
Colocar nome completo do Estudante

Farmácia da Maia

João Diogo Faria Diniz



Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

Parte I – Farmácia da Maia 

 

 

janeiro de 2015 a abril de 2015 

 

 

 

João Diogo Faria Diniz 

 

Orientadora: Sra. Dra. Mª Assunção Nápoles  

_________________________________ 

 

Tutor FFUP: Prof. Doutora Irene Jesus 

__________________________________ 

 

julho de 2015 



ii 

 

Declaração de Integridade 

 

 

Eu, _______________________________________________, abaixo assinado, nº 

__________, aluno do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, declaro ter actuado com absoluta integridade na 

elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (acto pelo qual um indivíduo, 

mesmo por omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes 

dele). Mais declaro que todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a 

outros autores foram referenciadas ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso 

colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de ________________ de 

______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

  



iii 

 

Agradecimentos 

 

 Na fase final deste meu percurso universitário, é impossível deixar passar em branco 

todos as individualidades que, de uma forma ou de outra, polvilharam a minha experiência com 

a sua sabedoria, conhecimento, paciência, carinho. 

 O meu primeiro agradecimento é endereçado à Farmácia da Maia, na pessoa da Sra. 

Dra. Maria Assunção Nápoles, pelo acolhimento caloroso, transmissão da sua vasta experiência, 

e por acreditar e confiar em mim. 

Este agradecimento estende-se, com naturalidade à restante equipa da Farmácia da 

Maia: à Dra. Inês, Adelina, Emanuel, Elisabete, Karina, Ana pela entreajuda que sempre pautou 

o espírito de equipa no dia-a-dia. 

Ao Dr. César Leão, que providencia aconselhamento nutricional na Farmácia da Maia, 

pelo auxílio e prontidão na colaboração num dos casos de estudo que desenvolvi. 

 Dirijo também um especial agradecimento à Dra. Irene Jesus pelo incentivo, 

compreensão e auxílio que me prestou durante o Estágio, bem como pela sua disponibilidade. 

 À Joana, pelo carinho e cumplicidade de sempre, mas também pelo auxílio inexcedível 

em todas as fases do Estágio, e por nunca vacilar no seu apoio, em qualquer circunstância. 

 A minha última, mas não menos importante palavra de agradecimento dirige-se à minha 

família que, mesmo nos bastidores, nunca deixou de me ajudar das formas mais diversas, e por 

desde sempre acreditarem em mim. 

  



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“In youth, we learn. 

In age, we understand.” 

 

Marie Von Ebner-Eschenbach 

  



v 

 

Resumo 

No início do século XX, a Farmácia Comunitária (FC) revelava-se um espaço 

exclusivamente destinado à preparação e disponibilização dos medicamentos, em que o 

farmacêutico desempenhava o clássico papel de boticário. Esta realidade começou a desaparecer 

em meados do século, sobretudo nos países mais desenvolvidos, devido à diminuição da 

necessidade da produção extemporânea de medicamentos, à medida que cada vez mais formas 

farmacêuticas iam sendo produzidas industrialmente. Deste modo, até aos dias de hoje, o papel 

do farmacêutico de oficina evoluiu desde um simples produtor e dispensador de medicamentos 

manipulados e posteriormente industriais, para um prestador de cuidados de saúde centrados no 

doente.  

 De facto, o farmacêutico não é apenas responsável pela dispensa dos medicamentos, 

mas também por assegurar que o utente faz o melhor uso dos mesmos e que os resultados 

esperados são obtidos. Para tal, deve existir uma forte aposta do profissional farmacêutico na 

comunicação com a população frequentadora da FC, no sentido da sensibilização para um uso 

seguro e racional dos medicamentos, mas também da adoção de estilos de vida saudáveis e 

prevenção de certas patologias. Assim, é essencial que o farmacêutico adote uma postura 

profissional e simultaneamente próxima dos utentes, constituindo uma figura que transmita 

segurança e confiança a quem o procura. Deve ainda procurar manter-se sempre informado e 

atualizado, apostando na formação pessoal, uma vez que a gama de produtos existentes na FC se 

encontra cada vez mais alargada e os utentes mais informados e, consequentemente exigentes. 

 Enquadrando-se com a exigência que a população demonstra para com as FC, estas são 

hoje espaços integrados no sistema de saúde português, colocando à disposição dos seus utentes 

serviços que vão muito além da dispensa de medicamentos, como a administração de vacinas 

não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, os serviços de Primeiros Socorros, a 

disponibilização de consultas de diversas especialidades, a possibilidade de entrega de 

medicamentos ao domicílio e de efectuar compras online, entre muitos outros exemplos. 

 É neste contexto que a Unidade Curricular de Estágio se afigura como extremamente 

útil na formação de um futuro farmacêutico, permitindo o contacto com todas estas valências e o 

estabelecimento da relação entre os conhecimentos teóricos assimilados durante o curso e as 

situações que constituem o dia-a-dia de uma FC.  

 Em particular, o meu estágio desenrolou-se na Farmácia da Maia (FM), entre janeiro e 

abril de 2015, e o presente relatório visa condensar os conhecimentos que adquiri durante a 

minha integração na realidade profissional, bem como descrever as atividades que desenvolvi 

autonomamente e por indicação da Diretora Técnica (DT) da FM.  
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I - Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio 

1- Organização do espaço físico e funcional da Farmácia 

1.1 A Farmácia da Maia 

A FM foi fundada em 1934, e é dirigida pela atual DT desde 1985. A sua localização foi 

alterada em 1996 (até então situava-se no lado oposto da rua), aquando da criação das novas 

instalações que se mantêm até hoje, tendo sofrido apenas pequenas remodelações. 

Em 2006, todo o trabalho da equipa da FM e da sua DT foi premiado pela Associação 

Nacional de Farmácias (ANF) com o prémio "Intervenção Farmacêutica" respeitante ao 

Programa de Cuidados Farmacêuticos desse mesmo ano. 

 

1.2 Horário de Funcionamento 

A FM encontra-se em funcionamento seis dias por semana, das 8h30m às 22h durante 

os dias úteis e até às 19h aos Sábados. O atendimento é sempre realizado com a totalidade das 

instalações da farmácia à disposição dos utentes, à exceção das noites em que esta está de 

serviço e o atendimento é realizado através de um postigo a partir das 22h. 

 

1.3 Instalações da Farmácia 

1.3.1 Espaço Físico Exterior 

A FM situa-se em Águas Santas, freguesia pertencente ao concelho da Maia, na Rua D. 

Afonso Henriques, nº 3218. Encontra-se localizada numa zona essencialmente habitacional, 

pelo que abrange todas as faixas etárias, embora com prevalência mais significativa para a 

população mais envelhecida. A FM encontra-se enquadrada numa rua com bastante movimento 

de transeuntes e transportes públicos e situa-se nas proximidades do Centro de Saúde de Águas 

Santas. É essencial referir que estão reunidas as condições adequadas de acesso à farmácia para 

pessoas portadoras de deficiência, respeitando o Artigo 10º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 

de agosto [1]. Na fachada da FM, em função dos requisitos contidos no artigo 28º do Decreto-

Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, pode encontrar-se uma placa identificativa da farmácia e do 

respetivo Diretor Técnico, uma cruz verde (iluminada durante a noite), informações referentes 

ao horário de funcionamento e às farmácias de serviço, e ainda a indicação da existência de 

Livro de Reclamações [1]. A FM apresenta uma fachada em boas condições de conservação e 

prima por elaborar montras alusivas às diferentes épocas ou enquadramentos festivos. Nesta 

zona exterior são ainda divulgadas algumas das valências da farmácia, como é o caso da 

Homeopatia e Fitoterapia. 

1.3.2 Espaço Físico Interior 

As instalações da FM cumprem os requisitos incluídos no artigo 29º do Decreto-Lei n.º 

307/2007, de 31 de agosto, e nas Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária 

(FC), uma vez que permitem a garantia da segurança, conservação e preparação adequada dos 

medicamentos, bem como da comodidade e privacidade dos utentes e dos respetivos 
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colaboradores da farmácia [1,2]. No sentido de levar ao cumprimento destes requisitos, a 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED) dita que as 

farmácias devem conter, pelo menos, uma sala de atendimento ao público, um armazém, um 

laboratório e instalações sanitárias. 

  A FM possui, para além destas áreas, outras igualmente essenciais aos serviços que 

presta diariamente aos seus utentes. 

 Zona de Atendimento ao Público: É uma área ampla e atrativa, com aspeto 

profissional e que permite fácil comunicação com o utente. Na entrada existe uma máquina de 

senhas, que indica a ordem de atendimento dos utentes, bem como uma balança. Dispõe ainda 

de seis postos de atendimento localizados em dois balcões perpendiculares, equipados com um 

computador conectado a uma impressora (para a impressão de receitas e faturas), um leitor ótico 

e um terminal de multibanco. Na zona interior do balcão encontram-se expostos alguns 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica, suplementos, vitaminas, produtos homeopáticos 

e veterinários, entre outros, com o objetivo de um mais fácil acesso aos mesmos. Na zona de 

circulação dos utentes encontram-se diversos lineares destinados essencialmente aos produtos 

cosméticos e de higiene corporal, para grávidas e lactentes, de puericultura, ortopedia (meias e 

sapatos) entre outros, cuja prevalência é determinada, entre outros fatores, pela época do ano. 

 Gabinete de Boas Práticas I: Este local encontra-se separado da zona de 

atendimento e permite a prestação de serviços farmacêuticos complementares como são a 

medição da pressão arterial e a determinação de parâmetros bioquímicos como a glicémia 

capilar, o colesterol total, os triglicerídeos e o ácido úrico. Tendo em conta o tipo de atividades 

levadas a cabo neste local, existem sempre luvas, álcool a 70°, algodão hidrófilo, lancetas, tiras 

de teste, contentores próprios para a rejeição de material contaminado e os equipamentos 

necessários para efetuar as determinações referidas. 

 Gabinete de Boas Práticas II: Os profissionais de saúde que dão consultas e 

prestam aconselhamento na FM utilizam este gabinete, que dispõe de uma secretária e uma 

marquesa. Neste espaço realizam-se consultas de nutrição, podologia, psicologia e osteopatia. É 

também neste local que são administradas vacinas ou outros medicamentos injetáveis. 

 Zona de Receção de Encomendas: Constitui o local destinado à conferência 

dos produtos aquando da sua receção na farmácia. É uma área ampla composta por uma bancada 

e um computador de apoio, assim como um leitor ótico, uma impressora e uma fotocopiadora. 

 Laboratório: Destina-se à elaboração de produtos manipulados, à preparação 

extemporânea de suspensões e ao armazenamento de matérias-primas e material de laboratório. 

 Zonas de Armazenamento de Medicamentos e Produtos de Saúde: Na FM 

existem diversos locais de armazenamento de medicamentos e outros produtos de saúde: 

- Bloco de gavetas, organizado de A-Z, destina-se ao armazenamento de medicamentos de 

marca e cuja forma farmacêutica e/ou forma de cartonagem não exija cuidados especiais. 

