HB os produtos 

geridos por este método são: citotóxicos, estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados 

e derivados do plasma humano, e produtos de fornecimento em regime de ambulatório. O 

cartão Kanban® é armazenado conjuntamente com os produtos farmacêuticos e demarca 

o ponto de encomenda, assim aquando o picking do produto se é alcançado o Kanban®, 

este é recolhido e entregue ao farmacêutico responsável pela área em questão. O 

farmacêutico efetua a encomenda, sendo a que a quantidade a encomendar corresponde 

à diferença entre a quantidade existente do produto e o stock máximo. O Kanban® é 

colocado numa caixa identificada como “Produtos encomendados” para que aquando da 

chegada e arrumação dos produtos seja novamente colocado ao nível do ponto de 

encomenda. 
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Figura 3 Kanban®. 

 

A deteção de necessidades de compra urgentes é efetuada por todos os profissionais 

dos SF que a sinalizam através do preenchimento de uma folha de cálculo em Excel, 

validada posteriormente pelo farmacêutico responsável pela gestão. Existe também um 

quadro onde se pode colocar a indicação dos produtos em falta ou com pouco stock. 

As notas de encomendas são elaboradas no programa informático SAP, por um AT 

que atribui automaticamente o fornecedor de acordo com o pré-definido com a central de 

negociações. Determinados fornecedores impõem restrições para fornecimento, 

nomeadamente um valor mínimo em euros para entrega sem custos associados. Nestes 

casos o farmacêutico responsável pela gestão pode adequar a quantidade a encomendar 

ou usar um fornecedor alternativo. As notas de encomenda têm de ser validadas, sendo 

que num valor inferior a 5000€ pode ser validada pelo AT, um valor entre 5000€ e 

15.000€ é validada também pelo farmacêutico responsável pela gestão e por último para 

valores superiores a 15.000€ carece ainda de validação pelo membro da comissão 

executiva responsável pelos SF. Após validação são enviadas ao fornecedor [3], via 

correio eletrónico. 

2.2.2 Receção, Conferência e Armazenamento de Produtos 

Farmacêuticos, Medicamentos e Dispositivos Médicos 

A receção dos produtos é da responsabilidade dos SF do HB, sendo que nas suas 

instalações existe uma área física para esta função. O transportador coloca o material na 

bancada de receção ou de paletes. O AO recebe a encomenda e assina a guia de 

transporte. A conferência dos produtos farmacêuticos, medicamentos e dispositivos 
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médicos é realizada por um AO, o que implica: conferir qualitativa e quantitativamente os 

produtos rececionados com a guia; conferir a guia de remessa, que deverá estar de 

acordo com a nota de encomenda; registar o lote e validade; O AT regista e arquiva a 

documentação técnica (certificados de análise), que é conferida por um farmacêutico. 

Os produtos verificados são colocados na área de “conferidos” em carrinhos 

consoante a sua rota de armazenagem. A título de exemplo, os medicamentos de 

ambulatório devem ser colocados no carro de transporte designado, na área “conferidos” 

demarcada na zona de receção, para que posteriormente um AO os entregue na FA. 

A informação respeitante às normas de receção, conferência e armazenamento dos 

produtos está descrita no quadro de KAIZEN DIÁRIO (significa melhoria contínua, 

envolvendo todas as pessoas, todos os dias, em todas as áreas) da zona de receção. 

Após a receção é imprescindível armazenar os produtos farmacêuticos, medicamentos 

e dispositivos médicos de acordo com as prioridades. Aos produtos de frio, 

hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos e inflamáveis deve ser dada sempre 

prioridade, uma vez que devem ser armazenados com a maior rapidez possível no 

frigorífico, cofre e armazém de inflamáveis, respetivamente. Existe também um quadro 

onde se identificam os produtos que por outra razão exijam urgência de arrumação. 

No que diz respeito ao armazenamento, o HB segue as normas do Manual de 

Farmácia Hospitalar. Assim o armazenamento obedece aos seguintes critérios: os 

parâmetros de temperatura e humidade são monitorizados continuamente e registados; 

os medicamentos são arrumados nas prateleiras ou gavetas (nunca em contacto direto 

com o chão), de modo a haver circulação de ar entre eles; todos os medicamentos estão 

devidamente rotulados (nas prateleiras ou gavetas) e arrumados por ordem alfabética; os 

prazos de validade dos medicamentos são devidamente verificados e controlados, 

preferencialmente por via informática para permitir a sua rastreabilidade; os 

medicamentos deverão ser armazenados segundo o princípio de primeiro chegado – 

primeiro saído ou pelo prazo de validade (PV) [2]. 

2.2.3 Ruturas de Stock 

O AT dos SF é responsável por contactar os fornecedores que possuam encomendas 

pendentes para entrega há mais de 3 dias úteis, de forma a acautelar e detetar uma 

possível rutura de stock. 

O farmacêutico responsável pela gestão, quando se depara com uma rutura, avalia o 

stock existente e a necessidade do mesmo e tomas as devidas medidas para evitar a 

suspensão do fornecimento aos SC do HB: solicitar ao AT que comunique com a central 

de negociações no sentido de disponibilizar um fornecedor alternativo; efetuar compra de 

carácter urgente; solicitar pedido de empréstimo a outra instituição. 



 11 

Quando não é possível resolver a situação de rutura o farmacêutico responsável pela 

gestão efetua o comunicado de rutura que é enviado à Direção Clínica, à Direção de 

Enfermagem e a todos os farmacêuticos [3]. 

2.2.3.1 Empréstimos 

Os farmacêuticos responsáveis pelas suas áreas de atuação quando detetam a 

necessidade de um empréstimo devem comunicar ao farmacêutico responsável pela 

gestão o produto em falta, bem como a quantidade necessária, para que este possa 

artucular com o AT de modo a entrar em contacto com outras instituições de saúde e 

solicite o produto em questão. O motorista, responsável pela recolha do produto, entrega 

o mesmo na receção dos SF, onde o AO confere o produto qualitativa e 

quantitativamente e avisa o farmacêutico responsável para que este faça o registo do 

pedido de empréstimo informaticamente. 

Quando outras instituições de saúde contactam os SF do HB solicitando pedido de 

empréstimo, o farmacêutico responsável pela gestão avalia a quantidade pretendida face 

ao stock existente e aos consumos previstos para o HB e toma a decisão de aceitar ou 

recusar o pedido empréstimo. 

As regularizações dos pedidos de empréstimos, ou seja, as devoluções, bem como os 

produtos que o HB empresta a outras instituições de saúde são arrumados no armazém 

de quarentena, na prateleira empréstimos para recolha por parte do motorista [3]. 

2.2.4 Produtos em Quarentena 

Os produtos retirados do mercado, que o PV expirou, em que ocorreu algum problema 

na sua receção nos SF, como embalagem em mau estado ou condições de transporte 

não respeitadas são motivos que põem em causa a segurança da sua utilização de forma 

temporária ou definitiva. 

Nestes casos de inconformidades, existe nos SF uma zona para armazenamento de 

produtos em quarentena onde estes são guardados, a não ser que pelas suas 

características exija condições especiais de armazenamento como frigorífico ou cofre. 

2.2.5 Destruição de Medicamentos 

A destruição dos medicamentos nos SF é efetuada de acordo com as regras de 

segurança. Advém de situações como: medicamento que ultrapassara o PV e o 

laboratório fornecedor não aceita a devolução (por exemplo, medicamentos de 

importação), medicamentos inutilizados (por exemplo, quando ocorre rutura da 

embalagem protetora ou quando há perda durante o processo de reembalagem). Os 

medicamentos devem ser colocados num contentor vermelho que, depois de cheios são 
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fechados e transportados para a central de resíduos por uma equipa de recolha. Esses 

resíduos são posteriormente tratados por um processo de inceneração. 

 

3 Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

A distribuição é o denominador comum e a face mais visível da atividade farmacêutica 

hospitalar representando um processo fundamental no circuito do medicamento. É um 

processo que carece de metodologia e circuitos próprios, e torna disponível o 

medicamento correto, na quantidade e qualidade certas, para cumprimento da prescrição 

médica proposta, para cada doente e todos os doentes do hospital [4]. Assim, um sistema 

de distribuição de medicamentos é o método que abrange os procedimentos que ocorrem 

entre a prescrição e a administração de um medicamento [5]. O método de distribuição 

deve ser racional, eficiente, económico, organizado, seguro e estar de acordo com o 

esquema terapêutico prescrito. 

Na distribuição de medicamentos a nível hospitalar, segundo as Boas Práticas em 

Farmácia Hospitalar (1999) do Colégio da Especialidade da Ordem dos Farmacêuticos 

devem ser consideradas: a distribuição a doentes em regime de internamento (Sistema 

de Reposição de Stocks Nivelados e Sistema de Distribuição em Dose Unitária e/ou 

Individual); a distribuição a doentes em regime de ambulatório; a dispensa de 

medicamentos e dispositivos médicos ao público; a dispensa de medicamentos sujeitos a 

legislação restritiva (estupefacientes, psicotrópicos e hemoderivados) [6]. 

3.1 Distribuição Clássica 

Em linhas gerais, a Distribuição Clássica (DC) baseia-se na distribuição de 

medicamentos para um determinado SC que efetua um pedido de reposição de stock, 

informaticamente. Esse pedido tem por base um stock previamente definido entre os SF 

e os SC, no que respeita aos medicamentos e produtos farmacêuticos que irão constituir 

esse stock fixo, bem como as respetivas quantidades. Tudo isto é estabelecido tendo em 

conta as características dos doentes do SC em questão [7]. 

O circuito da DC inicia-se com a prescrição médica. Para efetuar a administração da 

medicação prescrita, o enfermeiro recorre ao stock fixo, enviando posteriormente um 

pedido de reposição aos SF. Todos os SC possuem um acordo semanal que contém os 

produtos e respetivas quantidades que serão necessárias para satisfazer o consumo 

esperado.  

A distribuição para cada SC é realizada tendo em conta um plano semanal de 

distribuição (  
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Anexo II). De acordo com esse plano, o enfermeiro responsável efetua um pedido 

informático à Farmácia para que seja efetuada uma restituição do stock do SC pelo qual 

é responsável. A requisição semanal pode ser realizada aos SF até às 13 horas do dia 

anterior ao dia de entrega estabelecido no plano. O farmacêutico responsável procede à 

validação informática dessa requisição e coloca o número do registo informático no 

quadro de apoio à DC (Anexo III). O TDT faz o picking da medicação requisitada pelo SC, 

preenchendo no final o quadro de registo dos pedidos semanais enquanto o AO realiza o 

picking dos soros com auxílio do PDA e faz o transporte do pedido. O enfermeiro 

responsável pela reposição do stock confere através da guia de entrega e seguidamente 

armazena a medicação. Quando é necessário realizar um pedido urgente (Anexo IV), o 

enfermeiro responsável deverá realizá-lo até às 13 horas para que este seja entregue no 

próprio dia por um AO no SC. Desta forma, os pedidos urgentes estão limitados aos 

casos em que não é possível aguardar pelo pedido semanal. 

Como apoio à DC existe uma sala onde se coloca os pedidos urgentes validados e 

onde ficam a aguardar pela entrega no SC os pedidos já preparados pelo TDT. 

O tipo de distribuição descrito é vantajoso na medida em que existe uma redução das 

necessidades de recursos humanos e possibilita uma administração quase imediata, 

desde que o medicamento exista no stock da enfermaria. No entanto apresenta 

desvantagens como ausência de interpretação da prescrição médica pelos 

farmacêuticos, aumentando o risco da ocorrência de interações medicamentosas, erros 

de dosagem, reações adversas e incompatibilidades, aumento de stocks de 

medicamentos e falta de controlo das condições de armazenamento. 

3.2 Reposição de Stocks por Níveis 

O conceito de Reposição por Stocks Nivelados consiste na existência de um armazém 

da farmácia num determinado SC, denominado de armazém avançado (AA), para que 

todos os procedimentos inerentes à administração do medicamento e à gestão de stocks 

por parte da farmácia estejam facilitados [8]. Assim os SC com estes armazéns possuem 

um stock de medicamentos fixo e controlado, previamente acordado entre o diretor dos 

SF, o enfermeiro-chefe e o farmacêutico responsável pelo SC em questão. A quantidade 

de cada medicamento é definida tendo em conta o consumo médio do SC e a quantidade 

suficiente para o período compreendido entre cada reposição. Nos SC existe um armário 

onde os medicamentos e produtos farmacêuticos são arrumados segundo a DCI, por 

ordem alfabética. 
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Estes stocks possuem existência informática disponível nos SF, sendo que quando 

algum produto é retirado do stock para ser administrado, deve ser efetuado um consumo 

ao doente, ficando assim registado todo o percurso do medicamento. Os SC com AA do 

HB possibilitam que os SF reponham os medicamentos no SC sem que seja necessário 

ao enfermeiro requisitar os medicamentos para a sua restituição, sendo da 

responsabilidade dos SF a reposição e gestão dos AA. A reposição destes stocks é 

realizada com uma periodicidade previamente definida (Anexo V). Assim sendo, o 

farmacêutico responsável pelo serviço no dia estipulado emite o pedido de reposição e 

coloca o número do pedido no quadro de registo (Anexo VI) para que depois o TDT faça 

a preparação. A entrega dos produtos a repor é da responsabilidade do serviço de 

logística do HB. 

3.3 Reposição de Stock na Pyxis MedStation® 

Ao nível da distribuição de medicamentos, tem emergido a necessidade da aplicação 

de novos conceitos de trabalho, empregando novas tecnologias. A possibilidade de 

redução de erros de medicação, garantir qualidade, rentabilizar os recursos humanos, 

reduzir o capital imobilizado, e melhorar a eficácia são algumas das vantagens 

apresentadas por estes novos métodos. Uma destas novas tecnologias é a Pyxis 

MedStation®, um sistema de distribuição semiautomatizado, onde estão armazenados 

fármacos pré-estabelecidos pelos SC e farmacêuticos. As Pyxis MedStation® são 

armários automatizados, controlados informaticamente através da gestão por um 

software, interligados com uma consola central que se encontra nos SF. São compostos 

por um ecrã táctil, diferentes módulos e gavetas, onde os medicamentos são 

armazenados segundo as suas características e volumes ocupados, havendo um módulo 

refrigerado acoplado para fármacos termolábeis (entre 2º e 8ºC). O acesso ao 

equipamento por parte do profissional (enfermeiro, TDT, ou farmacêutico) é feito através 

de registo biométrico ou senha individual. Para cada fármaco existente na Pyxis 

MedStation® existe um stock mínimo e máximo previamente definido pelo SF, em 

colaboração com o SC. A medicação apenas pode ser retirada da Pyxis MedStation® pela 

equipa de enfermagem (para administração posterior aos doentes) após prescrição 

médica [9]. Quando os enfermeiros retiram a medicação da Pyxis MedStation® os 

consumos são automaticamente gerados ao doente, permitindo um controlo mais 

apertado sobre os medicamentos e quantidades que vão ser administrados aos doentes 

a que foram prescritos. Nos casos em que os medicamentos são retirados do Pyxis 

MedStation® mas não chegam a ser administrados ao doente, o enfermeiro deve fazer 

uma devolução ao Pyxis MedStation® para que continuem a ter existência informática. 



 15 

Na sala de frios dos SF está um computador ligado ao Pyxis MedStation®, pelo qual se 

faz a verificação qualitativa e quantitativa dos medicamentos existentes na Unidade de 

Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP), o único SC do HB que possui este sistema. Os 

stocks mínimos e máximo são calculados pelo farmacêutico responsável pelo Pyxis 

MedStation®, tendo em conta o histórico de consumos da UCIP, e validada pelos 

diretores do SC e dos SF. A reposição da Pyxis MedStation® ocorre à segunda e quinta-

feira, sendo preparada pelo TDT que juntamente com o farmacêutico responsável se 

deslocam ao SC. O farmacêutico é responsável ainda por dispensar os medicamentos 

extra-formulário que estejam prescritos e autorizados ao doente. 

A Pyxis MedStation® tem como maior desvantagem uma reduzida capacidade de 

armazenamento de medicamentos, possibilitando que nem todas as necessidades sejam 

satisfeitas. No entanto não deixa de ser vantajosa pelo facto dos stocks serem 

controlados informaticamente. Assim, o farmacêutico desloca-se menos vezes ao serviço 

para fazer verificação de prazos de validade manualmente, permitindo racionalização dos 

recursos humanos. 

3.4 Reposição de Stocks no Bloco Operatório e no Serviço de 

Urgência 

O controlo de stocks no Bloco Operatório (BO) é da responsabilidade de um 

farmacêutico. O processo inicia-se com a deslocação ao serviço para efetuar a contagem 

dos artigos em stock anotando as quantidades observadas e a diferença entre o stock 

existente e o stock de acordo. Se existir necessidade de medicamentos que não façam 

parte do esquema de reposição anteriormente decidido entre o BO e os SF, deve ser 

realizado um pedido informático aos SF. No caso de medicação extra-formulário, o 

mesmo tem de ser enviado ao farmacêutico responsável juntamente com consentimento 

informado do doente caso se trate de um uso off-label. O farmacêutico responsável tem 

ainda de dispensar, mediante prescrição médica (Anexo VII), os Kits de Ambulatório 

(Anexo VIII), quando um doente realiza uma cirurgia em regime de ambulatório. 

A contagem do stock geral deste SC, do stock de recobro e dos carros de oftalmologia 

é efetuada por um AO três vezes por semana. A reposição destes stocks é igualmente 

realizada três vezes por semana, à segunda, quarta e sexta-feira. No Bloco de Partos o 

processo é o mesmo, no entanto a reposição é efetuada duas vezes por semana. O AO 

entrega as folhas de registo ao farmacêutico responsável que insere os valores no 

programa informático e emite o pedido para reposição de stock. Tal como referido 

anteriormente, o número do pedido é colocado no quadro de reposição, e de seguida o 

AO faz o picking do material existente na lista e a entrega ao SC. 
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A verificação dos PV é feita de três em três meses, sendo que a equipa de 

enfermagem é também responsável por, aquando a validade dos fármacos ou material 

atingir os 3 meses do final, enviar aos SF para efetuar a respetiva troca. 

