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Resumo 

O estágio em Farmácia Comunitária é o colmatar da nossa etapa curricular enquanto 

estudantes e futuros farmacêuticos. Permite integrar e consolidar os conhecimentos 

adquiridos ao longo dos últimos anos e desenvolver as competências pessoais na 

promoção do bem-estar e na dispensa do medicamento. Para conclusão desta etapa do 

meu percurso académico, tive a oportunidade de estagiar na Farmácia da Estação, em 

Nine, desde o dia 12 de Janeiro a 10 de Julho de 2015, intercalando com o estágio 

hospitalar nos meses de Março e Abril.  

Pretende este relatório relatar a prática farmacêutica diária e desenvolver as 

atividades realizadas durante o período de estágio, dando ênfase ao impacto do 

farmacêutico enquanto profissional de saúde e as suas principais áreas de atuação em 

Farmácia Comunitária. 

Na segunda parte deste relatório, desenvolvo dois temas de intervenção farmacêutica 

em diferentes contextos, com o intuito de alertar para a importância do farmacêutico 

enquanto detentor de conhecimento e transmissão de informação. 

No primeiro tema desenvolvo um caso de estudo de dois irmãos diagnosticados com 

Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção e a possível predisposição genética. 

O objetivo desta análise transcende o desenvolvimento científico da doença em si, e por 

isso analiso o contexto terapêutico e familiar das crianças e a abordagem farmacêutica 

que deverá ser implementada no atendimento. 

O segundo tema é um estudo do consumo de laxantes na Farmácia da Estação, 

desde 2012 até ao fim do mês de Agosto de 2015 e pretende avaliar a principal 

população consumidora, os principais laxantes e formas farmacêuticas adquiridas. No 

seguimento do estudo, alerto a importância da intervenção farmacêutica no ato da 

dispensa ao combate do uso abusivo ou inadequado de laxantes. 

Em suma, o estágio foi uma mais-valia na consolidação dos conhecimentos, no 

desenvolvimento de competências profissionais e pessoais, pois permitiu-me fortalecer a 

transmissão de informação adequada às distintas circunstâncias e utentes. 
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PARTE I 

Relato das atividades realizadas na Farmácia da Estação 

 

1. Introdução 

O estágio em Farmácia Comunitária é uma das etapas mais importantes enquanto 

futuros farmacêuticos, uma vez que permite o primeiro contato com uma das mais 

variadas áreas de intervenção farmacêutica e visa aplicar todo o conhecimento adquirido 

ao longo destes anos de formação académica. Estes quatro meses de formação prática 

adicional, para além de consolidarem conceitos teóricos adquiridos anteriormente, 

permitem desenvolver valências a partir do contato com os utentes. O presente estágio 

dá a conhecer o funcionamento da farmácia e as várias componentes que a integram, 

trabalhar em equipa e desenvolver o ato farmacêutico enquanto promotor de serviços e 

saúde. 

Serve assim esta primeira parte do relatório para a descrição, de forma sucinta, das 

atividades desenvolvidas ao longo do estágio na Farmácia da Estação, no período de 12 

de Janeiro a 27 de Fevereiro e de 4 de Maio a 10 de Julho de 2015. Em anexo encontra-

se o cronograma das actividades desenvolvidas (anexo I). 

2. Organização do espaço físico e funcional da Farmácia da 

Estação 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

A Farmácia da Estação localiza-se no Largo da Estação, nº 11, na freguesia de Nine, 

em Vila Nova de Famalicão, e encontra-se em funcionamento há mais de 40 anos. É a 

farmácia de preferência por parte dos habitantes de Nine e de freguesias vizinhas sendo 

que, a sua localização em frente à estação de caminhos-de-ferro, faz com que vários 

passageiros usufruam também dos nossos serviços.  

Relativamente ao horário de funcionamento, a farmácia encontra-se aberta ao público 

de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 21h, ao sábado das 9h às 13h e 

das 15h às 19h e aos domingos e feriados, das 10h às 12h.  

2.2. Recursos Humanos 

A equipa de trabalho da Farmácia da Estação é composta por seis profissionais, que 

são indispensáveis para o bom funcionamento e dinâmica desta. A direção técnica está 

entregue ao Dr. Hélder Mesquita, que partilha as decisões e responsabilidades com a 

Dr.ª Fátima Ferreira, farmacêutica adjunta. A restante equipa é composta por três 

Técnicos de Farmácia, o Dr. Paulo Fernandes, o Dr. Jorge Carvalho e a Dr.ª Alexandra 

Pereira e, por fim, a D. Carminda Campos, Técnica Auxiliar de Farmácia. 
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 Complementando esta equipa de profissionais, a farmácia subcontrata ainda uma 

nutricionista, Dr.ª Ana Pedro, uma empresa para verificação de receituário e outra para 

manutenção da limpeza. 

2.3. Espaço exterior 

No que diz respeito ao espaço exterior e ao espaço interior que posteriormente irá ser 

descrito, ambos vão ao encontro da legislação em vigor, o Decreto-Lei (DL) nº 307/2007, 

de 31 de Agosto e das Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) da Farmácia Comunitária.   

Assim sendo, a farmácia 

encontra-se devidamente identificada 

com o nome bem visível na fachada 

do edifício e com a cruz verde das 

farmácias, que se encontra iluminada 

sempre que a farmácia está aberta 

(figura 1). A entrada da farmácia 

disponibiliza uma rampa de acesso e 

dispõe de portas automáticas a fim 

de facilitar a entrada de deficientes 

motores. Próximo da entrada 

encontra-se afixada a identificação do Diretor Técnico (DT), o horário de funcionamento e 

a informação relativa às farmácias de serviço permanente e de disponibilidade. Por fim, a 

farmácia é composta por duas montras, decoradas periodicamente que se destinam a 

publicitar produtos sazonais, produtos de dermocosmética e medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM).  

Durante o meu estágio tive oportunidade de elaborar algumas montras, adaptando os 

produtos aos temas referentes, nomeadamente na altura do dia dos namorados, na 

promoção de produtos alusivos à época de inverno, no carnaval, entre outras. 

2.4. Espaço interior 

Para que sejam prestados serviços de qualidade e haja um bom funcionamento da 

farmácia, é necessária a implementação de medidas apropriadas, que se encontram 

dispostas no DL nº 171/2013, de 1 de Agosto e nas BPF da Farmácia Comunitária.  

Este espaço deve garantir que são promovidas as condições necessárias a uma boa 

comodidade, comunicação e privacidade com os utentes e também assegurar que a 

qualidade e segurança dos medicamentos são mantidas. 

A Farmácia da Estação é composta por dois pisos e encontra-se dividida em várias 

áreas. A maioria das atividades encontra-se localizadas no rés-do-chão, uma vez que é 

neste piso que encontramos a área de atendimento ao público, o gabinete de 

atendimento personalizado, a zona de armazenamento dos medicamentos, o gabinete do 

Figura 1- Espaço exterior da Farmácia da Estação 
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DT, a zona de receção de encomendas, o laboratório, a sala de reuniões e administração 

de medicamentos e as instalações sanitárias. A temperatura do rés-do-chão e do 

armazém é controlada por um termohigrómetro e arquivada num sistema informático, 

sendo verificada semanalmente. 

Algumas das áreas merecem um maior enfoque devido à importância que ocupam na 

atividade da farmácia. 

A área de atendimento ao público 

(figura 2) é a parte mais visível e 

importante da farmácia, sendo 

ampla, moderna e composta por 4 

balcões de atendimento fisicamente 

separados. Estes asseguram a 

privacidade durante o atendimento e 

facilitam a proximidade com o 

farmacêutico. Cada balcão encontra-

se equipado com computador, leitor 

de ótica, leitor do cartão de cidadão, 

impressora de talões e multibanco para proporcionar um atendimento mais prático e 

eficaz. A ordem de atendimento é feita por um sistema de senhas, podendo os utentes 

aguardar a sua vez num banco disponível para o efeito, com maior comodidade.  

Adicionalmente, esta área dispõe de uma balança automática e um medidor de 

pressão arterial automático e o espaço envolvente está disposto com expositores  que 

dispõe produtos de higiene dentífrica, lineares de dermofarmácia e cosmética, produtos 

de alimentação infantil, suplementos alimentares e dietéticos e produtos promocionais. 

Os produtos de rotação sazonal encontram-se nos expositores atrás dos balcões de 

atendimento, e os contracetivos orais e produtos MNSRM de alta rotação estão 

organizados em gavetas, a fim de permitir um menor tempo de recolha e otimizar a 

qualidade do atendimento. 

O gabinete de atendimento personalizado (anexo II) é o local onde se realiza a 

medição da pressão arterial e de parâmetros bioquímicos, tais como colesterol total, 

glicemia e triglicerídeos. Este gabinete também está disponível para a realização das 

consultas de aconselhamento nutricional assim como para rastreios que se possam 

realizar, como o rastreio de podologia e e rastreio do cálculo do IMC, grau de celulite e 

retenção de líquidos executados durante o meu período de estágio.  

O primeiro contato que tive com os utentes durante o meu estágio foi na medição dos 

parâmetros bioquímicos e da pressão arterial. Estes momentos eram aproveitados para a 

avaliar e monitorizar os parâmetros medidos anteriormente e realização de 

Figura 2 - Área de atendimento ao público 
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aconselhamento farmacêutico, no qual os utentes esclareciam as dúvidas e expunham as 

suas preocupações.  

Uma vez que esta sala é pequena, temos ao dispor a sala de reuniões (anexo III) 

para administração de injetáveis e reunião da equipa. Adicionalmente, nesta sala também 

é realizada a conferência do receituário antes de serem enviadas para o Centro de 

Conferência de Faturas, são arquivadas todas as documentações relativas à farmácia e 

realizadas as formações para a equipa da farmácia. Ao longo do estágio foram várias as 

formações que tive oportunidade de participar, nomeadamente a formação da linha de 

emagrecimento da Forté Farma®, dos produtos da gama DermaProtect da Barral®, e de 

alguns produtos de venda livre da Bial®. Estas formações locais foram uma mais-valia 

pois deram a conhecer as diferentes gamas de produtos existentes e permitiram a 

realização de aconselhamento farmacêutico com maior qualidade e profissionalismo.  

Para além das formações locais, fui a uma formação de “Farmácia e o 

Aconselhamento à Mulher em Anticoncetivos” no Hotel Cidnay, em Santo Tirso, que 

desenvolveu as questões mais importantes a saber responder perante a atuação do 

farmacêutico face à utilização de anticoncetivos. Foi uma formação bastante interessante 

e focada no aconselhamento farmacêutico, veio consolidar assuntos já desenvolvidos ao 

longo da nossa formação na faculdade e desmistificar algumas questões frequentemente 

colocadas à equipa da farmácia. 

Na zona de armazenamento de medicamentos (anexo IV), os medicamentos são 

organizados, na sua maioria, em dois armários independentes, de gavetas deslizantes. 

No armário do lado direito encontram-se armazenados os medicamentos éticos segundo 

o nome comercial e existem gavetas que estão destinadas a ampolas, a medicamentos 

sob a forma de saquetas, produtos de protocolo da Diabetes Mellitus, pomadas e cremes. 

No armário à sua frente, da mesma forma estão armazenados os medicamentos 

genéricos (MG), sendo que também existem gavetas destinadas a diferentes produtos, 

neste caso, xaropes, injetáveis, colírios, soluções cutâneas e auriculares, produtos 

destinados a asmáticos, supositórios, estupefacientes e psicotrópicos, compressas e 

produtos destinados à mulher, como é o caso, por exemplo, de óvulos e cremes vaginais. 

Os armários e gavetas de produtos específicos encontram-se organizados por ordem 

alfabética do nome comercial ou da Denominação Comum Internacional (DCI), neste 

último caso, referente aos MG. Próximo da zona de receção de encomendas existem 

produtos como elixir bucais, suplementos vitamínicos, leites e alguns dispositivos 

médicos, assim como um frigorífico que permite o armazenamento de produtos que 

exijam condições de refrigeração entre 2-8ºC, da qual fazem parte as insulinas, vacinas e 

alguns colírios. 
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Por fim, neste piso temos o laboratório (anexo V), devidamente equipado com 

bibliografia adequada e material para manipulação, que se destina à preparação de 

manipulados e reconstituição de preparações extemporâneas. 

Relativamente ao piso -1 (anexo VI), este funciona como armazém secundário para 

produtos de maior volume, como fraldas geriátricas, para produtos de baixa rotatividade, 

como produtos veterinários e para produtos excedentes como MNSRM e MG. 

3. Sistema Informático e fontes de informação 

O software informático existente na Farmácia da Estação é o Sifarma 2000, da 

Glintt®, que a meu ver é um programa informático fácil, rápido e intuitivo. Este sistema 

além de auxiliar os atendimentos através da disponibilização de informação científica, 

constantemente atualizada, nomeadamente posologias, interações, efeitos adversos, 

contra-indicações, dosagens, alternativas terapêuticas, entre outros, também auxilia no 

processo de pedidos e receção de encomendas, prazos de validade (PV) e em toda a 

gestão da farmácia.  

Este software foi utilizado todos os dias do meu estágio para as mais variadas 

funções, desde realização e receção de encomendas, devoluções, atendimento ao 

utente, atualizações de preços, consulta de informação relativa a medicamentos, 

correção de receitas, consulta do histórico de vendas, fecho das comparticipações das 

receitas mensais, entre outras atividades. 

4. Gestão de stocks 

A gestão de stocks constituí uma intervenção importante quer a nível financeiro, quer 

a nível de satisfação e fidelização do utente. O stock não deve ser excessivo a fim de 

gerar imobilização de capital por longos períodos e criar esforços financeiros à farmácia, 

principalmente em produtos com fraca rotatividade e expiração curta de PV. Por outro 

lado, o stock disponível não deve ser tão reduzido ao ponto da procura exceder a 

disponibilidade dos produtos, comprometendo assim o bom serviço da farmácia. Assim 

sendo, é de extrema importância para a farmácia encontrar o ponto ótimo de stock 

disponível que satisfaça as condições acima mencionadas. 

Para tal, é necessária uma análise profunda, personalizada e de atualização 

constante de stock face às necessidades dos utentes que recorrem à farmácia, aos 

produtos mais vendidos, à sua rotatividade e PV, aos produtos de uso sazonal ou que 

estão dispostos em montra, mas também às condições de negociação perante os 

diferentes distribuidores. 

Neste âmbito, no meu estágio tive a oportunidade de atuar em várias vertentes que 

irão ser expostas ao longo do capítulo, nomeadamente na elaboração de encomendas, 

armazenamento de produtos, verificação de stocks e controlo de PV. 
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4.1. Elaboração de encomendas 

Existem duas formas distintas de realização de encomendas na Farmácia da Estação, 

as mais frequentes são feitas diariamente aos distribuidores grossistas pois satisfazem 

de forma rápida e várias vezes ao dia as necessidades da farmácia. As encomendas de 

produtos de elevadas quantidades ou do mesmo laboratório e que sejam 

economicamente vantajosas, são realizadas pontualmente e diretamente com os 

laboratórios de indústria farmacêutica.  

Relativamente às encomendas diárias, são realizadas duas vezes por dia, uma às 

12h e outra às 20h, sendo que as principais distribuidoras da farmácia são a 

COOPROFAR, a Alliance Healthcare e a Botelho & Rodrigues. A farmácia trabalha 

também com a Medicanorte, no entanto apenas elabora encomendas para este 

fornecedor às quartas-feiras da parte da manhã.  

O Sifarma 2000 gera automaticamente encomendas diárias (anexo VII), tendo em 

conta o stock mínimo previamente definido para os diferentes produtos disponíveis e 

divide-os de acordo com o distribuidor a que estão associadas as suas encomendas. Na 

proposta é sugerida de forma automática uma quantidade a encomendar para que seja 

atingido o stock máximo. No entanto, há sempre necessidade de rever e reajustar a nível 

qualitativo e quantitativo as propostas automáticas uma vez que poderão existir pedidos 

pendentes a laboratórios, necessidades excessivas de produtos ou eliminação de outros 

por pouca rotatividade. Para auxiliar esta análise, o Sifarma 2000 permite a consulta do 

histórico de vendas através de um gráfico de vendas e compras dos últimos meses, quais 

os stocks mínimos e máximos ou se existe alguma encomenda pendente desse produto. 

Por fim, é aprovada e enviada ao distribuidor correspondente.  

Além das encomendas diárias, sempre que necessário, poderão ser feitos pedidos 

que são precisos com urgência e não se encontrem pendentes em encomendas diárias. 

Poderá ser efetuada através do contato telefónico com o armazenista, através de 

encomenda instantânea no Sifarma 2000 para a Alliance Healthcare ou através do gadjet 

da COOPROFAR, que se encontra disponível em todos os computadores da farmácia, 

sendo que estes dois últimos permitem a consulta da disponibilidade do produto. 

Ao longo dos meses de estágio tive oportunidade de ver o processo de elaboração de 

encomendas diárias e também de realização e revisão destas sempre com supervisão, 

uma vez que é um processo bastante complexo, que exige grande concentração e algum 

conhecimento face aos produtos, vendas e necessidades da farmácia. As encomendas 

instantâneas ou via telefone eram feitas geralmente no momento do atendimento para 

satisfazer o pedido ao utente e informar a hora disponível para entrega do produto. 
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4.2.  Receção e verificação de encomendas 

Quando uma encomenda é recebida na farmácia, deve estar sempre acompanhada 

da respetiva fatura ou guia de remessa (anexo VIII), em duplicado, que constituí um 

auxílio para o processo de verificação. Na presença de psicotrópicos, estupefacientes ou 

benzodiazepinas, estes documentos fazem-se também acompanhar de uma requisição 

(anexo IX), que deverá ser arquivada no local designado. No caso de estarmos perante 

encomendas que contenham produtos de frio conservados entre 2ºC e 8ºC, é necessário 

assegurar o cumprimento da cadeia de frio e, por isso, são imediatamente armazenados 

no frigorífico.  

O processo de receção e conferência de encomendas foi das primeiras atividades 

que realizei na farmácia, a fim de me integrar com o funcionamento do Sifarma 2000, 

com os nomes comerciais dos medicamentos e com a localização de armazenamento 

destes.  

Durante a receção informática da encomenda, utilizamos o leitor ótico que nos 

permite dar entrada dos produtos e, para cada um destes procedemos à confirmação e 

verificação dos produtos e se estão em conformidade com os produtos pedidos e 

enviados, tanto no pedido como na guia de remessa ou fatura. Se necessário, 

procedemos à actualização dos PV, dos preços de faturação, dos preços de venda ao 

público (PVP) e confirmação da respetiva margem, no caso de produtos sem PVP fixado. 

Nestes últimos, compete à farmácia definir o PVP, avaliando o preço de faturação e a 

margem a atribuir consoante o produto. Quando se procede a alterações do preço é 

necessária a remarcação dos restantes produtos que se encontram em stock. Se o 

produto encomendado se tratar de um produto novo na farmácia é preciso criar uma ficha 

do produto e introduzir o PV. Após verificação de todos os parâmetros, o número total de 

unidades encomendadas e o valor total faturado têm de ir ao encontro dos valores 

apresentados na fatura ou guia de remessa. Na finalização da encomenda gera-se um 

documento comprovativo de entrega de encomenda, a fatura ou guia de remessa é 

guardada no arquivo do respetivo fornecedor e são impressas etiquetas para produtos 

sem PVP fixado. 

4.3. Marcação de preços e armazenamento 

A obrigatoriedade da indicação do PVP na rotulagem dos medicamentos 

comparticipados encontra-se ao abrigo da Lei nº 25/2011, de 16 de Junho. Tal como já foi 

referido no subcapítulo 4.2, no caso de produtos que não tenham preço impresso na 

embalagem, tais como os MNSRM e restantes produtos de venda livre, o PVP é definido 

pela farmácia com base no preço de faturação, no imposto de valor acrescentado (IVA) e 

na margem de comercialização. Depois de definidos os preços, os produtos são 

devidamente etiquetados e armazenados em condições que assegurem as condições de 
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conservação adequadas de temperatura e humidade e segundo a regra “First Expire, 

First Out”, a qual refere que os produtos com o PV mais curto serão colocados na 

posição que permita o seu escoamento em primeiro lugar. 

4.4. Controlo dos prazos de validade e devoluções 

O controlo dos PV é essencial a fim de assegurar que todos os produtos dispensados 

na farmácia garantam a segurança e a qualidade desejadas ao bem-estar do utente.  

Deste modo, existem principalmente dois pontos de controlo dos PV, sendo a primeira 

durante a receção das encomendas e a segunda mensalmente, através da impressão de 

uma lista a partir do Sifarma 2000 (anexo X), que abrange todos os produtos que 

disponham de um PV inferior a dois meses. Nesta última procede-se à confirmação 

manual e recolha dos produtos que se encontram nestas condições, para posterior 

devolução ao respectivo fornecedor, sempre acompanhados da respetiva nota de 

devolução (anexo XI). Compete ao fornecedor proceder à sua troca ou emissão de uma 

nota de crédito (anexo XII) à farmácia, tendo de ser regularizada assim que seja enviada. 

Caso a devolução não seja aceite, o produto regressa à farmácia a fim de ser 

contabilizado para quebras. Todos estes procedimentos são realizados a partir do 

Sifarma 2000 e tive oportunidade de verificar e recolher produtos dentro do intervalo de 

recolha de PV, realizar devoluções e regularizar notas de crédito. 

Adicionalmente, existem por vezes ordens de recolha de certos produtos por parte do 

INFARMED ou pelo fornecedor, sendo geralmente emitidas à farmácia através de 

circulares informativas para proceder à recolha e devolução do(s) respetivo(s) produto(s).  

5. Dispensa de medicamentos 

A área de atuação do farmacêutico ao público na farmácia comunitária passa pela 

dispensa de medicamento, uma das atividades mais importantes que permitem assegurar 

e promover o bem-estar do doente. Esta intervenção é um ato em que o farmacêutico 

cede medicamentos a utentes, mediante prescrição médica, indicação farmacêutica ou 

automedicação, sendo que, em qualquer destas intervenções é responsável também pela 

dispensa de informação relevante, esclarecimento de dúvidas e apelo à adesão 

terapêutica de forma clara e objetiva, a fim de atingir os utentes de todas as faixas 

etárias, condições escolares e económicas1. 

Durante o período de estágio esta componente prática foi desenvolvida com auxílio 

de toda a equipa da Farmácia da Estação, através da aprendizagem gradual do 

funcionamento informático, dos parâmetros a avaliar em receitas, do auxílio em 

atendimentos e em situações excecionais. Os atendimentos iniciais foram feitos com 

supervisão e acompanhamento adequado, que me permitiram adquirir confiança para a 
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realização dos mesmos de forma autónoma e garantir um atendimento profissional ao 

utente. 

5.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Deste grupo de medicamentos fazem parte todos aqueles que obrigatoriamente 

necessitam de apresentar receita médica válida para a sua dispensa1. Segundo o DL nº 

176/2006, de 30 de Agosto, estão incluídos todos os medicamentos que possam 

constituir um risco para a saúde do utente, direta ou indiretamente, quando utilizados em 

quantidades consideráveis e para fins distintos àqueles a que se destinam; medicamento 

que tenham atividade ou reações adversas que necessitem de monitorização e, por fim, 

medicamentos que se destinem a administração parentérica. 

Na Farmácia da Estação, a grande parte das dispensas e faturação da farmácia estão 

enquadradas neste grupo, sendo que estive perante esta realidade muitas vezes ao 

longo do estágio.  

5.1.1. Tipos de prescrição e aviamento da receita 

A prescrição médica é efetuada via informática, pelo médico, exceto em casos de 

falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou prescrição até 

40 receitas por mês, e deve conter um conjunto de informações necessárias para que a 

receita seja válida para a dispensa dos medicamentos2. Segundo o DL nº 176/2006, de 

30 de Agosto, existem três tipos de medicamentos de acordo com o tipo de receita a ele 

associada: 

i. Medicamentos de receita médica renovável: estas receitas são relativas a 

medicamentos de uso prolongado a fim de facilitar o utente e evitar deslocações ao 

médico, uma vez que possuem três vias e têm uma validade de 6 meses; 

ii. Medicamentos de receita restrita: medicamentos de utilização reservada a certos 

meios especializados, como em caso de tratamento hospitalar ou de ambulatório; 

iii. Medicamentos de receita médica especial: medicamentos estupefacientes ou 

psicotrópicos ou substâncias que conduzam à toxicodependência, tenham riscos 

aquando o seu abuso ou sejam utilizados para fins ilegais1. 

Assim sendo, quando o utente se dirige à farmácia há um conjunto de informações 

disponíveis na receita, descritas no Artigo nº 5 da Portaria 137-A/2012, de 11 de Maio 

necessárias a análise prévia, antes da dispensa. A receita deverá incluir os seguintes 

elementos: 

o   Número da receita e respetiva representação em código de barras; 

o   Data de prescrição e validade da receita; 

o   Identificação do médico prescritor e respetiva assinatura; 

o   Nome e número de utente; 

o   Local da prescrição e respetiva representação em código, se aplicável; 
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o   Regime de comparticipação e entidade financeira responsável, se aplicável; 

o   Designação do medicamento através da DCI (se se tratarem de receitas 

eletrónicas vem adicionalmente o código de barras dos medicamentos genéricos 

autorizados). Existem situações em que a prescrição se apresenta por denominação 

comercial do medicamento, geralmente em situações que não existem alternativas 

semelhantes no mercado ou se o médico assim o justificar3. Esta última opção é 

apresentada sob a forma de exceções: exceção a) – medicamentos com margem ou 

índice terapêutico estreito; exceção b) – intolerância ou reação adversa prévia; exceção 

c) – continuidade de tratamento superior a 28 dias3.  

o   Dosagem, forma farmacêutica, número, dimensão de embalagens e posologia. 