- Bloco de gavetas reservado ao armazenamento de medicamentos genéricos. 

- Armário para armazenamento de medicamentos genéricos de elevada rotação. 
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- “Rombic”, armário deslizante que se encontra dividido em diferentes áreas e que permite 

armazenar uma porção significativa do stock passivo da farmácia. 

Todos estes locais apresentam condições adequadas de humidade e temperatura, que são 

controladas por um termohigrómetro. 

 Escritório da Diretora Técnica e Biblioteca: Local onde a Diretora Técnica 

exerce funções relativas à gestão, organização e administração da farmácia. A FM dispõe da 

bibliografia indicada no Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, nomeadamente o Prontuário 

Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa e o Formulário Galénico Português, entre outras fontes 

disponíveis. Para além das publicações que se encontram disponíveis na biblioteca da farmácia, 

está à disposição um vasto conjunto de sistemas e estruturas de apoio, dos quais são exemplos o 

Centro de Informação sobre Medicamentos da ANF (CEDIME), o Centro de Informação do 

Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos (CIM), o Centro de Informação Anti-Venenos do 

INEM (CIAV), entre outros 

Nos Anexos 1 a 7 estão presentes os vários espaços físicos da FM, desde o exterior ao 

interior. 

 

2. Recursos Humanos 

No que toca ao enquadramento legal dos recursos humanos, o DL nº 307/2007, de 31 de 

agosto, estabelece que as farmácias devem dispor de pelo menos dois farmacêuticos, sendo que 

um deles assume o cargo de DT, podendo ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro 

pessoal devidamente habilitado [1]. A FM dispõe da seguinte equipa: três farmacêuticos, 

incluindo a DT, quatro técnicos de farmácia e uma auxiliar de limpeza. Apenas com a 

intervenção de todos estes profissionais é possível o correto funcionamento do espaço, através 

da aliança das suas qualidades e trabalho conjunto, essencial para uma prestação de serviço 

satisfatória e relacionamento salutar com os utentes. 

A equipa que encontrei na FM é jovem, empenhada e dinâmica, o que facilitou de 

sobremaneira a minha entrada na mesma, construindo uma boa relação de trabalho desde a 

primeira hora. 

 

3. Classificação e Distinção dos Medicamentos e Outros Produtos 

Existentes na Farmácia e Quadro Legal Aplicável 

As Farmácias podem dispensar diversos produtos, os quais se encontram enumerados 

no Artigo 33º do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, sendo-lhes atribuídas designações e 

enquadramentos legais específicos, explicitados no Anexo 8 [1]. É de salientar a importância do 

cumprimento destes requisitos, contribuindo para uma correta dispensa do medicamento e 

respetivo aconselhamento. 

Durante o meu período de estágio na FM, quer durante a receção e armazenamento de 

encomendas quer durante o próprio atendimento ao público, estabeleci contacto com uma 

grande variedade de medicamentos e outros produtos de saúde, ficando a conhecer a vasta gama 
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de especialidades que podem ser encontradas numa farmácia. Entendo que este é um 

conhecimento fulcral para o correto desempenho da profissão farmacêutica, pelo que deve ser 

uma competência sempre atualizada, com o objetivo máximo de dar resposta a um mercado em 

crescimento contínuo e, principalmente, ao utente. 

 

 3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Não Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM) 

O Estatuto do Medicamento, correspondente ao Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de 

agosto, define o medicamento como “toda a substância ou associação de substâncias 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres 

humanos ou dos seus sintomas que possa ser utilizada (…) com vista a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas” [3]. Dentro desta classe, podem encontrar-se medicamentos 

sujeitos e não sujeitos a receita médica. Os primeiros são, segundo o documento citado acima, 

todos os que constituam “um risco para a saúde do doente, direta ou indirectamente” quando: 

são “usados para o fim a que se destinam, caso sejam usados sem vigilância médica”, são 

“usados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam”, “contêm substâncias ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja necessário aprofundar” ou são “destinados a ser administrados por via 

parentérica” [1]. Todos os medicamentos que não obedeçam a nenhuma das condições 

mencionadas não requerem receita médica para serem adquiridos, o que deve implicar uma 

atenção redobrada por parte do farmacêutico no ato da sua dispensa, de forma a detetar casos de 

uso abusivo de fármacos ou de automedicação, evitando situações indesejáveis. Salvo exceções 

pontuais previstas na legislação, os MNSRM não são comparticipados pelas entidades de saúde, 

pelo que o seu preço de venda ao público (PVP) é definido pelas farmácias. 

 

3.2 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) 

A procura deste tipo de produtos por ambos os sexos é considerável, quer em casos de 

patologias dermatológicas quer por questões estéticas. A FM apresenta diversas marcas à 

disposição dos seus utentes, como é o caso da Galenic®, Avène®, Eucerin® e Klorane®. É ao 

farmacêutico que cabe a integração do conhecimento e informação necessários à prestação do 

melhor aconselhamento possível aos utentes, sendo capaz de reconhecer situações em que este 

tipo de produto não seja suficiente e em que seja necessário o emprego de outros cuidados ou a 

recomendação de uma ida ao médico. No sentido de melhorar o conhecimento dos seus 

colaboradores, a FM promove formações internas com as diferentes marcas supracitadas, sendo 

que durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir a uma conduzida por uma 

representante da Avène. 

  

3.3 Preparações Oficinais e Magistrais 

Em primeira instância, é conveniente definir, segundo o Decreto-Lei nº 95/2004 de 22 

de abril, o conceito de medicamento manipulado como “qualquer preparação oficinal ou 
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formulação magistral que seja preparado e dispensado na FC ou hospitalar, sob a 

responsabilidade de um farmacêutico” [4]. De forma mais particular, a distinção entre fórmula 

magistral e preparado oficinal está presente no Decreto-Lei nº 176/2006 de 30 de agosto [3]. 

Assim, uma fórmula magistral constitui qualquer medicamento preparado numa farmácia de 

oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, segundo uma prescrição médica e que se destina a 

um doente determinado. Por outro lado, um preparado oficinal é qualquer medicamento 

preparado segundo as indicações compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário oficial, 

numa farmácia de oficina ou em serviços farmacêuticos hospitalares. 

 

 3.4 Medicamentos Homeopáticos e Produtos Farmacêuticos Homeopáticos 

A Homeopatia é uma área em franca expansão, pelo que é essencial uma boa formação 

nesta área, de forma a aconselhar corretamente os utentes que procurem estes produtos, que 

podem afigurar-se como uma boa alternativa para os grupos de risco na toma de medicamentos 

tradicionais, como é o caso de grávidas, crianças e idosos. A FM disponibiliza uma gama vasta 

e aposta fortemente nestes produtos. 

 

3.5 Produtos Dietéticos e de Alimentação Especial 

Dentro da classe dos produtos de alimentação especial podem encontrar-se três grupos 

distintos: os produtos de nutrição clínica, que visam o aporte de micro e macronutrientes de 

forma a satisfazer as necessidades nutricionais de cada doente, os produtos de nutrição entérica, 

que englobam todas as formas de alimentação artificial administradas através do tubo digestivo 

e os produtos de nutrição parentérica, em que a administração dos nutrientes tem de ser feita por 

via endovenosa, por impossibilidade de nutrição através do tubo digestivo. Neste âmbito, a FM 

apresenta ao dispor dos seus utentes, a título de exemplo, alimentos alimentos isentos de glúten, 

lactose e fenilalanina, entre outros. 

 

 3.6 Produtos Fitoterapêuticos 

O conceito erradamente enraizado na população de que os produtos naturais nas suas 

variadas formas – chás/infusões, cápsulas e comprimidos – não estão associados à ocorrência de 

efeitos adversos leva a que estes produtos sejam procurados, essencialmente em casos de 

problemas de saúde ligeiros e de utentes com intenção de perder peso ou de complementar um 

regime terapêutico que já venha a cumprir. Nestas situações, procurei sempre explicar aos 

utentes que estes produtos não são inócuos, podendo estar associados a eventuais interacções 

com outros fármacos e a efeitos secundários inerentes à sua toma. O anexo 9 ilustra a área de 

produtos fitoterapêuticos. 

 

3.7 Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário têm um regime jurídico particular, o qual se 

encontra estabelecido no Decreto-Lei nº 184/97 de 26 de julho [5], e que define que os 

medicamentos de uso veterinário são em tudo semelhantes aos medicamentos de uso humano, 
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embora se destinem exclusivamente ao uso animal, sendo obrigatória a inscrição “Uso 

veterinário” em todas as embalagens [5]. O DL supracitado define ainda a obrigação das 

farmácias de separar fisicamente estes produtos dos de uso humano [5], pelo que a FM 

apresenta um linear exclusivamente destinado aos medicamentos e outros produtos de uso 

veterinário, sendo que os mais procurados são os antiparasitários internos e externos, e 

anticoncecionais, essencialmente para animais domésticos de pequeno porte, devido ao meio 

urbano em que a farmácia se localiza. Tal como acontece com os medicamentos de uso humano, 

em alguns casos a dispensa só pode ser efetuada mediante apresentação de receita médica, 

contudo, os medicamentos veterinários estão isentos de comparticipações. 

A nível pessoal, senti que não tinha a devida formação nesta área para proceder a um 

aconselhamento tão completo quanto gostaria, pelo que considero essencial que o programa 

curricular de Ciências Farmacêuticas prepare os futuros farmacêuticos para a área veterinária. 

 

3.8 Dispositivos Médicos 

A FM disponibiliza aos seus utentes produtos variados como material de penso, artigos 

com aplicação em ortopedia, meias de compressão, entre outros. Uma vez que esta é uma área 

em constante evolução, é importante que os colaboradores da farmácia se encontrem informados 

sobre as diferentes opções disponíveis no mercado, dentro de cada tipo de artigo. 

 

3.9 Produtos de Puericultura 

A puericultura é definida como um acompanhamento do desenvolvimento infantil, nas 

várias etapas do seu crescimento, englobando produtos que facilitam o sono, a higiene e a 

alimentação das crianças. A FM apresenta uma vasta gama de produtos que concernem esta 

categoria, como biberões, tetinas e chupetas das mais variadas formas e marcas, que permitem 

aos futuros pais escolher os produtos ideais, acompanhados de um aconselhamento adequado 

por parte dos profissionais de saúde. 