De forma semelhante, nos Serviços de Urgência (SU) do HB é efetuada a contagem 

do stock três vezes por semana, nos mesmos dias. De seguida, conforme os stocks 

mínimos e máximos previamente estabelecidos entre o diretor do serviço e o 

farmacêutico responsável, os stocks são repostos. 

Importa referir que nos SU também existem “carros de emergência” que apenas são 

abertos em situações em que uma emergência o justifique. Os carros de Emergência 

devem existir em TODAS as Salas de Emergência de TODOS os Serviços de Urgência 

da Rede (Despacho nº 5414/2008, de 28 de fevereiro), bem como em todas as Unidades 

do Sistema de Saúde que lidam com doentes agudos ou com doenças crónicas que 

possam agudizar [10]. A constituição destes carros de emergência é igual a nível 

nacional e o carro deve ser selado após cada verificação, reposição ou auditoria [11]. 

3.5 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

Entre os Sistemas de Distribuição de Medicamentos implementados a nível hospitalar, 

o Sistema de Distribuição por Dose Unitária, apesar de tardiamente implementado, é o 

que se tem mostrado mais adequado para um correto seguimento da terapêutica 

farmacológica do doente, uma vez que cabe aos SF interpretar e validar a prescrição 

médica, dando origem ao perfil farmacoterapêutico do doente. A dispensa de 

medicamentos em dose unitária compreende a disponibilização em dose individualizada 

e em dose unitária, sendo que a dose individualizada corresponde à quantidade de 

medicamento que se encontra numa embalagem individual, devidamente identificada 

com informações como DCI, dosagem, lote e prazo de validade, enquanto a dose unitária 

corresponde à dose de medicamento prescrita para um determinado doente para ser 

administrada de uma só vez. [4]. 

Segundo o Manual de Farmácia Hospitalar, a dose unitária permite aumentar a 

segurança no circuito do medicamento até ao utente, incorporando menos erros na 

dispensa, conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico do utente, diminuir riscos de 

interações, reduzir o tempo de enfermagem dedicado à preparação da medicação, a 

alocação de custos de forma mais correta e a redução de desperdícios. Acrescenta ainda 

a racionalização da distribuição e administração de medicamentos, a manutenção de um 

controlo de stocks mais eficaz e eficiente, e a possibilidade do exercício de 

farmacovigilância [2]. 
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Para além da importância já reconhecida da dispensa de medicação em dose unitária, 

a utilização de sistemas semiautomáticos no auxílio dos SF, quer do Kardex®, quer do 

Fast Dispensing System (FDS®), permite maior rapidez e segurança na preparação da 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), auxiliando no envio do 

medicamento correto, na quantidade e qualidades certas, para cumprimento da 

prescrição médica proposta [12]. 

O Kardex® tem-se mostrado cada vez mais uma ferramenta de trabalho indispensável 

no dia-a-dia de um hospital com as características do HB. Trata-se de um dispositivo 

rotativo vertical que movimenta prateleiras, possuindo estas inúmeras gavetas, cada qual 

contendo um medicamento diferente. No panorama atual o Kardex® é visto como a 

ferramenta mais adequada para reduzir os erros de medicação, os custos associados 

com a terapêutica medicamentosa e melhorar a qualidade e segurança do tratamento 

[13,14]. Por outro lado, de forma a facilitar a preparação das malas muitas vezes recorre-

se ao auxílio do FDS®. A FDS® permite a reembalagem das formas farmacêuticas orais 

sólidas e a correta identificação dos medicamentos. Além disso é utilizada para embalar e 

identificar as formas farmacêuticas orais sólidas com maior rotatividade de um doente 

para 24 horas, auxiliando a preparação da DIDDU. 

Quando terminada a validação das prescrições médicas, o farmacêutico responsável 

emite o mapa terapêutico do respetivo SC (Anexo IX) e o mapa de identificação de 

gavetas. Posteriormente a preparação das malas de dose unitária é da responsabilidade 

dos TDT. O Kardex® é utilizado com recurso a um mapa terapêutico antecipadamente 

enviado pelos farmacêuticos, para a dispensa de produtos farmacêuticos a todos os 

doentes de determinado SC. Assim sendo a utilização diária do Kardex® pressupõe: a 

criação e impressão da listagem de reposição de stocks mediante os stocks mínimos e 

máximos previamente determinados; disposição da medicação a repor; reposição dos 

produtos nas gavetas do Kardex® por um TDT; dispensa das prescrições eletrónicas por 

doente para 24 horas. Aquando da dispensa para DIDDU o Kardex® gera 

automaticamente um documento onde constam as chamadas “incidências” ou “produtos 

externos”. As incidências referem-se a produtos que, apesar de existirem no stock do 

Kardex®, não foram dispensadas na totalidade por não existirem em quantidade 

suficiente na respetiva gaveta (Anexo X). Por outro lado, os produtos externos referem-se 

a produtos que não pertencem ao stock do Kardex® e são dispensados manualmente 

(Anexo XI). Este equipamento permite também a saída pontual de produtos do Kardex® 

para fornecimento aos SC e/ou para apoio à Distribuição Clássica. 

O uso diário da FDS® segue os seguintes procedimentos: limpeza e manutenção da 

máquina; análise do stock de medicamentos existentes nas cassetes (através de lista 

impressa a partir FDS®) e enchimento consoante a previsão de consumo diário; dispensa 
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de todas as prescrições eletrónicas de DIDDU por doente para 24 horas; verificação de 

todas as formas farmacêuticas reembaladas; reembalagem de todas as formas 

farmacêuticas orais sólidas para a distribuição clássica de medicamentos. Todo o 

processo enumerado é da responsabilidade dos TDT. 

O farmacêutico perante o processo de validação também deteta medicamentos 

prescritos que, não pertencendo ao FHNM, necessitam de uma autorização da CFT para 

a sua utilização. Os medicamentos com um padrão de administração não diário (dias 

alternados, 3 vezes por semana, dispensa única) deverão ser calendarizados pelo 

médico no sistema informático e atestados aquando da validação pelo farmacêutico. 

Existem medicamentos que pelas suas características, forma farmacêutica e posologia 

não são dispensados em dose unitária: soros, injetáveis de grande volume, Paracetamol 

IV, estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados, “medicamentos de domicílio”, 

medicamentos de SOS e tomas únicas. A validação das prescrições é efetuada por um 

farmacêutico responsável, até uma hora previamente estabelecida para cada SC. As 

malas com a medicação são enviadas diariamente para os respetivos SC, através dos 

AO, fazendo-se a troca pelas malas do dia anterior que regressam dos SC.  

As malas permitem suprir as necessidades dos doentes num período de 24h, exceto à 

sexta-feira na qual a medicação é preparada para um período de 3 dias. Por fim, são 

realizadas as devoluções informáticas de medicamentos que não foram administrados e 

retornaram aos SF nas malas do dia anterior. 

3.6 Distribuição de Medicamentos em Regime Ambulatório 

A dispensa de medicamentos a doentes em regime ambulatório, por parte dos SF 

hospitalares, surge da necessidade de vigilância e controlo de determinadas patologias 

crónicas e terapêuticas prescritas em estabelecimentos de cuidados de saúde 

diferenciados. Esta vigilância e controlo são exigidos pelas características próprias das 

patologias, pela potencial carga tóxica dos fármacos utilizados e também, muitas vezes, 

pelo seu elevado valor económico. Além disso a distribuição em ambulatório apresenta 

várias vantagens, como a redução dos riscos e custos relacionados com o internamento 

permitindo que número significativo de doentes possa fazer, ou continuar, os seus 

tratamentos em ambiente familiar [2]. Assim sendo, são objectivos dos SF: dispensa de 

medicamentos; adesão à terapêutica; uso racional do medicamento; acompanhamento 

farmacoterapêutico. 

No HB a FA localiza-se no piso 0, perto da entrada principal e da consulta externa, 

sendo por isso de fácil acesso para os doentes, sendo o seu horário de segunda-feira a 

sexta-feira das 8 às 17 horas. O espaço físico é constituído por uma sala de espera, uma 
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receção administrativa, um gabinete de atendimento e uma sala de armazenamento dos 

medicamentos. O armazém está estruturado segundo a patologia e os medicamentos 

ordenados alfabeticamente por DCI de modo a auxiliar a dispensa. As condições de 

temperatura e humidade relativa, indispensáveis para a correta conservação dos 

medicamentos (temperatura inferior a 25ºC e humidade relativa inferior a 60%) estão 

garantidas. Os medicamentos termolábeis como epoetinas, anticorpos monoclonais e 

interferões, são armazenados no frigorífico, onde a temperatura se encontra entre o 2º e 

8ºC. 

Os medicamentos distribuídos em regime ambulatório carecem sempre de um pedido 

à administração do HB. Para tal, o médico prescritor deve, tanto para início como para 

alteração da terapêutica, preencher o impresso “Autorização de Dispensa de 

Medicamentos pelos Serviços Farmacêuticos em Regime de Ambulatório” (Anexo XII). O 

pedido é avaliado pela Comissão Executiva e pela Direção Clínica e tratando-se de uma 

utilização off-label também tem de ser autorizado pela Comissão de Ética. O suporte 

legal dos medicamentos dispensados em regime de ambulatório estão tabelados no site 

do INFARMED (Anexo XIII), divididos por patologia e respectivo despacho, portaria ou 

circular normativa [15]. 

O sistema informático GLINTT auxilia o farmacêutico responsável no processo de 

dispensa, uma vez que este fornece informação acerca dos doentes, dos medicamentos 

dispensados e número de lote, dos médicos prescritores, das reações adversas e do 

agendamento de consultas, garantindo sempre a confidencialidade dos dados. Além disto 

permite a verificação da adesão à terapêutica por parte do doente pela análise das datas 

de cedência da última medicação. 

O processo de dispensa pode ser descrito da seguinte forma: quando o doente (ou 

alguém responsável pelo levantamento dos seus medicamentos) chega à receção 

entrega o cartão de utente da FA a uma AT e aguarda a sua vez na sala de espera. No 

gabinete de atendimento, um farmacêutico, através do número de identificação do cartão, 

tem acesso às prescrições e executa a dispensa da medicação. No caso de se tratar da 

primeira dispensa deve ser sempre o utente a fazer o levantamento da prescrição e o 

farmacêutico esclarece as normas de funcionamento do ambulatório e da dispensa de 

medicamentos e no caso de o próprio doente não poder deslocar-se à farmácia, o 

levantamento pode ser feito por outra pessoa perante uma declaração de autorização do 

doente. Durante o ato de cedência, o farmacêutico deve ter em atenção a validade da 

prescrição, a identificação do doente, a relação com o subsistema de saúde, a 

identificação do médico prescritor (através de vinheta ou assinatura), a confirmação das 

exigências legais, e a identificação do medicamento (nome/DCI, forma farmacêutica, 

dose, posologia e quantidade a fornecer). Os medicamentos são cedidos sempre de 
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acordo com o lote, pelo que o farmacêutico deve proceder à sua conferência aquando da 

dispensa. A medicação é dispensada na quantidade exata para a duração de um mês de 

tratamento. O farmacêutico também faculta toda a informação fundamental ao doente 

sobre a via e forma de administração, a conservação, os efeitos adversos, e precauções 

a ter com a toma dos medicamentos. O doente (ou o responsável) apresenta a sua 

identificação e assina o documento de informação do doente sobre a terapêutica (Anexo 

XIV) e o consentimento informado (Anexo XV). Os documentos assinados são depois 

arquivados por patologias de modo a facilitar a faturação da FA. A prescrição médica tem 

validade de 4 meses e sempre que é renovada pelo médico tem de ser entregue no 

próximo levantamento. 

Existem medicamentos de dispensa sob regime ambulatório sujeitos a limitações. É o 

caso da hormona de crescimento e da talidomida. No caso da hormona de crescimento 

no início do tratamento tem de ficar registado os responsáveis pelo levantamento da 

medicação, e apenas estes o podem fazer, a não ser que os mesmos passem ao 

cuidador uma declaração por escrito. O registo da dispensa exige o preenchimento do 

documento “Registo de dispensa de Hormona de Crescimento” (Anexo XVI), onde ficam 

registados a quantidade dispensada e a data. As prescrições da talidomida têm validade 

de apenas 3 meses e a sua dispensa carece ainda da apresentação do “Formulário de 

autorização de prescrição” (Anexo XVII) a cada nova prescrição, e do livro do doente. No 

livro do doente estão registadas as datas de prescrição e este deve estar sempre 

atualizado e rubricado pelo médico prescritor. O levantamento desta medicação exige 

ainda que este seja feito até 7 dias após a data de emissão da receita. No caso de a 

medicação ser prescrita a mulheres em idade fértil estas têm de realizar um teste de 

gravidez a cada 4 semanas, dados os risco teratogénicos deste fármaco. 

No HB são ainda dispensados, ao abrigo do Despacho n.º 18419/2010, de 2 de 

dezembro de 2010, medicamentos biológicos para doentes externos ao HB [16]. Para 

este efeito o consultório do médico prescritor tem de estar registado no site da Direção 

Geral de Saúde. Além disso o doente no levantamento tem de apresentar uma receita 

médica que indique o número de consulta certificada, o local de prescrição, o referido 

despacho e ainda fazer-se acompanhar de um relatório médico. 

De referir ainda que na dispensa de medicamentos biológicos destinados ao 

tratamento de Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite Psoriática, Artrite 

Idiopática Juvenil Poliarticular e Psoríase em Placas, deve ser preenchido o Registo 

Mínimo do Despacho n.º 18419/2010, de 2 de dezembro (Anexo XVIII). 

A FA é ainda responsável por distribuir medicamentos que pelas suas características 

tenham de ser administrados em sessão de Hospital de Dia ou no respectivo SC por um 

enfermeiro. A frequência da reposição é acordada com o SC e preparada de acordo com 
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as prescrições médicas. Em caso de consulta de planeamento familiar além da 

prescrição é necessário uma “Justificação de Receituário para Dispensa em Ambulatório 

de Contraceptivos Saúde Reprodutiva e Planeamento Familiar” (Anexo XIX). 

Segundo o Decreto-Lei n.º 44204/1962, de 2 de Fevereiro e o Decreto-Lei n.º 

206/2000, de 1 de setembro, as farmácias hospitalares não podem vender medicamentos 

que não sejam de uso exclusivo hospitalar a não ser em determinadas situações: quando 

as farmácias pertencem a Santas Casas da Misericórdia; quando o medicamento se 

encontra em rutura na farmácia de oficina e quando na localidade não exista uma 

farmácia de oficina [17,18]. Para concretizar a venda, em casos de rutura é necessário o 

carimbo de duas farmácias de oficina diferentes na prescrição médica, comprovando tal 

fato.  

O farmacêutico é assim responsável pela dispensa, o aconselhamento, o controlo de 

todos os medicamentos dispensados e a organização de um sistema de controlo com 

registo do perfil farmacoterapêutico. 

3.7 Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

Alguns medicamentos pertencentes a determinados grupos farmacoterapêuticos são 

sujeitos a um maior controlo devido à sensibilidade da sua utilização e consequente 

restrição do seu uso, estando mesmo sujeitos a legislação específica. Como tal, de modo 

a garantir a segurança dos doentes e dos próprios produtos, estes são alvo de circuitos 

de distribuição específicos. 

3.7.1 Estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos distinguem-se pelas suas 

propriedades analgésicas, ansiolíticas, sedativas e hipnóticas, as quais são 

consequentes da depressão causada no sistema nervoso central. Consoante o princípio 

ativo e a dose administrada podem proporcionar um bem estar geral, analgesia, sedação, 

como conduzir a um estado de inconsciência, coma ou até mesmo morte. 

Estas características fazem deles produtos imprescindíveis em determinados serviços 

clínicos, como é o caso do BO onde permitem induzir anestesia ou nos cuidados 

intensivos sendo usados como analgésicos e sedativos. Contudo, devido ao facto de 

deprimirem o sistema nervoso central e causarem tolerância e dependência, devem ser 

usados com especial vigilância e com a devida restrição. Por outro lado, são exatamente 

as mesmas características que levam à vasta procura destes produtos e à sua 

comercialização ilegal para utilização como drogas de abuso ou intermediários para a 

sínteses destas [19]. 
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Os estupefacientes e psicotrópicos possuem assim legislação própria, por forma a 

restringir e controlar a sua aquisição e dispensa. O HB possui um circuito especial de 

distribuição para os medicamentos deste grupo que respeita o Decreto-Regulamentar n.º 

28/2009, de 12 de Outubro, relativo ao controlo do tráfico ilícito de estupefacientes, de 

substâncias psicotrópicas e dos precursores e outros produtos químicos essenciais ao 

fabrico de droga. Todos os medicamentos utilizados no HB que constam nas tabelas I, II, 

III e IV anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, com exceção das 

benzodiazepinas (devido à elevada prescrição), estão sujeitos a este circuito especial 

[2,20,21]. 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos encontram-se armazenados nos SF 

no Armazém de Estupefacientes, Psicotrópicos e Hemoderivados, também denominado 

por “cofre”. Trata-se de uma pequena sala, acessível apenas com leitura do cartão de 

identificação, de acesso restrito a farmacêuticos, e que contem três cofres no seu interior. 

Os cofres, dotados de prateleiras para permitir uma organização e segregação destes 

medicamentos, só são acessíveis com um código e a chave respectiva de cada um. A 

gestão do stock neste sector dos SF é realizada com recurso ao uso do método Kanban®, 

ou seja, quando um dado medicamento atinge o Kanban® (ponto de encomenda) é feita a 

encomenda de modo a repor o stock máximo. Diariamente, antes de se iniciar o 

movimento de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos é realizada a contagem do 

stock destes medicamentos armazenados nos SF, sendo posteriormente as existências 

físicas comparadas com as informáticas. Os vários serviços clínicos possuem também 

um stock destes medicamentos qualitativa e quantitativamente composto segundo acordo 

entre cada SC e os SF. 