Para cada receita apenas poderão ser prescritos até quatro medicamentos diferentes, 

com limite máximo de duas embalagens por cada medicamento. As prescrições de 

dispensa de medicamentos manipulados, estupefacientes e psicotrópicos ou produtos 

incluídos no protocolo da Diabetes Mellitus não podem apresentar mais nenhum 

medicamento2. 

Se a receita se encontrar válida e apresentar todos os parâmetros descritos, procede-

se à recolha dos medicamentos desejados pelo utente. Geralmente na Farmácia da 

Estação a grande parte dos utentes são habituais e têm Fichas de Utente criadas no 

Sifarma 2000, que permite encontrar as principais informações pessoais e facilita a 

visualização do histórico de compras e a dispensa dos medicamentos das marcas 

habituais. Durante o processo de dispensa no balcão, compete ao farmacêutico informar 

o doente sobre a posologia caso a medicação seja nova e rever a terapia caso estejamos 

perante medicação de uso prolongado, com a missão de assegurar um correto 

tratamento e promover a adesão à terapêutica. 

Na venda há uma identificação inicial do utente, passamos o leitor ótico pelos códigos 

de barra dos produtos, introduzimos o organismo comparticipante e desta forma vai ser 

calculado o valor a pagar pelo utente, de acordo com a entidade de comparticipação 

referente. Existe um enorme conjunto de organismos de comparticipação no entanto, na 

Farmácia da Estação os mais frequentes eram 01 – Sistema Nacional de Saúde; 48 – 

Subsistema do SNS para pensionistas, DS – Subsistema do SNS associado ao protocolo 

da Diabetes. Finalizada a venda, procedemos à impressão do documento para faturação 

no verso da respetiva receita (anexo XIII) que é necessário assinar pelo adquirente, é 

efetuado o pagamento e procede-se à impressão da fatura (anexo XIV). As receitas são 

organizadas de acordo com o organismo de comparticipação numa gaveta apropriada, 

depois de assinadas e datadas pelo farmacêutico. 

Quando estamos perante a venda de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, 

temos de nos certificar que a receita apenas contém medicamentos que constem nas 
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tabelas anexas ao DL nº 15/93, de 22 de Janeiro4. Depois de introduzido o organismo de 

comparticipação, surge um formulário informático que exige ser preenchido com o nome 

do médico prescritor, o nome e restantes dados do doente e do adquirente. Por fim, a 

receita é fotocopiada para arquivo, anexando o documento de psicotrópicos (anexo XV). 

Estes arquivos deverão ser armazenados na farmácia durante um período de, pelo 

menos, 3 anos. 

Durante o tempo de atendimento ao longo destes meses deparei-me com as mais 

diversas situações e procedimentos a realizar durante o atendimento. Validei os vários 

tipos de prescrições, assim como receitas eletrónicas e manuais, lidei com receitas de 

exceções, comparticipações especiais e confirmei se a medicação a dispensar se 

encontrava em conformidade com a receita. Os problemas mais comuns com que me 

deparava diariamente em contato com os utentes estavam relacionados com o 

desconhecimento por parte destes acerca do medicamento que tomavam, principalmente 

pela confusão e incompreensão face à diferença entre medicamentos de referência e 

MG. Outra situação recorrente na farmácia era a atenção e importância face ao preço dos 

medicamentos, sendo que, geralmente, queriam levar o mais barato apesar de quererem 

manter a medicação habitual. No caso de medicação crónica, estavam principalmente 

atentos a eventuais alterações do preço dos medicamentos. 

Tive a oportunidade de perceber que a grande parte dos utentes sabia qual era a 

embalagem do medicamento no entanto não sabiam o seu nome, sendo que na maioria 

das vezes, e uma vez que os utentes têm Ficha de Utente, tornava-se mais fácil a 

pesquisa pelo histórico de vendas. É fulcral a intervenção e o papel do farmacêutico 

nestas situações enquanto promotor da saúde pública, principalmente na transmissão de 

informação sobre o uso racional do medicamento e adesão correta à terapêutica, 

especialmente ao uso de antibióticos. 

5.1.2. Novo sistema de receitas eletrónicas 

No início do mês de Março surgiu o novo sistema de aviamento de receitas. Apesar 

de me encontrar a iniciar o estágio em farmácia hospitalar e só ter tido contato com a 

nova realidade em Maio, verifiquei que este é um sistema bastante simples, prático e útil 

para o farmacêutico. O sistema de receitas eletrónicas veio automatizar a maioria dos 

procedimentos de aviamento de receita, sendo que, é necessário introduzir o Código de 

Acesso (anexo XVI) para aceder à informação desta, a nível informático. A vantagem 

deste novo sistema está focada na minimização de erros de dispensa, uma vez que não 

autoriza alterações a nível da receita e existem vários pontos de confirmação entre o 

medicamento dispensado e o medicamento prescrito, sendo também uma grande 

vantagem relativamente à distribuição de receituários por lotes, uma vez que apenas os 

divide em dois tipos, o lote 99 e o lote 98. O lote 99 incluí todas as receitas que tenham 
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sido validadas eletronicamente no momento da dispensa e sem erros, enquanto ao lote 

98 pertencem todas as receitas que tenham sido validadas eletronicamente no momento 

da dispensa mas que apresentem erros, a maioria das vezes associados ao preço dos 

medicamentos que não se encontra atualizado. No entanto, neste último caso, o sistema 

gera uma notificação antes de validar a informar que a receita não se encontra conforme 

em todos os parâmetros, sendo que há possibilidade de retroceder para verificação e 

alteração. Estes dois lotes incluem as receitas de todos os planos sobre a mesma 

entidade principal5.  

Uma vez que tive oportunidade de contatar com as duas realidades, posso afirmar 

que a receita eletrónica foi sem dúvida uma grande ajuda a nível de atendimento pois 

permite um contato mais focado no doente devido à automatização de procedimentos e 

também porque minimiza uma possível troca de medicação, erros de comparticipação, 

entre outras situações, por parte do farmacêutico. No entanto, uma vez que o sistema foi 

introduzido recentemente, ainda existem algumas falhas na dispensa de receitas 

eletrónicas, como por exemplo, o aviamento de receitas de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos e ainda ser necessário o uso de receita em papel e não 

disponível no chip do Cartão de Cidadão, 

5.2. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Fazem parte dos MNSRM todos os medicamentos que não necessitam das 

especificações previstas nos MSRM, sendo principalmente utilizados no alívio ou 

tratamento de sintomas menores, que não carecem de visita médica1. Desta forma, 

compete ao farmacêutico o papel ativo na preservação da dispensa de medicamentos de 

forma informada, racional, segura e responsável, segundo aconselhamento farmacêutico 

ou automedicação, a fim de aliviar os transtornos menores dos utentes. 

Ao longo do estágio surgiram várias oportunidades de venda deste grupo de 

medicamentos. No início do meu período de atendimento era Inverno e era bastante 

frequente os utentes deslocarem-se à farmácia com sintomas de tosse. Um dos maiores 

problemas relativamente a este sintoma é que a população, na maioria das vezes, não 

consegue afirmar se a tosse é com ou sem expetoração, sendo que, a maioria das vezes 

dizem que têm expectoração e efetivamente não têm. Torna-se importante o 

farmacêutico intervir e avaliar a situação e perguntar a forma farmacêutica que prefere, 

assim como tomar conhecimento se o doente for diabético, uma vez que a grande parte 

dos xaropes contém açúcar. 

5.3. Medicamentos manipulados 

A preparação de medicamentos manipulados na Farmácia da Estação não é muito 

frequente, apesar de no meu estágio ter tido a oportunidade de preparar uma Solução 

Alcoólica com Ácido Bórico à saturação e uma Pomada de Salicilato a 1%. 
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Estes medicamentos são preparados mediante prescrição médica e de forma 

individualizada. As operações de preparação do manipulado são padronizadas seguindo 

a ficha de preparação (anexo XVII) apropriada, na qual se registam e assinam todas as 

operações pelo operador e supervisões pelo responsável. No fim de qualquer 

preparação, procede-se à impressão do rótulo, é feito um registo do movimento de 

matérias-primas e calculado o PVP do manipulado com base no valor dos honorários da 

preparação, no valor das matérias-primas e no valor do material de embalagem, descritos 

na Portaria nº 769/2004, de 1 de Julho6.  

5.4. Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

Este grupo abrange uma grande variedade de produtos, desde produtos de 

hidratação da pele à limpeza íntima, com a missão de limpar, proteger e hidratar7. 

Existem diversas marcas destes produtos na Farmácia da Estação, sendo que compete à 

equipa conhecer as diferentes caraterísticas dos produtos e às situações a que se 

adequam. As principais marcas disponíveis na Farmácia da Estação são a Avene®, La 

Roche-Posay®, Caudalie®, Uriage®, Mustela®, Neutrogena®, Barral® e Vichy®. 

O meu desenvolvimento a nível de aconselhamento nestes produtos baseou-se na 

formação e informação que me foi transmitida pela equipa e consulta dos produtos e dos 

seus livros informativos disponíveis na farmácia. Também tivemos oportunidade de ter 

uma formação no local de trabalho por parte dos delegados da Caudalie® e da Barral® 

relativamente às gamas que os laboratórios dispõem e à população a que se dirigem. 

Nesta segunda fase de estágio, uma vez que se aproximavam os meses de maior 

calor, também tive um papel ativo ao nível dos protetores solares, quer na disposição de 

lineares na zona de atendimento, quer no aconselhamento e dispensa. 

5.5. Dispositivos médicos 

Existe uma enorme variedade de dispositivos médicos de diferentes classes 

disponíveis na Farmácia da Estação, nomeadamente material de penso, fraldas 

geriátricas, soro fisiológico, termómetros, material ortopédico como meias, pés e pulsos 

elásticos, artigos de drenagem e alimentação por sonda, sacos coletores de urina, 

preservativos, testes de gravidez, entre outros. Vendi uma grande variedade destes 

produtos e também preparei encomendas para utentes dos centros sociais com quem 

colaboramos, como sondas nasogástricas e compressas, por exemplo. 

5.6. Produtos fitoterapêuticos 

A procura de produtos fitoterapêuticos durante o período de estágio foi muito 

frequente, sendo que a grande maioria se destinava a distúrbios gastrointestinais, 

emagrecimento e problemas circulatórios. 

Geralmente a procura destes produtos surge por automedicação, como alternativa ou 

complemento às terapêuticas. Compete à equipa da farmácia, enquanto profissional e 
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detentora de conhecimento, desmistificar e informar o utente acerca dos produtos 

fitoterapêuticos. Estes não são produtos naturais e, para além de não substituírem 

terapêuticas prescritas pelo médico, também deverão ser utilizadas com precaução e 

após avaliação da restante medicação uma vez que podem potenciar efeitos face ao uso 

concomitante. 

5.7. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares são produtos para complementar e suplementar um 

regime alimentar normal. Estes constituem fontes concentradas de nutrientes, isolados ou 

em combinação, nomeadamente vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos, entre 

outros8. Os suplementos dietéticos orais são os produtos deste grupo mais procurados na 

Farmácia da Estação, e por isso faz parte do papel do farmacêutico transmitir o uso 

destes como complemento a lacunas que possam existir a nível alimentar e não de 

substituição. 

5.8. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Uma vez que a farmácia se localiza fora do centro da cidade e um grande número dos 

nossos utentes trabalham em agricultura e produção animal, é muito frequente a 

dispensa dos mais diversos produtos para animais. Durante o tempo de atendimento 

dispensei antiparasitantes, antibióticos, anticoncepcionais e antibacterianos para os mais 

diversos animais, assim como vacinas para coelhos e cachorros. Foi uma área de 

intervenção que suscitou algum interesse pois é um grupo de medicamentos pouco 

aprofundado ao longo da faculdade e que tive oportunidade de desenvolver com este 

estágio. 

6. Faturação 

A Portaria nº 193/2011, de 13 de Maio rege a faturação e organização de receituário 

nas farmácias. Na Farmácia da Estação, nos meus primeiros dois meses de estágio 

ainda não existia receita eletrónica, sendo que uma empresa subcontratada deslocava-se 

à farmácia para verificar as receitas e detetar erros para posterior correção pela equipa. 

Já na segunda parte do estágio, a empresa deixou de ser subcontratada uma vez que as 

receitas eletrónicas faziam parte da maioria do receituário disponível na farmácia e não 

se justificava, para um número pouco significativo de receitas manuais e outras receitas. 

Apesar desta automatização, é necessário verificar e corrigir as receitas, sendo que 

atualmente, compete à D. Carminda a correção das mesmas ao longo dos meses. 

Durante este processo as receitas são separadas por organismos e distribuídas em lotes 

de 30 receitas, sendo emitido um verbete de identificação do lote, que deverá ser 

devidamente assinado, carimbado e anexado. 
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No final do mês, os lotes devem ser fechados a fim de se iniciar uma nova série, no 

mês seguinte. Também se fecha a faturação mensal e há emissão de documentos 

relativos ao resumo de lotes, em duplicado, e a factura mensal de medicamentos, em 

triplicado, sendo que todos os documentos deverão ser assinados e carimbados. As 

receitas e o conjunto destes documentos são enviados para o INFARMED e, quando há 

deteção de irregularidades por parte das entidades competentes, estas são devolvidas à 

farmácia com uma listagem das receitas em questão e do motivo de devolução. Se 

possíveis de alterar, as receitas são corrigidas e reenviadas com o receituário e 

documentos do mês seguinte. 

No estágio auxiliei várias vezes na verificação de receituário, na correção de receitas 

que eram devolvidas e tive oportunidade de realizar o fecho de lotes mensais com auxílio 

da Dr.ª Fátima. 

7. Serviços e cuidados de saúde prestados na Farmácia da 

Estação 

Todos os serviços farmacêuticos prestados na Farmácia da Estação estão dispostos 

na Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro e têm a missão de promover saúde e bem-

estar dos utentes que a esta se deslocam. Destes fazem parte a determinação de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos, administração de vacinas não incluídas no plano 

nacional de vacinação, consultas de aconselhamento nutricional, prestação de primeiros 

socorros e preparação de encomendas com medicação para dois Centros Sociais. 

7.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

O aumento da consciencialização das pessoas para as doenças cardiovasculares e 

outros problemas de saúde desencadeados pelo sedentarismo e má alimentação 

conduzem a uma maior procura destes serviços. Assim sendo, a Farmácia da Estação 

presta um enorme conjunto de serviços, nomeadamente, a determinação da pressão 

arterial, glicémia capilar, colesterol total, triglicerídeos, medição do peso, altura, IMC e 

testes de gravidez. A farmácia dispõe de um cartão no qual regista as determinações e 

permite um acompanhamento e monitorização do utente (anexo XVIII). 

Estas foram das primeiras atividades realizadas durante o estágio e permitiu o 

primeiro contato com os utentes. A pressão arterial é a determinação mais comum pois  

grande parte dos nossos utentes, com idade avançada, têm hipertensão arterial e 

deslocam-se frequentemente à farmácia para controlar e monitorizar os seus valores.  

Relativamente às determinações bioquímicas, uma vez que estamos perante o 

manuseamento de sangue, é necessário assegurar todos os cuidados necessários 

através do uso de luvas e descartar o material biológico num contentor apropriado.  
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7.2. Preparação de encomendas para Centros Sociais 

A Farmácia da Estação tem uma colaboração com dois Centros Sociais de 

localidades próximas: o Centro Social de Brufe (CSB), em Vila Nova de Famalicão e o 

Centro Social de Remelhe (CSR), em Barcelos. O objetivo desta parceria é assegurar a 

preparação e entrega da medicação necessária às instituições que acolhem idosos, a 

maioria polimedicados. No caso do CSB, a medicação é pedida e preparada 

semanalmente à sexta-feira de manhã, enquanto para o CSR, o pedido é gerado e 

preparado mensalmente, segundo listas realizadas pelas enfermeiras responsáveis dos 

respetivos centros sociais. 

A preparação das encomendas e registo dos consumos ao utente dos centros sociais 

foi das primeiras tarefas atribuídas no meu estágio e que desempenhei semanalmente e 

sempre que preciso ao longo dos vários meses. 

7.3. Consultas de aconselhamento nutricional 

Também fazem parte dos serviços disponíveis na Farmácia da Estação as consultas 

de aconselhamento nutricional, com a nutricionista Dr.ª Ana Pedro, às segundas-feiras e 

sábados, por marcação. Este apoio aos utentes têm estado em crescimento e geralmente 

surge a partir do aconselhamento por parte do farmacêutico quando um utente mostra 

intenção de comprar produtos de emagrecimento ou de alguma conversa que encaminhe 

a tal. Compete ao farmacêutico o papel de orientar o utente a um estilo de vida saudável 

e promover o seu bem-estar. 

No final do estágio atendi uma utente a quem tive oportunidade de aconselhar e 

marcar uma consulta de aconselhamento nutricional uma vez que me questionou sobre 

produtos para perda de peso pois tinha dificuldades em emagrecer por si só. 

7.4. Rastreios 

Durante os meses de estágio foram realizados dois rastreios na Farmácia da Estação, 

que tiveram como missão a promoção da saúde do utente e, publicitação de produtos. Os 

rastreios realizados foram o Rastreio do Cálculo do IMC, Grau de Celulite e Retenção de 

Líquidos e por fim o Rastreio de Podologia. Não estive presente no primeiro rastreio uma 

vez que me encontrava a estagiar no hospital, no entanto, fui responsável pela realização 

de cartazes e panfletos de divulgação e estive presente na formação dos produtos da 

linha de emagrecimento do laboratório responsável pelo rastreio, a Forté Pharma®. No 

segundo rastreio, não tive um papel tão ativo uma vez que o rastreio foi realizado pela 

podologista Dr.ª Liliana Jordão, sendo que apenas desempenhei o papel de divulgação e 

aconselhamento durante o atendimento, se assim o justificasse. 

7.5. Recolha de Medicamentos – VALORMED 

A Farmácia da Estação tem contentores específicos da VALORMED que permitem a 

recolha de medicamentos fora do PV, embalagens vazias de medicamentos ou 
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medicamentos suspensos por indicação médica. Durante o estágio verifiquei que existe 

uma grande participação por parte dos nossos utentes na entrega de medicação, o que 

permite concluir que as campanhas de sensibilização do VALORMED têm aumentado a 

preocupação da população face aos riscos da dispensa destes para o meio ambiente. 

Assim sendo, sempre que havia entrega deste tipo de produtos na farmácia eram 

colocados no contentor e fechados assim que completos, para serem entregues à 

COOPROFAR juntamente com uma ficha a enviar à VALORMED. 

8. Atividades complementares 

Além das atividades realizadas diariamente e que já foram sendo referidas ao longo 

do relatório, também tive a oportunidade de realizar outras atividades na farmácia, entre 

as quais etiquetar as gavetas dos dois armários de armazenamento de medicamentos e 

gavetas que se encontravam localizadas no armazém, a fim de se tornar mais rápido e 

eficaz a procura do produto em questão. Ao longo do estágio, também participei na 

elaboração das montras relativas a Carnaval, Dia dos Namorados, de artigos infantis, 

entre outras. 

Como já foi referido, antes do Rastreio do Cálculo do IMC, Grau de Celulite e 

Retenção de líquidos que se realizou em Março, fiz todo o material de divulgação tais 

como cartazes e panfletos (anexo XIX), expostos na montra da farmácia e dispostos nos 

diferentes balcões de atendimento e um powerpoint de divulgação (anexo XX), exibido 

permanentemente no televisor da área de atendimento. Também tive a oportunidade de 

realizar um folheto informativo relativo à Prisão de Ventre (anexo XXI), que irá ser 

abordado na segunda parte do relatório. 

Por fim, ao longo dos meses de estágio foram várias as formações que completaram 

o meu desenvolvimento profissional e alargaram o conhecimento aos diferentes temas e 

gamas apresentados. Em Fevereiro pude assistir a uma formação no Hotel Cidnay 

relativamente a “Farmácia e o Aconselhamento à Mulher em Anticonceptivos” (anexo 

XXII), e ao longo dos restantes meses vários delegados deram a conhecer os diferentes 

produtos e gamas da Caudalie®, Forté Pharma® (anexo XXIII), Barral® DermaProtect, 

Jaba® e Bial®. 

9. Conclusão 

O estágio realizado na Farmácia da Estação foi sem dúvida uma importante etapa da 

minha formação académica. Tive a oportunidade de solidificar os conhecimentos que 

adquiri ao longo dos últimos anos aplicando-os de forma prática no dia-a-dia de trabalho 

e deparando-me com o mais variado leque de situações. 

Esta área de intervenção farmacêutica permite uma comunicação constante entre o 

farmacêutico e o utente, criando assim um elo de confiança entre ambos que facilita o 
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diagnóstico e aconselhamento terapêutico individualizado, bem como a disponibilização 

de toda a informação relevante da promoção do bem-estar e qualidade de vida. 

Estando a Farmácia da Estação localizada numa zona residencial rural, foi possível 

verificar que a maioria dos utentes recorre com frequência à farmácia para 

aconselhamento. Durante o período de estágio deparei-me frequentemente com 

situações onde senti uma grande empatia e gratidão por parte dos utentes, tendo 

verificado a importância que representa a equipa da farmácia para a população local. 

Desenvolvi não só as minhas competências científicas mas também de comunicação e 

adaptação aos diferentes utentes.  

Por todas estas razões, e por ter sido possível a minha intervenção nas diferentes 

áreas de trabalho na Farmácia da Estação, com o apoio incondicional de toda a equipa, 

considero que o estágio foi extremamente gratificante. 
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Parte II 

Caso de Estudo de dois irmãos diagnosticados com 

Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção e possível 

predisposição hereditária  

1. Enquadramento 

Durante o meu percurso na Farmácia da Estação tive a oportunidade de verificar a 

grande frequência da dispensa de medicamentos utilizados na Perturbação de 

Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) a crianças. Este tema suscitou um maior 

interesse quando dispensei medicação para dois irmãos pré-adolescentes, com 10 e 13 

anos. Nesse momento, percebi a falta de conhecimento que tinha face a esta 

psicopatologia e qual seria a melhor abordagem a ter enquanto profissional de saúde 

com os familiares e com as próprias crianças, para promover uma melhoria no 

tratamento.  

Sendo a PHDA um tema bastante atual e muito controverso, decidi desenvolver o 

caso que exponho, de dois irmãos que apresentavam a mesma patologia. O meu objetivo 

com este estudo prende-se com a avaliação da possível existência de predisposição 

genética ou fatores que possam predispor a PHDA a nível familiar. Para dar resposta a 

esta questão, estudei esta doença, analisei a medicação dos pacientes e a história do 

agregado familiar. 

2. Introdução 

A PHDA constituí uma das psicopatologias mais estudadas e diagnosticadas durante 

a infância e adolescência, sendo uma das principais fontes de encaminhamento destes 

grupos etários ao sistema de saúde9,10. A prevalência desta perturbação em crianças em 

idade escolar oscila entre 3 a 7%, com predomínio no sexo masculino.  No entanto, esta 

pode permanecer na adolescência e/ou idade adulta, sendo que 50 a 75% dos casos não 

se encontram diagnosticados. Relativamente ao comportamento, nos rapazes está 

predominante a irrequietude e impulsividade, enquanto nas raparigas predomina a 

desatenção11. 

Esta psicopatologia tem sido alvo de grande atenção pela área clínica e parental, 

principalmente ao nível do sobrediagnóstico, visto ter-se registado um aumento da 

incidência de crianças diagnosticadas com PHDA nos últimos anos12. Segundo um artigo 

publicado na Revista Visão, em Agosto de 2015, estima-se que, em 2026, a 

hiperatividade na população infantil seja a norma e prevê-se que atinja os 52%, devido 

sobretudo ao aumento do consumo digital e a mudanças estruturais em diversas zonas 

cerebrais13. 
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Uma das maiores dificuldades no controlo desta perturbação prende-se com a 

complexidade dos fatores etiopatogénicos, tornando-se fulcral a correta avaliação dos 

fatores envolventes, a fim de encontrar uma estratégia de intervenção eficaz14. 

3. Objetivos 

Os principais objetivos deste caso passam por: 

o   Compreender a PHDA como uma psicopatologia muito frequente a nível infantil; 

o   Avaliar as diferentes etiologias que predispõe a esta perturbação e comorbilidades 

que possam estar associadas; 

o   Adequar os principais tratamentos a nível farmacológico e outras áreas de 

intervenção na monitorização e controlo da PHDA; 

o   Acompanhar a história clínica da família em estudo, a fim de avaliar uma possível 

predisposição genética desta psicopatologia; 

o   Abordar o papel do farmacêutico enquanto transmissor de conhecimento, promotor 

de saúde e da adesão à terapêutica. 

4. Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção 

4.1. Definição e Sub-Tipos de PHDA 

A PDHA é uma perturbação infantil com desenvolvimento de carácter crónico e com 

maior número de diagnósticos a nível mundial, geralmente identificada na idade escolar 

através de alterações comportamentais de foro social e académico e pela presença de 

sintomas como desatenção, hiperatividade, impulsividade e agressividade15,16.  

Estes sintomas são identificáveis nesta faixa etária uma vez que são comportamentos 

que afetam o rendimento, controlo e atenção a nível escolar e que podem afetar a 

aprendizagem e integração. No entanto, também existem casos de diagnóstico na 

adolescência e na idade adulta, embora menos frequentes. Para uma intervenção 

adequada e redução dos sintomas associados é essencial uma análise dos diferentes 

fatores e sintomas que possam estar envolvidos nesta perturbação e que irão ser 

desenvolvidos posteriormente. 