 

4. Gestão de Stocks 

Primordialmente, a FC afigura-se como um local de prestação de serviços de saúde à 

população, no entanto, é essencial para o seu funcionamento e projetos de melhoria contínua 

que obtenha lucro. Assim, é fulcral que a gestão de stocks acautele um equilíbrio entre as 

necessidades dos utentes da FC e a componente económica. Isto é, se, por um lado, a farmácia 

deve garantir que coloca à disposição dos seus utentes uma gama alargada de produtos, de 

forma a satisfazer as suas necessidades, por outro, tem de atentar às quantidades de produtos 

existentes em stock. Uma gestão errada de stocks pode conduzir a duas situações: 

- Stocks demasiado pequenos, que podem levar a casos de rotura e, consequentemente, 

insatisfação por parte dos utentes; 

- Stocks demasiado grandes, em que existe o risco de os produtos ultrapassarem o prazo 

de validade ou sofrerem aumento de preço, que conduz a perdas não recuperáveis para a FC. 
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4.1 Sistema Informático 

O recurso a um sistema informático permite simplificar, automatizar e facilitar tarefas 

relacionadas com administração, gestão financeira, processamento de encomendas e todo o 

acompanhamento das vendas numa FC. Ainda, otimiza o tempo do farmacêutico, permitindo 

um serviço sistematizado, rápido e eficaz, garantindo uma maior disponibilidade para o 

aconselhamento ao utente e diminuindo a margem de erro. De facto, torna-se importante 

ressalvar a utilidade do Sifarma 2000® (sistema informático implementado pela FM) no âmbito 

do atendimento, pois permite o acesso a diversas informações sobre os produtos (posologia, 

indicações terapêuticas, contra-indicações e efeitos adversos) e os utentes, desde que tenham 

ficha criada (dados biográficos, historial de compras na farmácia, registo de cedência de 

psicotrópicos e regularização vendas suspensas e a crédito). No que toca à gestão de stocks, esta 

ferramenta constitui uma mais-valia, uma vez que os altera automaticamente sempre que haja 

venda ou aquisição de um determinado produto. 

Para cada utilizador deste sistema existe um código de acesso que permite a entrada no 

menu geral, no entanto, nem todas as funções nele presentes podem ser acedidas por todos os 

utilizadores. O servidor é o principal terminal da farmácia, sendo que regista todos os 

movimentos efetuados, faz as seguranças e recebe as atualizações por parte da “Glintt”. 

 

 4.2 Fornecedores 

A escolha dos fornecedores com que a farmácia vai trabalhar deve ser realizada de 

acordo com critérios rigorosos, que permitam uma resposta atempada na procura e aquisição de 

existências. A definição de critérios como facilidade de entrega, rotatividade do produto, espaço 

de armazenamento, a gestão da farmácia e os descontos financeiros são imprescindíveis.  

A FM trabalha com dois tipos de fornecedores, os Distribuidores Grossistas (DG) e os 

Laboratórios. O que distingue essencialmente estas encomendas é que as colocadas aos DG são 

geralmente mais pequenas e englobam uma grande diversidade de produtos, de forma a 

colmatar as necessidades que surgem na farmácia ao longo do dia. Por outro lado, as 

encomendas aos Laboratórios permitem a aquisição de quantidades avultadas de um mesmo 

produto, podendo estar associadas a vantagens económicas como descontos e bónus.  

Os fornecedores preferenciais da FM são os DG – OCP e Cooprofar, sendo que se 

efetuam ocasionalmente encomendas a vários Laboratórios. 

 

4.3 Critérios de Aquisição 

É fulcral para a gestão de stocks da FC o estabelecimento de critérios para a aquisição 

de produtos, uma vez que são estes que definem a sua variedade e dimensão. A qualidade dos 

serviços prestados pela FC bem como a sua rentabilidade são, consequentemente, dependentes 

destes critérios, que devem ser definidos com o máximo rigor, como indicado no Anexo 10. 
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 4.4 Definição de Ponto de Encomenda 

Para cada produto existente numa farmácia é importante definir stocks mínimo e 

máximo para que se torne simples a verificação da necessidade de encomenda de um dado 

produto, evitando casos de rotura ou de aquisição excessiva do mesmo. Este estudo de definição 

de stocks pode ser realizado a partir da ficha dos artigos, criada no sistema informático Sifarma 

2000®, a partir da qual se podem retirar informações relativas à rotatividade de cada produto, 

como o historial de compras e vendas. 

Ao longo do meu estágio na FM acompanhei situações de alteração de stock mínimo 

e/ou máximo de determinados produtos, os quais variam essencialmente em função da altura do 

ano, da procura dos utentes e, em alguns casos, da sua retirada do mercado ou de períodos em 

que se encontrem esgotados nos respetivos Laboratórios. 

 

5. Encomendas e Aprovisionamento 

Enquanto estagiário da FM participei ativamente no tratamento de encomendas, no que 

toca à sua receção e verificação, armazenamento dos produtos, controlo dos prazos de validade, 

entre outras tarefas necessárias. No seu conjunto, estas atividades permitiram-me estabelecer 

contacto com os fornecedores e faturação, mas também a familiarização com o leque de 

produtos disponíveis na farmácia e a sua respetiva localização. 

 

5.1 Realização de Encomendas 

O Sifarma 2000® possibilita a realização de diferentes tipos de encomendas: Diária, 

Instantânea (manual) e Direta. 

Encomendas Diárias: Na FM são feitas aos DG duas vezes por dia, uma ao final da 

manhã e outra ao final da tarde, de forma a que a farmácia possa satisfazer as suas necessidades, 

à medida que estas vão surgindo ao longo do dia, evitando acumular stocks. Neste processo, o 

sistema informático Sifarma 2000® assume um papel de relevo, uma vez que gera 

automaticamente propostas de encomenda em função do stock mínimo definido para cada 

produto. Após a geração da encomenda, esta é validada por um colaborador da FM, com base 

nos critérios de aquisição definidos, sendo enviada via modem para o fornecedor pretendido, 

evitando deste modo erros de comunicação com o recetor da encomenda. Este tipo de 

encomenda diz respeito a produtos com uma rotação elevada e que obedecem a um padrão 

regular, revelando-se vantajoso uma vez que o sistema operativo sugere automaticamente os 

produtos a encomendar, economizando tempo aos colaboradores da FC. 

Encomendas Instantâneas: São encomendas bastante mais reduzidas do que as 

anteriores, usualmente colocadas quando um dado produto solicitado pelo utente não se 

encontra disponível durante o atendimento. Deste modo, de forma a dar uma resposta célere ao 

pedido do utente, qualquer colaborador da FM está apto e tem autorização para adquirir o 

produto em causa junto do fornecedor. Nestes casos, o utente é informado do PVP bem como da 
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data e hora prevista para entrega do mesmo. Frequentemente, estas encomendas são agrupadas 

com as diárias, pelo que os produtos são entregues simultaneamente. 

Encomendas Diretas: São efetuadas diretamente aos Laboratórios, estando associadas 

a uma Nota de Encomenda (modelo do próprio fornecedor), ficando os originais arquivados na 

farmácia. As encomendas diretas estão associadas a uma baixa diversidade de produtos, embora 

em quantidade bastante superior à das encomendas diárias, tendo como finalidade o reforço dos 

stocks da farmácia com base em previsões a médio/longo prazo da sua rotatividade. 

 

5.2 Receção e Verificação de Encomendas 

Na FM a entrega das encomendas é feita pela entrada principal da farmácia. Os 

produtos são transportados em banheiras identificativas do fornecedor em questão (produtos de 

frio são colocados em banheiras térmicas) ou em caixas de cartão, conforme o tipo de 

encomenda, sendo transportadas até à zona de receção de encomendas. 

Cada banheira deve estar identificada pelos documentos descritos no Anexo 11, entre os 

quais se encontra um papel identificativo com o destinatário da encomenda. Uma vez 

confirmado que a encomenda se dirige à farmácia correta, deve verificar-se com a maior 

brevidade possível se existem produtos que exijam acondicionamento especial, como é o caso 

dos que exigem conservação no frio, devendo, em caso positivo, proceder-se rapidamente à sua 

receção e armazenamento no frigorífico, garantindo a manutenção da corrente de frio.  

Após esta verificação inicial e na presença do original da fatura (Anexo 12) (caso não 

acompanhe a encomenda deve solicitar-se o seu envio ao fornecedor), os medicamentos e/ou 

produtos de saúde são colocados na bancada de receção, com o nome virado para cima, 

alinhados e não sobrepostos com a finalidade de se manterem sempre visíveis.  

Uma vez que o sistema informático regista todas as encomendas efetuadas ainda em 

aberto, os produtos são inseridos no sistema (por leitura ótica dos códigos de barras ou 

manualmente sempre que tal não seja possível), sendo possível confirmar se a quantidade de 

produto rececionada corresponde à encomendada. Durante o registo dos produtos no sistema 

informático é importante que se confira o prazo de validade, o PVP e o estado das embalagens 

e/ou cartonagens. Quando dá entrada um produto novo na farmácia, é criada uma nova ficha de 

produto onde se estabelecem parâmetros como stocks mínimo e máximo, fornecedor 

preferencial, necessidade ou não de impressão de etiqueta, Imposto de Valor Acrescentado 

(IVA) e PVP. No final da leitura ótica de todos os produtos constantes da encomenda, é 

necessário que se proceda a uma comparação entre o que foi faturado pelo fornecedor e o que 

deu entrada na farmácia, existindo diversas situações (descritas no Anexo 13), que podem 

conduzir a que não exista concordância entre estes pontos. Todas as não conformidades que 

sejam detetadas durante o processo de receção de uma encomenda devem ser registadas em 

ficha própria e anexadas ao duplicado da fatura correspondente. Caso todas as informações 

estejam de acordo, a receção da encomenda pode ser finalizada, imprimindo-se o documento de 

Entrega de Encomenda gerado pelo sistema, que é seguidamente assinado e agrafado às faturas 

para arquivo. No final de cada mês, cada fornecedor envia à farmácia um resumo da totalidade 
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das faturas, conferido com base nas faturas diárias arquivadas, e a partir do qual se procede à 

liquidação da quantia de acordo com as condições estabelecidas pelo fornecedor.  

Se a encomenda contiver medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes, estes devem 

ser acompanhados de uma guia de requisição que deve ser carimbada pela DT e cujo duplicado 

é enviado ao fornecedor como comprovativo da sua receção (Anexo 14). O original deverá ser 

arquivado e mantido na farmácia durante um período mínimo de três anos [6]. 

Após o fecho da receção da encomenda, deve verificar-se se existem produtos em falta e 

o motivo para tal. No caso de um produto se encontrar esgotado num fornecedor específico, 

deve ser transferido para outro, no entanto, em caso de retirada do mercado há necessidade de o 

tornar inativo no sistema informático, redefinindo-se o stock mínimo para 0 de modo a não ser 

integrado nas encomendas automáticas futuras. 