Este circuito inicia-se com a prescrição médica e a administração do medicamento ao 

doente pelo enfermeiro. Este último regista também o produto administrado no impresso 

de requisição, denominado de Modelo n.º 1509 da Imprensa Nacional-Casa da Moeda 

(INCM), correspondente ao Anexo X da Portaria n.º 981/98, de 8 de junho (Anexo XX) 

[22]. Neste impresso é obrigatoriamente preenchida a identificação do SC requisitante, a 

Designação Comum do Medicamento (DCI), a forma farmacêutica, a dosagem, o nome e 

cama/processo do doente, a quantidade prescrita, a rubrica do enfermeiro e data de 

administração, e ainda as observações como hora de administração (opcional) ou a 

rejeição de parte do medicamento. O mesmo impresso pode ser utilizado para várias 

administrações e para vários doentes, desde que se trate do mesmo medicamento, forma 

farmacêutica e dosagem. O diretor de cada SC ou legal substituto valida os impressos do 

seu SC, assinando e inserindo o seu número mecanográfico e a data no local respetivo. 

Os impressos são posteriormente enviados aos SF para que as unidades consumidas 

sejam repostas nos stocks dos SC. O farmacêutico responsável pelos medicamentos 
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estupefacientes e psicotrópicos verifica se todos os dados dos impressos estão 

devidamente preenchidos e se todas as rasuras estão devidamente rubricadas (os 

impressos rasurados não podem ser aceites nem arquivados a não ser que o autor da 

rasura coloque a sua rubrica junto à rasura, sendo isto válido para qualquer campo do 

impresso inclusive assinaturas de todos os intervenientes do circuito). O farmacêutico 

atribui um número sequencial a cada impresso, preenche a quantidade fornecida, faz o 

consumo dos medicamentos aos SC informaticamente, regista o número do consumo no 

impresso, assina e coloca o seu número mecanográfico e a data no local respetivo. De 

seguida coloca os impressos junto dos medicamentos a fornecer (dentro do cofre) e 

coloca um sinalizador no quadro dos pedidos prontos (Anexo XXI) indicando que existem 

pedidos preparados para entrega nos respetivos SC. Os medicamentos e impressos são 

enviados aos respetivos SC por um AO, sendo que o enfermeiro que os recebe é 

responsável pelo armazenamento no seu SC. Tanto o enfermeiro como o AO assinam e 

colocam os seus números mecanográficos e a data no local respetivo. O AO transporta 

de volta os originais dos impressos para os SF, onde são arquivados para eventual 

fiscalização por parte do INFARMED (responsável pela supervisão e fiscalização do uso 

de substâncias psicotrópicas e estupefacientes em Portugal). 

A aquisição destes medicamentos também é alvo de uma logística mais apertada, no 

sentido em que para serem adquiridos é necessário também o preenchimento de 

impressos de requisição, neste caso o Modelo n.º 1506 da INCM, correspondente ao 

Anexo VII da Portaria n.º 981/98, de 8 de Junho (Anexo XXII), sendo assinados pelo 

farmacêutico responsável [22]. Estes impressos são enviados por correio para o 

fornecedor e o diretor técnico deste assina também no local respetivo, sendo depois 

enviados os originais dos impressos de volta ao HB juntamente com os medicamentos a 

adquirir. Aquando a receção, os medicamentos são conferidos e armazenados no cofre e 

os impressos são armazenados. 

Este circuito de distribuição permite: 

a) Controlar a administração da medicação por doente, de modo a evitar a 

dependência e a tolerância; 

b) Reduzir a possibilidade de atos ilícitos; 

c) Controlar com mais rigor os stocks dos serviços, de forma a evitar a 

acumulação de medicamentos nos SC. 

Por outro lado, denota-se uma maior exigência de recursos humanos e o investimento 

em cofres de armazenamento [2]. 
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3.7.2 Hemoderivados 

Os hemoderivados são medicamentos derivados de plasma humano obtidos por 

técnicas de fracionamento e purificação, resultando no isolamento de proteínas como 

albumina, imunoglobulinas ou fatores de coagulação. Uma vez que estes medicamentos 

têm origem em sangue humano, é necessário um cuidado especial na sua produção 

tendo em conta o risco biológico, de modo a evitar a produção de medicamentos 

contaminados e a consequente transmissão de infeções. 

Assim, de modo a assegurar a segurança na sua utilização, cada lote de cada 

hemoderivado é analisado pelo INFARMED e este emite um certificado de autorização de 

utilização do lote (CAUL) (Anexo XXIII) com o respetivo certificado de análise (Anexo 

XXIV) que determina se o medicamento está apto para o uso em humanos. 

Todas as atividades referentes à requisição, distribuição e administração de 

hemoderivados têm de ser registadas num modelo de registo oficial, o Modelo n.º 1804 

da INCM (Anexo XXV), segundo a legislação vigente. Este modelo é constituído por 2 

páginas, a VIA FARMÁCIA (Anexo XXV-A) e a VIA SERVIÇO (Anexo XXV-B), diferindo 

apenas na existência de um quadro (quadro D) na VIA SERVIÇO, relativo ao registo de 

administração, que está ausente na VIA FARMÁCIA. 

O circuito dos hemoderivados inicia-se com a prescrição médica, sendo 

responsabilidade do médico preencher os quadros A (identificação do prescritor e do 

doente) e B (requisição e justificação clínica) do Modelo n.º 1804. Este é então entregue 

nos SF e o farmacêutico responsável pelos hemoderivados determina se a justificação 

para a utilização do medicamento é válida e preenche o quadro C (relativo à distribuição), 

atribuindo-lhe um número sequencial para posterior organização no arquivo. Neste 

quadro, além da identificação, quantidade a fornecer, número de lote e laboratório 

fornecedor do hemoderivado, coloca-se também o CAUL do lote em questão. O 

farmacêutico coloca o Modelo n.º 1804 devidamente preenchido juntamente com os 

medicamentos a fornecer e a identificação do doente a que se destina no balcão dos 

pedidos prontos, e coloca um sinalizador no quadro dos pedidos prontos (Anexo XXI) no 

local do SC respetivo. Se se tratar de hemoderivados termolábeis estes são colocados 

em malas térmicas com termoacumuladores. De seguida, um AO transporta o pedido ao 

SC e o responsável pela sua receção assina no local respetivo do Modelo n.º 1804. A VIA 

FARMÁCIA deste modelo retorna aos SF para ser arquivada, enquanto a VIA SERVIÇO 

fica no SC onde é preenchido o quadro D pelo enfermeiro responsável pela 

administração e é posteriormente arquivada no processo clínico do doente.  
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3.7.3 Medicamentos Extra-Formulário e de Utilização Off-Label 

No caso de medicamentos e apósitos, os hospitais integrados no SNS devem utilizar 

obrigatoriamente o FHNM. A filosofia do FHNM é que este contenha os medicamentos 

necessários a uma terapêutica adequada à generalidade das situações hospitalares. Não 

é, contudo, um instrumento coercivo da prescrição, pois a não inclusão de determinado 

medicamento é sempre passível de correcção casuística pelos mecanismos conhecidos. 

Assim apesar da obrigatoriedade, não é vinculativa a exclusiva utilização do formulário. 

Cada Hospital é livre de poder incluir medicamentos não constantes no FHNM, através 

de adenda segundo o despacho n.º 13885/2004: 10651 [23]. 

No HB a política de utilização do medicamento é estabelecida pela CE, em 

colaboração com a Direção Clínica e a CFT. Assim, quando é indispensável o uso de um 

medicamento extra-formulário, é obrigatória a justificação do pedido através do 

preenchimento, por parte do médico, de um formulário existente para esse efeito (Anexo 

XXIV). Da justificação apresentada deve constar a identificação do doente, a cama 

ocupada, o número do processo, o SC requisitante, o diagnóstico, a identificação do 

medicamento por DCI, dose, forma farmacêutica, posologia, justificação para o uso do 

medicamento, indicação de existência ou não de outro medicamento presente no 

formulário e a data e a assinatura do médico prescritor. Tal pedido é posteriormente 

rececionado pelos SF que o analisam e, em caso de conformidade o validam. Aí, é 

efetuada a submissão do mesmo à CFT e/ou à direção clínica. 

A utilização de medicamentos em indicações não aprovadas (off-label) corresponde a 

todas as utilizações para situações não previstas no RCM. Trata-se de uma realidade 

frequente em medicina. A existência de evidência científica segura não altera este facto 

uma vez que compete ao titular da AIM solicitar a inclusão de novas indicações ou vias 

de administração no RCM, o que nem sempre acontece. Em meio hospitalar a utilização 

em indicação ou via de administração não aprovada é autorizada caso a caso. Este 

processo assegura uma avaliação técnica da evidência científica por parte das 

Comissões de Farmácia e Terapêutica de cada instituição e uma avaliação que garanta a 

salvaguarda dos direitos do doente no âmbito da Comissão de Ética para a Saúde da 

instituição [24]. Assim sendo no HB seguem-se estas regras pois, quando o medicamento 

prescrito é de uso off-label, o pedido de autorização deve ainda ser aprovado pela CE, 

exceto nos casos em que o mesmo uso é já uma prática corrente. Para os pedidos de 

uso off-label é necessário ainda, em anexo ao pedido de autorização, uma bibliografia de 

suporte que comprove a sua utilização para aquela situação clínica. Acresce referir que, o 

pedido de autorização aplica-se a todos os medicamentos, ou seja, medicamentos do 

FHNM ou extra-formulário. 
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3.7.4 Citotóxicos (Hospital de Dia Oncológico) 

Os SF do HB têm, no Hospital de Dia Oncológico, um farmacêutico destacado para 

validar prescrições médicas do serviço de Oncologia, distribuir os medicamentos 

citotóxicos aos enfermeiros e aviar medicação oral aos doentes. 

A medicação prescrita a doentes oncológicos baseia-se essencialmente em 

medicamentos citotóxicos e respetiva pré ou pós-medicação, geralmente associados em 

protocolos. Os protocolos de quimioterapia são administrados em ciclos de intervalos 

regulares, permitindo que os tecidos compostos por células de elevada taxa de 

proliferação, como a medula óssea, possam recuperar dos efeitos tóxicos dos citotóxicos. 

Os medicamentos citotóxicos são preparados numa dose ajustada a cada doente, tendo 

em conta variáveis como a altura, o peso e a superfície corporal. Uma vez que estes 

últimos são responsáveis por eventos como náuseas, vómitos, hiperuricémia, alopécia, 

depressão modular ou imunossupressão, a pré ou pós-medicação é incluída com o intuito 

de combater os efeitos adversos e melhorar a qualidade de vida do doente, como é o 

caso da Dexametasona (emese), Filgrastim e Folinato de cálcio (mielotoxicidade). 

Este circuito tem início na prescrição médica, normalmente em formato de protocolos 

pré-estabelecidos. No dia anterior ao programado para a sessão de Hospital de Dia os 

doentes realizam análises bioquímicas e o enfermeiro avalia a condição física dos 

mesmos. Caso os resultados analíticos demonstrem alterações significativas o doente é 

encaminhado para o médico para reavaliação, podendo ser necessário um ajuste da 

dose ou um adiamento da sessão. Se os resultados forem favoráveis, o enfermeiro 

entrega o processo clínico ao farmacêutico para que este possa validar informaticamente 

a prescrição. O farmacêutico destacado verifica o protocolo em conformidade com o 

diagnóstico, a dose, a diluição, o tempo de perfusão e os intervalos entre os ciclos de 

quimioterapia. Durante a manhã o farmacêutico valida as prescrições dos doentes cujas 

sessões estão agendadas para a tarde do próprio dia. Durante a tarde, apenas são 

validadas as prescrições agendadas para o dia seguinte. Após cada validação, é emitido 

um mapa de produção, impresso a partir do sistema glintt, que deriva da prescrição 

médica (validada pelo farmacêutico do HB). 

A quimioterapia intravenosa administrada no HB é produzida pelos SF do mesmo 

hospital, no Laboratório de Manipulação de Citotóxicos (Capítulo 6.2, pág. 36). Os 

farmacêuticos responsáveis pela produção consultam o mapa de produção para 

procederem à preparação. Após preparação, são colocados em sacos térmicos e um AO 

encarrega-se de os entregar no Hospital de Dia Oncológico ao farmacêutico para aí 

destacado. 

A distribuição da quimioterapia intravenosa envolve organização das preparações por 

doente, sendo confirmadas com a prescrição. É realizada uma dupla verificação 
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envolvendo o farmacêutico e o enfermeiro que os receciona, cumprindo as boas práticas 

estabelecidas para o seu manuseamento seguro (uso de bata e luvas e proteção da 

bancada de apoio). 

Já as formas farmacêuticas orais de quimioterapia são encomendadas de forma 

semelhante aos restantes produtos farmacêuticos e é dispensada ao doente diretamente 

pelo farmacêutico. Estas estão armazenadas no Armazém de Citotóxicos nos SF, sendo 

que existe também um pequeno stock no Hospital de Dia Oncológico, sendo a 

responsabilidade da sua gestão do farmacêutico destacado. O doente apresenta o seu 

cartão de identificação do HB e o farmacêutico consulta o seu processo clínico 

informaticamente verificando a conformidade com o processo clínico em papel. 

Consoante a prescrição realizada pelo médico, o farmacêutico fornece a medicação oral 

suficiente até à visita seguinte ou para o período máximo de um mês. 

3.7.5 Medicamentos em Ensaio Clínico 

Os ensaios clínicos são utilizados para investigar novos procedimentos clínicos ou 

novos medicamentos destinados a identificar, prevenir ou tratar doenças.  

Os promotores são geralmente laboratórios farmacêuticos que devem controlar a 

eficácia e a segurança dos novos medicamentos no âmbito dos ensaios clínicos antes de 

obterem a AIM para esses medicamentos. O planeamento, realização e interpretação dos 

ensaios clínicos são elaborados cuidadosamente para se obter informações relevantes 

sobre os medicamentos em investigação. Os ensaios revelam não apenas o grau de 

eficácia e segurança de um medicamento, mas indicam também, a população de doentes 

para a qual o medicamento é relativamente adequado e qual a dose que permite obter os 

melhores efeitos. Para que os resultados obtidos sejam representativos, é muito 

importante que um número muito elevado de doentes participe no ensaio [25]. 

A admissão dos produtos de estudo (incluindo placebo e medicação concomitante) é 

feita na receção dos SF do HB pelo farmacêutico responsável ou a um farmacêutico que 

o substitua. O armazenamento e dispensa do medicamento experimental são da 

exclusiva responsabilidade dos SF. O mesmo se passa com a dispensa do mesmo, 

directamente ao doente ou através de pessoal de enfermagem. No HB existe uma sala 

exclusiva para o armazenamento de medicamentos experimentais e documentação 

associada, de acesso restrito. Quando o medicamento experimental exige procedimentos 

de preparação específicos (citotóxicos) os SF recorrerem aos seus próprios meios, 

cumprindo os requisitos técnicos aplicáveis. 

Os procedimentos de devoluções e inutilizações aplicáveis são descritos de acordo 

com a legislação em vigor. Existe a obrigatoriedade de recolha de embalagens vazias e 

medicamentos não utilizados.  
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Antes do início do ensaio são disponibilizados aos SF o protocolo atualizado, assim 

como cópia das autorizações para início do mesmo. Os Impressos são incluídos para 

utilizar na prescrição, dispensa e registo da preparação e administração do medicamento 

experimental [26]. 

3.7.6 Gases Medicinais 

O Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro (Estatuto do Medicamento) e a 

Deliberação n.º 056/CD/2008, de 21 de fevereiro estabelecem a disciplina jurídica 

aplicável à direção técnica, ao fabrico, ao acondicionamento (primário e/ou secundário), à 

rotulagem, ao folheto informativo, ao transporte, à distribuição, à comercialização e à 

entrega domiciliária de gases medicinais. Assim, de acordo com a lei em vigor, os gases 

e as misturas de gases para utilização em seres humanos (os gases medicinais) devem 

cumprir os requisitos específicos inerentes aos medicamentos. O Estatuto do 

Medicamento exige que estes apresentem um elevado padrão de qualidade, segurança e 

eficácia, e que os procedimentos inerentes ao seu circuito estejam de acordo com as 

boas práticas (de fabrico e distribuição) [27,28]. 

O exercício farmacêutico deverá estar presente em todo o circuito dos gases 

medicinais, desde a sua produção, a nível industrial, até à sua acessibilidade ao doente, 

ao nível das unidades de saúde e do domicílio. O exercício farmacêutico no circuito dos 

gases medicinais em meio hospitalar decorre das responsabilidades e funções próprias 

do farmacêutico hospitalar, de acordo com as competências do ato farmacêutico 

estabelecido pelo Estatuto do Medicamento e pelo Princípio do Uso Racional do 

Medicamento. A responsabilidade do farmacêutico hospitalar envolve procedimentos de 

seleção, aquisição, receção, armazenamento, gestão de stocks, distribuição, controlo e 

vigilância do risco associado de acordo com as boas práticas vigentes, garantindo-se 

assim a qualidade e segurança dos gases medicinais em todas as fases do circuito 

hospitalar até ao utilizador final (o doente) [29]. 