4.2. Etiologia 

As origens exatas desta psicopatologia ainda permanecem desconhecidas, apesar de 

existirem evidências que conduzam a fatores genéticos como principais causas. No 

entanto, a PHDA é multifactorial e surge da acumulação e interação de um conjunto de 

fatores de risco genéticos, neurobiológicos, ambientais e sociais, que agravam os 

sintomas14.  
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4.2.1. Fatores Genéticos e Hereditários 

Estudos epidemiológicos realizados ao longo dos anos demonstraram a crescente 

herdabilidade desta psicopatologia, existindo uma maior suscetibilidade em pessoas com 

familiares de primeiro grau com PHDA.  

Estas evidências foram comprovadas em estudos com gémeos homozigóticos e 

dizigóticos, em famílias com casos de PHDA, verificando-se um maior número de casos 

em gémeos homozigóticos. Outros estudos permitiram eliminar uma possível contribuição 

total dos factores ambientais, utilizando no estudo famílias com filhos biológicos e filhos 

adotivos com PHDA. Este estudo comprovou uma maior prevalência em famílias com 

filhos biológicos, demonstrando assim uma forte influência genética associada17,18,19. 

A PHDA é uma doença poligenética que afecta uma grande variedade de genes 

envolvidos na neurotrasmissão. Actualmente são mais de 30 os genes envolvidos, 

integrando um conjunto de genes dopaminérgicos, noradrenérgicos, serotoninérgicos e 

GABAérgicos. As primeiras variações genéticas reportadas foram ao nível do sistema 

dopaminérgico, no recetor de dopamina D4 (DRD4) e no transportador de dopamina 

(DAT1), apesar de posteriormente terem sido relatadas evidências mais consistentes da 

associação do DRD4 com outro gene do recetor de dopamina D5 (DRD5). Os resultados 

obtidos vieram comprovar a envolvência direta de genes que regulam a neurotrasmissão 

na PHDA e estabelecer os efeitos estimulantes presentes nos sintomas, pela acumulação 

de dopamina nas sinapses neuronais17,20. 

Outros estudos realizados em diferentes neurotransmissores disponíveis vieram 

evidenciar novos genes envolvidos nesta desordem, nomeadamente ligados à dopamina 

(DRD4, DRD5, DAT), à serotonina (5-HTT, HTR1B) e SNAP-25, apesar de existir um 

conjunto de genes com respostas pouco elucidativas, como DRD2, DRD3, MAO, ADR2A, 

GABA A3, GABA B321,22. 

Abordagens mais recentes a este tema confirmaram que Polimorfismos de 

Nucleotídeo Único (SNPs) contribuem, em diferentes graus, para transtornos 

psiquiátricos como a PHDA, autismo, depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia20,23. 

Estudos semelhantes encontraram dentro da única região com significado a nível da 

PHDA, o gene da caderina (CDH13) indicando que, genes semelhantes envolvidos em 

processos de divisão e adesão celular e migração e plasticidade neuronal também 

podem conferir riscos aumentados na PHDA. 

Atualmente o estudo desta psicopatologia tem abordado as variações no número de 

cópias (CNVs) de segmentos genómicos, tais como deleções e duplicações 

cromossómicas, afirmando a sua implicação na PHDA e noutros distúrbios de 

desenvolvimento neurológico. Foram identificados CNVs raros no locus do gene PARK2 
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em maior número nos pacientes com PHDA, sugerindo uma maior suscetibilidade 

genética24.  

No entanto, e apesar da extensa investigação em torno da origem da PHDA, existe 

ainda um longo caminho a percorrer na procura dos fatores genéticos que abordam a 

herdabilidade desta desordem. É importante tentar alcançar esse objetivo para que, no 

futuro, seja possível controlar a transmissão e modificar o modo de abordagem 

terapêutica.  

4.2.2. Fatores Neurobiológicos 

Tal como já foi referido, a PHDA é uma psicopatologia assente em alterações 

neurobiológicas e estudos genéticos a nível da libertação de neurotransmissores. Os 

estudos nesta área afirmam duas principais causas para este transtorno, um relativo ao 

défice do lobo frontal, a nível do córtex cerebral e, outro ao nível da disfunção dos 

neurotransmissores25. 

Um estudo de neuroimagem estrutural avaliou o volume intracerebral das crianças e 

verificou que, aquelas que foram diagnosticadas com PHDA, apresentaram volumes 

cerebrais menores, no entanto seguem uma evolução paralela, apenas desfazada18.  

Outras alterações neurobiológicas são descritas pela disfunção e diminuição da 

dopamina ao nível do cérebro de crianças com PHDA, principalmente nas áreas frontais, 

nas regiões subcorticais e no sistema límbico, evidenciadas pela inibição comportamental 

e desatenção17,25. Os sintomas de esquecimento, impulsividade, desorganização e 

distrabilidade são resultado da deficiência ao nível da neurotrasmissão de catecolaminas, 

no córtex pré-frontal e amígala. Estudos mais recentes demonstram que, portadores da 

psicopatologia apresentam áreas de menor actividade neural na região frontal, no córtex 

cingulado anterior e nos gânglios basais18,25.  

Em termo de conclusão, o défice de neurotransmissores como a dopamina e 

noradrenalina promovem um desequilíbrio da comunicação neuronal e, 

consequentemente, o uso de fármacos regulariza os níveis de neurotransmissores nas 

zonas menos ativas.  

4.2.3. Fatores Ambientais e Psicossociais 

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental Norte-Americano, existem poucas 

evidências que a PHDA possa surgir exclusivamente de fatores ambientais ou sociais. No 

entanto, fatores como insucesso escolar, desentendimento e disfunção familiar, presença 

de psicopatologias parentais e baixo nível socioeconómico podem influenciar e ajustar a 

severidade dos sintomas. Existem ainda estudos que tendem a evidenciar uma influência 

negativa do consumo de corantes, conservantes e açúcares, assim como possíveis 

relações entre o consumo de álcool e estupefacientes durante a gravidez, parto 

prematuro, baixo peso e atrasos no desenvolvimento17,18.  
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Um estudo epidemiológico mais recente deteta que o consumo excessivo de televisão 

e videojogos na idade pré-escolar deve ser limitada a 1 a 2 horas por dia, uma vez que 

contribuí para um maior risco e predisposição de PHDA e que o exercício físico conduz a 

um menor risco associado a esta patologia26. 

4.3. Critérios de Diagnóstico 

Em Portugal, o diagnóstico da PHDA é geralmente realizado por pediatras do 

desenvolvimento, pedopsiquiatras, neuropediatras ou por psicólogos clínicos. Este 

aumento da incidência de crianças diagnosticadas com PHDA tem levantado uma série 

de questões nos últimos anos relativamente ao sobrediagnóstico, por possível excesso 

de diagnóstico, mesmo a crianças sem esta perturbação12. 

Atualmente, o diagnóstico da PHDA baseia-se num estudo comportamental por 

identificação e caracterização dos sintomas, uma vez que não existem outros meios de 

diagnóstico disponíveis. Os critérios mais aceites para são critérios clínicos publicados 

pela Academia Americana de Psiquitria no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, revistos e publicados na edição DSM-5, que se encontram descritos 

na tabela em anexo (anexo XXIV)12,27. Estes encontram-se subdivididos em duas 

categorias (Desatenção e Hiperatividade-Impulsividade) e dispostos numa lista de 18 

sintomas, sendo que a criança deverá apresentar pelo menos 6 dos sintomas para ser 

diagnosticada com PHDA.  

Existem 3 sub-tipos de PHDA baseados nos critérios de diagnóstico: 

o  PHDA do Tipo Combinado: preenche os critérios A1 (Desatenção) e A2 

(Hiperatividade-Impulsividade) 

o  PHDA Predominantemente de Desatenção: preenche o critério A1 (Desatenção) 

mas não o critério A2 (Hiperatividade-Impulsividade) 

o  PHDA Predominantemente de Hiperatividade-Impulsividade: preenche o critério A2 

(Hiperatividade-Impulsividade) mas não o critério A1 (Desatenção). 

Não obstante, todo este processo requere uma extensa avaliação que envolve várias 

etapas, desde a avaliação dos sintomas, à recolha de informação e avaliação do 

ambiente social e familiar27,28. 

4.4. Comorbilidades associadas à PHDA 

Uma das grandes questões relativas à PHDA prende-se com o facto de existir um 

grande conjunto de perturbações com sintomas semelhantes aos da PHDA. Muitas das 

vezes essas desordens ocorrem simultaneamente, dando origem a comorbilidades. 

Segundo um estudo realizado a crianças em idade pré-escolar diagnosticadas com 

PHDA, 74% apresentam pelo menos, uma comorbilidade associada9,29,30.  

 As comorbilidades mais frequentes estão relacionadas com dificuldades de 

aprendizagem, perturbação do comportamento, perturbação de oposição, dislexia, 
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Diagnóstico. 

Educar e informar a família e a criança acerca da PHDA. 

Aconselhar estratégias de intervenção e medicação. 

Contactar, informar e educar a escola. 

Crianças < 6 anos 

Treino parental 

Rever para intervenção 
farmacológica se a 

resposta for insatisfatória 

Crianças > 6 anos 

Terapia comportamental Medicação: 

Metilfenidato 

Rever os problemas associados quando a PHDA está 
controlada 

Considerar alterar a medicação ou terapia 
comportamental se a resposta da 1ª intervenção não for 

satisfatória 

ansiedade, depressão, doença bipolar e síndrome de Tourette. Podem ainda apresentar 

tiques, défice ao nível do desenvolvimento, da interação e comunicação e perturbação do 

humor que, geralmente originam uma maior dificuldade a nível psicossocial9,29,30 

4.5. Tratamento 

A terapêutica da PHDA envolve uma componente multimodal e deverá articular 

diferentes abordagens, nomeadamente a intervenção psicossocial, psicoterapêutica e 

farmacológica a fim de obter um melhor prognóstico. Esta intervenção das diferentes 

áreas de atuação tem como missão desenvolver uma melhoria significativa ao nível do 

comportamento, dos sintomas, da estabilidade emocional e autonomia em criança com 

PHDA, assim como assegurar uma otimização do desempenho académico e social18,27. 

Todo o processo de tratamento engloba um conjunto de intervenientes sociais 

importantes na implementação de medidas, nomeadamente pais, professores, familiares 

e profissionais de saúde. 

Após diagnóstico da PHDA e avaliação da severidade dos sintomas associados é 

necessário estabelecer o melhor programa de tratamento. Enquanto primeira área de 

intervenção, compete informar e educar a família para a perturbação, bem como elucidar 

acerca dos objetivos terapêuticos que se pretendem. A terapêutica farmacológica apenas 

está indicada em crianças com PHDA de idade superior a 6 anos, no entanto, em casos 

pontuais, poderá ser utilizada em crianças com PHDA de idade inferior a 6 anos, com 

autorização parental11,31. 

É importante ressalvar que os intervenientes devem prestar especial atenção a 

qualquer sintoma ou efeito adverso e reportar ao médico, para que este possa avaliar e 

reconciliar terapêuticas, se necessário. Na figura 3, encontra-se esquematizada a 

principal abordagem terapêutica da PHDA. 

  

Figura 3- Abordagem terapêutica da PHDA. Adaptada de [11]. 
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4.5.1. Tratamento farmacológico 

O tratamento farmacológico é tratamento de primeira linha para crianças em idade 

escolar e jovens com PHDA grave, para crianças com PHDA moderada mas que 

recusaram intervenções não farmacológicas e para crianças que não responderam de 

forma adequada à terapia parental e tratamento psicológico em grupo. Em qualquer uma 

das situações, deverá ser avaliada a ausência de sensibilidade ao fármaco que se 

pretende usar e a ausência de patologias cardíacas. Este tratamento farmacológico 

deverá ser complementado com programas que suportam aconselhamento e intervenção 

psicológica, comportamental e educacional31,32.  

Relativamente às opções farmacológicas disponíveis, os estimulantes do SNC são os 

fármacos de 1ª linha e os mais utilizados para o tratamento da PHDA, apesar de também 

existirem fármacos de 2ª linha, como por exemplo, antidepressivos tricíclicos, risperidona 

e clonidina para auxílio de sintomas associados a comorbilidades32. Todos os fármacos 

disponíveis em Portugal para o tratamento da PHDA encontram-se disponíveis na Tabela 

1. 

Tabela 1 - Classe de fármacos disponíveis em Portugal para o tratamento da PHDA. Adaptada 
de [32,33]. 

DCI 
Exemplos de 

Nomes 
Comerciais 

Doses disponíveis 
Forma 

Farmacêutica 
 Existe 

genérico? 

Fármacos de 1ª linha 

1º Metilfenidato 

Concerta
®
 18, 27, 36, 54mg 

Comprimido de 
libertação prolongada 

Sim 

Ritalina LA
®
 20, 30 e 40 mg 

Cápsula de libertação 
modificada 

Não 

Rubifen
®
 5, 10 e 20mg Comprimido Sim 

2º Atomoxetina Strattera
®
 10, 18, 25, 40, 60mg 

Cápsula Não 

Solução Oral Não 

Farmácos de 2ª linha 

Terapêutica adjuvante 

Antidepressivos Tricíclicos 

Imipramina Tofranil
®
 10, 25, 100 mg Comprimido revestido Não 

Simpaticomiméticos 

Clonidina Catapresan
®
 0.15mg Comprimido Não 

Antipsicóticos 

Risperidona Risperdal® 

0.5, 1, 2, 3, 4, 6mg 
Comprimido revestido 
por película 

Sim 

1mg/ml Solução Oral sim 

0.5, 1, 2, 3, 4mg 
Comprimido 
orodispersível 

Sim 

25mg/2ml, 
37.5mg/2ml, 
50mg/2ml 

Pó e veículo para 
suspensão injectável 

Não 
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Fármacos de 1ª linha 

Os estimulantes do SNC são a terapêutica farmacológica de 1ª linha, na qual se 

insere o metilfenidato como principal terapia. São fármacos simpáticomiméticos que 

corrigem alterações bioquímicas ao nível da atenção e impulsividade, por interferência no 

metabolismo dos neurotransmissores. Uma vez que atuam de forma semelhante a estes, 

bloqueiam a recaptação pré-sináptica da noradrenalina e dopamina, promovendo uma 

acumulação destes dois neurotransmissores no espaço extraneural. Estima-se que 70 a 

90% das crianças que utilizam estimulantes do SNC melhorem a desatenção, 

impulsividade, hiperatividade e, consequentemente, haja um aumento da produtividade 

escolar e interação social11,32,34,35.  

Em Portugal, o metilfenidato encontra-se sobre a forma de comprimidos e de 

cápsulas, sendo que poderão ser de libertação imediata e serão assim utilizados para 

titulação (duração terapêutica de 4h – Rubifen®) ou de libertação prolongada para 

tratamentos de longa duração (duração terapêutica de 7h – Concerta® e duração 

terapêutica de 11h - Ritalina®). No último caso a administração é de toma única e evita o 

efeito “rebound”, sendo vantajoso perante os de libertação imediata e para tratamentos 

de longa duração11. 

Este grupo é bem tolerado e apenas apresenta efeitos secundários transitórios, no 

entanto, uma administração prolongada necessita de reavaliações periódicas para avaliar 

o desempenho com e sem a farmacoterapia aplicada. Esta terapêutica deve ser evitada 

em estados de grande ansiedade, agitação ou agressividade devido à sua acção 

estimulante11,34,35. 

Quando a dose máxima de metilfenidato é ineficaz, a presença de efeitos secundários 

é significativa, o paciente é intolerante a doses baixas e moderadas ou apresenta 

comorbilidades como a ansiedade ou tiques, pode ser substituída pela atomoxetina. Este 

é um fármaco não estimulante que atua por inibição da recaptação de noradrenalina. Em 

Portugal, a atomoxetina encontra-se disponível em cápsulas e solução oral e pode ser de 

administração única ou toma bidiária, caso se pretenda uma resposta clínica mais 

satisfatória21,31,32. 

Fármacos de 2ª linha  

O uso de fármacos de 2ª linha como os antidepressivos tricíclicos, a risperidona e a 

clonidina são utilizados como terapia adjuvante em situações de ineficácia de 

psicoestimulantes e atomoxetina ou caso estejamos na presença de comorbilidades32. 

Os antidepressivos tricíclicos, apesar de apresentarem menos evidências clínicas 

relativamente aos estimulantes do SNC, como a imipramina, nortiptilina e amitriptinlina 

são muito utilizados na redução da agressividade em crianças com PHDA31. 
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A clonidina é uma antagonista α-adrenérgicos que reduz as concentrações de 

noradrenalina para o Locus Ceruleus e demonstrou ser eficaz na redução da 

agressividade em adolescentes com PHDA16. Paralelamente, também tem sido utilizado 

simultaneamente com psicoestimulantes para reduzir a dosagem deste último ou então 

em substituição a estes quando se verificam comorbilidades. 

A risperidona nunca é utilizada como 1ª linha no tratamento, no entanto, é 

habitualmente associada aos psicoestimulantes quando as crianças apresentam 

situações de oposição, principalmente perante défice cognitivo, autismo e agressividade 

e não conseguem ser controladas pelas terapêuticas habituais. Este é um antipsicótico 

atípico antagonista da serotonina e da dopamina que atua por bloqueio dos recetores 5-

HT216,32. Por fim, o lítio e o valproato de sódio, ambos estabilizadores de humor, 

revelaram eficácia no contexto de agressão e controlo de episódios depressivos e 

maníacos da PHDA em adolescentes16. 

4.5.2. Intervenção psicoterapêutica 

Esta área de intervenção é um complemento à terapia farmacológica e quando 

agregadas apontam para melhores resultados. A psicoterapia é realizada por psicólogos 

especializados e tem como principal objetivo avaliar o comportamento da criança ao 

longo do tratamento e acompanhar a sua evolução.  

A abordagem mais eficaz ao nível da PHDA é a ação ao nível da terapia cognitivo-

comportamental e de habilidade social. Estas duas áreas de interveniência permitem 

manejar e controlar os sintomas geralmente associados ao distúrbio, como a desatenção, 

impulsividade, teimosia, hiperatividade e oposição, trazendo efeitos benéficos no dia-a-

dia da criança18,32. Poderão ser escolhidas terapias em grupo ou individualizadas, sempre 

com o intuito de promover um maior benefício para o resultado pretendido. 

4.5.3. Intervenção psicossocial 

Além do tratamento individualizado, é importante que as crianças tenham um 

comportamento controlado nos diferentes ambientes, nomeadamente em casa e na 

escola. Desta forma, é essencial que haja treino parental a fim de serem adotadas 

medidas comportamentais que promovam o equilíbrio, metodologias e estabilidade 

familiar. Da mesma forma, é necessário estabelecer técnicas educativas na escola, 

através da colaboração dos professores e educadores para que haja uma modificação 

comportamental, adaptação e supervisão maior na sala de aula11,34. Além disso, estes 

elementos interventivos devem avaliar e informar qualquer efeito adverso ou alteração 

comportamental para ser posteriormente reportada e, se necessário intervir, por parte do 

médico responsável.  

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

28 
 

5. Caso de estudo 

O presente caso de estudo pretende avaliar uma possível predisposição genética 

numa família com dois filhos diagnosticados com PHDA. 

5.1. Identificação da família Oliveira 

A família em estudo é composta por 4 elementos: 

o   Mãe CO tem 47 anos; 

o   Pai JO tem 51 anos; 

o   Filho IO tem 13 anos e foi diagnosticado com PHDA aos 9 anos; 

o   Filha RO tem 10 anos e foi diagnosticada com PHDA aos 7 anos. 

Os filhos foram identificados com PHDA em ocasiões diferentes, apesar de ambos se 

encontrarem na idade escolar, no momento do diagnóstico. O IO apresentava 

desatenção e dificuldades escolares, hiperatividade e comportamentos agressivos e de 

oposição, tendo sido diagnosticado com PHDA em 2012. A RO apresentou sintomas 

semelhantes pouco depois da entrada para o ensino básico com exceção da 

agressividade e oposição, tendo sido diagnosticada com PHDA em 2013. Ambos se 

encontram a ser seguidos e tratados desde essa altura por psiquiatra e psicóloga, em 

tratamentos individualizados. 

5.2. Contextualização familiar e social 

No caso da família Oliveira, há um enorme conjunto de fatores que contribuem para 

um desequilíbrio emocional, uma vez que há uma grande instabilidade familiar e social. A 

família habita numa zona rural e apresenta dificuldades financeiras, sendo que, há uns 

anos, o JO foi trabalhar para o estrangeiro e por isso encontra-se a maior parte do tempo 

fora do país. 

5.3. Abordagem terapêutica 

A abordagem terapêutica adotada para ambos os irmãos foi ao encontro das mesmas 

linhas de tratamento, isto é, uma vez que ambos foram diagnosticados com PHDA acima 

dos 6 anos de idade, iniciaram o tratamento com a associação do metilfenidato e 

psicoterapia para intervir na área comportamental. Tanto os pais como os educadores 

foram informados e educados sobre as medidas comportamentais e áreas de intervenção 

essenciais na abordagem desta desordem. 

5.3.1. Farmacoterapia antiga 

Na base da terapia farmacológica de 1ª linha da PHDA, para crianças com idade igual 

ou superior a 6 anos, encontram-se os psicostimulantes, como o metilfenidato. Desta 

forma, foi necessário avaliar as melhorias, efeitos secundários e comorbilidades e fazer 

alterações na medicação sempre que necessário para atingir uma estabilidade 
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terapêutica, tanto no IO como na RO. Assim sendo, na tabela 2 encontram-se as 

farmacoterapias realizadas desde o início do tratamento. 

 

Tabela 2 - Farmacoterapias antigas realizadas pelo IO e pela RO 

IO 

Terapia 1 Terapia 2 Terapia 3 

Ritalina LA® 20 mg 
Rubifen® 10 mg 
Diplexil 200mg/mL 

Ritalina LA® 30 mg 
Risperidona ToLife® 1mg/mL 
Diplexil® 200mg/mL 

Terapia 4 Terapia 5 Terapia 6 

Ritalina LA® 30 mg 
Diplexil® 200mg/mL 
Diplexil R® 500mg 

Concerta® 36mg 
Diplexil R® 500mg 

Concerta® 54 mg 

RO 

Terapia 1 Terapia 2 

Ritalina LA® 20 mg Ritalina LA® 30mg 

 

O IO apresentou, desde o início, sintomas mais graves e comorbilidades associadas. 

Deste modo, foram várias as terapias propostas ao longo dos últimos anos para que se 

conseguisse obter os melhores resultados e maior estabilidade clínica e social. Para além 

da avaliação das diferentes doses e duração de acção do metilfenidato, foram inseridas 

em várias terapias o valproato de sódio e a risperidona a fim de controlar tanto o sintoma 

de oposição e agressividade, como os episódios de alteração de humor. Podemos 

verificar que na Terapia 6 foi feita uma suspensão dos fármacos adjuvantes para revisão 

clínica e farmacológica do IO, a fim de avaliar uma possível descontinuação dessa 

mesma terapia. 

No caso da RO, uma vez que sempre apresentou sintomas de PHDA menores do que 

o irmão, iniciou a terapia com metilfenidato na dosagem menor e, uma vez que não 

alcançou o efeito desejado, aumentou a dosagem para 30mg. 

5.3.2. Farmacoterapia atual 

Depois de vários ajustes terapêuticos ao longo destes anos, atualmente o IO e a RO 

apresentam um regime terapêutico ajustado e equilibrado, representado na tabela 3. 

Tabela 3 - Farmacoterapia atual do IO e da RO 

 Terapia actual Posologia 

IO 
Metilfenidato Mylan® 54mg 1 comp de manhã 

Risperidona Generis® 0,5mg 2 comp 1xdia 

RO Ritalina LA® 30mg 1 comp de manhã 
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Os dois irmãos realizam o tratamento de 1ª linha para controlo dos sintomas 

associados à PHDA com diferentes dosagens de metilfenidato, adequadas 

individualmente. Adicionalmente, podemos verificar que o IO voltou a inserir a risperidona 

ao regime terapêutico para o tratamento da comorbilidade associada à oposição e 

agressividade, visto que os sintomas não se encontravam controlados após a 

descontinuação para avaliação. 

5.4. Avaliação atual 

Atualmente os irmãos apresentam-se controlados farmacologicamente e dentro dos 

objetivos reais que foram pretendidos com o início do tratamento. 

No caso do irmão mais velho, os sintomas são mais agravados e apresentam 

comorbilidades associadas, sendo por isso mais difíceis de controlar. Durante o contacto 

que tive com ele consegui facilmente avaliar esses sintomas pelo seu comportamento e, 

apesar de neste momento os sintomas se encontrarem mais controlados do que 

inicialmente, o IO não deixa de ser uma criança hiperativa, impulsiva e de mostrar 

oposição, principalmente à mãe.  

Relativamente à irmã, os sintomas não eram tão agravados e por isso foi facilmente 

controlado pela medicação e apoio terapêutico, dentro dos parâmetros e objetivos 

delineados, sendo que continua a apresentar-se uma criança irrequieta apesar de 

bastante social e comunicativa. 

5.5. Que modificações deveriam ser implementadas no estilo de vida das 

crianças para assegurar o sucesso do tratamento, promover a adesão à terapêutica 

e minimizar os efeitos secundários? 

A PHDA é uma perturbação crónica e por isso, a grande parte dos sintomas, apesar 

de controlados têm de ser adaptados a nível comportamental a fim de promover uma 

maior qualidade de vida à criança. 

A criação de rotinas diárias e um ambiente escolar controlado é essencial em 

crianças com PHDA uma vez que lhes permite manter um maior equilíbrio emocional e 

social. Desta forma, é importante uma intervenção com a missão de criar estratégias que 

lhes permitam criar metodologias de trabalho e organização, individualizadas ou em 

grupo, estabelecer rotinas, supervisionar as tarefas que lhes foram impostas, verificar que 

a sua atenção na sala de aula, conceder mais tempo para a realização das tarefas e 

promover a prática de exercício físico35. Além do mais, em casa a mãe, neste caso, deve 

ser responsável por restringir o uso da televisão acima das horas recomendadas, limitar o 

consumo de açúcares e aditivos, implementar a participação em tarefas domésticas e 

criar regras comportamentais. 