 

5.3 Marcação de Preços 

O Decreto-Lei nº 25/2011, de 16 de junho estabelece a obrigatoriedade de indicação do 

PVP na rotulagem dos medicamentos [7].  Desta forma, o PVP impresso, etiquetado ou 

carimbado deve constar de todos os produtos disponíveis na farmácia. Os MSRM e alguns 

MNSRM possuem, no seu acondicionamento primário ou secundário, a indicação do PVP 

imposto por lei, que poderá sofrer alterações ao longo do tempo [7]. No que toca aos produtos 

de venda livre, uma vez que não existe um custo pré-definido, cada farmácia estabelece, de 

acordo com os seus objetivos comerciais, o PVP que pretende praticar. Usualmente, este preço é 

calculado a partir do preço de aquisição do produto em causa, da taxa de IVA a que se encontra 

sujeito e da margem de lucro que a farmácia pretende. No caso de ser necessária a alteração do 

PVP de algum produto, é imprescindível remarcar todas as embalagens que se encontrem em 

stock com etiquetas que contenham os respetivos códigos de barras, PVP e IVA aplicado. As 

etiquetas não devem ser colocadas por cima de informações relevantes como o prazo de 

validade ou a composição dos medicamentos/produtos de saúde, devendo existir também a 

preocupação de preservar a estética da cartonagem. 

 

5.4 Armazenamento e Exposição de Produtos 

Um correto armazenamento dos produtos existentes na farmácia é fundamental para que 

os seus colaboradores percam o menor tempo possível na sua busca, podendo concentrar a sua 

total atenção no utente.  

De um modo geral, os produtos de saúde devem ser armazenados em local fresco, seco 

e arejado, à exceção dos produtos termolábeis, como é o caso de alguns colírios e insulinas, que 

devem ser guardados em frigorífico cuja temperatura se situe entre os 2°C e o 8°C. É 

conveniente fazer ainda uma chamada de atenção particular para os produtos de uso veterinário 

(ver ponto 3.7), bem como para os agentes psicotrópicos e estupefacientes, os quais devem ser 

armazenados em local com acesso restrito. 
 

5.5 Controlo de Prazos de Validade 
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A FM segue a máxima “First expired, first out” (FEFO), pelo que os produtos com 

prazos de validade mais curtos são os de mais fácil acesso, garantindo que são escoados 

primeiro. É essencial que as validades dos produtos sejam verificadas não só aquando da sua 

receção, de forma a poderem ser organizados segundo o princípio acima referido, mas também 

no momento da venda, garantindo-se deste modo que o utente não adquire um produto fora da 

validade. 

Na FM, o controlo dos prazos de validade é auxiliado pelo Sifarma 2000®, que permite 

a impressão mensal de uma listagem (Anexo 15) com todas as existências cuja validade termine 

nos quatro meses seguintes. Para que esta lista seja o mais correta possível, é fundamental a 

atualização dos prazos de validade em todas as receções de encomendas. 

Os prazos para a devolução de medicamentos/produtos de saúde aos distribuidores 

grossistas cujo motivo seja o prazo de validade variam de acordo com o medicamento/produto 

em causa. Nestes casos é elaborada uma Nota de Devolução (ND) impressa em triplicado 

(Anexo 16), sendo que o original e duplicado são enviados para o fornecedor, enquanto o 

triplicado é arquivado na farmácia.  

Enquanto estagiário da FM fui co-responsável pela conferência dos prazos de validade 

dos produtos da farmácia no mês de março. 

 

5.6 Reclamações e Devoluções de Produtos 

São numerosos os casos de não conformidades que podem ser identificados durante a 

receção de uma encomenda, que dão origem a reclamações e, consequentemente, devoluções de 

produtos. Como referido no ponto anterior, todas as devoluções devem ser acompanhadas por 

uma ND onde devem constar dados referentes à fatura (número identificativo) e aos produtos 

em causa (nome, código e quantidade a devolver). Uma ressalva particular deve ser feita, no 

caso de os produtos a devolver serem psicotrópicos e estupefacientes, pois é necessária a 

emissão de uma ND à parte.  

Posteriormente, se a devolução for aceite, o fornecedor emite uma Nota de Crédito 

(Anexo 17) ou procede à troca dos produtos. Caso esta não seja aceite, o fornecedor deve 

justificar a reprovação e enviar os produtos novamente para a farmácia, que procederá à sua 

“quebra”. 

 

5.7 Matérias-primas e Reagentes  

As matérias-primas e os reagentes devem ser adquiridos a fornecedores devidamente 

autorizados pelo INFARMED, devendo ser entregues na farmácia acompanhados por um 

boletim de análise. Estes produtos são armazenados no laboratório, onde são mantidas as 

condições ótimas para a sua correta conservação. 

 

6. Dispensa de Medicamentos 

O Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos confere legitimação profissional aos 

farmacêuticos na dispensa de medicamentos, definindo consequentemente as suas obrigações 
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enquanto prestadores exclusivos deste serviço clínico. É essencial para o bom desempenho da 

profissão que o farmacêutico proceda a uma dispensa ativa dos medicamentos/produtos 

existentes na farmácia, não se limitando à sua simples dispensa. É parte integrante das funções 

farmacêuticas a veiculação da informação necessária para um uso correto, seguro e eficaz dos 

medicamentos, o que contribui em larga escala para a promoção da adesão à terapêutica e do 

uso racional do medicamento. 

É importante que o atendimento ao utente assente nos quatro pilares da comunicação, 

isto é, o acolhimento, a recolha de informação, a intervenção e a despedida. É neste contexto 

que o farmacêutico deve ter a capacidade de escutar o utente com uma postura adequada, 

revelando atenção e profissionalismo, de forma a poder dar uma resposta assertiva, simples, 

objectiva e que vá de encontro à informação de que este necessita. É ainda importante ressalvar 

a necessidade de adequação da linguagem a cada utente, tendo em consideração a sua idade, 

meio sócio-profissional e região onde vive, bem como a mais-valia de evitar o recurso a termos 

científicos, que exercem função de barreira à comunicação. 

Deste modo, idealmente, no final do atendimento o utente deve entender os objetivos da 

medicação que faz e de que forma esta pode conduzir a uma melhoria do seu estado de saúde, 

mas também quais os possíveis efeitos secundários que podem advir da sua toma e quais as 

medidas que pode tomar para minimizar o seu impacto. É assim fulcral que o farmacêutico 

aborde sempre o esquema posológico, o modo de administração, a duração do tratamento, 

eventuais medidas não-farmacológicas adjuvantes e eventuais condições especiais de utilização 

e/ou conservação dos medicamentos, garantindo que o utente apreende toda a informação, que 

deve ser complementada sempre que necessário com informação escrita. 

 

6.1 Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

  6.1.1 Receção e Validação da Prescrição Médica 

Designa-se por receita médica o documento através do qual são prescritos um ou mais 

medicamentos determinados por um médico ou, nos casos previstos em legislação especial, por 

um médico dentista ou odontologista. 

 Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto, as receitas médicas podem ser 

divididas em quatro classes distintas: receitas médicas renováveis, não renováveis, especiais e 

restritas [3].  

 Receitas médicas renováveis: Destinam-se à prescrição de medicamentos indicados 

em determinadas doenças ou tratamentos prolongados, podendo estes ser adquiridos mais do 

que uma vez sem necessidade de nova prescrição. São válidas durante seis meses e constituídas 

por três vias. 

 Receitas médicas não renováveis: Destinam-se à prescrição de medicamentos 

utilizados em terapêuticas de curta duração, apresentando uma validade de 30 dias após a data 

de emissão. 
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 Receitas médicas especiais: Destinam-se à prescrição de produtos estupefacientes ou 

psicotrópicos ou de qualquer outro fármaco que apresente risco elevado de toxicodependência 

ou uso ilegal.  

 Receitas médicas restritas: Destinam-se à prescrição de medicamentos de uso 

exclusivo hospitalar, para o tratamento de patologias cujo diagnóstico seja efetuado em meio 

hospitalar ou por meio de diagnóstico adequado, ou à dispensa de medicamentos em regime de 

ambulatório que sejam suscetíveis de causarem efeitos adversos graves e que exijam uma 

vigilância especial durante o tratamento. 

 Em 2011 (Portaria 198 de 13 de maio) a prescrição informatizada passou a ser 

obrigatória, conduzindo a uma redução significativa dos erros de dispensa associados à má 

interpretação da caligrafia, à ausência de dados respeitantes à forma farmacêutica, à dosagem ou 

ao tamanho da embalagem [8]. Apenas se excetuam a esta obrigatoriedade as seguintes 

situações: prescrição no domicílio, falência do sistema eletrónico, profissionais com um volume 

de prescrição mensal igual ou inferior a cinquenta receitas e outras situações, como inaptidão 

comprovada, precedida de registo e confirmação na respetiva ordem profissional, casos em que 

as receitas manuais devem ser acompanhadas pela palavra exceção e a respetiva alínea [8]. Na 

mesma Portaria foi estabelecido que, no máximo, apenas podem ser prescritos quatro 

medicamentos e duas embalagens de cada medicamento por receita, exceptuando os 

medicamentos unitários, para os quais podem ser prescritas 4 unidades [8]. 

Posteriormente, o Decreto-Lei nº 137-A/2012, de 8 de março estabeleceu que “a 

prescrição de medicamentos deve incluir obrigatoriamente a Denominação Comum 

Internacional (DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a 

posologia” [9], conferindo ao utente uma maior autonomia no que toca à escolha entre os 

medicamentos de um mesmo grupo homogéneo, sendo estes genéricos ou de marca. A FC deve 

ter disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem, dentro dos que correspondem aos cinco preços mais baixos de cada 

grupo homogéneo. A FC deve dispensar o medicamento de menor preço de entre os referidos no 

número anterior, salvo se for outra a opção do utente. No entanto, existem exceções a este 

modelo de prescrição, em que o fármaco é definido pela marca ou titular de Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM). Estes casos podem dar-se quando, para uma dada substância 

ativa ainda não existam medicamentos comparticipados ou em caso de aplicação de exceções ao 

direito de opção, descritas no Anexo 18 [9]. 

 O processo de validação de receitas médicas é um ato que requer experiência, 

conhecimentos técnico-científicos atualizados e espírito crítico, visando a qualidade do serviço, 

a segurança e efetividade da terapêutica (Anexo 19) [8]. 

Assim, após a devida avaliação, se uma receita apresentar alguma não conformidade 

deve ser devolvida ao utente, com a devida explicação, para que possa ser corrigida pelo médico 

prescritor. Caso seja validada, procede-se à venda no sistema informático, imprimindo-se os 

dados referentes à receita no seu verso. Posteriormente, a receita deve ser carimbada, datada e 
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assinada no verso pelo farmacêutico, assim como pelo utente, como forma de confirmação da 

receção dos medicamentos declarados. 

 

  6.1.2 Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os psicotrópicos e estupefacientes constituem uma classe de medicamentos sujeita a 

controlo especial, uma vez que possuem atividade farmacológica a nível central, passível de 

causar tolerância, dependência física e psicológica. Uma vez que estes fármacos se encontram 

frequentemente associados a atividades ilícitas, é fundamental que sejam altamente controlados 

e utilizados apenas de acordo com indicações médicas. Deste modo, estes medicamentos estão 

sujeitos à legislação presente no Decreto-Lei n.º 18/2009, de 11 de maio [10]. 