Os gases medicinais, na forma pura ou em mistura, podem ser medicamentos ou 

dispositivos médicos. Gases medicinais que preencham a noção de medicamento são, 

segundo o Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro, “os gases ou a mistura de gases, 

liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com o organismo humano e 

que desenvolvam uma atividade apropriada a um medicamento, designadamente pela 

sua utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar 

ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a transplantes, sempre que estejam 

em contacto com estes”. Um dispositivo médico define-se como qualquer instrumento, 

aparelho, equipamento, material ou artigo, destinado a ser usado no corpo humano, cujo 

principal efeito pretendido não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 
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metabólicos, para fins de diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento ou 

atenuação de uma doença, compensação de uma lesão ou deficiência, ou ainda para fins 

de investigação, substituição ou modificação da anatomia ou de um processo fisiológico 

[27,29]. No HB fazem parte do circuito de gases: 

 Gases medicinais medicamentos: 

 Ar medicinal (N2 + O2) - mistura de azoto molecular e oxigénio 

molecular, utilizado como substituto do ar atmosférico sempre que 

necessário com a finalidade de criar uma oxigenação adequada, como 

um gás vector para a nebulização, como ar limpo em doentes 

imunodeprimidos; 

 Oxigénio (O2) - utilizado essencialmente para oxigenoterapia; 

 Protóxido de azoto (N2O) - utilizado essencialmente como anestésico; 

 Óxido nítrico (NO) - utilizado como vasodilatador; 

 Gases medicinais dispositivos médicos: 

 Árgon (Ar) - utilizado em exames de gastroenterologia; 

 Azoto (N2) - utilizado para a produção de gás medicinal; 

 Dióxido de carbono (CO2) - utilizado, entre outros, em cirurgia para 

ampliar e estabilizar cavidades corporais. 

 

No HB o acondicionamento de gases medicinais é realizado em cilindros (garrafas 

com capacidade máxima de 150 L) ou em reservatórios criogénicos (tanques). Os 

cilindros encontram-se armazenados em armazém próprio exterior aos SF. A 

identificação dos cilindros de gases medicinais segue uma norma internacional (EN 1089-

3:2004) que determina que o topo do cilindro (a ogiva) tem a cor específica do tipo de gás 

acondicionado (tabela 1). No caso das misturas de gases, a ogiva é pintada com faixas 

de acordo com cada componente. Para além do cilindro, importa ter em consideração o 

dispositivo de fecho, ou seja, as válvulas. É de realçar que estas válvulas são específicas 

para um determinado gás, impossibilitando a conexão de dispositivos referentes a outros 

gases. Esta característica verifica-se ao longo de toda a rede de distribuição, desde as 

válvulas dos cilindros até às extensões dos quartos ou aos equipamentos dos serviços a 

acoplar a esta rede. No HB utilizam-se cilindros de 50 L de ar medicinal, O2, N2O e CO2, 

os quais se acoplam à rede de distribuição de gases, denominando-se este sistema de 

rampas. Existem ainda cilindros de menor dimensão (5 L), móveis, os quais são 

fornecidos aos SC, para o uso, por ex., no transporte de doentes [29]. 
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Tabela 1 Identificação de gases pela cor da ogiva (segundo norma EN 1089-3:2004). 

Gás Cor da ogiva 

Oxigénio (O2) Branca 

Azoto (N2) Preta 

Ar medicinal (N2 + O2) Branca e Preta 

Protóxido de azoto (N2O) Azul 

Dióxido de carbono (CO2) Cinzenta 

Árgon (Ar) Verde 

 

Os reservatórios criogénicos fixos são designados por depósitos ou tanques, enquanto 

os reservatórios colocados em veículos de transporte se designam de cisternas. No HB 

estão presentes, em área exterior ao edifício, 4 tanques: 

 2 de oxigénio (O2), um de maior e outro de menor dimensão, dispostos 

verticalmente e ligados à rede de distribuição e a um misturador; 

 1 de azoto (N2), disposto verticalmente e ligado ao misturador; 

 1 de ar medicinal (N2 + O2), disposto horizontalmente, reabastecido a partir dos 

anteriores via o misturador e ligado à rede de distribuição. 

No HB existe ainda um compressor ligado à rede de distribuição, o qual utiliza o ar 

atmosférico para produzir ar medicinal. Este é utilizado apenas como fonte de reserva. 

As rampas, os tanques e o compressor estão ligados a uma rede de distribuição de 

gases composto por um circuito fechado de canalizações de cobre, reguladores de 

pressão e caudalímetros. Consoante cada gás, existem várias fontes de fornecimento 

acopladas ao circuito. Na tabela 2 estão especificadas as fontes principais, de reserva e 

de emergência dos gases distribuídos por esta rede de distribuição. 

Tabela 2 Fontes principais, de reserva e de emergência dos gases mais utilizados no HB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gás 
Fonte 
principal 

Fonte de 
reserva 

Fonte de 
emergência 

Ar medicinal (N2 + 
O2) 

Tanque Compressor Rampas 

Oxigénio (O2) 
Tanque maior 
dimensão 

Tanque menor 
dimensão 

Rampas 

Protóxido de azoto 
(N2O) 

Rampas Rampas Rampas 

Dióxido de carbono 
(CO2) 

Rampas Rampas Rampas 
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O controlo dos níveis dos tanques é efectuado pela verificação periódica (duas leituras 

diárias) do nível dos mesmos por um AO, fazendo o seu registo em documento próprio 

(Anexo XXVII). Relativamente ao controlo e reposição do stock de cilindros móveis nos 

SC, é também realizada uma verificação diária das existências, com o registo das 

mesmas em documento próprio (Anexo XXVIII), e posteriormente os cilindros vazios 

existentes nos SC são substituídos por cilindros cheios. Os cilindros vazios voltam ao 

armazém e são trocados por cilindros cheios quando é realizado um reabastecimento. 

A reposição de stock deve ser efectuada, periodicamente, em função do consumo e 

da quantidade existente, definindo-se para cada produto o respectivo ponto de 

encomenda (em unidades de cilindros ou percentagem existente nos tanques) - 

reposição por níveis. A encomenda dos cilindros das rampas é efectuada sempre que o 

serviço de Electromedicina informe os SF que a troca de cilindros vazios por cheios foi 

realizada nas respetivas rampas. O pedido de enchimento dos recipientes criogénicos é 

geralmente realizado quando o nível de gás atinge o valor próximo dos 50%; no entanto, 

o farmacêutico tem sempre o dever de avaliar os níveis e se necessário estipular níveis 

limite diferentes (como no caso de consumo superior ao normal). Sempre que há 

necessidade de um reabastecimento é feita encomenda à empresa fornecedora por e-

mail e esta responsabiliza-se pela entrega dos cilindros e/ou pelo enchimento dos 

tanques. 

Por último, acresce referir que o abastecimento de gases medicinais no HB é realizado 

por uma determinada empresa, a qual é a proprietária dos tanques e a responsável pela 

sua manutenção. 

 

4 Autorização de Utilização Excecional 

Existem medicamentos que para que possam ser utilizados em instituições de saúde 

nacionais carecem da obtenção de uma Autorização de Utilização Excecional (AUE) 

cedida pelo INFARMED de acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, 

artigo 92.º, quando se verifiquem os requisitos e condições definidas na Deliberação n.º 

105/CA/2007, de 1 de março de 2007 [30,31]. 

A AUE apresenta duas modalidades: autorização de entidades possuidoras de 

autorização de aquisição direta de medicamentos com regime de internamento; 

autorização a fabricante, ou distribuidor por grosso, devidamente autorizado ou a titular 

de AIM, para colocação no mercado dos lotes de medicamentos estritamente necessários 

a colmatar eventuais roturas de stock de medicamentos comprovadamente sem 

alternativa terapêutica (Artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto) [30]. 
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Os requerimentos de AUE para medicamentos com AIM em países estrangeiros são 

solicitados ao INFARMED anualmente, durante o mês de Setembro. A elaboração do 

pedido através do preenchimento do impresso obrigatório (Anexo XXIX) é feita pelo 

farmacêutico responsável mediante indicação do diretor clínico. Este tipo de AUE tem a 

validade de um ano e restringe-se à quantidade requerida inicialmente. No caso de a 

quantidade não ser suficiente para o ano civil em causa, o HB pode solicitar um pedido 

de alteração de quantidade. 

Os pedidos de AUE de medicamentos de benefício clínico bem reconhecido que não 

fazem parte do FHNM, e por isso são medicamentos extra-formulário, carecem além do 

impresso acima mencionado de uma justificação clínica (Anexo XXX) que tem de ser 

assinada pelo diretor do serviço. A validade destes pedidos é até ao último dia do ano em 

que foi concedido. 

Os medicamentos com provas preliminares de benefício clínico exigem o 

preenchimento do impresso obrigatório, e incluída na justificação clínica ainda a 

fundamentação complementar: justificação da impossibilidade da inclusão em ensaios 

clínicos; identificação de provas preliminares de eficácia e segurança em que se baseiam 

a necessidade do medicamento para a situação clínica em causa; número de doentes a 

tratar; duração prevista para o tratamento; identificação dos doentes em causa; 

consentimento informado do doente ou doentes aos quais se destina o medicamento. A 

AUE nestes casos tem validade máxima de 1 ano a contar da data de autorização. 

Caso o INFARMED conceda a AUE à entidade requerente, comunica a sua 

autorização através de um documento indicando o medicamento autorizado, a 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a forma farmacêutica e o 

número de unidades autorizadas. A sua emissão é feita em duplicado para que uma via 

fique arquivada nos SF e a outra via é nomeada “Efeitos alfandegários” uma vez que é 

enviada com as notas de encomenda [3,30,31]. 

 

5 Nutrição 

O suporte nutricional tem um papel importante na prevenção e tratamento das 

deficiências nutricionais inerentes aos doentes. Os benefícios desse suporte traduzem-

se, na prática, na redução da morbilidade e mortalidade dos doentes. O recurso à 

nutrição artificial é apenas efectuada quando existe desnutrição ou risco de desnutrição 

em doentes que não podem, não devem ou não querem alimentarem-se por via oral com 

alimentos naturais [32]. 
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A terapêutica nutricional tem de ser encarada como integrante da restante estratégia 

de tratamento. Sobretudo no doente hospitalizado, e cada vez mais no doente 

ambulatório, é necessário recorrer a alternativas destinadas ao doente que não quer, não 

consegue ou não pode receber os nutrientes necessários através de dietas de alimentos 

correntes. O primeiro aspecto a considerar é a escolha da via de administração de 

nutrientes (Figura 4) [33]. 

 

 

Figura 4 Algoritmo para Decisão da Via de Administração de Nutrientes. 

 

A Nutrição Entérica é uma nutrição artificial, onde todos os nutrientes são 

disponibilizados de forma equilibrada por via oral ou através de uma sonda. A 

administração por via oral implica um paladar "agradável" para os doentes, o que é 

conseguido através de "sabores". Estes são uma constante dos suplementos dietéticos. 

Nas dietas poliméricas, a presença de sabores leva a um aumento de osmolalidade e 

quando administradas por sonda deve ser sempre seleccionada a formulação neutra [33]. 

A nutrição entérica é adequada tanto para doentes com necessidades nutricionais 

convencionais, como para aqueles que requerem cuidados/nutrientes específicos, como, 

por exemplo, os doentes com diabetes, doença hepática, doença oncológica, em 

geriatria, em pediatria, em disfagia, e até nos doentes críticos em Cuidados Intensivos 

[33]. 

No HB as formulações de nutrição entérica são muito utilizadas. Por norma é 

dispensado para cada doente pela DDIDU após validação eletrónica, uma vez que estão 

incluídas na prescrição médica.  

Fazem parte dos produtos de nutrição também as bolsas para nutrição parentérica, e 

oligoelementos, os leites para os serviços de Pediatria e Neonatologia, e outros 

suplementos alimentares que complementam a via entérica. 

Em situações de doença grave, como por exemplo, em alguns estados de coma em 

Cuidados Intensivos, após grandes cirurgias do trato gastrintestinal, grandes traumas, a 
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única forma de alimentar o doente é através da corrente sanguínea. A alimentação por 

via intravenosa (Nutrição Parentérica) deve conter todos os nutrientes em condições para 

serem administrados directamente no sangue. A Nutrição Parentérica consiste, portanto, 

no fornecimento de proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerais, 

electrólitos e oligoelementos devidamente preparados, através da corrente sanguínea 

[33]. As formulações para nutrição parentérica apresentam-se como preparações 

injetáveis, já prontas ou de preparação extemporânea. Nestas, os macronutrientes são 

veiculados por soluções concentradas de glucose, soluções de aminoácidos essenciais e 

não essenciais e emulsões lipídicas. A indústria farmacêutica comercializa kits e misturas 

(bolsas bi ou tricompartimentadas) de diferentes composições em macro e 

micronutrientes. 

Para o serviço de Neonatologia, pelo facto de serem requeridas formulações 

adaptadas, não podem ser administradas as formulações pré-feitas, obtidas com recurso 

aos fornecedores. Assim, um médico do serviço efetua a prescrição (Anexo XXXI), sendo 

esta validada e preparada por um Farmacêutico no Hospital CUF Descobertas, para 

posteriormente serem enviadas para o HB. Na receção de bolsas de nutrição parentérica, 

o farmacêutico responsável preenche a folha de registo diário e confere a conformidade 

das bolsas, bem como a temperatura das mesmas, à chegada. O farmacêutico é ainda o 

responsável pela validação da prescrição, devendo para tal comprovar a concentração 

final da mistura, estabilidade, incompatibilidades, posologia e volume prescrito, de acordo 

com as características do doente, condições de administração e duração do tratamento. 

Inclusive, deve verificar a data de prescrição, os dados do doente e de cada componente 

da mistura. As bolsas de nutrição parentérica personalizadas, da neonatalogia, são 

rececionadas nos SF do HB, e enviadas de imediato para o serviço. 

Ao longo do estágio tivemos a oportunidade de contactar com as dispensas destes 

tipos de nutrição adaptadas caso a caso. Além disso assistimos uma formação acerca da 

nutrição entérica, abordando as indicações terapêuticas de uma vasta gama de produtos. 

Da mesma forma foi nos possibilitado estar presente numa formação acerca da nutrição 

parentérica. 

 

6 Produção 

A produção de medicamentos a nível hospitalar permite colmatar as falhas no 

mercado de medicamentos industrializados, nomeadamente a falta de determinados 

princípios ativos em determinadas dosagens e/ou fórmulas farmacêuticas ou da falta de 

determinadas associações de princípios ativos. A conceção destes medicamentos advém 
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da necessidade de personalização da terapêutica, através da adaptação do medicamento 

ao perfil fisiopatológico do doente, ou da necessidade de utilização de determinadas 

fórmulas farmacêuticas devido a limitações do doente. A produção de medicamentos em 

meio hospitalar é assim indispensável no apoio a diversas áreas, como a pediatria, 

oncologia, dermatologia e neonatologia, de modo a resolver situações específicas de 

tratamento que não são solucionadas com as especialidades farmacêuticas 

comercializadas. 

A elaboração das formulações preparadas nos SF hospitalares (medicamentos 

manipulados) é regulada pelos Decretos-Lei n.º 90/2004, de 20 de abril, e n.º 95/2004, de 

22 de abril, e pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho que aprova as “Boas Práticas a 

Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e 

Hospitalar”. O farmacêutico hospitalar é responsável pela validação da prescrição 

médica, pelo fabrico, embalagem, reembalagem, controlo da qualidade, conservação e 

transporte de todos os medicamentos manipulados nos SF, de acordo com a legislação 

vigente e segundo as boas práticas que constam no anexo à Portaria n.º 594/2004 de 2 

de Junho [2,34-36]. 

6.1 Produção de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

Nos SF do HB executam-se preparações farmacêuticas que são utilizadas quer no 

tratamento de doentes individuais e específicos, quer preparações de escala alargada 

por lotes, preparadas com antecedência e destinadas a potenciais doentes. 

Independentemente da escala ou complexidade da preparação, o objetivo permanece o 

mesmo: produzir preparações farmacêuticas eficazes e seguras para todos os doentes. 

A área destinada à preparação de formas farmacêuticas não estéreis é constituída por 

uma sala que apresenta uma banca, um lavatório, balanças, uma estufa, uma hotte e 

armários para armazenamento de matérias-primas, material de embalagem, material de 

laboratório e material de apoio. Esta divisão apresenta temperatura e humidade 

controladas. No exterior desta última existe uma pequena sala que, além de servir como 

único acesso à primeira, contém um armário com bibliografia de interesse e vários 

arquivos, nomeadamente de boletins de análise e de fichas de preparação de 

manipulados realizados. 

O processo de preparação de medicamentos manipulados é desencadeado pela 

prescrição médica, a qual é validada pelo farmacêutico responsável pelo SC em questão. 

Após validação, o farmacêutico responsável pela produção inicia a preparação do 

manipulado, fazendo-se acompanhar de uma ficha de preparação específica para o 

medicamento a preparar (Anexo XXXII). Nesta ficha consta/regista-se a composição 
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qualitativa e quantitativa, bem como o lote e prazo de validade das matérias-primas, os 

cálculos efetuados (se necessário), a descrição da técnica utilizada, a aparelhagem 

utilizada, um exemplar do rótulo, os ensaios de verificação adequados ao produto 

acabado e a bibliografia. Todas as operações de manipulação são supervisionadas. A 

manipulação pode ser realizada por um farmacêutico ou um TDT, no entanto a 

supervisão é obrigatoriamente realizada por um farmacêutico sem acumulação da função 

de manipulador. Após a obtenção do manipulado, o farmacêutico procede ao débito das 

matérias-primas utilizadas, realizando um débito ao doente ou ao SC. 

A todas as preparações é atribuído um número de lote interno e um prazo de validade. 

São também devidamente embaladas e rotuladas. O material de embalagem deve ser 

adequado e compatível ao tipo e quantidade da fórmula farmacêutica a conter. No rótulo 

devem constar as seguintes informações: 

 Identificação do hospital e do diretor técnico; 

 Denominação do manipulado; 

 Identificação do doente e /ou do SC requisitante; 

 Número de lote; 

 Volume total; 

 Condições de conservação; 

 Prazo de validade; 

 Instruções especiais de manuseamento (se aplicável) [3]. 

6.2 Produção de Citotóxicos 

No HB, a produção de medicamentos utilizados em quimioterapia é realizada na 

Unidade de Preparação de Citotóxicos (UCP). Este é constituído por 4 zonas: 

1) Entrada / vestiário; 

2) Zona de preparação de tabuleiros, que contém um pequeno armazém e zona 

de Impressão de Mapas de Produção; 

3) Antecâmara; 

4) Sala de preparação. 