Uma vez que estamos perante uma desordem infantil, a mãe tem um papel essencial 

no controlo e avaliação do comportamento diário das crianças e deve ser responsável por 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

31 
 

controlar as marcações de terapia comportamental e promover a adesão à terapêutica 

nas horas previstas.  

5.6. Os dois irmãos foram diagnosticados com PHDA. Poderá ter origem 

genética? 

Sabe-se que existe um conjunto de genes identificados para predisposição genética e 

que poderão aumentar a suscetibilidade à PHDA em familiares de 1º grau. O facto de 

estarmos perante um caso com dois irmãos diagnosticados com PHDA, em ambiente 

familiar instável, o que por si só não é um fator total causal, decidi avaliar brevemente os 

pais, não diagnosticados com PHDA, com o objetivo de verificar se existe alguma 

evidência na transmissão da perturbação. 

O pai JO não apresentou nenhuma informação relevante para o estudo, pois a nível 

farmacológico encontra-se apenas a realizar tratamento para o Diabetes Mellitus do Tipo 

2 e para controlo do Colesterol e Triglicerídeos. Além disso, o facto de se encontrar a 

trabalhar no estrangeiro, não permitiu a realização de uma avaliação comportamental. 

No entanto, a mãe CO apresenta uma terapia farmacológica que suscita algum 

interesse de análise em relevância com a perturbação dos filhos. Desta forma, a terapia 

actual encontra-se descrita abaixo, na tabela 4. 

Tabela 4 - Farmacoterapia da mãe CO 

 Terapia actual Observações 

CO 
Ansilor® 2,5mg 
Quetiapina Generis® 300mg 

Por vezes tomava Valdipert® 

  

A CO iniciou um tratamento com Valdispert® por apresentar dificuldades em 

adormecer, no entanto, devido à sua ineficácia, iniciou o tratamento com Ansilor®36. Este 

último pertence ao grupo das benzodiazepinas e tem como substância ativa o lorazepam, 

sendo utilizado para insónias provocadas pela ansiedade e administrado antes de deitar. 

Adicionalmente, há uns meses atrás, iniciou o tratamento farmacológico de quetiapina, 

um antipsicótico atípico utilizado para tratamento da depressão major, apesar de também 

ter indicações terapêuticas para o tratamento de episódios maníacos ou na prevenção de 

recorrências na perturbação bipolar37,38.  

Como já foi referido anteriormente, a PHDA é uma perturbação que se encontra 

associada a um conjunto de comorbilidades, entre as quais a ansiedade e a depressão, 

com prevalência que variam entre os 15 e os 20%. Muitas das vezes, quando não é feito 

um diagnóstico de PHDA na idade escolar, surgem sintomas tardios de alteração de 

humor e depressão em idades adultas, sem que seja feito um diagnóstico correto da sua 

origem, diagnosticados assim como Ansiedade e Depressão e não como PHDA11.  
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 Não poderei afirmar que, no caso da CO, se trata de um mau diagnóstico de 

depressão e ansiedade. No entanto, através da avaliação familiar e o facto de ter dois 

filhos diagnosticados com PHDA, poderá ser sugestivo de uma eventual omissão de 

diagnóstico dessa mesma desordem. Tal como os dois filhos, também se encontra 

exposta a um ambiente familiar e social instável que poderá ter conduzido a uma maior 

expressão dos sintomas. O facto de também atuar ativamente na intervenção 

comportamental dos dois filhos poderá auxiliar a omissão de alguns sintomas associados 

à PHDA. Para uma avaliação correta da sua condição e para possível despiste da PHDA 

seria necessária uma avaliação clínica segundo os critérios estipulados, nomeadamente 

os DMS-5. Apesar de tudo, se a componente genética for a verdadeira razão da 

exposição dos dois filhos, seria provavelmente pela transmissão materna. 

5.7. Observações ao caso de estudo 

Relativamente ao caso de estudo, existiram algumas limitações na sua avaliação, por 

se tratar de uma desordem psicológica, ser um assunto sensível e envolver uma possível 

predisposição na transmissão genética de PHDA da mãe para os filhos, principalmente 

por esta não se encontrar diagnosticada na primeira.  

Não foi possível tirar conclusões exatas, mas ao que tudo indica, a componente 

genética será a origem da perturbação neste caso de estudo, tendo origem materna.  

Os dados que permitem fundamentar esta teoria são o facto de os dois irmãos se 

encontrarem diagnosticados com PHDA e da sua mãe apresentar ansiedade e 

depressão, duas comorbilidades frequentemente associadas a esta perturbação.  

5.8. Abordagem do Farmacêutico na PHDA 

A farmácia abrange um conjunto de profissionais detentores de conhecimento, aos 

quais as pessoas recorrem pelo seu fácil acesso. Estando a Farmácia da Estação 

localizada em contexto rural, maior é o impacto do farmacêutico enquanto promotor de 

saúde e de medidas a implementar. Devido ao facto de existir um conjunto de utentes 

diagnosticados e a serem tratados para a PHDA, é fulcral uma correta abordagem do 

tema, conhecimento da evolução, dos efeitos adversos do tratamento farmacológico e da 

implementação de estratégias comportamentais. Desta forma, deixo à equipa da farmácia 

e a futuros estagiários, um suporte ao atendimento e abordagem farmacêutica 

relativamente à PHDA (anexo XXV), que foca as principais abordagens no atendimento, 

nos efeitos adversos e nas estratégias interventivas. Esta abordagem pretende tornar o 

atendimento mais focado na evolução e monitorização do utente e aumentar a 

consciencialização da intervenção por parte da família e da escola na eficácia do 

tratamento e na gestão de efeitos adversos. 

Compete aos farmacêutico informar do tratamento adequado e dos efeitos adversos 

que possam surgir ao longo da farmacoterapia, bem como abordar o impacto da 
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utilização e adesão, explicando as principais consequências da falha terapêutica. O 

farmacêutico é assim responsável por promover um papel ativo dos pais na adesão 

terapêutica a nível infantil e esclarecer todas as questões que a família possa ter.  

No futuro, seria interessante uma ação formativa aos professores de escolas da 

periferia por parte da equipa da farmácia, a fim de identificarem possíveis casos de 

PHDA, uma vez que estes se verificam, maioritariamente, em idade escolar. Poderão ser 

ainda desenvolvidas novas abordagens farmacêuticas para diferentes doenças e 

perturbações frequentes na Farmácia da Estação, para que seja realizado um 

atendimento com sucesso. 

Qualquer questão que transcenda o conhecimento do farmacêutico deverá ser 

reencaminhado para o médico responsável. 

6. Conclusão 

Em suma, a PHDA é uma psicopatologia multimodal que afecta maioritariamente 

crianças em idade escolar. Segundo Fernando Rodrigues, doutorado em Neuropsicologia 

Clínica, “estima-se que, em 2026, a hiperatividade nas crianças seja a norma”13. Na 

tentativa de combater esta previsão, tem sido conduzido um extenso trabalho de 

pesquisa dos principais fatores genéticos a fim de encaminhar para um possível 

diagnóstico prematuro e para tratamentos mais individualizados e eficazes. 

Apesar do farmacêutico desempenhar uma importante ação na monitorização do 

tratamento e na implementação de medidas comportamentais, poderá também ter um 

papel interventivo, aliado aos pais e professores, na avaliação de casos preliminares de 

PHDA pela observação e reencaminhamento ao médico. 

 

Estudo do Consumo de Laxantes na Farmácia da Estação 

1. Enquadramento e Objetivos 

Os laxantes são um grupo de medicamentos utilizados para o tratamento da 

obstipação, geralmente por automedicação, uma vez que prescindem de receita médica 

para a sua obtenção. O seu uso é muito comum na população idosa para o combate de 

efeitos provocados pela polimedicação, enquanto na população mais jovem muitas das 

vezes é utilizado para fins inadequados, como a perda de peso. O grande problema do 

uso de laxantes passa principalmente pelo seu uso abusivo e inadequado por 

automedicação, que se traduz numa alteração do processo de defecação normal, 

exigindo nestes casos, um consumo maior de laxantes e de doses sucessivamente 

maiores. 

Ao longo do meu estágio verifiquei que existia uma grande recorrência à farmácia 

para a compra de laxantes ou produtos naturais com o mesmo efeito. Consegui ainda 
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observar a venda frequente destes medicamentos a um conjunto de utentes, indicando 

um possível uso diário. Para tentar combater esse uso abusivo e inadequado pelos 

utentes da Farmácia da Estação, realizei um folheto informativo relativo à Prisão de 

Ventre (anexo XXI) para disponibilizar no ato da dispensa de laxantes. Posteriormente, 

para dar a conhecer à equipa da farmácia o público-alvo de vendas, as principais formas 

farmacêuticas e os produtos de maior interesse por parte dos consumidores, realizei um 

estudo e análise das vendas de laxantes na Farmácia da Estação. Esta breve análise 

teve como principal missão alertar para os problemas e efeitos que advém do uso 

frequente de laxantes e as principais abordagens do farmacêutico durante o ato de 

dispensa. Além disso, esta análise pretende: 

o  Compreender as principais causas do consumo de laxantes; 

o  Avaliar o consumo de laxantes ao longo dos últimos anos e os principais 

consumidores; 

o  Analisar o consumo dos principais laxantes e os que promovem maior 

dependência; 

o  Elucidar os principais problemas associados ao seu uso abusivo e evidenciar a 

importância da intervenção farmacêutica no combate ao uso abusivo de laxantes; 

o  Alertar a equipa da farmácia e estabelecer as principais medidas de intervenção no 

atendimento e no combate ao uso abusivo e inadequado de laxantes. 

2. Obstipação 

A obstipação, também designada por prisão-de-ventre, é um sintoma caracterizado 

pela dificuldade ocasional ou constante da evacuação de fezes, diminuição da frequência 

de defecação (menos de três por semana), muitas das vezes associadas a esforço, 

presença de fezes duras e sensação de defecação incompleta39,40. Pode ser temporária 

ou crónica, sendo a primeira com duração inferior a 2 semanas e a segunda com início 

seis meses antes de um diagnóstico, segundo os critérios de diagnóstico de obstipação 

crónica, ROME III40. 

Existem inúmeras causas associadas à obstipação, embora as mais comuns estejam 

relacionadas com desordens da motilidade intestinal por alteração de hábitos 

alimentares, nomeadamente diminuição de fibras e líquidos, a doenças colorretais e 

anorretais ou obstrução. Além disso, este sintoma está muitas vezes associado a fatores 

de foro psicológico como a depressão e alterações no ritmo de vida e a diminuição da 

atividade física ou a medicação como analgésicos opióides42-44. 

Encontra-se demonstrada uma prevalência do aumento da obstipação com o 

aumento da idade, sendo que estudos sugerem uma prevalência de, aproximadamente 

50% em idosos. Outros grupos mais suscetíveis são doentes polimedicados, bebés e 
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crianças, grávidas, baixos níveis socioeconómicos, dieta com baixo teor de fibras e 

líquidos, abuso de laxantes, viagens, entre outros42-45. 

3. Tratamento da obstipação 

As guidelines disponíveis para o tratamento da obstipação encontra-se dispostas no 

anexo XXVI42,45. 

3.1. Tratamento não farmacológico 

Numa fase inicial deve ser feita uma avaliação do utente para determinar uma 

possível causa para a obstipação. Devem ser preferidas medidas não farmacológicas 

para tratamento inicial tais como alterações da dieta que promovam um maior aporte de 

fibras e água, prática de exercício físico, educação do utente na criação de hábitos de 

defecação e massagens abdominais. Adicionalmente, deve ser descontinuado qualquer 

medicamento que possa causar obstipação41,42,45,46.  

3.2.  Laxantes 

Quando as medidas não farmacológicas são insuficientes para regular o trânsito 

intestinal, poderá ser necessária a introdução de tratamento farmacológico através do 

uso de laxantes, de forma gradual e, deve fazer-se acompanhar sempre das medidas não 

farmacológicas39,45.   

Os laxantes são fármacos que atuam no intestino ou no conteúdo intestinal, 

promovem o peristaltismo intestinal e consequentemente, maior facilidade e frequência 

na defecação. O seu uso deve ser temporário, de curta duração e pontual para que não 

seja promovida uma dependência e impessa também a omissão de alguma patologia 

associada ao sintoma inicial. Têm várias finalidades para além do tratamento da 

obstipação, uma vez que podem ser também utilizados na preparação de exames 

endoscópicos, radiológicos ou antes de cirurgias, ajudam a minimizar o esforço de 

defecação em determinadas circunstâncias, nomeadamente pós-cirurgias ou em caso de 

hemorragias e fissuras anais43,47,48. 

Existem 4 tipos de laxantes agrupados de acordo com o seu mecanismo de acção e 

uso, sendo que se encontra disponível em anexo uma tabela que agrupa exemplos de 

laxantes comercializados em Portugal (anexo XXVII). 

3.2.1.  Laxantes emolientes 

Este grupo de laxantes promove o amolecimento das fezes uma vez que reduz a 

tensão superficial e facilita a incorporação de água e gordura, que promovem o 

amolecimento e eliminação fecal. No entanto, um dos seus maiores problemas é o uso 

limitado pois demonstrou ser pouco eficaz na grande parte dos problemas de 

obstipação43,45. 
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3.2.2. Laxantes expansores do volume fecal 

Os laxantes expansores do volume fecal, tal como o nome indica, aumentam o 

volume fecal pois permitem a penetração e acumulação de água no seu interior, 

suavizam o conteúdo fecal e facilitam a eliminação. Estudos demonstraram maior eficácia 

no tratamento da obstipação relativamente aos laxantes emolientes. É seguro a longo 

prazo, no entanto, para evitar complicações como obstruções intestinais e para que o 

efeito pretendido seja alcançado, é essencial a ingestão de grandes quantidades de 

fluídos43,45,48. 

3.2.3. Laxantes de contacto ou estimulantes 

Este grupo de laxantes é utilizado em casos mais graves de obstipação e deve ser 

utilizado num curto período de tempo, isto porque estimulam a mucosa intestinal a 

secretar água e electrólitos das células para o lúmen intestinal e consequentemente um 

aumento do peristaltismo por aumento da pressão osmótica. O uso prolongado destes 

laxantes promove alterações hidroeletrolíticas e perda do tónus muscular intestinal, 

obrigando a dosagens maiores para os mesmos efeitos, podendo mesmo levar à 

obstipação crónica41,43,45,48. 

3.2.4. Laxantes osmóticos 

Os laxantes osmóticos contêm moléculas que permitem reter fluídos no lúmen 

intestinal por aumento da pressão osmótica. Desta forma amolecem o conteúdo fecal e 

estimulam o peristaltismo. Os catárticos salinos são muito utilizados na preparação de 

meios de diagnóstico e não devem ser utilizados em problemas de obstipação 

diária43,45,47,48. 

4. Análise das vendas de laxantes na Farmácia da Estação 

A recolha de dados do presente estudo foi obtida a partir do Sifarma.Gest, criado pela 

Glintt®, uma plataforma adequada à gestão das farmácias e que permite uma análise dos 

principais indicadores de gestão49. Os dados recolhidos são referentes ao número de 

vendas de laxantes realizados na Farmáca da Estação entre os meses de Janeiro de 

2012 e fim de Agosto de 2015. Ao longo da avaliação do estudo, é necessário pressupor 

que o número de vendas de laxantes vai ao encontro do consumo dos mesmos e que o 

utente que compra é o mesmo que consome. Adicionalmente é preciso também ter em 

consideração que os dados relativos a 2015 apenas representam as vendas referentes a 

8 meses do ano. O tratamento de dados foi feito no Microsoft Office Excel®, que serão 

enunciados como anexos ao longo do desenvolvimento do estudo. 

4.1. Consumo total de laxantes nos últimos anos 

Tem sido descrito na literatura relativa a este tema um aumento do consumo de 

laxantes nestes últimos anos47. Através da análise dos dados relativos às vendas totais 
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de laxantes e disponíveis no anexo XXVIII, podemos confirmar que as vendas na 

Farmácia da Estação têm crescido nestes últimos anos. Em 2012 registou-se uma venda 

de 1492 embalagens sendo que, em 2013 e 2014 observamos um aumento de 155 e 209 

unidades, respetivamente. Segundo os dados disponíveis relativos a 2015 e, caso as 

vendas, no segundo semestre, se verifique semelhante, podemos afirmar que os valores 

de vendas serão relativamente inferiores aos atingidos em 2014, mas superiores aos 

verificados em 2012. 

4.2. Consumo de laxantes por género 

Tal como já foi referido anteriormente, a obstipação apresenta uma maior incidência 

no sexo feminino, agravando a sua ocorrência durante a gravidez. Consequentemente, o 

uso de laxantes será maior neste género, acrescentando ainda o facto de as mulheres 

também utilizarem frequentemente estes fármacos para a perda de peso41,44. 

Os gráficos relativos às vendas de laxantes por género na Farmácia da Estação 

(anexo XXIX) não vão ao encontro dos estudos realizados, uma vez que podemos 

verificar uma compra de 213 unidades a mais por parte do sexo masculino ao longo dos 

últimos 4 anos. A análise de vendas do último ano revela uma reversão na tendência 

verificada, uma vez que se verificam vendas superiores no sexo feminino. 

No entanto, a apreciação desta variável de estudo apresenta inúmeras limitações, 

pois esta recolha de dados vai ao encontro dos dados disponíveis nas Fichas de Utente 

arquivadas na farmácia, sendo que apenas se encontram inseridas nesta análise as 

fichas identificadas com o género. Outra limitação a esta análise prende-se com o facto 

do agente comprador não ser necessariamente o consumidor final do produto. 

4.3. Consumo de laxantes por faixa etária 

Existem três principais grupos que aumentam substancialmente o consumo de 

laxantes numa determinada faixa etária, nomeadamente os lactentes e crianças, as 

grávidas e os idosos42,44. 

A recolha de dados para avaliar o consumo de laxantes por faixa etária na Farmácia 

da Estação encontra-se limitada, a utentes que possuam Ficha de Utente associadas a 

uma data de nascimento. Desta forma, pela análise dos resultados obtidos e disponíveis 

no anexo XXX, verificou-se um consumo significativo na população compreendida entre 

os 30 e os 39 anos. Esta discrepância tão elevada relativamente aos restantes grupos 

etários pode estar associada a um uso abusivo de laxantes por parte de um ou vários 

utentes, que conduz a um valor muito acima da média de vendas. Além de um possível 

uso abusivo de laxantes, este aumento pode também estar relacionado com a idade fértil 

da mulher e pelo aumento de obstipação durante a gravidez. 
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Verifica-se ainda que a faixa etária dos 60 aos 69 anos apresenta valores de 

consumo bastante elevados, o que se pode explicar pelo aumento da falta de mobilidade, 

polimedicação, e maior frequência na realização de exames endoscópicos. 

Na Farmácia da Estação as vendas na faixa etária relativa aos lactentes e crianças 

registaram valores inferiores ao esperado, o que se pode justificar por um conjunto de 

factores tais como a localização da mesma, o envelhecimento da população local, a falta 

de identificação do consumidor no ato da dispensa, entre outros. 

4.4. Consumo de laxantes por forma farmacêutica 

Existem as mais diversas formas farmacêuticas disponíveis no mercado para os 

diferentes tipos de laxantes. Através da análise das vendas de laxantes da Farmácia da 

Estação (anexo XXXI), foi possível agrupar as diferentes formas farmacêuticas e avaliar 

quais são as mais utilizadas pelos utentes. As formas farmacêuticas orais, 

nomeadamente comprimido, xarope e solução oral são as mais vendidas na farmácia, 

seguidas das formas farmacêuticas retais, como a solução oral, gel retal e supositório. 

A grande parte dos utentes que recorre à compra de laxantes valoriza o conforto da 

toma, daí que, se possível, a toma oral seja a escolhida visto ser de fácil administração, a 

toma não ser dolorosa e existirem diversas opções, tanto na forma farmacêutica como na 

substância ativa. No entanto, apesar destas vantagens, geralmente o seu efeito laxativo é 

mais demorado. Relativamente às formas farmacêuticas de uso rectal, geralmente são 

utilizadas como tratamento ou na preparação de meios de diagnóstico ou em situações 

de obstipação retal, uma vez que têm ação mais rápida e eficaz apesar da sua aplicação 

ser pouco cómoda. 

4.5. Consumo por tipo de laxantes 

Para estudar qual o tipo de laxantes mais utilizados pelos utentes da Farmácia da 

Estação foi necessário categorizar por tipo os diferentes laxantes vendidos e 

posteriormente calcular a percentagem com base nas suas vendas totais. Desta forma, 

encontram-se no anexo XXXII os gráficos e tabelas que permitiram a avaliação desta 

variável, e podemos verificar que 70% das vendas de laxantes realizadas na Farmácia da 

Estação são relativas a laxantes de contato, seguida de 26% de vendas de laxantes 

osmóticos e por fim, apenas com 3% e 1%, de laxantes expansores de volume fecal e 

laxantes emolientes, respetivamente. 

Apesar de não existir contexto clínico dos utentes que utilizam laxantes, podemos 

verificar que existe uma grande percentagem de utentes a utilizar os laxantes de 

contacto, que deveriam ser exclusivamente utilizados para casos espontâneos e num 

curto período de tempo devido à sua dependência por alterações do funcionamento 

normal do peristaltismo intestinal. Este facto conduz a um maior consumo e 

consequentemente, maior venda de laxantes na farmácia. Apuramos também que os 
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laxantes expansores do volume fecal, considerados os mais seguros e com menos 

efeitos de dependência, apenas contribuem em 3% do número total de vendas de 

laxantes.  

4.6. Consumo dos principais laxantes 

Por fim, seria importante perceber quais são efetivamente os produtos que 

contribuem para a elevada venda de laxantes na farmácia ao longo destes anos e avaliar 

os consumos dos utentes. Recolhidos e tratados os dados dos 10 principais (anexo 

XXXIII), verifiquei que estes contribuem 85,7% para a venda total dos laxantes. 

Analisando os dados obtidos podemos confirmar que 7 são laxantes de contacto, 2 

são laxantes osmóticos e 1 laxante expansor de volume. No gráfico que representa os 10 

principais laxantes os três primeiros são laxantes de contacto, sendo que o laxante 

expansor de volume ocupa o último lugar dos 10 principais.  

O laxante mais vendido na Farmácia da Estação é o Microlax®, seguido do Dulcolax®, 

Bekunis® e Laevolac®. A vantagem do Microlax® perante os restantes é o seu alargado 

espetro de ação, pois atua como laxante em situações de obstipação fecal, pode ser 

utilizado para preparação de exames endoscópicos e é seguro a nível da gravidez e 

aleitamento50.  

No entanto, através da análise dos nomes comerciais que se encontram disponíveis 

no gráfico e sabendo que grande parte da população utiliza laxantes por automedicação 

ou por recomendação de amigos ou familiares, é possível reconhecer a maioria dos 

nomes comerciais pelo material publicitário nas diferentes componentes de divulgação, 

como a rádio e televisão. Desta forma, o marketing associado aos produtos e a não 

advertência dos efeitos ou dependência associadas conduzem muitas vezes ao seu uso 

inadvertido ou inadequado por parte dos utentes. 

5. Uso abusivo de laxantes 

Há um conjunto de conceções na população face ao uso de laxantes que conduzem 

ao seu uso abusivo, nomeadamente a importância de defecação diária na eliminação de 

toxinas e a utilização de laxantes para controlo e perda de peso51. Este problema é 

bastante frequente, principalmente por falta de educação da população no seu correto 

uso pois surge quando a sua utilização excede as necessidades. O sinal mais frequente 

do uso abusivo de laxantes é a alternância de diarreia e obstipação, apesar de poderem 

ser desenvolvidos problemas associados ao trato gastrointestinal, como dores e cólicas 

ou, em casos mais graves, a nível sistémico por alterações electrolíticas, metabólicas, 

renais e cardiovasculares42,44,51. Quando estes sintomas se verificam, é importante avaliar 

e descontinuar o uso do laxante.  
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Relativamente às desordens alimentares, o laxante mais utilizado é o laxante de uma 

vez que tem uma ação estimulante rápida e pensa-se que está associado uma menor 

absorção de nutrientes44. Perante essa situação, compete ao farmacêutico a sua correta 

identificação e sensibilização na abordagem do tema ao utente. Se a causa deste uso 

abusivo for a desordem alimentar, para além de tentar promover a sua descontinuação, 

terá de ser reencaminhado para tratamento psiquiátrico44,51. 

6. Papel do farmacêutico no combate ao uso abusivo de 

laxantes 

Uma vez que os laxantes não necessitam de receita médica, a automedicação revela-

se frequente neste tipo de fármacos. Assim sendo, e de forma a evitar um consumo 

abusivo por parte dos pacientes, o farmacêutico têm de desempenhar um papel 

responsável e que garanta a promoção do bem-estar do doente, no ato da dispensa.  

As principais funções do farmacêutico enquanto promotor de saúde passam pela 

identificação de possíveis grupos de risco tais como grávidas, lactentes e crianças, 

idosos, diabéticos, pacientes terminais e viajantes e pela adequação da melhor 

intervenção e tratamento ao grupo referente, tentando sempre encontrar os agentes 

causais da obstipação42. São deveres do farmacêutico a educação do paciente, no 

combate da obstipação através de medidas não farmacológicas, nomeadamente 

promover alterações na dieta através do aumento da ingestão de líquidos e fibras, da 

prática de exercício físico e da educação do utente na criação de hábitos na defecação.  