 

  6.1.2.1 Aquisição, Armazenamento e Dispensa 

A encomenda de psicotrópicos e estupefacientes distingue-se das restantes pois 

apresenta um requisito adicional: o envio de uma requisição de substâncias psicotrópicas 

juntamente com a fatura (Anexo 20). Por motivos de segurança, estes medicamentos devem ser 

armazenados imediatamente após a sua receção e, na FM, são acondicionados separadamente 

dos restantes num armário fechado. 

Estes fármacos são prescritos isoladamente, em receitas com validade de 30 dias e 

apenas podem ser dispensados a utentes com idade igual ou superior a dezoito anos. No 

momento da dispensa, o farmacêutico deve registar a identificação do titular da receita e do 

adquirente: nome, número do bilhete de identidade, morada e idade, parâmetros de registo 

obrigatório no sistema informático. O conjunto destas informações é, seguidamente, impresso 

juntamente com a fatura e anexado à fotocópia da receita, devendo ser guardado na farmácia por 

um período nunca inferior a três anos. 

 

  6.1.2.2 Controlo 

O INFARMED é a entidade responsável pelo controlo e fiscalização do movimento de 

estupefacientes e psicotrópicos a nível nacional. 

Por seu lado, as farmácias devem fazer o envio trimestral dos registos informáticos 

respeitantes às entradas e saídas destes fármacos (que devem estar assinados e carimbados) e o 

envio mensal dos duplicados das receitas. O registo informático de cada ano é encerrado no dia 

31 de dezembro, tendo de ser enviado até dia 31 de janeiro do ano seguinte ao INFARMED. 

 

  6.1.3 Regimes de Comparticipação 

Na sua maioria, os medicamentos existentes nas FC são comparticipados, variando o 

grau de comparticipação em função da entidade comparticipante e do medicamento em questão. 

Para que um medicamento seja comparticipado é necessário que, no ato da dispensa, o 

utente se faça acompanhar de uma prescrição médica devidamente preenchida e válida, onde 

deve sempre constar o organismo responsável pela comparticipação. O farmacêutico deve 

confirmar esta informação através da apresentação do cartão de beneficiário por parte do utente, 
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de forma a introduzir o código correspondente ao organismo correto, no sistema informático, 

durante o processamento da receita. 

O Estado baseia o seu regime de comparticipação de medicamentos no DL nº 106-

A/2010, de 1 de outubro (procedente de alterações ao DL nº 48-A/2010, de 13 de maio) e 

aprova o sistema de comparticipação de medicamentos através de um Regime Geral e de um 

Regime Especial [11]. 

O Regime Geral abrange todos os utentes do SNS protuguês e permite a comparticipação de 

uma percentagem específica do preço dos medicamentos, de acordo com quatro escalões de 

comparticipação (A, B, C e D, que comparticipam, respetivamente, 90%, 69%, 37% e 15% do 

PVP do medicamento), a qual é feita sobre o preço de referência, cujo valor é atualizado numa 

base trimestral [12]. No caso do Regime Especial, existe um acréscimo de comparticipação de 

5% para o escalão A e de 15% para os restantes escalões, nos medicamentos cujo PVP é igual 

ou inferior ao preço de referência. Este tipo de comparticipação é aplicado a pensionistas cujo 

rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no 

ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, sendo a sua 

aplicação facilmente identificável pela presença da letra “R” ou da vinheta verde na prescrição. 

[43, 45]  

As classes farmacoterapêuticas pertencentes a cada escalão são definidas pela Portaria 

nº 924-A/2010, de 17 de setembro [13]. 

Certas patologias, como lúpus, Alzheimer, infertilidade, e Diabetes mellitus, 

discriminadas no Decreto-Lei nº106-A/2010, de 1 de outubro, beneficiam de legislação 

específica que define comparticipações especiais para os fármacos necessários ao seu 

tratamento [15]. Para tal, na receita, deve vir indicado o Despacho, Portaria ou Decreto-Lei a 

que estão sujeitos. No caso particular da diabetes, o seu regime de comparticipação está 

legislado na Portaria nº 364/2010 de 23 de junho, a qual determina a comparticipação integral 

do custo das agulhas, seringas e lancetas e de 85% do custo das tiras para determinação da 

glicemia capilar [16].  

Além do Serviço Nacional de Saúde (SNS), existem utentes que são beneficiários de 

outros subsistemas de saúde como a Medis®, o SAMS, a Sãvida. Estas entidades devem constar 

da receita médica, para que seja seleccionado o sistema de comparticipação correto no sistema 

informático. O cartão de beneficiário do utente deve ser fotocopiado e anexado à receita. 

 

6.2 Medicamentos Genéricos e Preços de Referência 

O preço de referência constitui o valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado, 

para o conjunto de medicamentos incluídos em cada um dos grupos homogéneos, em função do 

regime e escalão de comparticipação aplicável [17], sendo calculado com base na média dos 5 

PVPs mais baixos praticados no mercado [12]. 
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 6.3 Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

O Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto define que os MNSRM não são 

comparticipados, com exceção de casos pontuais previstos legalmente [3]. A ausência de 

necessidade de apresentação de receita médica na aquisição destes fármacos leva a que estejam 

fortemente associados à automedicação por parte dos utentes, sobretudo em casos de problemas 

de saúde ligeiros. 

 

6.4 Avaliação e Aconselhamento Farmacêutico 

O farmacêutico exerce um papel fundamental que transcende largamente o simples ato 

da dispensa de medicamentos. Sendo o último profissional de saúde a contactar com os utentes 

previamente à toma da medicação, é essencial que esclareça todas as dúvidas que possam surgir, 

recorrendo a linguagem simples e clara, sempre adaptada ao utente a que se dirige. Deve ainda 

assegurar-se que o utente está informado e esclarecido acerca dos medicamentos dispensados, 

nomeadamente no que toca à posologia e cuidados especiais a ter. Em caso de dúvida sobre 

eventuais anomalias no que diz respeito ao regime terapêutico do utente (nomeadamente caso 

haja dispensa simultânea de vários fármacos), relativamente à forma farmacêutica do 

medicamento, via de administração ou duração da terapêutica, o farmacêutico deve contactar o 

médico prescritor e esclarecer alguma eventual irregularidade na receita. 

 A ação do farmacêutico reveste-se ainda de maior importância caso o utente esteja 

sujeito a uma terapêutica de longa duração, uma vez que é necessário alertar para a necessidade 

de adesão à mesma, de forma a evitar possíveis consequências negativas para a saúde, 

resultantes do abandono da terapia. Não obstante, é muito importante que o utente seja 

informado acerca de eventuais efeitos secundários associados ao regime terapêutico, de forma a 

que os saiba identificar e atenuar ou possivelmente dirigir-se ao médico, caso a severidade dos 

mesmos o justifique. 

 O farmacêutico deve encontrar-se ainda desperto para alertar o utente caso o fármaco 

dispensado necessite de cuidados especiais de conservação, como a necessidade de 

acondicionamento no frio ou protecção da luz, devendo ainda destacar a importância da 

verificação do prazo de validade de qualquer medicamento após abertura da embalagem. 

Em suma, todos os tópicos descritos acima são da maior importância para um bom 

desempenho da profissão farmacêutica, assumindo um maior relevo caso o utente seja 

polimedicado, devido ao elevado risco de interações medicamentosas ou caso se encontre a 

iniciar um novo regime terapêutico. 

 

  6.4.1 Automedicação 

O Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho, define automedicação como “a utilização 

de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de 

saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento de um profissional de 

saúde”, definindo também as situações passíveis de automedicação [18].  
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É assim facilmente perceptível a importância do farmacêutico neste âmbito, uma vez 

que constitui o único profissional de saúde a quem os doentes recorrem antes de iniciarem uma 

situação de automedicação. Neste contexto, cabe-lhe questionar os doentes acerca da 

generalidade dos seus sintomas, da sua gravidade, persistência e frequência, que constituem 

dados que, juntamente com a observação do próprio utente, irão permitir uma indicação 

terapêutica adequada. Para tal, o farmacêutico deverá aconselhar a adoção de medidas não 

farmacológicas, numa primeira fase, uma vez que são mais seguras e estão associadas a uma 

menor incidência de efeitos secundários. Caso os sintomas persistam ou a aplicação destas 

medidas não seja possível e após recolha de informações sobre a existência de algum regime 

terapêutico paralelo, deve ser proposto ao utente o recurso a MNSRM. 

 Durante o estágio na FM tive a oportunidade de lidar com várias situações de 

automedicação que dizem respeito, na sua grande maioria a casos de constipações e 

tosse/rouquidão, dores de cabeça e musculares, diarreia, obstipação e manifestações alérgicas. 

Dentro da população que recorre à FM para aquisição destes medicamentos existe uma 

diferença significativa: alguns utentes pretendem aconselhamento sobre qual o melhor fármaco 

para a sua condição, dentro das variadas opções à disposição na farmácia, estando abertos a 

aceitar as recomendações dadas, outros procuram um produto específico porque lhes foi 

recomendado ou existem anúncios publicitários e outros, que como apresentam de forma mais 

recorrente os mesmos sintomas, já sabem qual o medicamento que surte o efeito pretendido, e 

mesmo sem relatar os seus sintomas, requerem o medicamento certo decorrente da sua 

experiência. 

 

7. Medicamentos e Produtos Manipulados 

Os medicamentos e produtos manipulados afiguram-se como uma mais-valia para a FC, 

uma vez que permitem a associação de substâncias ativas não disponíveis no mercado, bem 

como a adaptação de fármacos ao perfil fisiopatológico de cada utente, quer a nível de dosagem 

quer da forma farmacêutica. 

 

7.1 Matérias-primas e Material de Laboratório 

A Deliberação nº 1500/2004, de 7 de dezembro estabelece o equipamento mínimo 

obrigatório a estar presente no Laboratório da Farmácia [19]. 

As matérias-primas/reagentes devem vir acompanhadas do boletim de análise 

respectivo, o qual comprova que estas satisfazem as exigências previstas na monografia 

respetiva e indica o número de lote (Anexo 21) [20]. Na FM, este documento é arquivado num 

dossier próprio e os dados referentes à matéria-prima/reagente são introduzidos 

informaticamente, num computador presente no laboratório, para controlo dos operadores. 

  Uma vez na farmácia, as matérias-primas devem ser armazenadas em recipientes 

adequados, em local fresco e seco. 
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 7.2 Regras de Manipulação 

 As Boas Práticas de preparação de medicamentos manipulados encontram-se definidas 

na Portaria nº 594/2004, de 2 de junho [20]. A preparação deste tipo de medicamento pode ser 

feita por pedido do utente, por aconselhamento farmacêutico ou por prescrição médica. Neste 

último caso, a prescrição deve ser feita em modelo normalizado e avaliada pelo farmacêutico 

aquando da sua apresentação na FC.  