Cada zona é acessível apenas pelas que se situam antes e após a mesma, consoante 

a ordem descrita. Entre a 2ª e 4ª zona existe uma pequena câmara, denominado 

Transfer, que serve para a passagem de tabuleiros entre estas 2 zonas, a qual não 

permite o acesso simultâneo de ambos os lados. 

Os profissionais, na primeira zona, trocam a sua roupa por um vestiário apropriado. 

Calçam também luvas e proteções para o calçado. Nestas condições, estão aptos a 

circular até à antecâmara. Para aceder à sala de preparação, é necessário (na 
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antecâmara) lavarem as mãos, calçarem novo par de luvas chemoprotect, bata e touca e 

colocarem uma máscara. Já dentro da sala de preparação, calçam um novo par de luvas 

estéreis, sem retirar os que já possuíam. 

Em cada turno de trabalho estão presentes no laboratório 4 profissionais de saúde: 2 

na sala de preparações e 2 na zona de preparação de tabuleiros. Pelo menos um 

farmacêutico está presente em cada zona, sendo que o outro profissional de saúde de 

cada zona poderá ser outro farmacêutico ou um TDT. 

Cada turno inicia-se com a preparação dos tabuleiros consoante o mapa de produção 

criado pelo farmacêutico destacado para o Hospital de Dia Oncológico. Nos tabuleiros 

são colocados produtos citotóxicos, soros para diluição, spikes, sistemas conetores, e 

todo o material necessário à produção dos medicamentos citotóxicos. São também 

colocados os rótulos, com identificação do doente, soro de diluição, dosagem, volumes, 

via de administração, data de preparação e validade. Os tabuleiros são então enviados 

para a sala de preparações através do Tranfer. 

Dentro da sala de preparações, existe uma câmara de fluxo laminar vertical, onde os 

profissionais executam a preparação dos citotóxicos. Tudo o que entra na câmara de 

fluxo laminar tem de ser previamente pulverizado com álcool a 70% e as embalagens de 

compressas abertas à entrada da mesma. 

De modo a evitar erros na preparação destes medicamentos é usada a técnica de 

dupla verificação, isto é, sempre que um operador extrai determinada quantidade de uma 

solução ou suspensão, seja para rejeitar ou para adicionar a outra solução, o outro 

confirma que o volume extraído está de acordo com o calculado. 

Após a preparação, os citotóxicos são enviados nos tabuleiros à sala de preparação 

de tabuleiros, novamente através do Transfer. Os profissionais que aqui se encontram 

validam as preparações, confirmando os sistemas utilizados e a ausência de partículas 

em suspensão. De seguida, sem remover o rótulo, as preparações que necessitam de 

abrigo da luz, são envolvidas em papel de prata. Colocam novo rótulo, exatamente igual 

ao que já tinha sido colocado. Colocam ainda uma etiqueta com a inscrição 

“CITOTÓXICO” e, no caso de preparações que exijam temperaturas de armazenamento 

entre os 2º e os 8ºC, colocam também uma etiqueta com a inscrição “FRIGORÍFICO”. 

Posteriormente, as preparações são colocadas em sacos Chemoprotect®, os quais 

são selados e colocados no interior de sacos térmicos. Um AO encarrega-se, por fim, de 

transportar os medicamentos ao Hospital de Dia Oncológico, entregando-os ao 

farmacêutico aí destacado. No fim de cada turno, os manipuladores, antes de saírem da 

sala de preparações, utilizam um número específico de placas de contacto para averiguar 

a possibilidade de contaminação das superfícies de trabalho (câmara de fluxo laminar) e 

de transferência de tabuleiros (Transfer), das paredes da sala e também das suas mãos 
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(luvas) em placas de gelose de sangue. Cada placa é colocada em contato com uma 

superfície durante alguns segundos, sendo posteriormente enviadas para o laboratório de 

análises. Este procedimento é essencial, de modo a controlar e garantir que todas as 

técnicas de esterilização e assepsia estão a ser devidamente eficazes. 

6.3 Fracionamento e Reembalagem de Medicamentos 

O fracionamento e a reembalagem de medicamentos consistem no processo de 

manipulação de produtos acabados, permitindo obter dosagens não disponíveis no 

mercado e/ou o acondicionamento e identificação de doses unitárias de determinados 

fármacos. 

A reembalagem e rotulagem de medicamentos unidose devem ser realizadas de forma 

a assegurar a segurança e qualidade do medicamento. Tem como objetivos principais: 

 Permitir aos SF disporem do medicamento, na dose prescrita, de forma 

individualizada (dose unitária), permitindo assim, reduzir o tempo de 

enfermagem dedicado à preparação da medicação a administrar, reduzir os 

riscos de contaminação do medicamento, reduzir os erros de administração e 

uma maior economia; 

 Garantir a identificação do medicamento reembalado (nome genérico, dose, 

lote, prazo de validade); 

 Proteger o medicamento reembalado dos agentes ambientais; 

 Assegurar que o medicamento reembalado pode ser utilizado com segurança, 

rapidez e comodidade [2]. 

Nos SF do HB apenas são reembaladas formas orais sólidas, quando: os 

medicamentos não são embalados por unidade (embalagens multidose); os 

medicamentos não são identificados por unidade; é necessário proceder ao 

fracionamento de comprimidos; é necessário associar doses. 

Para que a reembalagem dos medicamentos seja adequadamente executada, devem 

ser conhecidas as características do produto a reembalar, tal como a sua composição 

química e estabilidade à luz, humidade e ar. Nos casos em que se procede ao 

fracionamento de formas orais sólidas é necessário saber previamente se o produto pode 

ser sujeito a essa operação sem alterar as suas características. Assim, a execução 

destas operações não deve implicar um prejuízo nas propriedades físico-químicas e 

biofarmacêuticas da formulação. 

O fracionamento e reembalagem de medicamentos são realizados na Sala de Apoio à 

DIDDU. Esta sala dispõe de uma zona de desblisteragem, uma zona de fracionamento de 

comprimidos, uma zona de medicamentos prontos a reembalar, um aparelho que 
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reembala os medicamentos (FDS®), uma zona de colocação de todos os medicamentos 

reembalados para a DIDDU, uma zona de lavagem das mãos e uma zona de arquivo de 

documentação [3]. 

A desblisteragem é realizada por um AO na zona de desblisteragem. O fracionamento 

de fórmulas farmacêuticas orais sólidas é realizado manualmente por um TDT, em 

ambiente assético, na zona de fracionamento de comprimidos. Já a reembalagem é 

realizada na FDS®, comandada por um TDT, a qual permite o armazenamento dos 

produtos a reembalar em cassetes individualizadas (limitado aos medicamentos de maior 

rotatividade) e, mediante pedido informático ou manual, os dispensa devidamente 

embalados e identificados (DCI, dosagem, lote de fabrico, data de reembalagem, lote 

interno, prazo de validade e laboratório). No caso da DIDDU, a FDS® permite ainda 

identificar com o nome do doente a que se destina. Este aparelho dispõe ainda de um 

tabuleiro onde se podem colocar fracionados ou produtos que não estão armazenados 

nas cassetes, de modo a proceder à sua reembalagem. 

O prazo de validade dos medicamentos reembalados é calculado do seguinte modo: 

 Se o medicamento for apenas reembalado, o prazo de validade atribuído é de 

25% entre o dia da reembalagem e o prazo de validade de fabrico, sendo 

atribuídos, no máximo, 12 meses; 

 Se o medicamento for também fracionado, o prazo de validade atribuído é de 

25% entre o dia da reembalagem e o prazo de validade de fabrico, sendo 

atribuídos, no máximo, 6 meses [3]. 

 

7 Farmacovigilância 

A monitorização da segurança dos medicamentos, Farmacovigilância é uma 

responsabilidade partilhada entre vários parceiros: autoridades regulamentares, indústria 

farmacêutica, profissionais de saúde e doentes/utentes. 

O SNF conta, atualmente, com quatro unidades regionais de farmacovigilância, que 

cobrem todo o território continental, e que se tornaram centros com vocação científica, 

levando a cabo alguns estudos farmacoepidemiológicos na área da segurança do 

medicamento. Além disso, são o garante da correta recolha, processamento e avaliação 

das notificações espontâneas de reações adversas a medicamentos (RAM), bem como 

da permanente divulgação do Sistema junto dos profissionais de saúde e promoção da 

notificação espontânea. 

No atual Sistema Nacional de Farmacovigilância, compete aos profissionais de saúde 

comunicar à autoridade regulamentar, o INFARMED todas as suspeitas de RAM de que 
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tenham conhecimento através do boletim destinado para o efeito, disponível no site. Uma 

vez recebida a informação, a mesma é processada no estrito cumprimento da legislação 

de confidencialidade e proteção de dados pessoais, e partilhada com a empresa 

responsável pelo medicamento (o titular da Autorização de Introdução no mercado) [37]. 

No HB todos os profissionais estão sensibilizados para a notificação de RAM, no 

entanto de forma a reforçar a atenção destes, no decorrer do estágio tivemos a 

oportunidade de participar num projecto de farmacovigilância ativa para os medicamentos 

sujeitos a monitorização adicional da Agência Europeia do Medicamento. Neste âmbito 

elaboramos para os medicamentos Incivo® (Anexo XXXIII), Procoralan® (Anexo XXXIV), 

Revlimid® (Anexo XXXV), Sovaldi® (Anexo XXXVI), Stribild® (Anexo XXXVII), Tysabri® 

(Anexo XXXVIII), Tyverb® (Anexo XXXIX), Victrelis® (Anexo XL), Xarelto® (Anexo XLI), 

Xtandi® (Anexo XLII) e Zytiga® (Anexo XLIII) um documento em que constam as RAM 

referenciadas no RCM. Este documento tem como objectivo alertar os profissionais de 

saúde que estão em contacto com doentes que tomam estes fármacos, para a 

importância da notificação, dada as características deste tipo de fármacos. As fichas de 

farmacovigilância ativa devem ser encaradas como uma ferramenta para sensibilizar os 

profissionais de saúde. 

 

8 Farmácia Clínica 

A atual era de globalização tem testemunhado a evolução das profissões de saúde, 

especialmente na área das Ciências Farmacêuticas, sendo que o farmacêutico pode dar 

o seu contributo além dispensa de medicamentos, também para o sucesso do esquema 

terapêutico prescrito. O aumento das exigências em saúde, o aumento da complexidade 

e a pouca adesão dos doentes às terapêuticas forçou o farmacêutico a uma aproximação 

mais focada no doente e na obtenção dos resultados pretendidos com a terapêutica 

farmacológica. 

A introdução, em 1990, por Hepler e Strand do termo ‘cuidados farmacêuticos’ marca 

esta mudança no paradigma das funções do farmacêutico, no entanto a profissão 

encontra-se em contínua alteração, acompanhando a mudança nas exigências em 

saúde. 

A Farmácia Clínica é a área da Farmácia que se preocupa com a ciência e prática da 

utilização racional do medicamento. Esta disciplina toma como referência o medicamento 

e orienta a sua conduta para o doente, que elege como alvo principal da sua atuação. 

Ocupa-se da avaliação da resposta de um organismo à administração de um fármaco e 

da relação entre a sua eficácia terapêutica e toxicidade. No sistema de cuidados de 
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saúde, o farmacêutico clínico é especialista na utilização terapêutica do medicamento. 

Ele é a fonte primária de informação cientificamente válida, de aconselhamento sobre 

segurança, adequação e utilização custo-efetiva do medicamento [38]. 

A intervenção clínica por parte do Farmacêutico advém muitas vezes da deteção de 

problemas de saúde relacionados com os medicamentos, e tem como objetico introduzir 

melhoras significativas no estado geral de saúde do doente, nomeadamente: resultados 

obtidos com a farmacoterapia (melhoria dos parâmetros físicos, hemodinâmicos e 

laboratoriais); uso apropriado da medicação; controlo de doenças crónicas; diminuição do 

recurso à urgência e duração de internamentos hospitalares; redução da mortalidade; 

resultados de segurança (diminuição de eventos e de RAM bem como de erros de 

medicação); resultados humanísticos (promoção da adesão à terapêutica, satisfação do 

doente, esclarecimento quanto à sua doença e aos seus medicamentos). 

No que diz respeito ao alvo de monitorização as atividades de farmácia clínica podem 

ser analisadas segundo o uso de medicamento ou pelos resultados clínicos. 

No HB a implementação da farmácia clínica passa, assim, pela integração do 

farmacêutico na equipa multidisciplinar e pela sua corresponsabilização na obtenção dos 

resultados no estado global de saúde do doente. Por esta razão parte do seu exercício 

deve ser desenvolvido nos SC, próximo do doente e dos restantes profissionais de 

saúde, aportando com os seus conhecimentos de farmacodinâmica, farmacocinética, 

interações farmacológicas, monitorização da adesão e dos resultados da terapêutica.  

A intervenção farmacêutica pode estabelecer-se em dois momentos: antes e depois 

da prescrição médica. Relativamente ao período que antecede a prescrição médica o 

farmacêutico é responsável por: integrar a equipa assistencial do doente; colaborar no 

estabelecimento de normas de utilização de medicamentos, protocolos terapêuticos e 

guias farmacoterapêuticos; participar na identificação da terapêutica crónica. Após a 

prescrição médica o farmacêutico pode intervir: efetuando a monitorização da terapêutica 

prescrita pela revisão das prescrições médicas; participando nas visitas médicas e/ou 

reuniões de serviço e no perfil farmacoterapêutico do doente de forma a conseguir um 

plano individualizado, com indicação adequada, efetiva, segura e adaptada, garantindo a 

optimização dos resultados; monitorizando o cumprimento dos protocolos terapêuticos 

instituídos e das políticas de medicamentos definidas, através de estudos de utilização e 

auditorias terapêuticas; implementando programas de cuidados farmacêuticos, 

garantindo a máxima efetividade da terapêutica farmacológica e minimizando o 

surgimento de problemas relacionados com a medicação; programando a informação a 

ceder ao doente sobre a terapêutica a cumprir após alta. O procedimento descrito, por 

ser bastante minucioso e por limitação de recursos humanos, não é aplicável a todos os 

doentes. Assim sendo tornou-se imperativo estabelecer prioridades e critérios de seleção. 
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Estes fatores podem estar relacionados com: o doente, nomeadamente idade, 

imunossupressão, transplante, comorbilidades, alteração da função hepática ou renal, 

reinternamentos frequentes, alergias, período peri-operatório, procedimentos de 

depuração extra-renal, alterações de coagulação; ou ainda com o medicamento, como 

por exemplo número de medicamentos prescritos ou tomas frequentes, 

imunossupressores, estreita margem terapêutica, via parentérica, anticoagulantes, entre 

outros. 

Após a seleção dos doentes a monitorizar, o farmacêutico responsável através da 

aplicação informática acede ao processo clínico do doente e recolhe todos os dados 

obrigatórios e aqueles que considere pertinentes. De seguida o farmacêutico valida a 

prescrição médica, cumprindo as Boas Práticas de Farmácia. A intervenção farmacêutica 

deve ser transmitida preferencialmente de forma verbal e presencial de forma a facilitar a 

comunicação [3]. 

 

9 Comissões Técnicas 

No HB existem várias órgãos de apoio técnico dos quais destacamos: Comissão de 

Ética para a Saúde (CE) e Comissão de Farmácia e Terapêutica e Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos (PPCIRA) [39]. 

As Comissões Técnicas são órgãos consultivos e multidisciplinares, integradas por 

farmacêuticos, que têm como função definir políticas de utilização segura e eficaz dos 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos, zelando também pelo cumprimento das 

mesmas. As suas funções em meio hospitalar são então essenciais, sendo que estas 

condicionam, normalizam e contribuem para a garantia de qualidade da terapêutica 

farmacológica do doente. 

9.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica 

A composição, constituição, mandato, direcção e competência da CFT do HB 

obedecem ao disposto em regulamento próprio, tendo em conta o despacho nº1083/ 

2004 (2ª série) de 17 de Janeiro [39]. 

A CFT é constituída por dois médicos e dois farmacêuticos e é responsável por definir 

políticas de utilização segura e eficaz dos medicamentos, bem como garantir a sua 

implementação. Assim sendo, fazem parte das funções da CFT: velar o cumprimento do 

FHNM; pronunciar-se sobre a utilização de novos medicamentos no HB; promover a boa 

prática farmacoterapêutica com base na monitorização do doente; aprovar a lista de 

medicamentos de urgência que devem constar nos SC; divulgar informações sobre o uso 
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de medicamentos; avaliar protocolos terapêuticos; articular-se com a CE do HB para a 

utilização de medicamentos em indicações não aprovadas. A CFT reúne-se 

obrigatoriamente uma vez em cada trimestre [3]. 

9.2 Comissão de Ética para a Saúde 

A CE é um órgão multidisciplinar de apoio à Comissão Executiva, tendo em vista os 

aspectos fundamentais dos problemas éticos do HB. 

No HB, a CE é responsável pela observação dos padrões éticos no exercício das 

ciências médicas praticadas, garantindo a dignidade e integridade humana, o respeito de 

autonomia e vontade do doente (através do consentimento informado) e o direito à 

objeção de consciência por parte de profissionais de saúde. Para tal, analisa, reflete e 

emite pareceres sobre casos de atuação médica que envolvem questões éticas. 

A CE tem sede no HB, mas atua com total independência dos seus órgãos de gestão, 

apesar dos encargos com as suas atividades serem por ele suportados [3]. 