Se necessário o farmacêutico deve promover a utilização de laxantes como 

expansores de volume fecal em preferência a laxantes osmóticos ou de contacto, a fim 

de evitar um uso abusivo dos mesmos. Adicionalmente é importante informar o doente 

face ao uso pontual de laxantes e durante o menor tempo possível, alertando para os 

eventuais problemas e efeitos associados ao seu uso abusivo.  

Por fim, deve ser um interveniente fundamental na desmistificação das conceções 

realizadas pela população e avaliar possíveis usos inadequados de laxantes, informando 

que, com a toma de laxantes, é frequente que não hajam defecações diárias visto que o 

esvaziamento do cólon é elevado e que a sua utilização no controlo de peso não se 

encontra comprovada, podendo trazer efeitos de dependência e comprometendo 

principalmente a saúde da população mais jovem que os consome42,51. 

7. Conclusão 

O uso de laxantes é frequentemente associado ao tratamento da obstipação, sendo 

mais prevalente a sua utilização pelo sexo feminino e com o aumento da idade. Este 

estudo permitiu também avaliar que os utentes têm preferências por formas 

farmacêuticas orais pois a sua administração é mais fácil e menos dolorosa relativamente 
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às formas farmacêuticas retais. O facto da maioria das vendas serem relativas a laxantes 

de contacto e osmóticos, mesmo sem avaliação do caso clínico do utente, remete a um 

papel interventivo por parte do farmacêutico no combate ao uso destes laxantes, pois têm 

mais efeitos associados, nomeadamente uma diminuição dos movimentos peristálticos 

normais, promovendo um aumento do seu uso. 

Enquanto farmacêutico e promotor de saúde, este deve contornar e evitar o uso 

excessivo de laxantes e a automedicação através de um aconselhamento profissional e 

educativo. A principal abordagem à obstipação e prevenção à sua recorrência deve ser 

combatida pelas medidas não farmacológicas, sendo que, quando necessário o uso de 

laxantes e salvo exceções, devem ser preferidos laxantes expansores de volume fecal 

visto serem os mais seguros para o utente. 
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Anexos 

Anexo I - Cronograma das atividades realizadas na Farmácia da Estação 
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Anexo II - Gabinete de atendimento personalizado 
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Anexo III - Sala de reuniões 
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Anexo IV - Zona de armazenamento de medicamentos 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

50 
 

Anexo V – Laboratório 
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Anexo VI - Armazém secundário no piso -1 
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Anexo VII- Encomenda diária 
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Anexo VIII – Fatura de um fornecedor 
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Anexo IX – Requisição de substâncias e preparações compreendidas nas Tabelas I, 

II, III e IV, com exceção da II-A, Anexas ao DL nº 15/93, de 22 de Janeiro, com retificação 

de 20 de Fevereiro 
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Anexo X – Lista de controlo de Prazos de Validade 
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Anexo XI – Nota de devolução 
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Anexo XII– Nota de crédito 
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Anexo XIII – Documento para faturação no verso da receita 
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Anexo XIV – Fatura 
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Anexo XV – Documento de Psicotrópicos 
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Anexo XVI – Receita eletrónica 
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Anexo XVII – Ficha de preparação 
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Anexo XVIII – Cartão da farmácia para registo de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos 
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Anexo XIX – Cartaz e panfleto do Rastreio de Cálculo do IMC, Grau de Celulite e 

Retenção de Líquidos 
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Anexo XX – Powerpoint do Rastreio de Cálculo do IMC, Grau de Celulite e Retenção 

de Líquidos 
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Anexo XXI – Folheto informativo sobre “Prisão de Ventre” 
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Anexo XXII - Certificado da formação “Farmácia e o Aconselhamento à Mulher em 

Anticoncetivos” 
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Anexo XXIII – Certificado da formação “Fisiologia do Emagrecimento” realizada pela 

Forté Pharma® 
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Anexo XXIV – DMS-5: Critérios de Diagnóstico da PHDA 

 

DSM-5: Critérios de Diagnóstico da Perturbação de Hiperatividade e Défice 

de Atenção presentes no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações 

Mentais 

Critério A: Um padrão persistente de desatenção e/ou hiperactividade-impulsividade 

que interfere com o funcionamento ou desenvolvimento, caracterizado por (1) e/ou 

(2). 

(1) Desatenção: 6 (ou mais) dos seguintes sintomas persistiram pelo menos 

durante 6 meses num grau que é inconsistente com o nível de desenvolvimento e que 

tem impacto negativo direto nas atividades sociais e académicas/ocupacionais: 

Nota: Os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamentos de 

oposição, desafio, hostilidade ou falhas na compreensão de tarefas ou instruções. 

Para adolescentes mais velhos e adultos (17 anos e mais) são necessários pelo 

menos 5 sintomas. 

a. Frequentemente, falha em prestar atenção suficiente aos pormenores ou 

comete erros por descuido nas tarefas escolares, no trabalho ou noutras 

atividades (por exemplo, negligência ou perde pormenores, o trabalho é 

impreciso). 

b. Frequentemente, tem dificuldades em manter a atenção no desempenho de 

tarefas ou atividades (por exemplo, tem dificuldades em manter-se 

concentrado durante as aulas, conversas ou leitura prolongada). 

c. Frequentemente, parece não ouvir quando se lhe fala diretamente (por 

exemplo, parece estar com o pensamento noutro assunto, mesmo na 

ausência de uma distração óbvia). 

d. Frequentemente, não segue as instruções e não termina os trabalhos 

escolares, encargos ou deveres no local de trabalho (por exemplo, inicia as 

tarefas, mas depressa perde a concentração e é facilmente desviado). 

e. Frequentemente, tem dificuldades em organizar tarefas e atividades (por 

exemplo, dificuldade em gerir tarefas sequenciais; dificuldade em manter 

materiais e pertences em ordem; trabalho confuso e desorganizado; tem uma 

pobre gestão de tempo; falha em comprir prazos). 

f. Frequentemente, evita, não gosta ou está relutante em envolver-se em tarefas 

que requeiram um esforço mental mantido (por exemplo, trabalhos escolares 

ou de casa; para adolescentes mais velhos ou adultos, preparar relatórios, 

completar formulários, rever textos longos). 

g. Frequentemente, perde objetos necessários para tarefas ou atividades (por 

exemplo, materiais escolares, lápis, livros, ferramentas, carteiras, chaves, 
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documentos, óculos, telemóveis). 

h. Frequentemente, é facilmente distraído por estímulos alheios (para 

adolescentes mais velhos e adultos podem-se incluir pensamentos não 

relacionados). 

i. Esquece-se com frequência das atividades quotidianas (por exemplo, efectuar 

tarefas, fazer recados; par adolescentes mais velhos e adultos, devolver 

chamadas, pagar contas, manter compromissos). 

(2) Hiperatividade e Impulsividade: 6 (ou mais) dos seguintes sintomas 

persistiram pelo menos durante 6 meses num grau que é inconsistente com o nível de 

desenvolvimento e que tem impacto negativo direto nas atividades sociais e 

académicas/ocupacionais: 

Nota: Os sintomas não são apenas uma manifestação de comportamentos de 

oposição, desafio, hostilidade ou falhas na compreensão de tarefas ou instruções. 

Para adolescentes mais velhos e adultos (17 anos e mais) são necessários pelo 

menos 5 sintomas. 

a. Frequentemente, agita ou bate com as mãos e os pés ou remexe-se quando 

está sentado. 

b. Frequentemente, levanta-se do seu lugar da sala de aula, no escritório ou 

outro local de trabalho ou noutras situações que requerem permanecer 

sentado. 

c. Frequentemente, corre ou salta em situações em que é inadequado fazê-lo 

(nota: em adolescentes ou adultos pode limitar-se a sentir-se irrequieto). 

d. Frequentemente, é incapaz de jogar ou envolver-se com tranquilidade em 

atividades de lazer. 

e. Está frequentemente «em movimento», agindo como se estivesse «ligado a 

um motor» (por exemplo, sente-se desconfortável ou é incapaz de estar quieto 

por períodos extensos, como em restaurantes, encontros; pode ser 

experienciado por outros como estando impaciente ou com dificuldade em 

acompanhar). 

f. Frequentemente fala em excesso 

g. Frequentemente, precipita as respostas antes que as perguntas tenham 

acabado (por exemplo, completa as frases das pessoas; não consegue 

esperar pela sua vez de entrar na conversa). 

h. Frequentemente, tem dificuldades de esperar pela sua vez (por exemplo, 

enquanto espera numa fila). 

i. Frequentemente, interrompe ou interfere nas atividades dos outros (por 

exemplo, intromete-se nas conversas, jogos ou atividades; pode começar a 

usar as coisas das outras pessoas sem pedir ou receber permissão; para 
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adolescentes e adultos, pode intrometer-se ou assumir o controlo do que os 

outros estão a fazer). 

Critério B: Vários dos sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade 

surgiram antes dos 12 anos de idade. 

Critério C: Vários dos sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão 

presentes em 2 ou mais contextos (por exemplo, em casa escola ou trabalho; com 

amigos ou familiares; noutras atividades). 

Critério D: Existem provas evidentes de que os sintomas interferem com, ou 

reduzem, a qualidade do funcionamento social, académico ou ocupacional. 

Critério E: Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de 

esquizofrenia ou outra perturbação psicótica e não são mais bem explicados por outra 

perturbação mental (por exemplo, perturbação do humor, perturbação da ansiedade, 

perturbação dissociativa, perturbação da personalidade ou abstinência de 

substâncias). 
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Anexo XXV – Abordagem farmacêutica no atendimento em utentes com PHDA [52,53]. 
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Medidas não farmacológicas: Alteração de estilo de 
vida e dieta, maior aporte de fibras e fluídos, prática 

de exercício físico, criar hábitos na defecação 

Descontinuar medicação que promova a 
obstipação 

Medidas farmacológicas: 

Laxantes expansores do volume 
fecal 

Laxantes emolientes 

Laxantes 
osmóticos 

Laxantes 
Estimulantes, 

Enema 

Anexo XXVI Guideline do tratamento da obstipação. Adaptada de 42,45. 
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Anexo XXVII - Exemplos de laxantes comercializados em Portugal 

 

 

  

DCI/Nome Genérico 
Forma 

Farmacêutica 
Nomes Comerciais 

Laxantes emolientes 

Parafina Líquida Solução oral Parafinina® 

Laxantes de contacto 

Beladona + Fenolftaleína e 
outras associações 

Comprimido Doce Alívio® 

Bisacodilo 

Comprimido Dulcolax® 

Supositório Dulcolax® 

Comprimido 
gastrorresistente 

Normalax® 

Bisacodilo + Sene Comprimido Bekunis® 

Citrato de Sódio 
+ Laurilsulfoacetato de sódio 

Solução retal Fleet Micro-Enema®, Microlax® 

Gelatina + Glicerol Gel retal Dagragel® 

Glicerol 
Supositório Supositórios de Glicerina ® 

Gel Retal Bebegel® 

Picossulfato de sódio Gotais orais Dulcogotas® 

Senósido A + Senósido B Comprimido Pursennide® 

Sene Chá Medicinal Bekunis® 

Laxantes expansores do volume fecal 

Cassia angustifólia+ 
Ispagula+Plantago ovata 

Granulado Agiolax® 

Plantago afra Granulado Mucofalk® 

Laxantes osmóticos 

Hidóxido de magnésio Suspensão oral Leite Magnesia Philips® 

Lactulose Xarope Laevolac® 

Macrogol 
Pó para solução 
oral 

Casenlax® 

Macrogol + Bicarbonato de 
Sódio+ Cloreto de potássio 
e de sódio 

Pó para solução 
oral 

Endofalk®, Movicol® 

Macrogol e associações 
Pó para solução 
oral 

Fortrans®, Klean-Prep®, Moviprep® 

Fosfato disódico + Fosfato 
monossódico 

Solução retal Enema Fleet® 
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Anexo XXVIII – Venda total de laxantes entre 2012 e 2015, na Farmácia da Estação 
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Venda total de laxantes 

Tipos de laxantes 2012 2013 2014 2015 2012 a 2015 

Enemas 385 25,8% 393 23,9% 367 21,6% 252 23,6% 1397 24% 

Laxantes amolecedores 
das fezes 

97 6,5% 34 2,1% 78 4,6% 60 5,6% 269 5% 

Laxantes estimulantes 643 43,1% 768 46,6% 780 45,9% 444 41,5% 2635 45% 

Laxantes expansores do 
volume fecal 

38 2,5% 64 3,9% 42 2,5% 38 3,6% 182 3% 

Laxantes osmóticos 290 19,4% 312 18,9% 377 22,2% 246 23,0% 1225 21% 

Laxantes osmóticos com 
eletrólitos 

39 2,6% 76 4,6% 57 3,4% 29 2,7% 201 3% 

Total 1492 1647 1701 1069 5909 
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Anexo XXIX – Venda de laxantes por género, na Farmácia da Estação 

 

 

 

 
2012 2013 2014 2015 Total 

Masculino 134 570 640 344 1688 
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Não definido 1196 633 574 343 2746 
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Anexo XXX – Venda de laxantes por faixa etária, na Farmácia da Estação 

 

 

 

Idade 
(anos) 

2012 2013 2014 2015 Total 

≤ 9 12 49 51 13 125 

10-19 1 4 4 6 15 

20-29 0 24 36 25 85 

30-39 71 235 261 191 758 

40-49 28 127 124 74 353 

50-59 18 89 81 59 247 

60-69 27 115 203 78 423 

70-79 20 97 109 100 326 

80-89 28 101 82 88 299 

≥ 90 1 10 7 4 22 
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Anexo XXXI – Venda de laxantes por forma farmacêutica, na Farmácia da Estação 

 

 

 

Forma 
Farmacêutica 

2012 2013 2014 2015 Total 

Comprimido 532 602 610 373 2117 

Xarope 300 302 379 226 1207 

Solução oral 263 252 230 190 935 

Solução retal 135 141 196 90 562 

Gel rectal 105 139 101 53 398 

Supositório 88 79 63 79 309 

Pó para solução oral 23 50 60 14 147 

Outros 46 82 62 44 234 
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Anexo XXXII – Percentagem de vendas por tipo de laxante, na Farmácia da Estação 

 

 

 

Tipo 2012 2013 2014 2015 Total % 

Laxante de contato 1039 1162 1207 721 4129 70 

Laxante osmótico 386 397 444 305 1532 26 

Laxante expansor do volume fecal 38 63 40 36 177 3 

Laxante emoliente 29 21 9 0 59 1 
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Anexo XXXIII – Principais laxantes vendidos na Farmácia da Estação. 

 

 

 

Tipo de 
laxante 

Nome Comercial 2012 2013 2014 2015 Total 

Contato Microlax® 242 234 218 179 873 

Contato Dulcolax® comp 212 187 196 131 726 

Contato Bekunis® 197 198 191 114 700 

Osmótico Laevolac® xar 138 168 179 98 583 

Osmót Laevolac® saq 145 122 184 126 577 

Contato Bebegel® 117 128 130 58 433 

Contato Doce Alívio® 81 114 142 63 400 

Contato Dulcogotas® 76 112 87 51 326 

Contato Pursennide® 41 103 81 65 290 

Expansor Agiolax® 32 57 35 34 158 

 

Total vendas 10 principais laxantes: 5066 

Total vendas de laxantes 5909 

% 10 principais laxantes 85,7% 
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Resumo 

A Direção dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga é obrigatoriamente 

assegurada por um farmacêutico hospitalar e constituí uma importante estrutura de 

cuidados de saúde, sendo responsáveis por um conjunto de atividades farmacêuticas, 

exercidas a nível hospitalar ou em serviços coordenados a estes. Este departamento 

segue as linhas de orientação geral da Comissão Administrativa do hospital e tem 

autonomia técnica e científica para exercitar a sua atividade. 

O Farmacêutico Hospitalar é responsável pelo controlo de todo o circuito envolvendo 

o medicamento e promove a qualidade, eficácia e segurança deste, assegurando 

paralelamente a gestão económica. Adicionalmente é parte integrante de equipas dos 

serviços e promove ações de investigação científica e de ensino1. 

O meu estágio nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga durante Março e 

Abril permitiu o conhecimento das diversas áreas de atuação do farmacêutico e as 

diferentes áreas de atividade, nomeadamente a farmacotecnia, validação da prescrição 

dos serviços clínicos, diferentes circuitos de distribuição do medicamento, gestão e 

logística, ensaios clínicos, farmácia clínica, entre outros.  

Pretende este relatório sumarizar o trabalho desenvolvido e a formação adquirida ao 

longo destes meses no Hospital de Braga, que se tornou numa mais-valia e permitiu 

concluir que, as áreas de maior atividade do farmacêutico hospitalar passam por 

assegurar a qualidade do circuito do medicamento, e que têm sido desenvolvidas 

medidas para a atuação na área clínica, em coordenação com uma equipa de médicos e 

enfermeiros. 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

  

v 

 

Índice 

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE ............................................................................................ II 

AGRADECIMENTOS .................................................................................................................. III 

RESUMO .................................................................................................................................... IV 

ÍNDICE ......................................................................................................................................... V 

ABREVIATURAS ....................................................................................................................... VII 

1. O HOSPITAL DE BRAGA .................................................................................................. 1 

2. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO HOSPITAL DE BRAGA ........................................... 1 

2.1. LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ............................................... 1 

2.2. RECURSOS HUMANOS ............................................................................................ 2 

2.3. SISTEMA INFORMÁTICO .......................................................................................... 2 

3. SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE .......................................................................... 2 

4. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

E DISPOSITIVOS MÉDICOS ............................................................................................................. 3 

4.1. SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS .............................................................................. 3 

4.2. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ........................................................................... 4 

4.2.1. AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE DISTRIBUIDOR ......................................................... 4 

4.2.2. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

(MEP) 4 

4.2.3. AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ESPECIAL (AUE) ............................................ 5 

4.2.4. EMPRÉSTIMOS ..................................................................................................... 5 

4.3. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS ................................................................................. 6 

4.4. ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS ..................................................................... 6 

5. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E OUTROS 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS ....................................................................................................... 8 

5.1. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA ....................................................................................... 8 

5.1.1. DISTRIBUIÇÃO EM ARMAZÉNS AVANÇADOS (AA) .......................................... 9 

5.1.2.
 DISTRIBUIÇÃO POR PYXIS

®
 .................................................................................... 9 

5.1.3. DISTRIBUIÇÃO DO BLOCO OPERATÓRIO E SERVIÇO DE URGÊNCIA ........ 10 

5.1.4. PEDIDOS URGENTES ........................................................................................ 10 

5.2. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA (DIDDU) .................... 11 

5.3. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CIRCUITOS ESPECIAIS ...................................... 12 

5.3.1. MEDICAMENTOS ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS .......................... 13 

5.3.2. HEMODERIVADOS .............................................................................................. 14 

5.3.3. GASES MEDICINAIS ........................................................................................... 14 

5.3.4. MEDICAMENTOS EXTRA-FORMULÁRIO .......................................................... 15 

5.4. DISTRIBUIÇÃO EM REGIME DE AMBULATÓRIO .................................................. 16 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

  

vi 

 

6. HOSPITAL DE DIA ONCOLÓGICO ................................................................................. 18 

7. FARMACOTECNIA .......................................................................................................... 19 

7.1. PREPARAÇÕES NÃO ESTÉREIS ........................................................................... 19 

7.1.1. PREPARAÇÃO GALÉNICA ................................................................................. 19 

7.1.2. FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DE FORMAS ORAIS SÓLIDAS .......... 20 

7.2. PRODUÇÃO DE ESTÉREIS .................................................................................... 20 

7.2.1. NUTRIÇÃO PARENTÉRICA ................................................................................ 20 

7.2.2. PRODUÇÃO DE CITOTÓXICOS ......................................................................... 21 

8. COMISSÕES TÉCNICAS HOSPITALARES .................................................................... 22 

8.1. COMISSÃO DE ÉTICA PARA A SAÚDE .................................................................. 23 

8.2. COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA ........................................................ 23 

8.3. COMISSÃO DE GESTÃO DE RISCO....................................................................... 23 

8.4. PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO DE RESISTÊNCIA 

AOS ANTIMICROBIANOS ........................................................................................................... 23 

9. FARMÁCIA CLÍNICA ........................................................................................................ 23 

10. ENSAIOS CLÍNICOS ........................................................................................................ 24 

11. PROJETOS DESENVOLVIDOS ...................................................................................... 25 

11.1. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS POR VIA PARENTÉRIA 

EM DOENTES COM VIA ORAL DISPONÍVEL ............................................................................. 25 

11.2. CARACTERIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ............................................................ 26 

11.3. ANTIPSICÓTICOS E ANTIDEPRESSIVOS ............................................................. 26 

11.4. VALIDAÇÃO DA NUTRIÇÃO PARENTÉRICA ......................................................... 27 

11.5. ANTIEPILÉTICOS E ANTICONVULSIONANTES .................................................... 27 

11.6. FICHA DE INTRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS NO HB ........................................ 28 

11.7. CRITÉRIOS DE MEDICAÇÃO POTENCIALMENTE INAPROPRIADA EM IDOSOS

 28 

12. CONCLUSÃO ................................................................................................................... 29 

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 30 

14. ANEXOS ........................................................................................................................... 32 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

  

vii 

 

Abreviaturas 

AA – Armazéns Avançados 

AIM - Autorização de Introdução no Mercado 

AO - Assistentes Operacionais 

AT - Assistentes Técnicos 

AUE - Autorização de Utilização Especial 

CAUL - Certificado de Autorização de Utilização do Lote 

CEIC - Comissão de Ética para a Investigação Clínica 

CES – Comissão de Ética para a Saúde 

CFT - Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CGR - Comissão de Gestão de Risco 

CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados 

DCI - Denominação Comum Internacional 

DIDDU - Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

DL – Decreto-Lei 

EC - Ensaios Clínicos 

FDS - Fast Dispensing System 

FH – Farmacêutico Hospitalar 

FHJMS - Formulário Hospitalar da José de Mello Saúde  

FHNM - Formulário Hospitalar Nacional dos Medicamentos 

HB – Hospital de Braga 

INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. 

MEP – Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Nº - Número 

PPCIRA - Programa de Prevenção e Controlo de Infeção de Resistência aos 

Antimicrobianos  

RCM – Resumo das Características do Medicamento 

SAP - System Administrations Products 

SC – Serviço Clínico 

SF – Serviços Farmacêuticos 

SNS – Serviço Nacional de Saúde 

TDT - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

UCIP - Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 





Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

  

1 

 

1. O Hospital de Braga 

O Hospital de Braga (HB) é uma unidade hospitalar integrada no Serviço Nacional de 

Saúde (SNS). Em 2008, este hospital celebrou um contrato de gestão no âmbito de uma 

Parceria Público Privada, que permitiu a integração no Grupo José de Mello Saúde. Este 

consórcio possibilitou a transferência e construção de um novo edifício, sendo que a sua 

inauguração se realizou em Maio de 2011, substituindo assim, o antigo Hospital de São 

Marcos2. 

Este novo edifício situado em Sete Fontes, na freguesia de São Victor, foi projectado 

para assegurar as necessidades, a qualidade de serviço e acesso ao utente. Assim 

sendo, o projeto permitiu alargar os cuidados a cerca de 1,2 milhões de pessoas 

residentes na região de Braga e Viana do Castelo, sendo que disponibiliza as melhores 

instalações, totalmente equipadas e com tecnologia de primeira linha.  

Para além das unidades de assistência médica presentes, estas novas instalações 

permitem a inserção de programas de desenvolvimento e ensino universitário2. 

2. Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do HB são um elemento essencial na prestação de 

cuidados de saúde a nível hospitalar, uma vez que têm como principal função, assegurar 

a qualidade, eficácia e segurança do medicamento durante o seu circuito. Este serviço é 

um departamento autónomo, quer a nível técnico, quer a nível científico, que assegura a 

terapêutica medicamentosa dos utentes, integrando equipas de cuidado de saúde e 

controlando a movimentação do medicamento1,3.  

Adicionalmente, o farmacêutico hospitalar (FH) também tem um papel importante na 

integração de comissões técnicas e científicas, nomeadamente, na Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT), Comissão de Ética para a Saúde (CES), Comissão de 

Gestão de Risco (CGR) e Programa de Prevenção e Controlo de Infeção de Resistência 

aos Antimicrobianos (PPCIRA), contribuindo com a sua visão enquanto especialista do 

medicamento. 

2.1. Localização e horário de funcionamento 

Os SF do HB estão localizados, no Piso -1, designado por Piso Técnico, e encontra-

se em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 20:00 horas. É assegurado 

um Serviço de Prevenção dos SF para colmatar as necessidades dos SC fora do horário 

de expediente, de segunda a sexta-feira das 20:00 às 08:00 do dia seguinte e durante os 

fins-de-semana das 20:00 de sexta-feira às 08:00 da segunda-feira e em feriados durante 

as 24h.  
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Para o atendimento a doentes em regime ambulatório, existe uma área distinta 

localizada no Piso 0, próxima das consultas externas, e que se encontra disponível de 

segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00. 

O meu horário de estágio decorria das 09:00 às 17:00, sendo que todas as atividades 

que desenvolvi ao longo desses dias se dispõem enumeradas no cronograma de 

atividades disponível em anexo (anexo I). 

2.2. Recursos Humanos 

A equipa dos SF do HB é composta por um enorme conjunto de profissionais. A 

direção dos SF do HB é da responsabilidade da Dr.ª Ana Plácido, FH, farmacêutica com 

especialidade em Farmácia Hospitalar, que tem como função garantir o cumprimento dos 

regulamentos aplicáveis aos SF e coordenar toda a equipa de forma a promover um bom 

funcionamento do serviço. 

A sua equipa é composta por 15 Farmacêuticas, Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos (AT).  