Antes do início da preparação do medicamento manipulado, o farmacêutico deverá 

assegurar-se de que a área de trabalho está devidamente limpa, que todas as matérias-primas 

estão disponíveis, devidamente rotuladas e com prazo de validade em vigor e que os 

equipamentos apresentam bom estado de funcionamento e de limpeza. Durante a manipulação, 

deve garantir-se que se seguem as Boas Práticas de manipulação de medicamentos e, 

seguidamente, procede-se ao acondicionamento do manipulado (em recipiente adequado, que 

permita a manutenção do seu estado de conservação e que satisfaça as exigências da 

Farmacopeia Portuguesa ou de outro estado membro da União Europeia [19]), à elaboração das 

fichas de preparação e à emissão do rótulo. Deste último deve constar o nome do utente, 

fórmula do manipulado, número de lote atribuído, prazo de validade (atribuído conforme as 

guidelines existentes ou de acordo com o Formulário Galénico Português), condições de 

conservação e eventuais indicações particulares de utilização, via de administração, posologia e 

identificação da Farmácia e DT. 

As fichas de preparação (Anexo 22) são elaboradas pelo operador e nelas encontram-se 

informações como as matérias-primas utilizadas (número de lote, origem e quantidade), os 

procedimentos de manipulação, os resultados dos ensaios de verificação de conformidade, o 

material de embalagem utilizado, o prazo de validade e as condições de conservação. Devem ser 

rubricadas pelo operador e pelo supervisor, bem como carimbadas e assinadas pelo DT da 

farmácia, sendo arquivadas em local próprio depois de anexadas à respetiva fotocópia da receita 

e do rótulo (Anexo 23), sendo guardados por um período de 3 anos. 

 

7.3 Regime de Preços de Medicamentos Manipulados 

A Portaria nº 769/2004 de 1 de julho, estabelece que o cálculo do PVP dos 

medicamentos manipulados por parte das farmácias é efetuado com base no valor dos 

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

traduzindo-se na seguinte fórmula: PVP = (Honorários + Matérias-primas + Materiais de 

embalagem) x 1,3 + IVA em vigor. O valor dos honorários está sujeito a atualização anual e o 

valor 1,3 refere-se à margem de lucro de 30% para a farmácia (Anexo 24) [21].  

Os medicamentos manipulados comparticipáveis constam de uma lista anexa ao 

Despacho nº 18694/2010 e, nestes casos, a comparticipação do SNS sobre o PVP é de 30%, 

desde que não exista no mercado uma especialidade farmacêutica com a mesma substância ativa 

na fórmula farmacêutica pretendida, haja necessidade de diferentes dosagens ou formas 

farmacêuticas e sempre que a receita contenha os termos “manipulado” e “FSA” [22]. 
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7.4 Preparação de Medicamentos Manipulados ao longo do Período de 

Estágio 

Durante o meu estágio na FM, preparei uma suspensão oral de Trimetoprim a 1% (m/v), 

um dos mais requisitados pelos utentes, uma solução de Ácido Acético a 10% e papéis 

medicamentosos de Ácido Salicílico.  

 

8. Outros Cuidados de Saúde Prestados na Farmácia 

A FC não constitui somente um local de dispensa de medicamentos, mas sim um espaço 

de saúde integrado que cada vez mais apresenta diferentes serviços à disposição dos seus 

utentes, promovendo o seu bem-estar. Neste contexto, a portaria nº 1429/2007, de 2 de 

novembro estabelece que as FC constituem um local de monitorização de diversos parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos considerados relevantes para o controlo e manutenção da saúde da 

população [23]. 

 

8.1 Determinação de Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

A determinação destes parâmetros é fulcral para uma deteção precoce de problemas de 

saúde com prevalência elevada na população portuguesa, como é o caso da diabetes e das 

dislipidémias. Na FM, a medição dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos é realizada no 

gabinete de boas práticas I, local onde estão incluídos todos os equipamentos necessários e que 

confere ao utente a privacidade necessária quer para a realização do procedimento quer para 

colocar questões ou conversar sobre os seus problemas de saúde. 

Este é um serviço bastante procurado pelos utentes da FM, uma vez que é rápido, 

cómodo (não implica a deslocação a centros de saúde ou de colheita) e praticamente indolor. 

 

  8.1.1 Medição da Tensão Arterial 

A Hipertensão é um dos principais factores de risco das doenças cardiovasculares, 

constituindo uma das principais causas de morte do nosso país, pelo que o controlo da tensão 

arterial é de uma importância incontornável. Na FM, a medição da pressão arterial é efectuada 

com um aparelho automático de braçadeira, que permite a obtenção do resultado num espaço de 

tempo diminuto.  

Enquanto prestador deste serviço, sempre aconselhei os utentes a aguardarem cerca de 5 

minutos sentados, antes da medição, garantindo que não haviam praticado exercício físico, 

fumado ou consumido estimulantes na meia hora antecedente. Pedia ainda que colocassem o 

braço apoiado e à altura do peito e que a medição fosse feita em silêncio, de forma a que o 

resultado obtido fosse o mais fidedigno possível, para comparação com valores de referência 

(Anexo 25) [24]. 

Sempre que os resultados obtidos indicaram tensão elevada, aconselhei o utente a 

adotar, em primeira instância, medidas não farmacológicas como a redução do consumo de sal e 

café, a cessação tabágica e a prática de exercício físico. Em casos mais particulares de valores 
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muito elevados ou de utentes medicados e com a tensão não controlada recomendei uma ida ao 

médico.  

Após a medição, procedia ao registo dos valores obtidos indicando também a data e a 

hora da medição. Nos casos em que o utente se encontrasse a seguir um dado regime 

terapêutico, valorizei o bom uso dos medicamentos, relembrando sempre que o principal 

objetivo do tratamento é a manutenção de valores adequados de tensão arterial a longo prazo. 

 

  8.1.2 Determinação da Glicémia 

A medição da glicémia é indicada principalmente para rastreio, deteção e controlo da 

hiperglicemia associada à Diabetes mellitus, patologia que quando não é devidamente 

controlada pode conduzir a complicações oculares, vasculares, renais, entre outras. Deste modo, 

é fulcral que o farmacêutico atente às informações do utente que possam revelar sintomas de 

polidipsia, polifagia e poliúria, sintomas associados a esta condição.  

A determinação da glicemia deve ser feita em jejum ou pelo menos duas horas após a 

refeição, embora os valores de referência possam ser adaptados caso a pessoa tenha comido 

recentemente, pelo que é importante clarificar esta situação antes da medição (Anexo 26) [25].  

 Na FM, a glicemia é determinada através do aparelho One Touch® Vita® da Lifescan, 

que utiliza sangue capilar como amostra e permite a obtenção do resultado em poucos segundos. 

Para efectuar a picada são usadas lancetas descartáveis, sendo o dedo previamente desinfetado 

com álcool (tendo em conta que deve evaporar totalmente para evitar interferência nas 

determinações). No final da medição, os valores obtidos devem ser registados em boletim 

próprio, acompanhados de data e hora.  

 O farmacêutico deve recomendar aos utentes uma ida ao médico sempre que os valores 

apresentados por estes levem a crer que possam ter diabetes ou que sigam regimes terapêuticos 

ineficientes no tratamento da doença. 

Nas medições de glicémia que efetuei na FM referi sempre as regras dietéticas e hábitos 

de saúde que a população deve adotar, para além de alertar para a importância do cumprimento 

do regime terapêutico, para todos aqueles que se encontrem medicados. No caso da população 

idosa, as maiores dificuldades prendem-se com a auto-medição da glicémia, quer no ato da 

picada quer no manuseamento do aparelho eletrónico. 

8.1.3 Determinação do Colesterol Total e Triglicerídeos  

Os cuidados inerentes à recolha da amostra e a realização deste teste propriamente dito 

são idênticos aos descritos acima, para a determinação da glicose, diferindo apenas no tempo 

necessário de jejum, que neste caso é no mínimo de 12 horas.  

Sempre que o utente apresente valores elevados, por comparação com os de referência 

(Anexo 27) [26], o farmacêutico deve averiguar se este toma medicação para esse efeito, se tem 

historial familiar de dislipidémias e quais os seus hábitos alimentares. Nestes casos, durante o 

meu estágio, procurei alertar os utentes para a adoção de estilos de vida mais saudáveis, optando 
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pela prática de exercício físico, escolha de alimentos e modos de confecção mais saudáveis, 

cessação tabágica e abandono do consumo de álcool. 

 

8.1.4 Teste de Gravidez  

A FM disponibiliza testes de gravidez qualitativos (resultado positivo ou negativo) com 

base num imunoensaio que permite a detecção da Gonadotrofina Coriónica humana (hCG), que 

se forma após a implantação do embrião no útero, na urina. O teste pode ser realizado a 

qualquer hora do dia, no entanto convém alertar o utente que a primeira urina da manhã dará 

resultados mais fidedignos, uma vez que a hCG se encontra em níveis mais elevados. É ainda 

importante que o farmacêutico veicule toda a informação necessária a uma utilização correta do 

teste, explicando todos os passos até à obtenção do resultado. 

 

8.1.5 Determinação do Índice de Massa Corporal (IMC) e Análise 

Corporal  

 A FM tem à disposição dos seus utentes uma balança electrónica que permite a 

avaliação do peso, da altura e do IMC, que são registados num talão. Embora a intervenção do 

farmacêutico não seja necessária, qualquer colaborador da FM deve prestar aconselhamento e, 

se necessário, reencaminhar o utente para o nutricionista que colabora com a farmácia. 

 

8.2 Outros Serviços de Saúde Prestados  

Aliados aos serviços de saúde referidos anteriormente, e com os quais contactei durante 

o meu estágio, é relevante referir que a FM tem disponíveis outros serviços de saúde e bem-

estar, visando uma resposta às necessidades do utente e à promoção da sua saúde. 

Assim, na FM os utentes podem encontrar consultas de nutrição, podologia, psicologia, 

osteopatia, rastreios de audição e sessões de depilação a laser a luz pulsada. 

 

8.3 Farmacovigilância  

Segundo o Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias têm o dever de 

participar na identificação, quantificação, avaliação e prevenção dos riscos do uso de 

medicamentos, uma vez comercializados, de forma a permitir o seguimento das suas possíveis 

reações adversas [1]. Deste modo, sempre que um farmacêutico detete uma reação adversa a um 

medicamento que não venha descrita no Resumo das Caraterísticas do Medicamento, deve 

notificar o Sistema Nacional de Farmacovigilância, através do preenchimento conjunto, com o 

utente, de uma ficha própria, constante do site do INFARMED. 