9.3 Programa Nacional de Prevenção e Controlo de Infeções e 

de Resistência a Antimicrobianos 

 

Os objetivos desta comissão são: a promoção da vigilância epidemiológica com o 

intuito de prevenção, deteção e controlo de infeções; monitorização e garantia de 

cumprimento das normas e boas práticas; formação e informação aos profissionais, 

doentes e visitantes, através da promoção de ações de apoio aos SC do HB e 

disponibilização de consultadoria e apoio; implementação de uma política de segurança 

no sentido de evitar infeções nosocomiais. Esta comissão é constituída por um núcleo 

executivo, um núcleo de apoio técnico e consultivo e um núcleo de membros 

dinamizador, do qual fazem parte os farmacêuticos. Ao núcleo executivo cabe assegurar 

a gestão do Plano Operacional de Prevenção e Controlo de Infeção, ao núcleo de apoio 

técnico cabe a orientação técnica e de consultadoria e ao núcleo dinamizador cabe a 

articulação entre os dois núcleos já referidos.[3] 

 

10 Gestão do Risco 

A Direção da Qualidade e Gestão do Risco tem como missão implementar uma 

política global de qualidade que garanta a melhoria contínua da qualidade dos serviços 

prestados à população que procura o HB, num contexto de segurança para os utentes, 
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profissionais e para a prática clínica. Procura garantir o mais elevado grau de satisfação 

desses utentes e familiares e de todos os profissionais, e zelar pelo cumprimento dos 

indicadores de qualidade dos serviços clínicos previstos no Contrato de Gestão [1]. 

A manutenção de um programa transversal para a Gestão do Risco Clínico e Não 

Clínico, estabelece e prioriza ações para identificação de potenciais riscos e prevenção 

da sua ocorrência, reforçando a implementação das recomendações de boas práticas, 

por forma a eliminar danos desnecessários decorrentes da prestação de cuidados de 

saúde. 

No sentido do estabelecimento de políticas e linhas de ação comuns para a área da 

Gestão do Risco, o HB utiliza um software único de gestão de risco que permite analisar 

em cada SC e também ao nível organizacional o reporte de eventos adversos. Com a 

informação gerada por este sistema, é alimentado e desenvolvido o processo de melhoria 

contínua, com o objectivo claro de elevar as metas atingidas na área da Segurança dos 

Doentes. Assim, se assegura um sistema de gestão clínica baseado na comunicação de 

incidentes, acidentes e situações adversas que permite definir estratégias específicas de 

prevenção e controlo de perdas [40]. 

No que diz respeito aos SF, o farmacêutico responsável deve fazer o registo das 

ocorrências relacionadas com a farmácia no software e avisar os restantes farmacêuticos 

destes acontecimentos. É feito ainda um registo em ficheiro de Excel para envio à 

administração do HB. 

 

11 Qualidade 

Qualidade em saúde é o conjunto de propriedades e qualidades de um serviço de 

saúde, que confere a aptidão para satisfazer adequadamente as necessidades implícitas 

e explícitas dos doentes. A Qualidade não é mais do que fazer as coisas certas, na altura 

certa, para as pessoas certas e à primeira vez. Assim em sentido lato, a s normas e 

procedimentos descritos, nas diferentes áreas funcionais de atuação dos SF, constituem 

o sustentáculo de um sistema de qualidade, na medida em que estes procedimentos 

podem ser transformados em critérios e padrões internacionalmente aceites. 

Um sistema de Garantia da Qualidade tem como base a existência de procedimentos 

padronizados. Os procedimentos devem ser escritos (escrever o que se faz, fazer o que 

se escreve), documentados e regularmente revistos e atualizados, para todas as 

atividades desenvolvidas pelos SF. De salientar o papel relevante da segurança e 

proteção do pessoal, medicamentos, instalações e equipamentos, ou seja, a gestão do 

erro e de outros riscos. Para uma correta gestão do risco, torna-se imprescindível 
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implementar planos de segurança para proteger, a qualquer altura e em qualquer 

circunstância, as estruturas físicas e o pessoal afecto ao serviço farmacêutico [2]. 

O HB é acreditado pela CHKS (Caspe Healthcare Knowledge System) desde 2013. O 

Sistema da Gestão da Qualidade, desenvolvido no âmbito do processo de Acreditação e 

Certificação, permitiu implementar no HB uma metodologia de trabalho que se dedica à 

definição, controlo, monitorização e melhoria dos processos da organização. Centrado na 

eficiência da organização - através do estabelecimento de mecanismos de auto-controlo, 

de análise e tratamento de indicadores de qualidade clínica e segurança do doente - este 

processo promove a melhoria contínua, com especial enfoque na satisfação do utente e 

do colaborador [1]. 

Os SF do HB são certificados pela norma ISO 9001:2008. A ISO 9001 especifica 

requisitos para um sistema de gestão da qualidade que pode ser utilizado para aplicação 

interna pelas organizações, ou para certificação [41]. 

 

 

12 Trabalhos Realizados 

No decorrer do estágio, na semana em que estive na área de validação de prescrições 

em neonatologia, a mim, Filipa Araújo foi-me proposto colaborar na elaboração de um 

protocolo de atuaçao em caso de extravasão/Infiltração de injectáveis não citotóxicos, 

usados no serviço de neonatologia. A partir deste elaborei também um poster (Anexo 

LIV). De seguida apresento o protocolo desenvolvido. 

ATUAÇÃO EM CASO DE EXTRAVASÃO/INFILTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NÃO 

CITOTOTÓXICOS 

 

1. Introdução 

A extravasão consiste numa lesão tecidular provocada por fármacos vesicantes, 

administrados por via endovenosa, que escapam do sistema venoso para o tecido 

circundante. Deve falar-se em infiltração quando o mesmo acontece com fármacos 

irritantes. Os fármacos vesicantes são tóxicos e causam dor, inflamação e lesão tipo 

queimadura que inclui bolhas, descamação, dano tecidual profundo e necrose. Os 

fármacos irritante por sua vez causam dor e inflamação no local, mas raramente provoca 

destruição do tecido. 
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2. Causas, Frequência e Severidade 

 

 

 

 

 

 

A extravasão pode ocorrer como resultado de diversos factores, desde causas 

inerentes ao doente e ao vaso, ao tipo de fármaco, ao profissional de saúde e aos 

dispositivos utilizados. 

3. Classificação e Mecanismo de Lesão dos Fármacos 

Os medicamentos envolvidos nas situações de extravasão/infiltração têm a 

capacidade de provocar lesão tecidular, ou pelo menos inflamação e dor, essencialmente 

pela sua osmolaridade, pelo seu pH e pela sua capacidade de vasoconstrição. Neste 

grupo de fármacos são incluídos, principalmente, 4 categorias, e uma outra com 

fármacos de grupos diversos. Assim, como forma de sistematização dividem-se os 

fármacos em antimicrobianos, cardiovasculares e diuréticos, electrólitos concentrados e 

soluções nutricionais, anestésicos sedativos e outros. As tabelas seguintes detalham 

cada fármaco de acordo com as propriedades que afetam a sua capacidade de provocar 

um efeito nos tecidos circundantes ao sistema venoso em caso de fuga. 

Doente Infusão Profissional de Saúde 

Alterações cutâneas Duração  

Idade Volume  

Doença Vascular Cateter  

Hipotensão Localização  

 Velocidade  

Fármaco 
Propriedades 

Efeito Mecanismo de lesão 
pH mOsm 

Antimicrobianos 

Aciclovir 11 --- 
Em geral 

estes 

agentes 

podem atuar 

como 

Produtos alcalinos: necrose 

causada pelos iões H+ mediante 

destruição do colagénio, 

vasoconstrição, apoptose e 

Anfotericina 5-6 --- 

Ampicilina 8-10 302-702 
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Doxiciclina 1.8-3.3 --- 
irritantes, no 

entanto 

também são 

reportados 

efeitos 

vesicantes 

 

 

edema. 

Produtos ácidos: doação de iões 

H+ e a redução da capacidade de 

formar um sal aniónico causa 

necrose de coagulação, 

formação de escara, dessecação 

celular e edema 

Ganciclovir 11 --- 

Gentamicina 3-5.5 --- 

Metronidazol 5.5 310 

Piperacilina 5.5-7.5 --- 

Vancomicina 4 57-291 

Eritromicina 3-6.5 223 

Cardiovasculares e diuréticos 

Amiodarona 4.08 --- Vesicante 

Contem álcool benzílico e 

polissorbato que contribui para 

propriedade vesicante. pH ácido 

Digoxina ---  Vesicante Elevada osmolalidade 

Dobutamina 2.5-5.5 261-619 
Irritantes/ 

vesicante 
Vasoconstrição, pH ácido 

Dopamina 3.3  

Vesicante 

Vasoconstrição 

 

Epinefrina 

 

2.2-5  

Esmolol 7 --- 

Vesicante 

Vasoconstrição 

Manitol> 5% 4.5-7 275 - 1375 

Vasoconstrição 

Hiperosmolalidade 

Fenilefrina 3-6.5 --- Vesicante Vasoconstrição 

Nitroprussiato --- --- Irritante Não reportado 

Norepinefrina 3-4 --- 

Vesicante Vasoconstrição 

Vasopressina 2.5-4.5 --- 
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Eletrólitos concentrados e soluções nutricionais 

Bicarbonato 

de sódio 8.4% 
7-8.5 20000 Vesicante Hiperosmolalidade, pH alcalino 

Cloreto de 

Potássio 2 

mEq/ml 

7.1-7.7 

3440 

- 

4355 

Irritante Hiperosmolalidade 

Cloreto de 

Sódio ≥ 3% 
--- --- 

Vesicante 

 

Hiperosmolalidade 

Dextrose> 5% 3.5-6.5 505 Hiperosmolalidade 

Gluconato de 

cálcio 10% 
6.0-8.2 278 

Hiperosmolalidade, deposição de 

cálcio 

Nutrição 

parenteral 

total 

--- --- 
Hiperosmolalidade, pH ácido, 

compressão de tecido 

Anestésicos e Sedativos 

 

Diazepam --- --- Irritante Contém propilenoglicol 

Etomidato --- --- 

Irritante/ 

Vesicante 

Contém propilenoglicol 

Variação da osmolalidade 

Propofol 7-8 Isotónico 

Osmolalidade; raros casos de 

necrose de tecidos ou 

queimadura 

Tiopental 10-11 --- pH alcalino 

Outros 

 

Aminofilina 

8.6-9 

 

291-327 

Vesicante 

Vasoconstrição 

Azul-de-

metileno 
--- --- Vasoconstrição 
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Tabela 3: Categorias de fármacos injectáveis pela sua severidade e mecanismo de lesão vascular. 

 

4. Estratégias de Prevenção 

 

Inserção da via periférica intravenosa (PIV) 

 Usar cateter silicone/plástico suficientemente pequeno para evitar a restrição de 

fluxo sanguíneo; 

 Evitar uso repetido de uma veia; 

 Evitar colocar PIV em áreas difíceis de imobilizar; 

 Usar fita adesiva transparente para segurar; 

 Cobrir o local com um penso transparente semipermeável estéril que permitira 

visualização contínua do local de inserção; 

 Extremidades superiores menos propensas a infiltrações e extravasão; 

 Colocar fita vagamente sobre proeminências ósseas de forma a evitar a restrição 

de fluxo sanguíneo para a extremidade. 

Manutenção 

 Limite da PIV glucose 12.5%; 

 Diluição das medicações o mais possível antes da administração para 

prevenir extravasão. 

 

5. Atuação em caso de extravasão/infiltração 

 

Todos os casos devem ser avaliados individualmente. 

Sempre que identificada deve ser comunicada ao médico e tomadas medidas gerais. 

Muitas vezes a extravasão/infiltração pode ser resolvida sem sequelas e sem 

necessidade de recorrer à utilização de antídotos. 

Estes casos devem ser devidamente comunicados ao doente e/ou familiares, bem como 

o desenvolvimento do tratamento. 

A monitorização e o registo de todos os casos de extravasão/infiltração devem ser 

adequadamente elaborados.  

Dantroleno --- --- pH alcalino 

Fenitoina 10-12.3 312-9740 
pH alcalino, precipitação 

intravascular, edema localizado 
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Em todos os casos quando uma lesão de extravasamento é identificada: 

 Parar a administração IV imediatamente;  

 Desconectar o sistema intravenoso;  

 Com uma nova seringa de 2 ml aspirar a máxima quantidade de fluido da linha IV;  

 Retirar cateter, marcar área afetada e fazer registo fotográfico;  

 Elevar o membro por 24 a 72 horas. 

Quando a pele é afetada:  

 Limpar a área de lesão da pele com compressa esterilizada;   

 Aplicação térmica (quente ou fria)    

 Aplicar hidrogel para cobrir a lesão;  

 Cobrir o hidrogel com penso transparente;  

 Substituir penso a casa 3 dias;  

 Continuar monitorização da lesão até cicatrização completa;  

 Considerar consulta de cirurgia;  

 Considerar paracetamol, ibuprofeno ou outro analgésico para controlo da dor. 

6. Antídotos 
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Hialuronidase: enzima que aumenta a permeabilidade dos tecidos através da hidrólise 

de ácido hialurónico e assim facilita a absorção sistémica das substâncias infiltradas. 

Administração: 5 seringas de 0.2 ml partir de uma concentração de 1ml (15unidades) 

por via subcutânea. Após limpeza do local injeção separada das 5 seringas com agulha 

de calibre 25 ou menor. 

Fentolamina: antagonista recetores α-adrenérgicos, que compete com as catecolaminas 

circulantes e por isso é efetivo na reversão da isquemia. 

Administração: 5 mg em 10 ml 0.9% NaCl por via subcutânea no local de extravasão. 

Não exceder 0.1-0.2 mg/ Kg ou 5 mg no total. 

Nitroglicerina: Causa vasodilatação dos capilares e reduz isquemia. 

Administração: pomada 2%. 

Hidrocortisona: propriedades anti-inflamatórias. 
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13 Conclusão 

A organização e o funcionamento da Farmácia Hospitalar estão dependentes do 

trabalho integrado de uma equipa multidisciplinar, onde cada profissional de saúde tem o 

seu papel. O Farmacêutico é um dos elementos essenciais dessa equipa, que reúne 

esforços diariamente para atender toda a comunidade hospitalar no âmbito dos produtos 

farmacêuticos. A sua atuação compreende tudo o que respeita ao medicamento, desde a 

sua seleção, aquisição e gestão racional, passando pela validação de prescrições, 

produção e preparação de medicamentos com rigor e segurança, distribuição de forma 

eficiente e, muito importante, participando ativamente na educação dos doentes, 

orientando-os para o uso racional do medicamento, de forma a atingir a eficácia 

terapêutica ideal com o mínimo de efeitos adversos. 

Consideramos que foram atingidos os objectivos propostos, nomeadamente a 

aquisição de uma noção global do funcionamento dos SF e das actividades 

desenvolvidas pelo farmacêutico e principalmente, um primeiro contacto com a realidade 

profissional e a consolidação de saberes adquiridos ao longo da nossa formação. 

 Assim, este estágio despertou-nos para a realidade profissional e a importância do 

papel do farmacêutico como profissional de saúde, contribuindo, não só para a aquisição 

de alguma experiência profissional, mas também para o desenvolvimento de aptidões 

sociais. 

Esta foi uma experiência gratificante e um ponto de partida para nos tornarmos 

profissionais de excelência, contribuindo para uma melhor prestação de cuidados de 

saúde no futuro. 
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“Todo o conhecimento genuíno tem origem na experiência directa.” 

(Mao Tse-Tung) 
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Anexos 

 

Anexo I Plano de estágio. 
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Anexo II Planeamento dos pedidos semanais para distribuição clássica. 

Segunda-feira 

 1 E 

 Hospital de Dia, Hemodiálise, Reumatologia Anatomia 

Patológica, Patologia Clínica, Esterilização 

 Soros: 1B,1C, 2C 

 Armazém Avançado 5E 

Terça-feira 

 UCIC 

 Neurocríticos 

 Consultas do Piso 4: Dermatologia, Cirurgia Vascular, 

Endocrinologia, Cardiologia e Pneumologia 

Quarta-feira 

 Radiologia, Hemodinâmica, Medicina Nuclear, Radioterapia, 

2B, 2C, 2C, 2D, 2E 

 Consultas Piso 2: Estomatologia, Cir. Geral, Cir. Plástica, 

Otorrino, Oftalmologia, Gastrenterologia, Urologia 

Quinta-feira 

 3B, 3C, 3D, 3E 

 UCIP, 1C 

 Consultas Piso 1: Psiquiatria 

 Consultas do Piso 3: Ortopedia, MFR, MFR - Cinesoterapia, 

Terapia Ocupacional 

 Armazém Avançado 5E 

Sexta-feira 

 5B, 5C, 5D 

 Bloco de Partos 

 Neonatologia 

 Soros: 2B, 2C, 2D, 2E 

 Consultas do Piso 5: Hospital de Dia Pediátrico, Ginecologia / 

Obstetrícia 
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Anexo III Tabela de registo de pedidos semanais. 

 

3ª Feira 

Serviço NºPedido Manipulados/Outros 
Picking 

Prateleiras 

Picking 

Soros 
Validação Entrega 

UCIC- sala de pacemaker             

Neurocríticos             

Consultas 

Piso 4 

Dermatologia             

Cir. Vascular             

Endocrinologia             

Imunoalergologia             

Cardilogia             

Pneumologia             
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Anexo IV Pedido urgente. 
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Anexo V Planeamento da reposição dos armazéns avançados. 

Segunda-feira  UCIC, 4B, 4C, 4D, 4E 

Terça-feira  1D, 1ª - Homens, 1A- Mulheres 

Quinta-feira  UCIC, 4B, 4C, 4D, 4E 

Sexta-feira  1D, 1ª - Homens, 1A- Mulheres 

 

 

Anexo VI Tabela de registo da reposição dos armazéns avançados. 

Armazéns avançados- Entrega Logística 

2ª Feira 

Serviço 
Hora de Criação 

do pedido 

Picking 

Prateleiras 
Picking Soros 

Hora serviço 

pronto 

Armazém Avançado UCIC-10h        

Armazém Avançado 4B -14H30         

Armazém Avançado 4C -14H30     

Armazém Avançado 4D -14H30     

Armazém Avançado 4E -14H30     
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Anexo VII Prescrição de Kit de Ambulatório. 
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Anexo VIII Kit de ambulatório. 
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Anexo IX Mapa terapêutico. 
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Anexo X Incidências (Kardex®). 