2.3. Sistema Informático 

Existem dois sistemas informáticos adotados pelos SF do HB, o Glintt Healthcare 

Solutions e o System Administrations Products (SAP). O primeiro tem como propósito 

adotar uma medida de partilha de informação entre os diversos profissionais de saúde, 

nomeadamente médicos, farmacêuticos, enfermeiros, centrado no doente. A nível dos SF 

do HB, é utilizado para gestão de todo o circuito de medicamento, nomeadamente na 

validação de prescrições electrónicas, no registo de consumos ao doente e/ou ao serviço, 

emissão de mapas terapêuticos, entre outros. O SAP foi desenvolvido para auxiliar a 

gestão e todo o processo de encomendas, desde a sua requisição à sua receção, assim 

como para a consulta de fornecedores e preços dos produtos ao dispor do SF. 

3. Sistema de Gestão de Qualidade 

A direção da Qualidade e Gestão de Risco tem como compromisso a implementação 

e promoção da melhoria contínua da Qualidade, em toda a estrutura organizacional, 

assim como a toda a comunidade envolvente. A sua missão transpõe-se pela qualidade 

na prática clínica diária, pela satisfação dos colaboradores e população que dispõe do HB 

para serviços, e pelo equilíbrio económico-financeiro do Hospital. Em suma, a qualidade 

deve ser assegurada em todos os atos do HB.  

Assim sendo, em Junho de 2013 o hospital implementou o sistema de gestão da 

qualidade, certificado pela Caspe Healthcare Knowleadge Systems, regendo-se pela 

norma ISSO 9001:2008. Desta forma, compete aos SF a aplicação dos processos de 

qualidade em qualquer ato que lhes seja atribuído4. Para maximizar a eficácia e para que 

haja uma minimização de erros, todos os processos estão padronizados num Manual da 
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Qualidade, disponível nos SF, o qual tivemos oportunidade de ler nos primeiros dias 

de estágio para nos integrarmos perante as atividades deste serviço. 

No final do presente ano, o HB irá ser sujeito a uma nova reacreditação, sendo que, 

durante o meu estágio, tive a oportunidade de observar a revisão dos procedimentos 

pelos farmacêuticos do serviço. 

4. Organização e Gestão dos medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos 

Um grande desenvolvimento e necessidade de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos a nível hospitalar ao longo dos anos conduziu à 

necessidade de se avaliar a organização e gestão destes produtos, de forma a gerir os 

gastos do serviço em função da necessidade dos utentes, de medicamentos de uso 

sazonal e de espaço disponível. Deste modo, é fulcral um estudo e uma avaliação de 

vários fatores para que se atinja uma elevada rentabilidade, se disponha dos produtos 

necessários e o seu stock impeça a rutura destes. O HB implementou um modelo de 

reorganização do circuito logístico do medicamento, que irá ser desenvolvido 

posteriormente no relatório. Este projecto permitiu ao hospital um aumento de 

produtividade e motivação por parte dos colaboradores, assim como rentabilização e 

eliminação de desperdícios, sendo que as estratégias implementadas conduzem a uma 

melhoria contínua de forma sustentada a redução de tempo e otimização operacional5,6. 

A nível dos SF permitiu rentabilizar o tempo do farmacêutico, TDT, AO e AT em todo 

o circuito do medicamento. No decurso da minha terceira semana de estágio tive a 

oportunidade de lidar com a gestão de stocks, com todo o circuito do medicamento desde 

o ponto de encomenda ao seu armazenamento e vi o procedimento utilizado em casos 

especiais e urgentes. Os casos especiais, tais como encomendas de Hemoderivados e 

Estupefacientes e Psicotrópicos foram explicados e demonstrados pelas farmacêuticas 

responsáveis por essas funções e irão ser desenvolvidos no ponto 5.3. 

4.1. Seleção de medicamentos 

A seleção de medicamentos surgiu da avaliação das necessidades terapêuticas dos 

doentes do HB, por forma a selecionar produtos indispensáveis no hospital e que fossem 

de encontro às necessidades e bom funcionamento hospitalar. A CFT rege-se pelo 

Formulário Hospitalar Nacional dos Medicamentos (FHNM) e pelo Formulário Hospitalar 

da José de Mello Saúde (FHJMS) e faz adendas de inclusão e exclusão. 

Caso haja necessidade pontual de um medicamento e este não esteja inserido na 

listagem do HB, é necessário expor a situação à CFT para que seja feita uma avaliação 

do seu uso pontual ou, se justificável, permitir a sua introdução no HB. 
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4.2. Aquisição de medicamentos 

As encomendas do HB são feitas diariamente através do SAP. Em primeiro lugar 

avaliamos todos os produtos que se encontravam abaixo do ponto de encomenda, em 

falta ou pedidos excecionais. Os SF dispõe de 3 armazéns – farmácia, citotóxicos e 

ambulatório-, no entanto as encomendas são feitas individualmente, visto que o armazém 

dos citotóxicos e do ambulatório têm produtos e stocks próprios. Para além da avaliação 

informática dos produtos a encomendar, também analisamos os stocks através de 

Kanban (anexo II), um conjunto de cartões que estão colocados juntamente com os 

produtos no respetivo local de armazenamento. Cada Kanban contém várias informações 

relativas a um único produto, nomeadamente a designação do produto por Denominação 

Comum Internacional (DCI), código interno, localização, quantidade máxima e ponto de 

encomenda, sendo que os stocks de cada produto vão de acordo com o seu consumo e 

são ajustados, sempre que se justifique. Quando os Kanbans atingem o ponto de 

encomenda são analisados pela farmacêutica que procede ao pedido de encomenda. 

Independentemente da encomenda em questão, qualquer produto que seja 

encomendado tem de ser convertido para número (nº) de caixas respetivo uma vez que 

os stocks são apresentados em unidades. Posteriormente é elaborada uma nota de 

encomenda de acordo com os dados informáticos – produto, nº de unidades, fornecedor 

e preço -, posteriormente avaliada. De acordo com o valor da encomenda, esta terá de 

ser autorizada e validada por um farmacêutico ou por um elemento da Comissão 

Executiva e, só após aprovação, é que será enviada para o laboratório. 

Para além do modelo normal de encomendas, existem situações que exigem 

procedimentos diferentes e as quais tive oportunidade de presenciar, em diferentes 

momentos do meu estágio: 

4.2.1. Aquisição através de distribuidor 

Quando se trata de um caso pontual ou de medicação urgente surge a necessidade 

de pedir diretamente a um distribuidor grossista, uma vez que se encontra disponível no 

próprio dia. 

4.2.2. Aquisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) 

Relativamente a estes produtos os stocks e pedidos são controlados pela 

farmacêutica responsável e geridos pelo sistema Kanban. Este tipo de medicação, para 

além da nota de encomenda, tem de ser complementado com o Anexo VII (anexo III) 

presente na Portaria nº 981/98, de 8 de Junho, que contém informações relativas ao 

produto encomendado, tais como o código, DCI, forma farmacêutica, dosagem, 

quantidade pedida e fornecida7. Este anexo além de preenchido tem de ser assinado e 

carimbado pelo requisitante do hospital que, posteriormente envia tanto o anexo original 
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como o duplicado para o laboratório. O documento original é devolvido aos SF depois de 

assinado e datado pelo diretor técnico do laboratório. Por fim, é arquivado nos SF, tarefa 

que tive oportunidade de fazer, confirmando todos os anexos que já tinham sido 

devolvidos à farmácia. 

4.2.3. Autorização de Utilização Especial (AUE) 

Pontualmente, quando é preciso um medicamento com benefício clínico bem 

reconhecido, que não é comercializado em Portugal, mas possuí uma Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) num país pertencente à União Europeia ou medicamentos 

com provas preliminares de benefício clínico ainda que sem AIM em qualquer país é 

necessário recorrer à AUE. Este documento encontra-se ao abrigo Decreto-Lei (DL) nº 

176/2006, de 30 de Agosto e encontra-se regulamentado pela Deliberaçãoº 105/CA/2007, 

de 1 de Março, a qual refere que estes medicamentos não podem apresentar alternativas 

terapêuticas nem medicamentos similares em Portugal, e devem ser imprescindíveis à 

prevenção, diagnóstico e tratamento de determinadas patologias8,9. 

Para este pedido são necessários dois impressos, um de carácter obrigatório (anexo -

IV) e relativo a dados fornecidos pelo laboratório e um impresso de justificação clínica 

(anexo V), que apenas deve ser preenchido pelo diretor de serviço caso o medicamento 

não se encontre inserido no FHNM, após autorização por parte da CFT. Posteriormente, 

toda a documentação deverá ser enviada à Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde I.P. (INFARMED) e, caso haja autorização de utilização, esta tem 

caráter temporário, de um ano. 

No meu estágio auxiliei na execução de uma AUE de um medicamento que se 

encontrava em rutura a nível nacional. Sendo que fazia parte do FHNM, apenas houve 

necessidade de avaliar qual o melhor laboratório e preenchimento do anexo, relativo aos 

dados deste. 

4.2.4. Empréstimos 

Por vezes há rutura de stock de determinados produtos e sem prazo de entrega por 

parte do laboratório. Deste modo, o empréstimo surge para resolução temporária do 

problema de modo a que os utentes tenham acesso à terapêutica. Uma vez que o HB 

trabalha em parceria com o Grupo José de Mello Saúde, muitas vezes o empréstimo 

assenta em hospitais da parceria. Neste caso a administrativa entra em contacto com o 

hospital e, adicionalmente, regista a falha da medicação num documento e contacta o 

laboratório do medicamento em rutura para saber o motivo e qual a nova previsão de 

entrega. 
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4.3. Receção de encomendas 

Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos são rececionados 

numa área destinada a esse fim, que no HB, se encontra junto à receção da farmácia. 

Esta função é realizada por um AO e tive oportunidade de ver todo o processo decorrente 

da receção, durante uma manhã. Inicialmente é preciso verificar se existem produtos 

prioritários, como por exemplo, produtos de frio, os quais têm de ser imediatamente 

conferidos e armazenados nos frigoríficos correspondentes, após verificação do 

dispositivo específico que o acompanha, a fim de verificar que a cadeia de frio foi 

mantida. Qualquer produto que dê entrada na farmácia precisa de ser verificado através 

do guia de remessa e/ou fatura (anexo VI) que o acompanha. Para cada encomenda é 

necessário verificar se o produto, o nº de produtos enviados, o lote e o prazo de validade 

se encontram em acordo com o encomendado e com a guia de remessa e/ou fatura. 

Se estiver tudo conforme o produto é colocado num local próprio para encomendas 

conferidas, pronto a ser armazenado e, posteriormente a administrativa faz a receção dos 

produtos a nível informático. Caso não esteja conforme, o produto será armazenado na 

sala de quarentena, na qual se encontram produtos pendentes, e o laboratório e/ou 

distribuidor serão contatados pela administrativa para que a situação possa ser 

averiguada. Só após autorização é que podem sair de quarentena.   

Quando se tratam de Hemoderivados, estes devem fazer-se acompanhar não só pelo 

guia de remessa, mas também pelo Certificado de Autorização de Utilização do Lote 

(CAUL) (anexo VII), emitido pelo INFARMED. Este documento garante o controlo dos 

Hemoderivados antes do seu fornecimento e é arquivado pela FH responsável, num 

arquivo específico9. 

4.4. Armazenamento dos produtos 

Relativamente ao armazenamento, pretende-se que os produtos sejam armazenados 

de forma rápida e eficaz nos locais adequados após receção, de forma a garantir um fácil 

acesso aquando a necessidade de distribuição. Assim sendo, deve ser dada prioridade 

de armazenamento a produtos com condições específicas, nomeadamente, produtos de 

frio, MEP, inflamáveis e citotóxicos. 

 Cabe ao FH garantir o cumprimento das condições de armazenamento adequadas 

ao medicamento, sendo que, de acordo com o Manual de Farmácia Hospitalar, devem 

obedecer a critérios tais como espaço, luz, humidade, temperatura e segurança. 

O HB dispõe de vários armazéns e salas adequadas aos diferentes produtos que 

armazena, nas quais estive presente diversas vezes ao longo do estágio. No armazém de 

distribuição clássica, parte central dos SF do HB encontra-se toda medicação que não 

dispõe de condições especiais de armazenamento, organizada por ordem alfabética de 
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DCI. Lateralmente existe um espaço que acondiciona todas as dietas e concentrados 

electrolíticos. Posteriormente encontramos uma sala que contém a medicação que 

necessita de estar em ambiente de frio em frigoríficos e arcas, que são controlados 

termicamente por um dispositivo próprio, capaz de alertar as FH quando se verificam 

temperaturas abaixo ou acima do intervalo indicado. 

Próximo da receção temos ao dispor um espaço fechado que acondiciona todos os 

produtos inflamáveis, que devem estar num local próprio, de acordo com a Portaria nº 

53/71, de 3 de Fevereiro, para garantir que as condições de segurança estão 

asseguradas. No caso dos injectáveis e produtos de grandes dimensões encontram-se 

num armazém que têm corredores largos para facilitar o acesso e transporte através do 

carro de transporte. Nesse mesmo corredor existe uma sala que armazena os colírios, 

materiais de penso. 

Tal como já foi referido, os MEP devem ser de arrumação prioritária devido aos 

regulamentos bem definidos sobre este grupo de medicamentos. O acesso à sala dos 

MEP encontra-se restrito a farmacêuticas, as quais têm acesso a esta sala através da 

leitura ótica do cartão de identificação. Dentro dessa sala também estão os 

medicamentos Hemoderivados, cujas condições de conservação não exigem 

armazenamento no frigorífico. 

Além destes medicamentos e produtos, existem alguns materiais que são para uso do 

laboratório de produção e por isso encontram-se no seu interior, dentro de um armário 

que contém as restantes matérias-primas. Da mesma forma, os medicamentos 

citotóxicos e material usado para a sua produção estão localizados próximos da sala de 

produção, num armazém próprio, fisicamente separados das restantes salas, e dispõe de 

um kit de emergência para casos de derramamento. 

No caso de medicamentos utilizados em Ensaios Clínicos (EC), existe uma sala 

própria que dispõe de toda a informação e medicação utilizada nestes, sendo que têm um 

frigorífico próprio para acondicionar a medicação de frio dos EC. Por fim, os 

medicamentos que são dispensados em regime de ambulatório estão no ambulatório 

uma vez que facilita o seu acesso, visto que este serviço se encontra fora do piso dos SF. 

Quaisquer medicamentos com prazo de validade expirado ou prestes a terminar são 

retirados da sua zona de armazenamento, reconhecidos como não conformes e 

armazenados na sala de quarentena até decisão sobre o seu fim. Caso sejam aceites 

pelo laboratório, são devolvidos e há emissão de uma nota de crédito; os não aceites são 

colocados em contentores próprios, numa sala distinta, para posterior inceneração, de 

acordo com a legislação. 
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5. Distribuição de medicamentos, dispositivos médicos e 

outros produtos farmacêuticos 

A distribuição de medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos 

farmacêuticos é uma das funções mais visíveis do trabalho do FH durante o circuito do 

medicamento, uma vez que estabelece uma constante comunicação entre os SF e os 

serviços clínicos (SC) do HB. Durante este procedimento é necessária uma avaliação 

face ao melhor método de distribuição para que a qualidade, eficácia e segurança do 

medicamento sejam asseguradas, assim como o seu uso racional. O objetivo principal é 

assegurar um conjunto de ações pré-definidas, que se traduzam em levar um 

medicamento nas quantidades, doses e formas farmacêuticas corretas, nas melhores 

condições, para o serviço a que se destina10. Desta forma, neste ponto do circuito do 

medicamento são necessárias aplicar medidas, por parte dos FH, que garantam o 

cumprimento da prescrição e a administração correta do medicamento, que permitam a 

racionalização da distribuição dos medicamentos e dos custos associados e que 

minimize erros, tais como administração de medicamentos não prescritos, troca da via de 

administração e erros de dosagem1. O cumprimento destes parâmetros conduz a uma 

correcta validação da prescrição médica e uma entrega correta da medicação para 

posterior administração nos SC. 

No HB este processo é controlado através do sistema informático da Glintt Healthcare 

Solutions, no qual há um registo individualizado da medicação, quer para dispensa 

interna, quer para dispensa em regime de ambulatório. Acompanhando o perfil 

terapêutico, as FH também têm ao seu dispor informações relativas ao diagnóstico, 

análises clínicas, antigos perfis terapêuticos e alergias, para que possa fazer um 

acompanhamento mais completo do doente e avaliar se a medicação prescrita está 

adequada à melhor terapia, visando o bem-estar do doente.  

Durante o meu estágio tive oportunidade de integrar as várias componentes da 

distribuição de medicamentos, que irão ser discutidas ao longo deste capítulo. 

5.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica foi a primeira a ser aplicada a nível hospitalar. No HB, em cada 

SC existe um stock definido pelo enfermeiro responsável que reflete os consumos e 

necessidades do respetivo serviço para uma semana. Assim sendo, esta reposição é 

feita semanalmente, sendo que os dias de reposição, tal como as suas necessidades 

variam entre SC. 

O enfermeiro responsável pelo SC efetua um pedido informático a fim de repor o 

stock definido. Este pedido é avaliado e validado pelo FH responsável pelo serviço que, 

posteriormente será preparado por um TDT e/ou AO através do auxílio de um PDA 
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aquando o picking. Depois de preparado o pedido, o débito é efetuado informaticamente 

e, o AO responsável pela distribuição dos pedidos semanais entrega-o.  

No estágio durante a semana referente a este procedimento vi, avaliei e validei vários 

pedidos de diferentes serviços, como por exemplo, o Bloco Operatório e Unidade de 

Cuidados Intensivos Neurocríticos. Para além da parte que compete aos FH, fui ver o 

processo de picking com PDA, o processo de recolha e débito dos produtos pedidos. 

5.1.1. Distribuição em Armazéns Avançados (AA) 

Durante os meus meses de estágio, o HB encontrava-se em processo de introdução 

de AA em alguns SC, que pretendem que esteja finalizado em todos os serviços até ao 

final do presente ano. Este tipo de distribuição tem por base um stock definido com apoio 

nos consumos do serviço avaliados informaticamente, e pretende fazer uma melhor 

gestão dos stocks adaptados às necessidades e diminuir stocks excedentes, com o 

intuito de diminuição de desperdício. O AA é utilizado quando a medicação ou produto 

em questão não é fornecido em dose unitária, sendo o registo de consumo efetuado ao 

doente. O médico é responsável pela prescrição e o enfermeiro antes da administração 

efetua o registo e consumo ao doente. Há uma reposição bi-semanal, sendo que esta vai 

ao encontro dos consumos registados. 

Tive uma participação bastante activa em vários AA, nomeadamente na Pediatria,  

Neurocirurgia e Psquiatria, sendo esta última composta por dois armazéns, um na parte 

das mulheres e outro nos homens. No AA de Neurocirurgia, o meu trabalho baseou-se na 

preparação do armazém físico, desde a verificação de prazos de validade dos produtos, à 

organização de gavetas, preenchimento de acordo com a DCI e stock, confirmação e 

tratar das devoluções dos medicamentos excedentes. Relativamente aos AA da Pediatria 

e da Psiquiatria, para além de responsável pela montagem e organização do armário dos 

medicamentos orais e injetáveis e da devolução de medicamentos excedentes, também 

tive oportunidade de ir ao piso dos serviços ver todo o processo de arranque. Auxiliando 

a FH responsável, organizamos todo o espaço físico, colocamos os novos armários no 

local destinado, organizamos as estantes e verificamos, com o apoio do serviço de 

informática, se os débitos dos medicamentos estavam operacionais. De afirmar que, os 

medicamentos de frio, estupefacientes e psicotrópicos estão nos locais de 

acondicionamento devidos. Por fim, tratei das devoluções do AA da unidade de cuidados 

intermédios da pediatria, o único serviço que não se justificava a utilização de AA uma 

vez que o nº de doentes era baixo e a medicação tinha pouca rotatividade. 

5.1.2. Distribuição por Pyxis®  

Excecionalmente na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP) do HB, 

existe um sistema semiautomático designado Pyxis® (anexo IX), que armazena um 
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determinado nº de medicamentos com stock máximo e mínimo, definido por um anterior 

estudo aos consumos da unidade. O enfermeiro é o profissional responsável pela 

dispensa e pelo débito direto ao doente, após consulta da prescrição médica, sendo que 

apenas poderá ter acesso através da introdução do nº mecanográfico. Este acesso ao 

sistema também permite a consulta de stock, dos prazos de validade, a realização de 

devoluções e alterações a nível informático, sendo que todos os procedimentos ficarão 

registados, permitindo assim uma melhor rastreabilidade do processo. 

No decorrer do estágio acompanhei a FH responsável pela UCIP na reposição do 

stock da Pyxis® e na devolução de alguns medicamentos, sendo que às quintas-feiras ou 

em vésperas de feriado o stock é reposto ao máximo para assegurar as necessidades. 

Todos os medicamentos extra-formulário, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos 

ficam armazenados fora da Pyxis®. 

5.1.3. Distribuição do Bloco Operatório e Serviço de Urgência 

O controlo e reposição de stocks a nível do Bloco Operatório e do Serviço de 

Urgência também estão a cargo da FH designada.  

Ao nível do Bloco Operatório e Urgência, os stocks foram previamente estabelecidos 

de acordo com a necessidade do serviço, por acordo entre o diretor do SC, o enfermeiro 

chefe e a farmacêutica responsável pelo serviço. É realizada uma contagem prévia antes 

da reposição do stock para avaliar o stock disponível e a quantidade a repor para que 

seja atingido o stock máximo definido. Qualquer medicamento que não integre o stock do 

serviço deve ser pedido informaticamente e será posteriormente distribuída. 

A contagem do stock geral do Bloco Operatório, do recobro, dos carros de 

oftalmologia e Bloco de Partos é registada pelo AO nos dias designados e posteriormente 

o FH responsável emite informaticamente um pedido de reposição de stock de acordo 

com os valores registados e posteriormente entregue no serviço. No caso de medicação 

extra-formulário para agendamentos de Oftalmologia, como por exemplo o Bevacizumab, 

o formulário deve ser entregue na Farmácia juntamente com o consentimento informado 

do doente para posterior dispensa. Relativamente aos carros de emergência médica, 

inseridos em todos os SC devem ser devidamente repostos, com produtos de prazo de 

validade nunca inferiores a 3 meses. 

5.1.4. Pedidos urgentes 

Adicionalmente, fora do horário estabelecido para dispensa de medicamentos aos 

serviços, surgem pedidos de medicação urgente. Esse pedido é gerado informaticamente 

pelo enfermeiro responsável pelo SC, e validado pela FH. O pedido é impresso e 

colocado na sala de apoio à distribuição clássica onde fica a aguardar a sua preparação 

por um TDT, para posteriormente ser entregue no serviço requisitante pelo AO 
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responsável pelos pedidos urgentes. Ao longo do estágio consegui acompanhar 

diariamente este processo e participei no picking destes pedidos. 

5.2. Distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) 

A distribuição de medicamentos a doentes internados no HB é feita essencialmente 

por dose unitária, isto é, a medicação dos doentes é individualizada e acondicionada 

numa gaveta identificada com serviço, nome do doente, nº de processo e º cama (anexo 

IX), que contém toda a medicação para um período de 24h, à exceção de fins-de-semana 

e feriados, que asseguram a preparação da medicação para esse mesmo intervalo.  

Esta distribuição adotada surge principalmente da necessidade de criar uma maior 

segurança no circuito do medicamento e evitar trocas de medicamentos, falhas na 

terapêutica e promover uma racionalização do seu uso. Assim, este processo inicia-se 

com a prescrição médica e posterior validação das prescrições pelo FH responsável do 

SC ou da farmacêutica substituta, em caso de ausência. A farmacêutica responsável 

analisa individualmente cada prescrição médica (anexo X), que deve conter uma série de 

informações como data da prescrição, nome do doente, nº do processo e da cama, 

identificação do médico prescritor, forma farmacêutica, via e horas de administração. A 

partir das informações disponíveis, a FH avalia o perfil farmacoterapêutico, as possíveis 

interações, duplicações, alergias, doses de cada medicamento e medicamentos extra-

formulário, sendo que apenas valida caso verifique conformidade na prescrição. Caso 

seja necessária uma revisão da prescrição por parte do médico, a FH entra em contacto 

com o médico ou deixa observações escritas na prescrição, permitindo uma comunicação 

ativa entre os profissionais de saúde. 

Depois de realizada a validação, há emissão do mapa farmacoterapêutico (anexo XI) 

para um período de 24h, que pode ser visualizado tanto por doente como por 

medicamento. Analisam-se os doentes que vão ter alta e, interrompe-se a saída da 

medicação, sendo que no segundo ponto são analisados os medicamentos que 

eventualmente não sairão nas máquinas e que terão de ser recolhidos manualmente. O 

mapa gerado é enviado para duas máquinas de dispensa semiautomática, a Fast 

Dispensing System (FDS) e o Kardex, que estão parametrizadas para a saída dos 

medicamentos.  

A FDS (anexo XII) efetua uma dispensa de formas farmacêuticas orais sólidas 

embaladas em invólucros individuais que contém várias informações como o nome do 

fármaco, o lote do laboratório e o lote interno, a validade após reembalagem e o 

laboratório (anexo XIII). Os medicamentos são dispensados por doente, sendo que ao 

primeiro invólucro acresce o seu nome e depois segue toda a medicação relativa a esse 

mesmo doente. Após o último medicamento de um doente, saí um invólucro com uma 
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rasura que o separa de um novo regime terapêutico. Depois deste processo o TDT 

verifica a saída dos medicamentos e são colocadas na gaveta correspondente ao utente, 

devidamente identificada. 

No Kardex (anexo XIV) há dispensa das restantes formas, com exceção de 

medicamentos e nutrições de grande volume ou medicamentos com circuitos especiais. 