 

8.4 Recolha de Radiografias e de Medicamentos Fora de Uso (ValorMed®)  

A Valormed® resulta de um compromisso da Indústria Farmacêutica com DG, 

farmácias, o Governo e toda a população para a gestão dos resíduos de embalagens e 

medicamentos fora de uso [27].  
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A FM apoia este projeto de protecção da saúde pública, e coloca todos os medicamentos 

recolhidos junto dos utentes no contentor apropriado. Uma vez cheio, este deve ser pesado (não 

exceder 20 Kg), selado (de forma a não sofrer qualquer tipo de violação) e rotulado, para 

posteriormente poder ser recolhido. Cada contentor deve ser acompanhado pela ficha respectiva 

que é composta por quatro vias (armazenista, contentor, farmácia e Valormed®), onde devem 

constar informações sobre a farmácia, peso do contentor e indicação do responsável pelo fecho. 

Os contentores são posteriormente recolhidos pelo DG, que os transporta para a estação de 

incineração, a fim de serem sujeitos a triagem e consequente tratamento. 

Enquanto estagiário executei as tarefas de fecho destes contentores e preenchimento da 

ficha respectiva. 

 

9. Contabilidade e Gestão na Farmácia  

Para que a farmácia exerça em pleno o seu papel de promotora da saúde e do bem-estar 

do público, não pode ser descurada a sua correta administração e gestão, pois só assim se 

reúnem todas as ferramentas necessárias a um bom desempenho dos serviços farmacêuticos. 

 

9.1 Processamento, Conferência e Faturação do Receituário  

 O processamento do receituário é fundamental para a sustentabilidade das farmácias, 

uma vez que é com base nele que é efetuado o reembolso monetário respeitante às 

comparticipações correspondentes a cada organismo. Após o final da venda de cada MSRM é 

atribuído a cada receita, por organismo e de forma sequencial, pelo sistema informático, um nº 

de receita, um nº de lote e uma letra de série, informação que é impressa no verso da receita 

médica, acompanhada do código e da designação do organismo comparticipado. Após a 

impressão, cada farmacêutico deve aplicar o carimbo da farmácia, assinar e datar o documento, 

que deve ser também assinado pelo utente. Na FM, as receitas são colocadas em local próprio, 

após a dispensa, a fim de serem submetidas a uma pré-conferência, que visa averiguar se os 

medicamentos prescritos correspondem aos que foram dispensados. No final deste processo, as 

receitas são divididas de acordo com o organismo e colocadas nas respectivas gavetas para 

posterior conferência de receituário. Este processo de dupla conferência tem uma importância 

extremamente significativa, uma vez que diminui os erros na dispensa e evita que as receitas 

sejam devolvidas pelas entidades responsáveis.  

Cada colaborador é depois responsável pela conferência de receitas pertencentes a 

determinados organismos, cabendo-lhe também fazer a divisão das receitas por lote. Caso as 

receitas contenham erros que possam ser corrigidos, são colocadas em local próprio para que o 

colaborador responsável pela correção o possa fazer. Após este processo, as receitas são 

devidamente justificadas com o motivo que levou à alteração e rubricadas pela direção técnica.  

Sempre que um lote fica completo com 30 receitas, é impresso e envolto no respectivo “verbete 

de identificação do lote”. No final de cada mês, são enviados para a ANF os lotes organizados e 

identificados pelo respetivo “verbete de identificação do lote”, acompanhado pela “relação 

resumo de lotes” referente a cada entidade (quatro cópias) e fatura de cada entidade (quatro 
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cópias), carimbados, datados e assinados. Toda a informação compilada relativa ao SNS é 

recolhida diretamente na farmácia pelos Correios de Portugal (CTT) e enviada para o Centro de 

Conferência de Faturas (CCF), enquanto a informação relativa aos outros organismos é enviada 

pela farmácia para a ANF até ao dia 10 de cada mês. Posteriormente, o CCF envia à farmácia 

um comprovativo de entrega de receituário acompanhado de notas de devolução de receituário 

com irregularidades (em faturação, validade, etc.) que são devidamente corrigidas e incluídas na 

faturação do mês seguinte. Caso a correção não seja possível, o prejuízo correspondente ao 

valor da comparticipação é imputado à farmácia. A ANF é responsável por pagar à farmácia o 

valor correspondente às comparticipações, funcionando como um intermediário entre esta e os 

organismos de comparticipação, que, posteriormente, restituem à ANF esse mesmo valor.  

No período de estágio tive a oportunidade de participar nestes processos, fazendo a 

organização das receitas por organismos e imprimindo e organizando os “verbetes de 

identificação do lote”. 

 

10. Conclusão 

 No âmbito da Unidade Curricular Estágio, tive a oportunidade de estagiar na Farmácia 

da Maia, sob Direção Técnica da Sra. Dra. Assunção Nápoles. Pude comprovar algumas coisas 

que já esperava, e especialmente aprender inúmeras outras, inerentes à profissão de 

Farmacêutico. 

 O trabalho de um Farmacêutico pauta-se pela qualidade, rigor, profissionalismo e 

entreajuda. Pauta-se ainda pelos valores morais que regem esta profissão, em que, no seu topo 

se encontra o respeito para com o utente. Este é o centro da atividade profissional, e é nele que 

se centra todo o árduo trabalho que vem a ser desenvolvido desde o início do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, mas ainda mais no campo: na Farmácia Comunitária. 

 Em troca, recebemos do utente a única coisa que dele necessitamos: confiança. A 

confiança num atendimento rigoroso, personalizado, humano, e centrado nele. Este foi o 

primeiro ensinamento que tive na Farmácia da Maia, e o mais importante de todos. Muitos 

outros se seguiram, e que fazem de mim um pré-Farmacêutico competente e preparado para 

abraçar a profissão para os próximos bons anos. 

 Considero que o estágio correu da forma mais positiva possível, pela forma como fui 

acompanhado na Faculdade, e especialmente pela forma como, na Farmácia da Maia, me 

formaram. Os desafios serão muitos, e estes quatro meses ajudaram-me de maneira significativa 

a estar pronto para os enfrentar. 
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Parte II – Casos de Estudo 

A) OBSTIPAÇÃO E PREVALÊNCIA DO CONSUMO DE 

LAXANTES – Análise e Consciencialização 

 Sendo uma das desordens gastrointestinais mais frequentes e comuns, estima-se que 

cerca de um quinto da população mundial sofre de obstipação crónica em algum momento da 

sua vida. Os medicamentos que tratam a obstipação são dos medicamentos mais procurados em 

todas as Farmácias, seja por aconselhamento médico ou por experiência pessoal. Há ainda quem 

os procure devido a aconselhamento de outrém, como um familiar ou amigo, ou a anúncios de 

meios de comunicação social. 

 Assim, é de extrema importância o papel do farmacêutico no aconselhamento ao utente 

com obstipação, não só na dispensa do medicamento adequado, como também na adoção de 

medidas não-farmacológicas. 

 Por estas razões, achei pertinente a abordagem deste tema como Caso de Estudo, em 

que: aprofundo os fundamentos teóricos relacionados com esta patologia; desenvolvo 

abordagens próprias para com os utentes, crio auxiliares de aconselhamento, como o panfleto 

elaborado e que foi distribuído pelos utentes, e analiso as respostas dadas a um questionário 

anónimo feito aos utentes. 
 

1. Introdução 

A obstipação define-se como a condição em que o indivíduo experiencia menos de 3 

defecações semanais, ou cujas fezes são demasiado duras e secas, tornando a defecação 

dolorosa e difícil [28]. 

 Antes de mais, é necessária uma compreensão básica e sucinta acerca do trato 

gastrointestinal. Os órgãos constituintes são a boca, esófago, estômago, intestino delgado, 

intestino grosso – que inclui o apêndice, ceco, cólon e reto – e o ânus, sendo que, a nível do 

processo de absorção, cerca de 94% se realizam no intestino delgado. Os hidratos de carbono 

são as substâncias que mais rapidamente abandonam o estômago, seguindo-se as proteínas e 

finalmente as gorduras, que são eliminadas mais lentamente. A velocidade do esvaziamento 

gástrico depende da isotonia do seu conteúdo, sendo mais lento enquanto esta não é obtida [28, 

29]. 

 Define-se defecação como a passagem retal do material fecal acumulado. É um reflexo 

medular que pode ser inibido voluntariamente pelo encerramento do esfíncter anal interno, 

sendo facilitada pelo relaxamento muscular e pela contração dos músculos abdominais. A 

função do cólon é eliminar do corpo os alimentos não absorvidos, células de descamação e 

outros produtos metabólicos, mantendo os líquidos e os eletrólitos [29]. 

 Os movimentos intestinais  variam de pessoa para pessoa, mas desde que estes sejam 

regulares, podem acontecer com uma frequência de 3 vezes por dia a 3 vezes por semana [28]. 
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 Estima-se que um quinto da população experiencie obstipação em algum ponto da sua 

vida, podendo ser aguda, ou seja, com início rápido e duração curta, ou crónica: com uma maior 

duração de tempo, podendo atingir anos [28]. 

 A definição, per se, não é clara e consensual, havendo vários padrões de definição da 

patologia. O mais aceite e abrangente segue os critérios “Roma III”, discutido por um painel de 

peritos designado por Fundação de Roma, e que será aprofundado mais adiante; esta 

classificação tem como objetivo identificar subgrupos de pacientes e categorizá-los consoante 

diversos critérios. Uma outra forma de padronizar a obstipação é referir-se-lhe como a forma 

como o paciente se sente em relação aos seus movimentos intestinais, e à perceção do próprio 

paciente dos vários graus de obstipação. Uma terceira definição e abordagem leva em 

consideração alguns dos critérios definidos por Roma III, mas exclui deliberadamente 

indivíduos que, apesar de movimentos intestinais regulares, se sentem obstipados [30]. 

 Um outro ponto que dificulta a definição e classificação da obstipação é o Síndrome do 

Intestino Irritável, sendo alvo de discussão se será ou não uma entidade diferente da obstipação 

crónica/funcional, contudo, atendendo ao facto de que as duas coincidem em muitos fatores, 

muitas vezes são consideradas indistinguíveis [30]. 
 

2. Epidemiologia e Prevalência 

 A obstipação é uma das desordens gastrointestinais mais frequentes na prática clínica 

das sociedades ocidentais. A sua prevalência aumenta com a idade e é reportada em maior 

número em pacientes femininas. A obstipação crónica é recorrentemente associada a um 

decréscimo acentuado na qualidade de vida e resulta em custos avultados para os sistemas de 

saúde [31]. 

 A prevalência geral, na população mundial, varia entre os 12% e os 19%. Estudos 

concluem que 26% das mulheres e 16% dos homens na faixa etária superior a 65 anos 

consideram-se obstipados, e este valor aumenta se tivermos em consideração o sub-grupo com 

idade superior a 84 anos: 34% de mulheres e 26% de homens [31]. 