 

Anexo XI Externos (Kardex®). 
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Anexo XII Autorização de Dispensa de Medicamentos pelos Serviços Farmacêuticos 
em Regime de Ambulatório. 
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Anexo XIII Doenças e medicamentos comparticipados para dispensa em regime 
ambulatório. 

  
Patologia Especial Âmbito Comp. Legislação 

Artrite reumatóide; 
Espondilite anquilosante; 
Artrite psoriática; Artrite 
idiopática juvenil poliarticular 
e Psoríase em placas 

Lista de medicamentos referidos no 
anexo ao Despacho n.º 18419/2010, 
de 2 de dezembro 
 
Procedimento de registo mínimo 

100% 

Despacho n.º 18419/2010, de 2/12, 
alterado pelo Despacho n.º 1845/2011, 
de 12/01, Declaração de Rectificação 
n.º 286/2011, de 31/01, Despacho n.º 
17503-A/2011, de 29/12, Despacho n.º 
14242/2012, de 25/10 e Despacho n.º 
9082/2014, de 07/07 

Fibrose quística Medic. comparticipados 100% Desp. 24/89, de 2/2 

Doentes insuficientes 
crónicos e transplantados 
renais 
  

Medicamentos incluídos no anexo do 
Desp. n.º 3/91, de 08 de fevereiro 
Lista de Medicamentos 

100% 

Despacho n.º 3/91, de 08/02, alterado 
pelo Despacho n.º 11619/2003, de 
22/05, Despacho n.º 14916/2004, de 
02/07, Rectificação nº 1858/2004, de 
07/09, Despacho nº 25909/2006, de 
30/11, Despacho n.º 10053/2007 de 
27/04 e e Despacho n.º 8680/2011 de 
17/06 

Doentes insuficientes renais 
crónicos 

Medicamentos contendo ferro para 
administração intravenosa; 
Medicamentos (DCI): Eprex 
(epoetina alfa); Neorecormon 
(epoetina beta); Retacrit (epoetina 
zeta); Aranesp (darbepoetina alfa); 
Mircera (Metoxipolietilenoglicol-
epoetina beta). 

100% 

Despacho n.º 10/96, de 16/05; 
Despacho n.º 9825/98, 13/05, alterado 
pelo Despacho n.º 6370/2002, de 07/03, 
Despacho n.º 22569/2008, de 22/08, 
Despacho n.º 29793/2008, de 11/11 e 
Despacho n.º 5821/2011, de 25/03 

Indivíduos afectados pelo 
VIH 

Medicamentos antiretrovíricos 
indicados para o tratamento da 
infeção pelo VIH/sida no termos e 
condições referidas no Despacho nº 
6716/2012 

100% Despacho nº 6716/2012 

Deficiência da hormona de 
crescimento na criança; 
Síndrome de Turner; 
Perturbações do 
crescimento; Síndrome de 
Prader-Willi e Terapêutica de 
substituição em adultos 

Medicamentos contendo hormona de 
crescimento nas indicações 
terapêuticas referidas no Despacho 
n.º 12455/2010, de 22 de julho 

100% Despacho n.º 12455/2010, de 22/07 

Esclerose lateral amiotrófica 
(ELA) 

Lista de medicamentos referidos no 
anexo ao Despacho n.º 8599/2009, 
de 19 de março 

100% 
Despacho n.º 8599/2009, 
de 19/03, alterado pelo Despacho n.º 
14094/2012, de 16/10 

Síndrome de Lennox-
Gastaut 

Taloxa 100% Desp. 13 622/99, de 26/5 

Paraplegias espásticas 
familiares e ataxias 
cerebelosas hereditárias, 
nomeadamente a doença de 
Machado-Joseph 

Medicação antiespástica, anti- 
depressiva, indutora do sono e 
vitamínica , desde que prescrita em 
consultas de neurologia dos 
hospitais da rede oficial e 
dispensada pelos mesmos hospitais 

100% 
Despacho n.º 19 972/99 (2.ª série), de 
20/9 

Profilaxia da rejeição aguda 
de transplante renal 
alogénico 

Lista de medicamentos referidos no 
anexo ao Despacho n.º 6818/2004 
(2.ª série), de 10 de março 

100% 

Despacho n.º 6818/2004, de 10/03, 
alterado pelo Despacho n.º 3069/2005, 
de 24/01, Despacho n.º 15827/2006, de 
23/06, Despacho n.º 19964/2008, de 
15/07, Despacho n.º 8598/2009, de 
26/03, Despacho n.º 14122/2009, de 
12/06, Despacho n.º 19697/2009, de 
21/08, Despacho n.º 5727/2010, de 
23/03, Despacho n.º 5823/2011, de 
25/03, Despacho n.º 772/2012, de 
12/01, Declaração de retificação n.º 
347/2012, de 03/02 e Despacho n.º 
8345/2012, de 12/06 

Profilaxia da rejeição aguda 
do transplante cardíaco 
alogénico 

Lista de medicamentos referidos no 
anexo ao Despacho n.º 6818/2004 
(2.ª série), de 10 de março 

100% 

Despacho n.º 6818/2004, de 10/03, 
alterado pelo Despacho n.º 3069/2005, 
de 24/01, Despacho n.º 15827/2006, de 
23/06, Despacho n.º 19964/2008, de 
15/07, Despacho n.º 8598/2009, de 
26/03, Despacho n.º 14122/2009, de 
12/06, Despacho n.º 19697/2009, de 
21/08, Despacho n.º 5727/2010, de 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/arterite_reumatoide
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Hospitalar/RegistoMinimo_2014.xls
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/DOENTES_INSUFICIENTES_CRONICOS_TRANSPLANTADOS_RENAIS/Despacho8680_2011_25052015_0.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/ESCLEROSE_LATERAL_AMIOTROFICA
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/renal_alogenico
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/cardiaco_alogenico
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23/03, Despacho n.º 5823/2011, de 
25/03, Despacho n.º 772/2012, de 
12/01, Declaração de retificação n.º 
347/2012, de 03/02 e Despacho n.º 
8345/2012, de 12/06 

Profilaxia da rejeição aguda 
do transplante hepático 
alogénico 

Lista de medicamentos referidos no 
anexo ao Despacho n.º 6818/2004 
(2.ª série), de 10 de março 

100% 

Despacho n.º 6818/2004, de 10/03, 
alterado pelo Despacho n.º 3069/2005, 
de 24/01, Despacho n.º 15827/2006, de 
23/06, Despacho n.º 19964/2008, de 
15/07, Despacho n.º 8598/2009, de 
26/03, Despacho n.º 14122/2009, de 
12/06, Despacho n.º 19697/2009, de 
21/08, Despacho n.º 5727/2010, de 
23/03, Despacho n.º 5823/2011, de 
25/03, Despacho n.º 772/2012, de 
12/01, Declaração de retificação n.º 
347/2012, de 03/02 e Despacho n.º 
8345/2012, de 12/06 

Doentes com hepatite C 

Boceprevir; 
Peginterferão alfa 2-a; 
Peginterferão alfa 2-b; 
Ribavirina; 
Sofosbuvir; 
Ledipasvir + Sofusbuvir. 

100% 
Portaria n.º 158/2014, de 13/02, alterada 
pela Portaria n.º 114-A/2015, de 17/02. 

Esclerose múltipla (EM) 
Lista de medicamentos  referidos no 
anexo ao Despacho n.º 11728/2004 
(2.ª série), de 17 de maio 

100% 

Despacho n.º 11728/2004, de 17/05; 
alterado pelo Despacho n.º 5775/2005, 
de 18/02, Rectificação n.º653/2005, de 
08/04, Despacho n.º10303/2009, de 
13/04, Despacho n.º12456/2010, de 
22/07, Despacho n.º 13654/2012, de 
12/10 e Despacho nº 7468/2015, de 
07/07 

Doentes acromegálicos 
Lista de medicamentos referidos no 
anexo ao Desp. n.º 3837/2005, (2ª 
série) de 27/01 

100% 
Desp. n.º 3837/2005, (2ª série) de 
27/01; Rectificação nº 652/2005, de 
06/04 

Doença de Crohn ou Colite 
Ulcerosa 

Lista de medicamentos referidos no 
anexo ao Despacho n.º 9767/2014, 
de 21 de julho 

100% Despacho n.º 9767/2014, de 21 de julho 

Hiperfenilalaninemia Kuvan 100% Despacho n.º 1261/2014, de 14/01 

 

 

  

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/hepatico_alogenico
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/esclerose_multipla
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/doentes_acromegalicos
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIACAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICAMENTOS_COMPARTICIPADOS/doenca_de_crohn
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Anexo XIV Informação ao Doente Sobre a Terapêutica. 
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Anexo XV Consentimento informado. 
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Anexo XVI Registo de dispensa de Hormona de Crescimento. 
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Anexo XVII Formulário de autorização de prescrição da talidomida. 

 

 

 

  



 74 

Anexo XVIII Registo mínimo mensal de medicamentos biológicos (Despacho n.º 
18419/2010, de 2 de dezembro). 
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Anexo XIX Justificação de Receituário para Dispensa em Ambulatório de 
Contraceptivos - Saúde Reprodutiva e Planeamento Familiar. 
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Anexo XX Modelo n.º 1509 da INCM (Anexo X da Portaria n.º 981/98). 
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Anexo XXI Quadro de pedidos prontos. 
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Anexo XXII Modelo n.º 1506 da INCM (Anexo VII da Portaria n.º 981/98). 
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Anexo XXIII Certificado de autorização de utilização de lote (CAUL). 
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Anexo XXIV Certificado de análise de um hemoderivado. 
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Anexo XXV Modelo n.º 1804 da INCM. 

A) 
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B) 
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Anexo XXVI Justificação de receituário de medicamentos extra-formulário. 
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Anexo XXVII Documento de registo dos níveis de gases medicinais. 
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Anexo XXVIII Documento de registo de contagem e reposição de stocks de gases 
medicinais nos SC. 
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Anexo XXIX Pedido de Autorização de Utilização Excecional de Medicamentos de 
Uso Humano. 

  



 87 

Anexo XXX Justificação Clínica de Pedido de Autorização de Utilização Excecional. 

  
  



 88 

Anexo XXXI Prescrição de uma bolsa de nutrição parentérica para a Neonatologia. 
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Anexo XXXII Ficha de preparação de uma fórmula farmacêutica não estéril. 
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Anexo XXXIII Documento de farmacovigilância - Incivo®. 

 

 

  

 

 

Programa Notificação – Farmacovigilância Ativa 
 

 

 

 
A utilização de Telaprevir (INCIVO® 375 mg) pode conduzir às seguintes RAM’s: 
 

  

Este documento não dispensa o preenchimento da ficha de notificação de RAM’s do Sistema Nacional de Farmacovigilância possível de consultar no 

site: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/FARMACOVIGILANCIA/NOTIFICACAO_DE_RAM/Ficha%20de%

20notificacao%20PS_setembro%202014.pdf 

Qualquer dúvida contacte os Serviços Farmacêuticos através do número interno 16164 ou 16017 

Classes de sistemas de órgãos / 
termo preferido 

Frequência 
RAM relacionadas com a terapêutica 
associada com INCIVO, peginterferão 

alfa e ribavirina 

Infeções e infestações Frequente Candidíase oral 

Doenças do sangue e do sistema 
linfático 

Muito frequente  Anemia  

Frequente Trombocitopénia, Linfopénia 

Doenças endócrinas Frequente  Hipotiroidismo 

Doenças do metabolismo e da 
nutrição 

Frequente  Hiperuricémia, Hipocaliemia 

Pouco frequente Gota 

Doenças do sistema nervoso Frequente  Disgeusia, Síncope 

Afeções oculares Pouco frequente Retinopatia 

Doenças gastrointestinais Muito frequente Náuseas, Diarreia, Hemorroidas, Vómitos, 
Proctalgia 

Frequente  Prurido anal, Hemorragia (sangramento) rectal, Fissura 
anal 

Pouco frequente Proctite, Pancreatite 

Afeções hepatobiliares Frequente  Hiperbilirrubinemia 

Afeções dos tecidos cutâneos e 
subcutâneos 

Muito frequente Prurido, Exantema 

Frequente Eczema, Edema da face, Exantema exfoliativo 

Pouco frequente  Exantema associado ao fármaco com eosinofilia e sintomas 
sistémicos (DRESS), Urticária 

Raro  SJS, TEN, Eritema multiforme 

Doenças renais e urinárias Pouco frequente Aumento da creatinina no sangue, azotemia pré-renal com 
ou sem insuficiência renal aguda 

Perturbações gerais e alterações 
no local de administração 

Frequente Edema periférico, Paladar alterado 

Identificação do Fármaco 

Nome:  INCIVO®                 DCI:  Telaprevir                 Dosagem: 375 mg                  FF: Comprimidos 
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Anexo XXXIV Documento de farmacovigilância - Procoralan®. 

 

 

  

 

 
 

 

Programa Notificação – Farmacovigilância Ativa 

 

A utilização de Ivabradina     (PROCORALAN® 5mg) pode conduzir às seguintes RAM’s: 

 

Este documento não dispensa o preenchimento da ficha de notificação de RAM’s do Sistema Nacional de Farmacovigilância possível de consultar no 

site: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/FARMACOVIGILANCIA/NOTIFICACAO_DE_RAM/Ficha%20de%

20notificacao%20PS_setembro%202014.pdf   
Qualquer dúvida contacte os Serviços Farmacêuticos através do número interno 16164 ou 16017 

Classes de sistemas de órgãos Frequência Termo Preferido 

Doenças do sangue e do sistema linfático Pouco frequente Eosinofilia 

Doenças do metabolismo e da nutrição Pouco frequente Hiperuricémia 
 

Doenças do sistema nervoso Frequente Cefaleias, geralmente durante o primeiro mês de 
tratamento. Tonturas, possivelmente relacionadas com 
bradicardia. 

Pouco Frequente Síncope, possivelmente relacionada com bradicardia 

Afeções oculares Muito frequente Fenómenos luminosos (fosfenos) 

Frequente Visão turva 

Pouco frequente Diplopia, Alteração visual 

Afeções do ouvido e do labirinto  Pouco frequente Vertigem 

Cardiopatias  
 

Frequente Bradicardia, Bloqueio AV de 1º grau (intervalo PQ 
prolongado no ECG), Extrassístoles ventriculares, 
Fibrilhação auricular 

 

Muito frequente Palpitações, extrassístoles supraventriculares 
 

Muito raro Bloqueio atrioventricular de 2ºgrau, Bloqueio 
atrioventricular de 3º grau, Síndrome do nó sinoatrial 

Vasculopatias  Frequente Pressão arterial não controlada 

Pouco frequente 
 

Hipotensão, possivelmente relacionada com bradicardia 

Doenças respiratórias, torácicas e do 
mediastino 

Pouco frequente Dispneia 

Doenças Gastrointestinais Pouco frequente  Náusea, Obstipação, Diarreia, Dor abdominal 

Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos Pouco frequente  Angiodema, Erupção cutânea  

Raro  Eritema, Prurido, Urticária 

Afeções musculosqueléticas e dos tecidos 
conjuntivos 

Pouco frequente  Cãimbras musculares 

Perturbações gerais e alterações no local de 
administração  

Pouco frequente  Astenia, possivelmente relacionada com bradicardia 
 Fadiga, possivelmente relacionada com bradicardia 

Raro  Mal-estar geral, possivelmente relacionada com 
bradicardia 

Exames complementares de diagnóstico Pouco frequente  Creatinemia elevada, ECG com intervalo QT prolongado 

Identificação do Fármaco 

Nome: PROCORALAN ®               DCI:  Ivabradina                Dosagem: 5 mg                FF: Comprimidos 
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Anexo XXXV Documento de farmacovigilância - Revlimid®. 
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Anexo XXXVI Documento de farmacovigilância - Sovaldi®. 

 

 

  

 

 

Programa Notificação – Farmacovigilância Ativa 
 

 

 

 
A utilização de Sofosbuvir (SOVALDI® 400 mg) pode conduzir às seguintes RAM’s com sofosbuvir (SOF) 
em associação com ribavirina (RBV) ou com peginterferão alfa (PEG) e ribavirina: 
 

 

 

 

 

 

Classes de sistemas de órgãos / 
termo preferido 

Frequência 
Reações adversas  

SOF + RBV SOF + PEG + RBV 

Infeções e infestações  Frequentes  Nasofaringite   

Doenças do sangue e do sistema 
linfático  

Muito frequente  Diminuição da 
hemoglobina  

 Anemia, neutropenia, 
diminuição da contagem de 
linfócitos, diminuição da 
contagem de plaquetas 

Frequente  Anemia  

Doenças do metabolismo e da 
nutrição 

Muito frequente  Diminuição do apetite 

Frequente   Diminuição do peso  

Perturbações do foro psiquiátrico  Muito frequente  Insónia  Insónia  

Frequente Depressão  Depressão, ansiedade, 
agitação  

Doenças do sistema nervoso Muito frequente  Cefaleias  Tonturas, cefaleias  

Frequente  Perturbação da atenção  Enxaqueca, alteração da 
memória, perturbação da 
atenção 

Doenças respiratórias, torácicas e 
do mediastino  

Muito frequente  Dispneia, tosse 

Frequente  Dispneia, dispneia de 
esforço, tosse  

Dispneia de esforço 

Afeções oculares Frequente   Visão pouco nítida  

Doenças gastrointestinais Muito frequente Náuseas  Diarreia, náuseas, vómitos  

Frequente  Desconforto abdominal, 
obstipação, dispepsia  

Obstipação, xerostomia, 
refluxo gastroesofágico 

Afeções hepatobiliares Muito frequente  Aumento da bilirrubina 
sanguínea  

Aumento da bilirrubina 
sanguínea  

Afeções dos tecidos cutâneos e 
subcutâneos 

Muito frequente  Erupção cutânea, prurido  

Frequente Alopecia, pele seca, 
prurido  

Alopecia, pele seca  

Identificação do Fármaco 

Nome:  SOVALDI®               DCI:  Sofosbuvir                    Dosagem: 400mg                    FF: Comprimidos 
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Este documento não dispensa o preenchimento da ficha de notificação de RAM’s do Sistema Nacional de Farmacovigilância possível de consultar no 

site:  

 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/FARMACOVIGILANCIA/NOTIFICACAO_DE_RAM/Ficha%20de%

20notificacao%20PS_setembro%202014.pdf   
 

Qualquer dúvida contacte os Serviços Farmacêuticos através do número interno 16164 ou 16017 

 

Classes de sistemas de órgãos / 
termo preferido 

Frequência 
Reações adversas  

SOF + RBV SOF + PEG + RBV 

Afeções musculosqueléticas e dos 
tecidos conjuntivos 

Muito frequente  Artralgia, mialgia  

Frequente  Artralgia, lombalgia, 
espasmos musculares, 
mialgia  

Lombalgia, espasmos 
musculares  

Perturbações gerais e alterações 
no local de administração  

Muito frequente  Fadiga, irritabilidade  Arrepios, fadiga, doença do 
tipo gripal, irritabilidade, 
dor, pirexia  

Frequente  Pirexia, astenia  Dor no peito, astenia  
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Anexo XXXVII Documento de farmacovigilância - Stribild®. 