Este sistema localiza a gaveta de um medicamento e permite ao TDT retirar a medicação 

e distribuir segundo as gavetas dos doentes que o sistema indica. Diariamente o Kardex 

emite mapas de reposição, com os fármacos que se encontram abaixo do stock mínimo. 

As exceções referidas acima não podem ser armazenadas nos sistemas e por isso 

compete ao AO a sua recolha, sob a supervisão do TDT.  

A saída das malas para os respetivos serviços está definida num horário e a sua 

entrega está a cargo do AO, sendo que antes da sua saída dos SF é preciso 

informaticamente, efetuar o seu registo. No ato de entrega nos SC, há troca das gavetas 

vazias pelas gavetas com medicação e, quando as primeiras regressam aos SF por 

vezes vêm com medicamentos que, por alguma razão, não foram administrados. Nestes 

casos, é necessário confirmar a sua integridade e efetuar uma devolução para nova 

introdução no stock da farmácia caso se encontre dentro das condições necessárias. 

O processo de DIDDU torna-se vantajoso pois permite a diminuição da ocorrência de 

erros e do tempo de preparação da medicação, principalmente pela utilização dos 

sistemas semiautomáticos. No entanto, apresenta algumas limitações porque não 

contemplam prescrições fora da hora de validação, prescrições urgentes e outros casos 

pontuais. 

Parte integrante do meu estágio passou pelo processo de DIDDU, principalmente na 

validação de prescrições e emissões de mapas farmacoterapêuticos com a FH do serviço 

em que estava inserida. Percebi que esta atividade farmacêutica é bastante importante 

uma vez que serve de controlo e avaliação das terapêuticas do doente e permite o bom 

funcionamento de circuito do medicamento. Ainda tive oportunidade de e auxiliar tanto na 

FDS como no Kardex e ver o processo de devolução de medicação vinda nas gavetas de 

medicamentos. 

5.3. Medicamentos sujeitos a circuitos especiais 

Existe um conjunto de medicamentos que estão associados a efeitos adversos 

marcados e que podem ser usados para fins não terapêuticos Por esta razão, existem 

circuitos especiais para garantir a sua segurança e o seu uso, sendo regulados por 

legislação própria. 
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5.3.1. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Este conjunto de fármacos levou à criação de um circuito especial e de legislação 

própria devido à sua acção a nível do Sistema Nervoso Central, pois podem criar 

dependência física e psíquica, fenómenos de tolerância e podem ainda utilizados para 

fins não terapêuticos. Assim sendo, os MEP regem-se segundo o DL nº 45/96, de 3 de 

Setembro, Decreto Regulamentar nº 61/94, de 3 de Setembro e pela Portaria nº 981/98, 

de 8 de Junho, que instituem normas que controlam todo o circuito desde a encomenda, 

ao transporte, à recepção, dispensa e administração1. 

Cada SC do HB é detentor de um stock próprio de MEP, de acordo com as suas 

especificidades e ajustado entre o enfermeiro chefe do serviço e os SF. Nos SF do HB os 

MEP encontram-se armazenados em sala fechada com acesso restrito a farmacêuticos 

através da leitura do cartão magnético e em cofres de fechadura dupla. A distribuição dos 

medicamentos é feita por reposição do stock, em que todos os movimentos de MEP em 

cada SC são registados manualmente num livro de requisições, através do 

preenchimento do anexo X (anexo XV), disposto na Portaria nº 981/98, de 8 de Junho11. 

O anexo é composto por um documento original e um duplicado, sendo que o original é 

arquivado mensalmente pelos SF, enquanto o duplicado é arquivado no SC respetivo. 

Cada anexo preenchido corresponde apenas à requisição de um medicamento e exige o 

preenchimento de todos os campos, nomeadamente nome do fármaco, código, nome do 

serviço, nº de unidades administradas, nome do doente, nº de processo, data e 

assinatura do enfermeiro que administrou. Qualquer erro verificado no preenchimento 

terá de ser rasurado, devidamente rubrificado e justicicado. Por fim, o diretor de serviço 

assina a requisição e esta é enviada aos SF. 

Quando são entregues nos SF, a FH responsável pelos estupefacientes e 

psicotrópicos avalia a conformidade de todas as requisições. Se conformes e dentro dos 

parâmetros legais, a FH assina e data a verificação e repõe o stock do medicamento em 

questão. Caso surja alguma inconformidade, o FH entra em contacto com o SC para 

avaliarem e corrigirem o erro. Os MEP são fornecidos aos SC por um AO da farmácia, 

que assina o anexo X e, por sua vez, o enfermeiro chefe do SC que receciona os 

mesmos medicamentos, terá igualmente de assinar a receção no mesmo anexo, no 

campo destinado ao efeito. 

Para além deste processo de distribuição, a FH responsável controla diariamente o 

stock de MEP, por confronto entre o stock físico e o stock informático. 

Esta distribuição promove e garante o bom uso do medicamento uma vez que se 

instaura um grande controlo destes medicamentos.  
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Durante o período de estágio em que acompanhei a FH responsável pelo processo de 

distribuição dos MEP, participei ativamente em todo o circuito, desde o controlo diário de 

stock do armazém da farmácia, à validação das requisições, ao auxílio do registo de 

consumos e na preparação dos medicamentos. 

5.3.2. Hemoderivados 

Os Hemoderivados são medicamentos derivados do plasma humano e serão 

passíveis de transmissão de doenças infecto-contagiosas daí que, no âmbito de um 

maior controlo e rastreabilidade destes haja necessidade de regulamentação própria, 

através do Despacho conjunto nº 1051/2000, de 14 de Setembro. Este despacho veio 

impor uma identificação e registo dos medicamentos Hemoderivados administrados aos 

doentes a nível hospitalar e estabeleceu um procedimento uniforme através de um 

impresso próprio para o efeito, o modelo º 1804 (anexo XVI) 8. Este modelo é composto 

por duas vias, sendo que a “via farmácia” fica arquivado nos SF e a “via serviço” é 

arquivada no processo clínico do doente. Compete ao FH analisar o correto 

preenchimento dos quadros A e B e, se estes dois campos estiverem corretos procede ao 

preenchimento do quadro C, no qual tem de referir o medicamento a ser fornecido, lote, 

CAUL, laboratório, fornecedor e quantidade a enviar. Só no fim do preenchimento é que 

se regista informaticamente o consumo ao doente. Depois de preparado e entregue ao 

serviço, o enfermeiro terá de registar a administração no quadro D, da “via serviço”. 

Todos os Hemoderivados que não sejam administrados no prazo de 24h são devolvidos 

à farmácia, através do seu registo no quadro D, e é feita a devolução informática caso se 

verifique uma correcta condição de armazenamento9. 

No estágio tive oportunidade de estar um período de tempo com a FH responsável e 

ter conhecimento de todo o circuito dos medicamentos Hemoderivados. Durante este 

período validei requisições, preenchi o quadro C do modelo, preparei os medicamentos a 

enviar para os serviços e fiz devoluções de medicamentos Hemoderivados. 

5.3.3. Gases Medicinais 

O FH é responsável pelo controlo e regulamentação dos gases medicinais aplicadas 

no hospital, e da articulação da equipa técnica e de manutenção para o seu bom 

funcionamento. Deste conjunto de medicamentos fazem parte, segundo o DL nº 

176/2006, de 30 de Agosto, “gases ou misturas de gases, liquefeitos ou não, destinados 

a entrar em contacto directo com o organismo humano e que desenvolvam uma 

actividade apropriada a um medicamento”8,12. Desta forma, podem ser usados como 

medicamento ou dispositivo médico, sendo que necessitam de uma AIM para possibilitar 

o seu uso pois poderão ter as mais diversas utilidades a nível hospitalar, tais como 
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terapias de inalação, anestesia, diagnósticos, exames, entre outros e será necessário 

assegurar a qualidade, eficácia e segurança destes.  

Durante o estágio a FH responsável pelos gases medicinais do HB deu uma formação 

acerca dos gases e fizemos uma visita guiada à zona onde se localizam, falou do 

processo de armazenamento e formação de gases, de como se processa o circuito, as 

acções a ter em caso de alerta de irregularidades e como é feita a reposição deste 

produto nos diferentes SC do HB. 

Os gases medicinais são acondicionados essencialmente em cilindros, podendo 

também estar armazenados em reservatórios criogénicos. No caso dos cilindros, o 

reservatório é pressurizado e transportável, sendo que a sua identificação vai ao encontro 

da norma internacional (EN 1089-3:2004), a qual atribuí cor branca à botija, 

complementada com cor na parte de cima (ogiva) para cada tipo de gás12. A distribuição 

de gases medicinais em garrafas para os serviços é feita diariamente mediante um 

pedido informático, nas quais o AO responsável faz a troca de garrafas vazias por cheias, 

registando manualmente. Por fim a FH responsável faz o consumo dessas garrafas ao 

SC correspondente, tarefa que tive oportunidade de auxiliar diversas vezes. Os cilindros 

em rampa estão acondicionados numa sala próxima da farmácia e estão ligados ao 

serviço de canalização que permite o acesso destes aos SC. Existem três conjuntos de 

gases medicinais em rampa, sendo uma de reserva e outras para emergências. Sempre 

que existam rampas vazias é preciso realizar uma encomenda ao fornecedor. 

No caso dos reservatórios criogénicos, no HB estes estão localizados fora dos SF por 

razões de espaço e segurança, sendo que, quando a sua capacidade atinge os 50%, é 

feito um requerimento à Praxair para que proceda ao seu enchimento. Apesar de estar 

continuamente controlado pelo serviço informático da empresa contratada, é da 

responsabilidade do FH inspeccionar regularmente a área e verificar se está tudo 

conforme. Caso verifique alguma falha, a empresa recebe alertas e deslocam-se ao local 

para a resolução dos problemas. 

5.3.4. Medicamentos extra-formulário 

Uma vez que o HB integra uma Parceria Público Privada com o Grupo José de Mello 

Saúde, orienta-se segundo o FHJMS com base no FHNM, pois trata-se de um guia de 

referência na utilização terapêutica em grande parte dos episódios clínicos. No entanto, a 

evolução da saúde e a limitação do guia fazem com que, por vezes, surjam eventos em 

que para uma patologia não exista nenhum medicamento inserido nesse formulário. Para 

estes casos, será necessário o preenchimento de um extra-formulário (anexo XVII) 

posteriormente remetido à CFT para avaliação cuidadosa da situação em questão.  
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O médico terá de incluir neste formulário uma justificação para a não utilização de 

nenhum medicamento do FHJMS, quais as vantagens perante os outros e factos que 

considere relevante, sendo que poderá solicitar o uso excecional num determinado 

contexto clínico ou então solicitar a sua introdução no FHJMS. Caso se verifique a 

segunda opção, o médico terá de remeter um impresso próprio à CFT para que esta 

avalie os diversos parâmetros desta introdução, desde a qualidade, segurança e eficácia 

do medicamento, relação custo/benefício. Compete à CFT a decisão, sendo que se 

autorizado o uso, será comunicado aos SF para que se proceda à dispensa. 

5.4. Distribuição em regime de ambulatório 

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório é um ato farmacêutico que 

surgiu da necessidade de dispensa de medicamentos para que o doente possa fazer os 

tratamentos sem estar em regime de internamento, com o objetivo de promover a 

melhoria da sua qualidade de vida. Apesar de se encontrarem em regime de ambulatório, 

o facto da grande parte dos medicamentos dispensados, com comparticipação a 100% 

para os doentes, serem de elevado custo, faz com que haja necessidade de maior 

controlo e uma vigilância por parte dos SF que, também tem como papel aumentar a 

adesão terapêutica e estar alerta sobre possíveis efeitos secundários de forma a garantir 

a qualidade do doente1. 

O HB disponibiliza um espaço específico à dispensa de ambulatório, que dispõe de 

um consultório e um armazém, tendo este último ao seu dispor um frigorífico para 

assegurar as condições dos medicamentos de frio. Durante uma semana estive sob a 

orientação da FH destinada a essa função, que é responsável por garantir que a 

dispensa da medicação e a informação dada ao doente, assim como toda a parte interna 

de gestão de stocks, encomendas e autorizações de cedência de medicação vão ao 

encontro da legislação em vigor. 

Inicialmente ou em casos de mudança de terapêutica, para que seja possível a 

dispensa da medicação, é necessário que o médico preencha um extra-formulário para 

autorização de tratamento em regime de ambulatório (anexo XVIII), decisão que fica a 

cargo dos órgãos da administração e de gestão do hospital, nomeadamente Direção 

Clínica, Comissão Executiva e CES, caso seja um medicamento com indicação 

terapêutica não referida no Resumo das Caraterísticas do Medicamento (RCM). Cada 

receita tem validade de 4 meses, apesar dos doentes apenas poderem levantar 

medicação para um mês, sendo necessário a sua deslocação mensal ao hospital. 

Quando o utente se dirige à Farmácia do Ambulatório, deve levar consigo o Cartão de 

Cidadão ou Bilhete de Identidade e o cartão de identificação de utente do HB (anexo XIX) 

com o nº do processo, permitindo ao FH aceder ao processo do doente para uma 
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posterior dispensa. Após introdução do nº do processo, o FH deve confirmar a 

identificação do doente, verificar a data do último levantamento e confirmar se a receita 

ainda se encontra válida. Se tudo estiver em conformidade, a medicação é dispensada 

para um mês de tratamento e é feito um aconselhamento farmacêutico personalizado, 

com o objetivo de promover o uso correto do medicamento e à adesão terapêutica. 

Posteriormente procede-se ao seu registo informático, introduzindo as quantidades a 

dispensar e lote para controlo, sendo que no final, quem levantou a medicação é 

responsável por assinar um consentimento informado (anexo XX) e um documento que 

descreve a medicação e as quantidades dispensadas (anexo XXI). Quando se tratam de 

receitas provenientes de consultas especializadas em consultórios privados, é necessário 

introduzir todos os dados da receita, nomeadamente o nº da receita, o local, o nome do 

médico e a data de prescrição. 

Esta é a atividade do FH que permite um maior contato com o doente, pois permite 

promover uma adesão terapêutica maior e um controlo aumentado nas terapêuticas 

instituídas. Durante esta semana de estágio acompanhei e participei nas dispensas de 

medicamentos, participei no diálogo com os doentes e percebi que existe uma grande 

confiança neste profissional de saúde, e que é fundamental este diálogo entre FH e 

doente pois surgem muitas inseguranças, quer a nível de administração do medicamento, 

quer a nível de efeitos secundários. Deste modo, compete ao farmacêutico a formação e 

transmissão toda a informação para que seja assegurada uma boa adesão à terapêutica. 

Para além dos procedimentos normais de dispensa, também assisti a dispensas 

especiais, existentes para alguns medicamentos. Um dos procedimentos bastante 

frequente é a dispensa de medicamentos biológicos de acordo com o Despacho nº 

18419/10, de 2 de Dezembro, que obriga ao registo da dispensa (anexo XXII) para 

posteriormente ser reportada ao INFARMED, mensalmente14.  

Outros procedimentos que tive oportunidade de assistir focam-se na dispensa de 

talidomida e da hormona de crescimento. No primeiro caso, esta medicação apenas é 

indicada para o tratamento de mieloma múltiplo em pessoas acima dos 65 anos, apesar 

de existirem outras indicações, tendo estas de ser aprovadas pela CES do HB. A receita 

tem validade de 3 meses e o utente tem se fazer acompanhar pelo livro do doente mais o 

formulário de autorização de prescrição da talidomida (anexo XXIII), que terá de ser 

assinado pelo farmacêutico. No caso da dispensa de hormonas de crescimento, existe 

um dossier próprio que contém informação de todos os doentes e do seu responsável, 

sendo que para cada doente encontra-se ao dispor uma folha de dispensa (anexo XXIV), 

que precisa de ser assinada pelo farmacêutico e pelo responsável, para controlo e evitar 

usos ilícitos.  
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6. Hospital de Dia Oncológico 

No Hospital de Dia Oncológico do HB os doentes oncológicos têm acesso às suas 

terapias quimioterapêuticas. Estas são compostas por fármacos citotóxicos, utilizados no 

tratamento de neoplasias malignas em associação com outros tratamentos, tais como a 

cirurgia e/ou radioterapia, ou quando estes dois últimos não são eficazes. Podem ser 

também utilizados para cuidados paliativos dos sintomas ou como meio de prolongar a 

vida do doente14. Com o desenvolvimento da área oncológica surgiram muitas 

combinações quimioterápicas que foram estabelecidas para determinados tumores, 

administradas em ciclos de tratamentos com intervalos regulares com o objetivo de 

promover a recuperação do organismo à toxicidade dos fármacos15. Geralmente os 

protocolos quimioterapêuticos também estão associados a medicação pré e pós-

tratamento, frequentemente usados, com estimuladores de glóbulos brancos e 

antieméticos, respetivamente, com o intuito de melhorar a qualidade de vida do doente. 

No HB, o Hospital de Dia tem uma rotina bastante prática e eficaz que permite o bom 

funcionamento do circuito desta medicação. Antes de qualquer início de tratamento, 

compete ao médico a emissão da prescrição médica. Posteriormente, antes da consulta, 

o doente é submetido a análises hematológicas ou exames que sejam considerados 

relevantes para determinar a viabilidade da sessão de quimioterapia do dia. Se algum 

parâmetro se encontrar fora dos limites normais, a sessão terá de se adiada para uma 

nova data ou é necessário reduzir as doses administradas. Caso estejam todos os 

parâmetros ao encontro do esperado, o médico dá autorização à enfermeira responsável, 

que entrega o processo com o protocolo quimioterápico do doente à FH, a quem compete 

a validação da prescrição médica. Durante este processo a FH tem de avaliar inúmeros 

parâmetros, tais como o nome do doente e o nº do processo, peso, altura e superfície 

corporal, diagnóstico, protocolo de quimioterapia e nº do ciclo, analisar a data do último 

tratamento e avaliar se os medicamentos citotóxicos e as doses estão de acordo com a 

superfície corporal. Para além destes, é necessário ter em atenção as respetivas 

diluições dos fármacos, a via de administração e o tempo de perfusão, sendo que no fim 

são atribuídos lotes (Exemplo de lote: CITO-ano-mês-nº sequencial) a todas as 

preparações e verifica-se a existência de pré-medicação a entregar à enfermeira. 

Avaliando todos os critérios, se algum se encontrar discrepante ou pouco claro, é 

necessário reunir com o médico e avaliar a situação, para que não hajam erros de 

preparação da medicação e/ou de administração. Geralmente a validação no Hospital de 

Dia no HB tem duas fases: a primeira de manhã, na qual a FH é responsável por validar 

todos os doentes que irão efetuar uma sessão de quimioterapia às 14h, e a segunda 
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durante a tarde, na qual se validam todos os doentes que efectuam quimioterapia às 9h 

do dia seguinte.  

As preparações citotóxicas são transportadas da farmácia para o Hospital de Dia pelo 

AO, devidamente acondicionadas em malas térmicas. Quando estas chegam ao Hospital 

de Dia, a FH toma todas as medidas de proteção para manusear as preparações – bata 

descartável, luvas e máscara-, e assina o documento “Registo de entrega das 

preparações citotóxicas no Hospital de Dia Oncológico” (anexo XXV). Posteriormente 

com auxílio da enfermeira, é realizada uma dupla validação das preparações em 

comparação com o mapa de produção oncológico (anexo XXVI) e verifica-se a 

integridade da embalagem e da preparação. Para além da quimioterapia intravenosa, 

existe também a quimioterapia oral que é dispensada ao doente em regime ambulatório, 

sendo fornecida uma quantidade necessária até à próxima visita. No fim, é feito um 

débito ao doente, tal como acontece com toda a pré-medicação dos protocolos, 

disponibilizada previamente às enfermeiras. Após validação de todas as prescrições, são 

emitidos mapas dos medicamentos e são debitados todos os consumos aos doentes. 

Enquanto estagiária no Hospital de Dia através do auxílio da FH responsável, tive 

oportunidade de ver todas as atividades que compete à nossa função nesta área, uma 

vez que validei protocolos oncológicos, rececionei e confirmei as preparações citotóxicas 

que chegavam ao Hospital de Dia, fiz contagem do stock, dispensei quimioterapia oral, 

tive a oportunidade de reunir com uma médica para avaliar um protocolo quimioterápico, 

emitir mapas e registar consumos.  

7. Farmacotecnia  

Esta atividade do farmacêutico a nível hospitalar é fundamental uma vez que permite 

dar resposta às necessidades específicas de alguns doentes, quando não existem formas 

comerciais alternativas disponíveis no mercado16. É da responsabilidade do FH a 

dispensa das preparações que garantam a qualidade, eficácia e segurança. Assim sendo, 

regem-se de acordo com a Portaria nº 594/2004, de 2 de Junho, que é referente às “Boas 

práticas na preparação de medicamentos manipulados”, bem como na publicação da 

Direcção Geral de Saúde, que agrega toda a informação relevante17. 

7.1. Preparações não estéreis 

7.1.1. Preparação galénica 

Sempre que é feito um pedido de manipulado por parte dos SC compete ao FH 

analisar o pedido, avaliar a sua realização e se vai ao encontro dos parâmetros de 

segurança, recorrendo a bibliografia como a Farmacopeia Portuguesa, o Formulário 

Galénico Português, ou ao Instituto Farmacêutico de Ciências e Tecnologias. Depois de 

validada a formulação, o FH confirma e valida os cálculos da quantidade a pesar, sendo 
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que estes têm de ser demonstrados na ficha de preparação (anexo XXVII), que contém 

toda a informação relevante face ao manipulado, particularmente nº da preparação, nome 

do manipulado, forma farmacêutica, data de preparação, lote, prazo de validade, 

quantidade a preparar. Para além dessa informação, também é preciso indicar todas as 

informações respetivas às matérias-primas, tais como DCI, nº lote, validade, quantidade 

calculada e pesada. A preparação pode ser realizada pelo TDT ou FH, sempre com 

equipamento adequado para a preparação – luvas, máscara e touca-, sob a supervisão e 

validação do FH responsável. O manipulado é preparado de acordo com a sua ficha de 

preparação e no fim o supervisor verifica se o produto final vai ao encontro das 

especificações desejadas. Para cada manipulado que se execute existe um rótulo de 

identificação com informação referente à quantidade que foi preparada, o nome do 

doente e o nº do processo, o lote e o prazo de validade. 

Durante o meu período de estágio foi possível a realização de vários manipulados, 

desde a pesagem à execução do manipulado e ao preenchimento da ficha de 

preparação, sendo que fiz Solução de Miles, Pasta D’Água, Álcool a 50%, Solução Oral 

de Hidrato de Cloral, Colutório de IPO, Solução Oral de Cafeína e Suspensão Oral de 

Ácido Ursodesoxicólico. 

No fim da preparação, o manipulado é colocado no local de recolha do respetivo 

serviço, para ser transportado pelo AO e o FH debita ao serviço ou ao doente o 

preparado. 

7.1.2. Fracionamento e reembalagem de formas orais sólidas 

Este processo surge da necessidade de dispensar medicamentos na forma unitária 

quando não se encontram acondicionados individualmente ou quando a dose necessária 

corresponde a uma fração do comprimido em questão. Antes de qualquer manipulação é 

necessário fazer uma pesquisa bibliográfica a fim de averiguar se o comprimido poderá 

ser fracionado, uma vez que se pretende manter as propriedades terapêuticas e a 

integridade da forma farmacêutica. O medicamento reembalado tem de ser devidamente 

identificado. Durante o período de estágio vi o processo de fracionamento e 

reembalagem de formas orais sólidas na FDS. 

7.2. Produção de estéreis 

7.2.1. Nutrição Parentérica 

A preparação de nutrição parentérica é necessária quando as nutrições 

disponibilizadas pela indústria não vão ao encontro das necessidades nutricionais do 

doente. A realização destas preparações necessita de um ambiente estéril e de cuidados 

especiais ao nível da manipulação e do material utilizado. Uma vez que o HB ainda não 
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possuí instalações para a sua produção e, sempre que necessárias são realizados 

pedidos ao Hospital CUF Descobertas, em Lisboa 

7.2.2. Produção de citotóxicos 

Esta área de produção é bastante recente no HB e destina-se à preparação de 

citotóxicos, utilizados na área de Oncologia do Hospital de Dia. Estive um dia nesta área 

e consegui compreender o funcionamento e regras de segurança que têm de ser 

aplicadas, assim como preparar os tabuleiros com o material necessário para a execução 

de preparações, auxiliar dentro da câmara, nomeadamente na preparação de bombas de 

infusão de fluouracilo, preparações de bevacizumab, azacitidina, rituximab, bortezomib, 

entre outras e posteriormente armazenar de acordo com as condições necessárias. 

A Preparação de Citotóxicos encontra-se numa área distinta dos restantes SF e é 

composta pela área de apoio, na qual é feita a troca para a farda própria e arquivada toda 

a documentação; pela área de preparação, área da antecâmara e pela área de produção. 

Todas as instalações e equipamento envolvente têm de assegurar uma limpeza e um 

ambiente controlado, a fim de evitar contaminações e garantir a segurança das 

preparações18. Antes de entrar na área de preparação, as FH e o TDT retiram todos os 

acessórios, lavam as mãos, vestem as fardas adequadas, composta por camisola e 

calças próprias, proteção dos sapatos, bata descartável e luvas. Caso o FH vá para a 

área de produção, composta pela câmara de fluxo laminar, terá de calçar um segundo 

par de luvas, colocar uma touca e uma máscara. Já dentro da área de produção, a FH 

coloca outro par de luvas estéreis, tendo estes que ser substituídos regularmente. Para 

além destas regras de segurança na área de produção, todo o equipamento que entra na 

sala tem de ser transportado pelo transfer e posteriormente pulverizado com álcool a 

70%. Apesar de serem tomadas várias medidas contra a contaminação, há um controlo 

diário com recurso a placas de Petri e placas de contacto para o controlo microbiológico 

da câmara de fluxo laminar e transfer, posteriormente enviadas para o laboratório de 

análises. 