 

 

  

 

 

Programa Notificação – Farmacovigilância Ativa 
 

 

 

 
A utilização de 150 mg de Elvitegravir, 150 mg de Cobicistate, 200 mg de Emtricitabina e 245 mg de 
Tenofovir disoproxil (STRIBILD®) pode conduzir às seguintes RAM’s: 
 

 

 

 

 

Classes de sistemas de órgãos / 
termo preferido 

Frequência Reações adversas  

Doenças do sangue e do sistema 
linfático 

Frequente   Neutropenia 

Pouco frequente Anemia 

Doenças do sistema imunitário  Frequente   Reação alérgica 

Doenças do metabolismo e da 
nutrição 

Muito frequente Hipofosfatemia  

Frequente  Hiperglicemia, hipertrigliceridemia, diminuição do apetite 

Pouco frequente Hipocaliemia  

Raro  Acidose láctica  

Perturbações do foro psiquiátrico  Frequente  Insónia, sonhos anormais  

Pouco frequente Ideação suicida e tentativa de suicídio (em doentes com 
antecedentes de depressão ou doença psiquiátrica pré-
existente), depressão  

Doenças do sistema nervoso Muito frequente  Tonturas, cefaleias 

Doenças gastrointestinais Muito frequente Diarreia, vómitos, náuseas  

Frequente  Elevação da amilase incluindo elevação da amilase 
pancreática, elevação da lipase sérica, dor abdominal, 
dispepsia, obstipação, distensão abdominal, flatulência  

Pouco frequente  Pancreatite 

Afeções hepatobiliares Frequente  Elevação das transaminases, hiperbilirrubinemia  

Raro  Esteatose hepática, hepatite 

Afeções dos tecidos cutâneos e 
subcutâneos 

Muito frequente Erupção cutânea  

Frequente Erupção cutânea vesicular, erupção cutânea pustular, 
erupção cutânea maculopapular, prurido, urticária, 
descoloração da pele (aumento da pigmentação). 

Pouco frequente  Angioedema  

Afeções musculosqueléticas e dos 
tecidos conjuntivos  

Muito frequente Elevação da creatina cinase  

Pouco frequente Rabdomiólise, fraqueza muscular  

Raro Osteomalacia (manifestada como dores ósseas e 
contribuindo infrequentemente para fraturas), miopatia.  

Identificação do Fármaco 

Nome:  STRIBILD®                              DCI:  Elvitegravir, Cobicistate, Emtricitabina, Tenofovir disoproxil      

Dosagem: 150 mg/150 mg/200 mg/245 mg                                                                     FF: Comprimidos 
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Este documento não dispensa o preenchimento da ficha de notificação de RAM’s do Sistema Nacional de Farmacovigilância possível de consultar no 

site:  

 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/FARMACOVIGILANCIA/NOTIFICACAO_DE_RAM/Ficha%20de%

20notificacao%20PS_setembro%202014.pdf   
 

Qualquer dúvida contacte os Serviços Farmacêuticos através do número interno 16164 ou 16017 

 

Classes de sistemas de órgãos / 
termo preferido 

Frequência 
Reações adversas emergentes do tratamento notificadas 

em doentes em estudos de fase III 

Doenças renais e urinárias  Frequente Elevação da creatinina sanguínea 

Pouco frequente Insuficiência renal, tubulopatia renal proximal incluindo 
síndrome de Fanconi adquirido, proteinúria. 

Raro  Necrose tubular aguda, nefrite (incluindo nefrite 
intersticial aguda), diabetes insípida nefrogénica.  

Perturbações gerais e alterações 
no local de administração  

Muito frequente  Astenia 

Frequente  Dor, fadiga 
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Anexo XXXVIII Documento de farmacovigilância - Tysabri®. 

 

 

  

 

 

Programa Notificação – Farmacovigilância Ativa 
 

 

 

 
A utilização de Natalizumab (TYSABRI® 300 mg) pode conduzir às seguintes RAM’s: 
 

 

Este documento não dispensa o preenchimento da ficha de notificação de RAM’s do Sistema Nacional de Farmacovigilância possível de consultar no 

site:  

 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/FARMACOVIGILANCIA/NOTIFICACAO_DE_RAM/Ficha%20de%

20notificacao%20PS_setembro%202014.pdf   
 

Qualquer dúvida contacte os Serviços Farmacêuticos através do número interno 16164 ou 16017 

 

Classes de sistemas de órgãos / 
termo preferido 

Frequência Reações adversas  

Infeções e infestações  Frequentes  Infeção das vias urinárias, nasofaringite 

Doenças do sistema imunitário  Frequente  Urticária  

Pouco frequente Hipersensibilidade  

Doenças do sistema nervoso Frequente  Tonturas, cefaleias 

Pouco frequente Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LMP) 

Doenças gastrointestinais Frequente Vómitos, náuseas 

Afeções musculosqueléticas e dos 
tecidos conjuntivos  

Frequente Artralgia 

Perturbações gerais e alterações no 
local de administração  

Frequente Arrepios, pirexia, fadiga 

Identificação do Fármaco 

Nome:  TYSABRI®          DCI:  Natalizumab         Dosagem: 300 mg          FF: Solução para perfusão 
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Anexo XXXIX Documento de farmacovigilância - Tyverb®. 

 

 

  

 

 

Programa Notificação – Farmacovigilância Ativa 
 

 

 

 
A utilização de Lapatinib (TYVERB® 250 mg) pode conduzir às seguintes RAM’s: 
 

 

(1) Estas reações adversas foram observadas quando lapatinib foi administrado em associação com capecitabina. 

(2) Estas reações adversas foram observadas quando lapatinib foi administrado em associação com letrozol. 

 
Este documento não dispensa o preenchimento da ficha de notificação de RAM’s do Sistema Nacional de Farmacovigilância possível de consultar no 

site: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/FARMACOVIGILANCIA/NOTIFICACAO_DE_RAM/Ficha%20de%

20notificacao%20PS_setembro%202014.pdf 

Qualquer dúvida contacte os Serviços Farmacêuticos através do número interno 16164 ou 16017 
 

Classes de sistemas de órgãos / 
termo preferido 

Frequência 
Reações adversas tendo uma associação causal à 

monoterapia com lapatinib ou à associação de lapatinib 
com capecitabina, trastuzumab ou letrozol. 

Doenças do sistema imunitário  Raro  Reações de hipersensibilidade incluindo anafilaxia  

Doença do metabolismo e da 
nutrição 

Muito frequente Anorexia  

Perturbações do foro psiquiátrico  Muito frequente Insónia
 (1)

 

Doenças do sistema nervoso Muito frequente  Cefaleias 
(2)

 

Frequente Cefaleias 
(1)

 

Cardiopatias  Frequente  Diminuição da fração de ejeção ventricular esquerda  

Vasculopatias Muito frequente  Afrontamentos 
(2) 

Doenças respiratórias, torácicas e 
do mediastino  

Muito frequente  Epistaxe
 (2)

, tosse
 (2)

, dispneia
 (2)

  

Pouco frequente Doença intersticial pulmonar/pneumonite  

Doenças gastrointestinais Muito frequente Diarreia, que pode levar à desidratação, náuseas, vómitos, 
dispepsia 

(1)
, estomatite 

(1)
, obstipação 

(1)
, dor abdominal 

(1)
 

Frequentes  Obstipação 
(2)

 

Afeções hepatobiliares Frequente  Hiperbilirrubinémia, hepatotoxicidade  

Afeções dos tecidos cutâneos e 
subcutâneos 

Muito frequente Erupção cutânea (incluindo dermatite acneiforme) pele 
seca 

(1,2)
, eritrodisestesia palmo-plantar 

(1)
, alopécia 

(2)
, 

prurido 
(2)

 

Frequente  Afeções das unhas incluindo paroníquia  

Afeções musculosqueléticas e dos 
tecidos conjuntivos  

Muito frequente Dor nas extremidades 
(1,2)

, dor nas costas 
(1,2)

, artralgia 
(2)

 

Perturbações gerais e alterações no 
local de administração  

Muito frequente Fadiga, inflamação das mucosas 
(1)

, astenia 
(2)

 

Identificação do Fármaco 

Nome:  TYVERB®                 DCI:  Lapatinib                 Dosagem: 250 mg                 FF: Comprimidos 



 105 

Anexo XL Documento de farmacovigilância - Victrelis®. 
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Anexo XLI Documento de farmacovigilância - Xarelto®. 

 

 

  

 

 

Programa Notificação – Farmacovigilância Ativa 
 

 

 

 
A utilização de Rivaroxabano (XARELTO® 2,5 mg) pode conduzir às seguintes RAM’s: 
 

 

 

Classes de sistemas de órgãos / 
termo preferido 

Frequência Reações adversas  

Doenças do sangue e do sistema 
linfático 

Frequente   Anemia (incl. parâmetros laboratoriais respetivos) 

Pouco frequente Trombocitemia (incl. aumento da contagem de plaquetas) 

Doenças do sistema imunitário  Pouco frequente  Reação alérgica, dermatite alérgica 

Doenças do sistema nervoso Frequente  Tonturas, cefaleias 

Pouco frequente Hemorragia cerebral e intracraniana, síncope. 

Afeções oculares Frequente  Hemorragia ocular (incl. hemorragia conjuntival) 

Cardiopatias  Pouco frequente Taquicardia 

Vasculopatias Frequente  Hipotensão, hematoma 

Doenças respiratórias, torácicas e 
do mediastino  

Frequente  Epistaxe, hemoptise 

Doenças gastrointestinais Frequente Hemorragia gengival, hemorragia do trato gastrointestinal 
(incl. hemorragia retal), dores gastrointestinais e 
abdominais, dispepsia, náuseas, obstipação, diarreia, 
vómitos 

Pouco frequente  Xerostomia 

Afeções hepatobiliares Pouco frequente  Anomalia da função hepática  

Raro  Icterícia 

Afeções dos tecidos cutâneos e 
subcutâneos 

Frequente Prurido (incl. casos pouco frequentes de prurido 
generalizado), exantema cutâneo, equimose, hemorragia 
cutânea e subcutânea 

Pouco frequente  Urticária 

Afeções musculosqueléticas e dos 
tecidos conjuntivos  

Frequente Dor nas extremidades 

Pouco frequente Hemartrose 

Raro Hemorragia muscular 

Desconhecido Síndrome compartimental secundária a hemorragia.  

Doenças renais e urinárias  Frequente Hemorragia do trato urogenital (incluindo hematúria e 
menorragia), compromisso renal (incl. aumento da 
creatinina no sangue, aumento de ureia no sangue) 

Desconhecido Insuficiência renal/insuficiência renal aguda secundária a 
hemorragia suficiente para causar hipoperfusão 

Perturbações gerais e alterações 
no local de administração  

Frequente Febre, edema periférico, diminuição da força e energia de 
um modo geral (incl. fadiga, astenia) 

Pouco frequente Sensação de mal-estar 

Raro  Edema localizado 

Identificação do Fármaco 

Nome:  XARELTO®           DCI:  Rivaroxabano           Dosagem: 2,5 mg           FF: Comprimidos 
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Este documento não dispensa o preenchimento da ficha de notificação de RAM’s do Sistema Nacional de Farmacovigilância possível de consultar no 

site:  

 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/FARMACOVIGILANCIA/NOTIFICACAO_DE_RAM/Ficha%20de%

20notificacao%20PS_setembro%202014.pdf   
 

Qualquer dúvida contacte os Serviços Farmacêuticos através do número interno 16164 ou 16017 

 

Classes de sistemas de órgãos / 
termo preferido 

Frequência 
Reações adversas emergentes do tratamento notificadas 

em doentes em estudos de fase III 

Exames complementares de 
diagnóstico  
 

Frequente Aumento das transaminases  

Pouco frequente Aumento da bilirrubina, aumento da fosfatase alcalina no 
sangue, aumento da HDL, aumento da lipase, aumento da 
amilase, aumento da GGT 

Raro  Aumento da bilirrubina conjugada (com ou sem aumento 
concomitante da ALT).  

Complicações de intervenções 
relacionadas com lesões e 
intoxicações  

Frequente  Hemorragia pós-procedimento (incl. anemia pós-
operatória e hemorragia da ferida), contusão, secreção da 
ferida 

Raro  Pseudoaneurisma vascular  
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Anexo XLII Documento de farmacovigilância - Xtandi®. 

 

 

  

 

 

Programa Notificação – Farmacovigilância Ativa 
 

 

 

 
A utilização de Enzalutamida (XTANDI® 40 mg) pode conduzir às seguintes RAM’s: 
 

 

Este documento não dispensa o preenchimento da ficha de notificação de RAM’s do Sistema Nacional de Farmacovigilância possível de consultar no 

site: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/FARMACOVIGILANCIA/NOTIFICACAO_DE_RAM/Ficha%20de%

20notificacao%20PS_setembro%202014.pdf 

Qualquer dúvida contacte os Serviços Farmacêuticos através do número interno 16164 ou 16017 
 

Classes de sistemas de órgãos / termo 
preferido 

Frequência Reações adversas  

Doenças do sistema imunitário  Desconhecido Edema da língua, edema labial, edema faríngeo  

Doenças do sangue e do sistema linfático  Pouco frequente Leucopenia, neutropenia  

Perturbações gerais Muito frequente Astenia, fadiga 

Perturbações do foro psiquiátrico  Frequente Ansiedade   

Pouco frequente Alucinações visuais 

Doenças do sistema nervoso Muito frequente  Cefaleias   

Frequente Defeito de memória, amnésia, atenção alterada, 
síndroma das pernas inquietas  

Pouco frequente Alteração cognitiva, convulsão  

Desconhecido  Síndrome de encefalopatia posterior reversível  

Doenças cardíacas   Desconhecido   Intervalo QT prolongado  

Doenças dos órgãos genitais e da mama Frequente  Ginecomastia  

Vasculopatias Muito frequente  Rubor quente, hipertensão  

Doenças gastrointestinais Desconhecido Náuseas, vómito  

Afeções dos tecidos cutâneos e 
subcutâneos 

Frequente  Xerose cutânea, prurido  

Desconhecido Erupção cutânea  

Afeções musculosqueléticas e dos tecidos 
conjuntivos  

Frequente  Fraturas  

Desconhecido Mialgia, espasmos musculares, fraqueza muscular, 
dorsalgia  

Complicações de intervenções 
relacionadas com lesões e intoxicações  

Frequente Quedas  

Identificação do Fármaco 

Nome:  XTANDI®               DCI:  Enzalutamida               Dosagem:  40 mg                FF: Cápsula mole 
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Anexo XLIII Documento de farmacovigilância - Zytiga®. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Notificação – Farmacovigilância Ativa 
 

 

 

 
A utilização de Abiraterona (ZYTIGA® 250 mg) pode conduzir às seguintes RAM’s: 
 

 

Este documento não dispensa o preenchimento da ficha de notificação de RAM’s do Sistema Nacional de Farmacovigilância possível de consultar no 

site: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/FARMACOVIGILANCIA/NOTIFICACAO_DE_RAM/Ficha%20de%

20notificacao%20PS_setembro%202014.pdf 

Qualquer dúvida contacte os Serviços Farmacêuticos através do número interno 16164 ou 16017 
 

Classes de sistemas de órgãos / termo 
preferido 

Frequência Reações adversas  

Infeções e infestações  Muito frequente Infeção do trato urinário 

Frequente Sepsis  

Perturbações endócrinas Pouco frequente Insuficiência adrenocortical 

Doenças do metabolismo e da nutrição Muito frequente  Hipocaliémia  

Frequente Hipertrigliceridemia 

Cardiopatias   Frequente Insuficiência cardíaca, angina de peito, arritmia, 
fibrilhação auricular, taquicardia 

Desconhecido   Enfarte do miocárdio 

Vasculopatias Muito frequente  Hipertensão   

Doenças respiratórias, torácicas e do 
mediastino 

Raro  Alveolite alérgica 

Doenças gastrointestinais Muito frequente Diarreia  

Frequente Dispepsia  

Afeções hepatobiliares Frequente  Aumento da alanina aminotransferase, aumento do 
aspartato aminotransferase 

Afeções dos tecidos cutâneos e 
subcutâneos 

Frequente  Exantema  

Afeções musculosqueléticas e dos tecidos 
conjuntivos  

Pouco frequente Miopatia, rabdomiólise 

Doenças renais e urinárias Frequente Hematúria  

Perturbações gerais e alterações no local 
de administração 

Muito frequente Edema periférico  

Lesões, envenenamento e complicações de 
procedimentos 

Frequente Fraturas  

Identificação do Fármaco 

Nome:  ZYTIGA®                DCI:  Abiraterona               Dosagem:  250 mg                FF: Comprimidos 
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Anexo LIV: Poster do Protocolo de Atuação em caso de Extravasão/Infiltração de 

Injectáveis não citotóxicos. 
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