Durante o dia existem sempre duas equipas em trabalho, uma na área de preparação 

e outra na área da produção. Quem está na área de preparação é responsável pela 

preparação do tabuleiro com todo o material necessário para uma determinada 

preparação, tendo documentos de apoio afixados na sala. Posteriormente é responsável 

pelo registo informático dos lotes e impressão dos rótulos duplicados com toda a 

informação, nomeadamente nome, doente, nº do processo, fármaco, dosagem, solução 

de diluição, via de administração, data de preparação. Nesta área de atuação do FH, 

todas as operações realizadas têm de ser providas de uma dupla verificação para 
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assegurar que não existem trocas e que a concentração do fármaco, medicamentos e 

material se encontram conformes. 

Os tabuleiros depois de preparados são transportados pelo transfer para a área de 

produção. Aquando a preparação, há sempre uma dupla verificação em todas as 

medições necessárias, sendo que deverá ser feito um registo através da assinatura da 

FH que preparou e da FH que validou e, no fim, colocado um rótulo de identificação. 

Durante este dia aprendi que a dupla verificação é um procedimento fundamental 

nesta área de atuação dos SF uma vez que estamos em contato com medicação muito 

tóxica e que apresenta margens terapêuticas muito estreitas e específicas para os 

doentes, sendo que se torna importante garantir a segurança da preparação. 

As preparações finais são transportadas novamente através do transfer para a sala 

de preparação e sujeitas a nova validação, através da verificação do fármaco preparado 

e respetivo volume, integridade física da embalagem, ausência de precipitados, sistema 

de administração, confirmar o fecho dos clamps, etc. Se tudo estiver conforme, procede-

se ao armazenamento de acordo com as condições necessárias. Se o fármaco diluído 

precisar de estar protegido da luz, de acordo com as indicações do RCM, é resguardado 

com papel de prata e identificado com um segundo róltulo. Posteriormente é preciso 

assinalar as preparações com uma etiqueta “CITOTÓXICO”, se a preparação exigir 

temperaturas entre 2-8ºC assinalar com a etiqueta “FRIGORÍFICO” e se for de 

administração intratecal etiquetar com “INTRATECAL”, sendo que estas últimas terão de 

ser acondicionadas em sacos diferentes das restantes. 

Posteriormente, o FH responsável realiza uma final validação entre o tratamento 

preparado e a prescrição, o correto armazenamento das preparações, se a prescrição se 

encontra assinada e datada. Caso esteja conforme as preparações são armazenadas em 

sacos térmicos para permitir o transporte para o Hospital de Dia Oncológico que, tal como 

já foi referido no capítulo 6, se faz acompanhar do documento que assegura a 

rastreabilidade do transporte e recepção destas preparações (anexo XXV).  

8. Comissões Técnicas Hospitalares 

As comissões técnicas hospitalares foram criadas com o objetivo de garantir a 

qualidade assistencial do HB. Nestas comissões são debatidos problemas levantados por 

diferentes profissionais de saúde, sendo que as comissões analisam e elaboram planos 

de ação para um desenvolvimento das diferentes vertentes do hospital. 

No HB o farmacêutico exerce um papel ativo em diversas comissões, sendo 

inicialmente nomeado pela diretora dos SF do HB e Comissão Executiva. Apesar de, 

enquanto estagiária, não poder assistir às reuniões das comissões, cada farmacêutica 
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membro da comissão respetiva transmitiu o devido enquadramento legal, assim como a 

sua constituição e missão. 

8.1. Comissão de Ética para a Saúde 

A presente comissão é um órgão multidisciplinar de apoio à Comissão Executiva do 

HB que visa resolver qualquer problema ético que possa surgir em contexto hospitalar18.    

Criada com base no DL nº 97/95, de 10 de Maio, é responsável por proteger e 

garantir que todos os padrões de integridade humana e o exercício do consentimento 

informativo são cumpridos19. 

8.2. Comissão de Farmácia e Terapêutica  

A CFT do HB rege-se pelo regulamento interno do HB e vai ao encontro do Despacho 

nº 1083/2007, de 1 de Dezembro. Esta comissão é composta por dois médicos e por 

duas farmacêuticas e tem como principais missões atuar como órgão de ligação entre os 

SF e os SC, desde a discussão e correção de terapêuticas prescritas a doentes, na 

elaboração de pareceres e relatórios de inclusão ou exclusão de medicamentos no 

FHNM20.  

8.3. Comissão de Gestão de Risco 

Esta comissão surgiu para assegurar a implementação de medidas de segurança em 

todo o contexto hospitalar, garantindo o bem-estar dos utentes e dos profissionais do HB. 

Para estabelecimento de políticas e linhas de ação comuns na Gestão de Risco, o Grupo 

José de Mello Saúde utiliza o Her+, um software disponível para reportar episódios de 

risco21. Quando surge algum episódio de risco, é necessária a elaboração de um relatório 

detalhado na plataforma informática – Her+. Caso diga respeito aos SF, no fim do mês 

será avaliado e discutido pelas FH, para posterior arquivo. 

8.4. Programa de Prevenção e Controlo de Infeção de Resistência aos 

Antimicrobianos 

O PPCIRA surgiu da necessidade de reduzir infeções associadas aos cuidados de 

saúde, implementando assim a boa prática e formação profissional baseada na 

prevenção, vigilância e controlo. Este programa foi aprovado segundo o Despacho nº 

14178/2007 e a comissão do HB integra uma FH22. 

9. Farmácia Clínica 

A Farmácia Clínica em Portugal tem vindo a desenvolver algumas iniciativas nos 

últimos anos. É uma área de intervenção farmacêutica que tem por base a atividade dos 

profissionais de saúde centralizada no doente23. Embora ainda em desenvolvimento, o 

HB já integra esta prática clínica nos serviços de Medicina Interna, na qual a FH se reúne 

semanalmente com a equipa multidisciplinar composta por médicos e enfermeiros, com o 

objetivo de dar o seu contributo e auxiliar na resolução dos problemas relacionados com 
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o medicamento dos diferentes doentes. Pretende-se com isto maximizar o efeito clínico 

dos medicamentos, minimizar o risco de efeitos adversos relacionados com o tratamento 

e minimizar os gastos com tratamentos farmacológicos. A aplicação destas medidas 

revela-se bastante útil a nível da Medicina Interna uma vez que a maioria dos doentes 

internados têm uma idade acima dos 65 anos, patologias múltiplas e crónicas, que 

promovem um aumento da utilização de medicamentos e dos recursos económicos 

despendidos24. Assim sendo, há uma necessidade constante da reavaliação da 

terapêutica a fim de promover a melhor qualidade ao doente, sem minimização dos 

efeitos terapêuticos. 

Deste modo, durante o meu estágio, pude acompanhar algumas iniciativas 

desenvolvidas nesta área que pretendem demonstrar aos restantes profissionais o 

impacto da atividade do farmacêutico na integração destas reuniões. A FH encarregue do 

serviço de Medicina Interna, fez um estudo sobre a possível substituição de 

medicamentos administrados por via parentérica em doentes com a via oral disponível e 

o impacto económico desta substituição, salvaguardando a validação do médico 

prescritor desta substituição, de acordo com a avaliação de todos os pressupostos 

clínicos que permitem esta alteração. A avaliação desta substituição vai ao encontro da 

integridade do trato gastrointestinal, da inexistência de problemas de absorção e a 

biodisponibilidade entre as formas farmacêuticas e as vias de administração, sendo que, 

a grande parte dos casos em que a via endovenosa era mantida estava relacionada com 

uma biodisponibilidade significativa relativamente á via oral. 

Para além da participação no projecto de monitorização endovenoso e oral, tive 

oportunidade de ver quais os restantes projetos que as FH estão a tentar implementar ao 

nível da área clínica, nomeadamente a Reconciliação Terapêutica, que tem como objetivo 

identificar todos os medicamentos que o doente está a tomar no momento de admissão 

hospitalar, reavaliar perante a sua situação clínica e criar uma nova lista que garanta um 

plano terapêutico definido, conciso e seguro.  

10. Ensaios Clínicos 

A legislação em vigor para a realização de EC de medicamentos para uso humano e 

investigação clínica de dispositivos médicos encontra-se disposta na Lei nº 21/2014, de 

16 de Abril, definindo EC como “qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, 

a fim de apurar a respectiva segurança e eficácia”25. 
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No estágio pude observar várias etapas de diferentes EC com a FH responsável, 

desde a avaliação da viabilidade de determinados ensaio, à confirmação e receção 

informática dos medicamentos, assim como organizar toda a documentação necessária a 

ter nos manuais de cada ensaio, que estão localizados numa área de acesso restrito nos 

SF. O ponto inicial de qualquer EC passa pelo parecer da Comissão de Ética para a 

Investigação Clínica (CEIC) e de uma autorização do INFARMED e da Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (CNPD). Após autorização por parte das entidades 

referidas, há apresentação do EC ao Conselho Administrativo que fica responsável pela 

avaliação da viabilidade deste no HB e posterior autorização ou não26. 

Se um EC for aprovado, a farmacêutica acompanha  o circuito desde a sua receção e 

é responsável pelo arquivo de toda a informação referente aos ensaios. Qualquer doente 

que esteja inserido num EC tem de assinar o consentimento informado, no qual está 

expressa a decisão livre da sua participação no ensaio, após lhe ter sido provida toda a 

informação relativa a este, bem como os riscos e o direito de abandonar o estudo a 

qualquer momento26. 

Além das tarefas já desenvolvidas, tive a oportunidade de acompanhar a FH ao 

Centro Clínico Académico, no qual são realizadas as prestações de cuidados de saúde 

aos doentes em EC, acompanhadas por médicos e enfermeiros. 

11. Projetos desenvolvidos 

11.1. Substituição de medicamentos administrados por via parentéria em 

doentes com via oral disponível 

Tal como já expus no capítulo 9, relativo à Farmácia Clínica, foi feita uma recolha de 

dados com o intuito de demonstrar a importância da prática clínica e as consequências 

de caráter positivo que poderá desenvolver a nível da gestão económica. Assim sendo, 

este projeto foi-nos proposto no primeiro dia de estágio pela Dr.ª Sara, a mim e à Juliana, 

que também estagiou no HB, com o objetivo de criar um estudo alargado e mais 

fundamentado destas substituições da forma farmacêutica. O nosso trabalho consistiu na 

criação de uma base de dados no Microsoft Office Excel® (anexo XXVIII) das três 

enfermarias do serviço da Medicina Interna, nomeadamente a 4C, 4D e 4E. Esta recolha 

teve por base o SI Glintt Healthcare Solutions, através da visualização dos mapas de 

unidose disponíveis e recolha da data, do nº total de doentes internados na enfermaria 

respectiva, do nº de processo do doente, da designação do medicamento prescrito, a 

dose, as unidade prescritas e a frequência em nº de tomas diárias. No anexo deste 

projeto apenas demonstro uma parte dos dados retirados, a fim de mostrar a organização 

dos mesmos, uma vez que a transcrição total seria demasiada extensa. Alguns dados 

deste documento e que não estão disponíveis no anexo, ficaram a cargo da Dr.ª Sara, 
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para posterior análise, na qual não tivemos oportunidade de intervir devido ao curto 

período de tempo no HB. 

11.2. Caracterização de medicamentos 

Este projeto surgiu da necessidade de criar uma base de dados com todas as 

informações relativas aos medicamentos disponíveis a nível do HB para acesso das FH, 

uma vez que, apesar de existirem várias bibliografias e informações relativas aos 

produtos, a grande parte encontrava-se em livros e o tempo despendido era elevado.  

Deste modo, a Dr.ª Sara sugeriu a reunião da informação disponível em anexo (anexo 

XXIX), em conjunto com as restantes estagiárias. Para a recolha e para que a informação 

fosse de encontro aos medicamentos que temos disponíveis no HB foi-nos 

disponibilizado um inventário dos produtos farmacêuticos disponíveis no hospital e ao 

longo do estágio caracterizamos todos os produtos administrados por via parentérica e 

oral. Para cada medicamento consultávamos o SAP para recolha do laboratório 

disponível no HB e posteriormente recolhíamos informações provenientes dos Resumos 

das Características do Medicamento, do Folheto Informativo, do Guia de injectáveis 

2011/2012, dos SF do Centro Hospitalar Cova da Beira, ou outros manuais disponíveis. 

As informações recolhidas eram código, descrição, laboratório, via de administração, 

conservação, reconstituição, diluição/administração, estabilidade após 

reconstituição/diluição, compatibilidade e incompatibilidade com outros fluidos, 

estabilidade após abertura das formas farmacêuticas multidose, possibilidade de 

administração por sonda nasogástrica e por fim fonte bibliográfica. A única tabela não 

preenchida até ao momento foi a penúltima enumerada, uma vez que esse trabalho já 

tinha sido realizado por outras estagiárias e posteriormente iria ser adicionado. O anexo 

deste trabalho apenas está a título de exemplo da organização dos dados, uma vez que a 

tabela realizada tem 164 medicamentos com 11 colunas que não estariam dispostas 

apenas numa folha, sendo que a sua transcrição total para este relatório tornar-se-ia 

extensa. Posteriormente, toda esta informação vai ser trabalhada em Access® de forma a 

transformar a informação recolhida numa base de dados para consulta e de fácil 

atualização. 

11.3. Antipsicóticos e antidepressivos 

Durante o meu período de estágio, os médicos da Psiquiatria existentes no HB 

levantaram a questão à FH responsável pelo SC sobre uma revisão das terapêuticas 

existentes e possíveis alterações para benefícios dos doentes. Deste modo, os 

psiquiatras do HB efectuaram uma lista dos medicamentos antipsicóticos e 

antidepressivos a alterar e possíveis alternativas que conduziram, posteriormente, a este 

trabalho. Enquanto estagiária fiquei encarregue de analisar e compilar a informação de 
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todos os antipsicóticos e antidepressivos existentes no HB e alguns medicamentos não 

disponíveis no HB mas passíveis de introdução, criando assim dois ficheiros, um relativo 

aos medicamentos antipsicóticos (anexo XXXI) e outro relativo aos medicamentos 

antidepressivos (anexo XXXII), contendo várias informações como biodisponibilidade, 

indicações terapêuticas, vantagens e desvantagens e observações que se 

demonstrassem relevantes, permitindo às FH avaliar as melhores alternativas 

terapêuticas.  

11.4. Validação da nutrição parentérica 

Durante a mesma semana em que estive na área de validação de prescrições e na 

área de Neonatologia, para além de ver a validação das prescrições a nível eletrónico, 

também tive a oportunidade de validar uma bolsa de nutrição parentérica para a 

Neonatologia. Embora o HB não disponha da área de produção de nutrição parentérica, 

apresenta o SC de Neonatologia no qual grande parte dos bebés necessita de ser 

alimentados através das bolsas. Uma vez que se tratam de bebés frágeis e com 

necessidades nutritivas bastante específicas de acordo com o seu estado clínico, cada 

bolsa têm de ser adequada ao teor de nutrientes de cada um. Apesar dos cálculos 

nutricionais já serem efetuados por uma folha de cálculo disponível, tive oportunidade de 

avaliar uma prescrição de uma bolsa de nutrição parentérica e validar os respetivos 

cálculos (anexo XXXII) com auxílio de normas disponíveis que descreviam as 

quantidades necessárias em diferentes situações. 

11.5.  Antiepiléticos e Anticonvulsionantes 

No HB estas classes de medicamentos apresentam uma grande diversidade, tanto a 

nível de substâncias ativas, como de doses e formas farmacêuticas. É fundamental 

enquanto farmacêutico, que a formação seja atualizada e integrada nos diversos 

produtos disponíveis e informações importantes para a sua atividade profissional. Deste 

modo, eu e a Juliana fomos destacadas para realizar um trabalho acerca deste grupo de 

medicamentos, a fim de atualizar conceitos úteis para a sua atividade no hospital. 

Decidimos que seria importante não só avaliar os medicamentos disponíveis no HB 

mas também os não existentes pois poderia ser uma mais-valia no caso das vantagens e 

indicações justificarem a sua introdução. Assim sendo, optamos pela criação de duas 

tabelas semelhantes às que tinha criado inicialmente para os antipsicóticos e 

antidepressivos, uma com os disponíveis no HB (anexo XXXIII) e outra com os não 

disponíveis no HB (anexo XXXIV) a fim de tornar o modelo de pesquisa de informação 

uniforme. No entanto, para a apresentação (anexo XXXV) focamo-nos em informações 

mais úteis para utilização em farmácia clínica, nomeadamente os medicamentos 

disponíveis no HB e as respetivas dosagens e formas farmacêuticas, as principais 
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vantagens e desvantagens e interações major ou moderadas entre este grupo e entre os 

restantes grupos terapêuticos. Em termos de conclusão, a locasamida é o fármaco que 

apresenta um menor nº de interacções moderadas e é o único antiepiléptico que não 

apresenta interações major ou moderadas com outros antiepilépticos.  

Penso que foi uma mais-valia esta formação e a compilação de informação relativa a 

este conjunto de medicamentos, pois foram transmitidas as informações mais 

importantes, sendo que as restantes se encontram arquivadas para posterior utilização. 

11.6.  Ficha de Introdução de Medicamentos no HB 

Tal como já foi discutido ao longo do relatório, por vezes surge atualização da lista de 

medicamentos disponíveis no HB, que geralmente nasce de um pedido do médico 

prescritor e posterior preenchimento de extra-formulário com justificação de introdução do 

medicamento no HB, aprovado pela CFT. Quando estive ao serviço da Dr.ª Sara na parte 

clínica foi-me pedido para criar um documento com base num modelo já existente, 

relativo à introdução da Papaverina 150mg/5ml ampolas, da Labesfal (anexo XXXVI) no 

HB e com as principais características deste, nomeadamente o grupo 

farmacoterapêutico, indicação terapêutica, mecanismo de ação, posologia/administração, 

efeitos secundários, contra-indicações, interações e notas relevantes. Este documento foi 

posteriormente enviado às restantes FH, com o objetivo de informar a sua introdução e 

dar a conhecer o novo produto. 

11.7.  Critérios de medicação potencialmente inapropriada em idosos  

Nas semanas finais do nosso estágio, eu e a Juliana desenvolvemos um trabalho 

relativo aos critérios de medicação potencialmente inapropriada em idoso (anexo 

XXXVII), que foram desenvolvidos por farmacêuticos e médicos com o propósito de 

avaliar, de uma forma prática, as prescrições dos doentes acima dos 65 anos. Estes 

critérios tornam-se um bom auxílio na prescrição médica para os doentes com faixa etária 

acima dos 65 anos uma vez que, geralmente estão associadas comorbilidades e 

polimedicação que tendem a conduzir a prescrições potencialmente inadequadas e a 

possíveis efeitos adversos. Normalmente estes efeitos surgem de um over-prescribing, 

no qual há uma dose excessiva ou duração inapropriada do tratamento; de um mis-

prescribing, no qual a terapêutica é inadequada, quer na escolha, dose ou duração do 

medicamento; e por fim um under-prescribing, em que não há prescrição de um 

medicamento clinicamente indicado, apesar do doente não ter nenhuma contra-indicação 

para aquele medicamento. 

Assim sendo, surgiram vários critérios que auxiliam as prescrições, apesar de termos 

desenvolvidos exaustivamente os Critérios de Beers e aos Critérios START e STOPP, 

uma vez que são os mais utilizados em Portugal. 
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Foi muito gratificante realiza este trabalho e penso que foi bem recebido por parte das 

FH e importante para a sua formação enquanto profissional de saúde, uma vez que é 

frequente em idosos uma cascata de prescrições conduzir a efeitos adversos e torna-se 

necessário reavaliar frequentemente a utilidade e necessidade da sua toma, com o intuito 

de promover o máximo de qualidade de vida ao doente. 

12. Conclusão 

O FH tem a capacidade de atuar num enorme conjunto de ações a nível hospitalar e 

nas mais variadas vertentes, tendo a responsabilidade de assegurar uma boa dispensa 

da terapêutica medicamentosa e o bom funcionamento do circuito do medicamento no 

HB. Conclui que, embora não tão visível quando comparado com outros profissionais de 

saúde, o FH tem tentado demonstrar a sua importância nos cuidados de saúde do doente 

e começa a desenvolver um trabalho de relevo na área clínica em conjunto com os 

médicos e enfermeiros. 

Os dois meses de estágio no HB foram uma mais-valia enquanto futura profissional 

de saúde, uma vez que tive a oportunidade de contactar com as diversas vertentes de 

ação do farmacêutico a nível do hospital. Além disso, permitiu a consolidação da 

formação científica desenvolvida ao longo destes anos de faculdade e desenvolveu 

outras carências que apenas foram fortalecidas com a prática farmacêutica. Esta 

formação não teria sido possível sem a presença da equipa competente e dinâmica dos 

SF do HB que permitiu boa integração dos estagiários.  

O único ponto a relatar face a este estágio surge do facto do período de estágio ser 

curto que, apesar de ser suficiente para conhecer o papel do farmacêutico a nível 

hospitalar, não permite que haja autonomia na nossa ação enquanto estagiários.   

No entanto e não obstante, conhecer a realidade dos SF do HB foi uma ótima 

experiência e tornou-se um complemento essencial ao meu estágio de Farmácia 

Comunitária, pois demonstrou a grande heterogeneidade da nossa profissão na 

promoção da saúde. 
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14. Anexos 

Anexo I – Cronograma das atividades realizadas no HB. 

            MARÇO 2015             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

                                

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                

            ABRIL 2015             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

    F         1           2     

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

          3                 4   

                                

  Preparação e controlo de formas farmacêuticas, 

Gases Medicinais 

  Fim-de-semana 

    

  Validação da prescrição, Neonatologia, Circuito 

do Medicamento na DIDDU 

F Feriado         

 
              

  

1 

Apresentação do trabalho: 

"Antiepiléticos e 

Anticonvulsionantes" 
  

Gestão de stocks, Qualidade, CFT, Ensaios 

Clínicos 

  

2 

Formação: "Farmacovigilância e as 

Reações Adversas a 

Medicamentos" 
  

Distribuição Clássica, Reposição de stocks, 

Bloco, UCIP, AUE, Serviço de Urgência 

  
3 Formação: "Derrames Citotóxicos" 

  Medicamentos Estupefacientes, Farmácia Clínica 

  

4 

Apresentação do trabalho 

"Critérios de Medicação 

Potencialmente Inapropriada em 

Idosos" 

  Medicamentos Hemoderivados, Farmácia Clínica 

  

  Oncologia 

                

  Ambulatório               

                

  PPCIRA, Gestão do Risco               
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Anexo II – Exemplo de um Kanban do HB. 
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Anexo III – Anexo VII utilizado nas encomendas dos MEP. 
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Anexo IV – UE de medicamentos de uso humano – impresso de uso obrigatório. 
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Anexo V – Justificação clínica para pedido de AUE. 
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Anexo VI – Exemplo de uma Guia de Remessa. 
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Anexo VII– Exemplo de um CAUL. 
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Anexo VIII  - Pyxis®. 
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Anexo IX – Mala da DIDDU, com gavetas para cada doente. 
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Anexo X – Exemplo de uma prescrição médica. 
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Anexo XI – Exemplo de um mapa farmacoterapêuticos. 
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Anexo XII– Sistema FDS. 
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Anexo XIII – Invólucro de uma forma farmacêutica oral, após reembalagem. 
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Anexo XIV – Sistema Kardex. 
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Anexo XV – Anexo X para reposição de MEP aos SC. 
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Anexo XVI – Modelo nº 1804 utilizado para requisição de medicamentos 

Hemoderivados. 
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Anexo XVII  - Requisição para medicamento extra-formulário. 
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Anexo XVIII – Extra-formulário para autorização de dispensa de medicamentos em 

ambulatório. 
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Anexo XIX – Cartão de identificação do utente do HB. 
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Anexo XX  - Consentimento informado da dispensa de medicamentos em 

ambulatório. 
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Anexo XXI – Documento com informação da terapêutica dispensada em ambulatório. 
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Anexo XXII – Registo mensal de medicamentos biológicos. 
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Anexo XXIII – Formulário de autorização de prescrição de talidomida. 
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Anexo XXIV – Registo de dispensa de Hormona de Crescimento. 
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Anexo XXV – Registo de entrega das preparações citotóxicas no Hospital de Dia 

Oncológico. 
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Anexo XXVI  - Mapa de produção oncológico. 
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Anexo XXVII  - Exemplo de uma Ficha de Preparação. 
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Anexo XXVIII  - Trabalho realizado: “Substituição de medicamentos administrados 

por via parentérica em doentes com via oral disponível”. 
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Anexo XXIX – Trabalho realizado: “Caraterização de medicamentos disponíveis no 

HB”. 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

  

65 

 

 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

  

66 

 

Anexo XXX – Trabalho realizado: Tabela de Antipsicóticos. 
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Anexo XXXI  - Trabalho realizado: Tabela de Antidepressivos. 
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Anexo XXXII – Exemplo dos registos para cálculo e preparação de uma nutrição 

parentérica. 
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Anexo XXXIII – Trabalho realizado: Antiepiléticos e Anticonvulsionantes presentes 

no HB. 
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Anexo XXXIV – Trabalho realizado: Antiepiléticos e Anticonvulsionantes não 

existentes no HB. 
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Anexo XXXV – Trabalho realizado: Apresentação do trabalho “Antiepiléticos e 

Anticonsulsionantes”. 
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Anexo XXXVI – Trabalho realizado: Ficha de Introdução da Papaverina Labesfal® 

150mg/5ml. 
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Anexo XXXVII – Trabalho realizado: Apresentação do trabalho “Critérios de 

medicação potencialmente inapropriada em idosos”. 
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