 Cerca de 85% das visitas a um profissional de saúde resulta na prescrição ou dispensa 

de um medicamento laxante e, por ano, estima-se que serão gastos 820 milhões de dólares (mais 

de 730 milhões de euros) em laxantes [31].  

 Embora a perceção de obstipação venha, em muitos casos, primariamente através do 

próprio indivíduo afetado, estima-se que menos de 10% tenham, de facto, menos do que duas 

movimentações intestinais semanais, se formos de encontro aos critérios de Roma III. Este facto 

leva-nos noutra direção, na qual a queixa do indivíduo se baseia na passagem de fezes duras e 

de dor ao defecar, critérios também aceites para classificá-las como obstipadas: 40% dos 

indivíduos com mais de 65 anos queixam-se da passagem de fezes duras, e 65% reportaram que 

sentiam dor ao defecar [31]. 

 Estes números tornam premente a existência de um bom aconselhamento farmacêutico, 

o estabelecimento de terapêuticas, quer sejam farmacológicas ou não, a desmistificação de 
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certas situações, o acompanhamento das situações patológicas mais graves, e especialmente, a 

identificação da causa da obstipação [31]. 
 

3. Causas 

Uma boa parte dos casos de obstipação crónica são primários ou idiopáticos, contudo, 

existem casos em que a causa é secundária a algum tipo de doença ou medicação existente 

durante ou após a instalação dos sintomas [30]. 

Modificações das atividades motoras intestinais podem ser a causa de afeções no 

intestino delgado. Por vezes, especialmente em idosos, grandes massas de matéria fecal podem 

acumular-se no reto dilatado, pela tonicidade reduzida da musculatura retal, o que pode 

provocar falta de resposta ao reflexo de defecação. As lesões dolorosas do canal anal como 

úlceras, fissuras e veias hemorroidais impedem a defecação, originando espasmos no esfíncter e 

a supressão voluntária da defecação, para se evitar a dor [29]. 

 Apenas serão detalhadas as causas que mais contribuem para o aparecimento dos 

sintomas obstipantes, como a dieta, a motilidade e absorção a nível do cólon, as funções 

sensoriais e motoras anorretais, e fatores psicológicos como causa de obstipação idiopática. 
  

3.1 Dieta 

 Uma dieta rica em fibras acelera o trânsito intestinal, suaviza as fezes e aumenta o seu 

peso. Com o avançar da idade, os idosos não ingerem a quantidade de fibras necessárias a um 

bom funcionamento intestinal, o que pode dever-se a uma perda de interesse em comer, por não 

sentirem o sabor dos alimentos com tanta intensidade, não sentirem tanta fome, não quererem 

cozinhar ou apresentarem problemas ao mastigar ou engolir os alimentos, tendo, por isso, mais 

problemas ao defecar [28, 30]. 
  

3.2 Motilidade e Absorção no Cólon 

 Está comprovado que a consistência das fezes e o seu conteúdo em água estão 

intimamente ligados ao tempo do trânsito no cólon, e é sugerido que um aumento deste 

intervalo de tempo faz com que aumente a absorção de água. [30]. 

 Um atraso no trânsito intestinal pode dever-se a uma atividade motora do cólon 

diminuída, mas também pode ser secundário a uma retenção propositada das fezes, desordens ao 

defecar ou ingestão calórica inapropriada. Esta diminuição na atividade motora do cólon pode 

ser causada por uma deficiência nas células intersticiais de Cajal ou na sobre-expressão de 

recetores de progesterona nas células musculares do cólon. Além disso, alterações no trânsito 

intestinal provocam mudanças na massa bacteriana presente, o que também pode afetar a 

absorção e secreção no cólon [30]. 

 Todas estas dificuldades na motilidade e absorção são reversíveis, uma vez que, 

associados a mudanças comportamentais, o estado pode normalizar [30]. 
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3.3 Função Sensorial e Motora Anorretal 

 Os indivíduos obstipados queixam-se frequentemente de dificuldades numa evacuação 

satisfatória dos conteúdos fecais. Uma defecação normal requer uma interação bastante 

complexa entre as funções sensoriais e motoras do reto e dos músculos contíguos: o 

retossigmóide tem de estar preenchido com fezes, e a distensão retal é percebida pelo indivíduo 

voluntariamente; a defecação ocorre quando há um acerto entre a contração voluntária 

abdominal, puborretal e anal. Existem alterações nestas funções, que são detetadas como causas 

nos pacientes obstipados: falha no relaxamento do esfíncter anal externo e puborretal aquando 

da tentativa da defecação; esfíncter anal interno hipertónico; propulsão anal inadequada; 

hipotonicidade e hiposensibilidade retal; alterações anorretais anatómicas, como prolapsos ou 

rectocelos; e o desfasamento entre a componente sensorial (necessidade de defecar) e a 

atividade motora do cólon [30]. 
 

 3.4 Fatores Psicológicos 

 Pacientes com obstipação têm frequentemente morbilidades em vários domínios – 

somatização, ansiedade e depressão – sendo, contudo, difícil correlacionar estes fatores 

diretamente com o modo como a fisiopatologia se estabelece. Eventos adversos, tais como a 

perda de um ente querido, abuso sexual, comportamento agressivo, ou até mesmo insatisfação 

com os tratamentos padrão de que são alvo, sugerem uma alteração psicológica que modifica a 

forma como a obstipação se instala e/ou manifesta [30]. 
 

 De um modo geral, a obstipação é consequência de um ou mais dos seguintes fatores: 

negligência em defecar quando há vontade, o que enfraquece os reflexos da defecação; falta da 

aquisição do hábito de uma defecação regular; maus hábitos alimentares; atonia ou hipertonia 

do cólon. Além destas causas, existem fármacos causadores de obstipação, inclusivamente 

medicamentos que se encontram comummente em terapias prolongadas, como anticolinérgicos, 

antidepressivos e antihipertensores [29]. 
 

4. Diagnóstico 

 Uma avaliação clínica detalhada e uma examinação retal são os dois passos mais 

importantes ao diagnosticar obstipação, crónica ou aguda. [30] 

 Este ponto não será explorado ao detalhe, uma vez que, na prática, o aconselhamento 

farmacêutico e avaliação do historial que é feito ao balcão de uma farmácia, não contempla um 

dos passos prioritários, uma vez que não é da responsabilidade do farmacêutico. Deve, por isso, 

haver uma boa articulação entre o clínico, neste caso o médico que realiza o diagnóstico, uma 

boa escolha de método de diagnóstico, e aquilo que é a preocupação do doente ao chegar a uma 

farmácia. Com todos estes dados, é possível realizar um aconselhamento de qualidade, estando 

o farmacêutico na posse de todos os dados relevantes. 

 As características que cada paciente define como sendo as mais preocupantes ou 

incomodativas devem ser tidas como primeiros alvos de tratamento [30]. 
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 Deve ser feita uma revisão à dieta do paciente, identificando, caso existam, os pontos 

que devem ser modificados. Os hábitos de defecação devem ser monitorizados, 

preferencialmente com recurso a uma espécie de diário e/ou ao guia de Bristol – que divide em 

categorias os vários tipos de fezes consoante a sua forma e consistência, permitindo padronizar 

e de certo modo evitar que a descrição dada pelo doente seja a única forma de categorizar [30]. 

 Todos os pacientes com obstipação crónica devem submeter-se a um exame retal, de 

forma a verificar a existência de dor a nível anal que possa precipitar a obstipação ou que lhe 

seja secundária. Uma contração anal em resposta a um toque suave na região perianal exclui de 

imediato que haja algum dano na região nervosa sacral. A palpação digital deve procurar por 

sinais de impactação fecal, sendo que o tónus do esfíncter deve ser também testado, porque, se 

aumentado, pode contribuir para dificuldades a defecar. De modo a excluir, ou não, a ocorrência 

de outros problemas, deve ser também testada a parede anterior do ânus, e, ao realizar este 

procedimento, deve ser pedido ao paciente que expulse por meio da contração muscular já 

referida, o dedo do clínico que desempenha o teste, de modo a excluir (ainda que de forma 

simplista) alguma perturbação muscular [30]. 

 Após a definição do histórico clínico e farmacológico do utente, e de percorrerem os 

testes descritos, pode, ainda assim, não haver melhorias dos sintomas obstipantes. Têm lugar, 

então, diversos testes mais específicos, com vista a diagnosticar a causa dos sintomas a um nível 

mais detalhado: primeiramente, análises sanguíneas, de modo a verificar a existência de alguma 

doença co-existente que cause obstipação. Posteriormente, é realizado o teste de expulsão retal 

de um balão; manometria anorretal; defecografia; e teste de trânsito intestinal. Cada um deles 

permite explorar cenários que anteriormente não tinha sido possível testar, pela sua 

especificidade e minuciosidade [28, 30]. 
 

 4.1 Roma III 

A publicação, em abril de 2006, dos critérios Roma III, tornou disponível em todo o 

mundo científico uma visão mais desenvolvida da informação acerca das desordens 

gastrointestinais, sendo esperado que estes critérios sejam utilizados e aplicados por médicos, 

farmcêuticos e agências regulamentares em todo o mundo. 

 As definições atuais de obstipação levam em conta os critérios definidos pela Fundação 

Roma, e são explicados da seguinte forma: 

 Existe obstipação funcional quando estão presentes dois ou mais dos seguintes 

sintomas: 

 (1) movimentos intestinais infrequentes (menos do que 3, por semana); 

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

(3) esforço excessivo em pelo menos 25% das defecações; 

(4) sensação de bloqueio anorretal em pelo menos 25% das defecações; 

(5) uso de manobras para facilitar a evacuação em pelo menos 25% das defecações (ex: 

evacuação digital, suporte do pavimento pélvico); 

(6) sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das defecações [30]. 
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Os critérios são aceites pelos clínicos se existentes nos 3 meses prévios, e se o 

aparecimento dos sintomas aconteceu durante os 6 meses anteriores ao diagnóstico [30]. 
 

5. Terapêutica Não Farmacológica 

Apesar de haver muitos doentes que recorrem imediatamente a fármacos para o 

tratamento dos sintomas obstipantes, existem outras abordagens, que, não envolvendo o recurso 

a medicamentos, podem ajudar de sobremaneira no restabelecimento de uma função intestinal 

normal. 

 Primeiramente, têm que ser adotadas mudanças no estilo de vida do doente. Se se 

ignorar recorrentemente os sinais corporais da necessidade de defecação, esses sinais vão 

diminuindo em intensidade ao longo do tempo. O doente deve prestar atenção e tomar o tempo 

necessário para completar o movimento intestinal. Uma bebida quente, como café ou chá, pela 

manhã, pode estimular as contrações intestinais e incentivar a defecação [32]. 

O modo como nos sentamos numa sanita também influencia e pode fazer uma grande 

diferença na facilidade ou dificuldade com que se expele o bolo fecal. Uma posição correta vai 

melhorar o ângulo do reto, ajudar os músculos a trabalhar eficientemente e prevenir crises 

dolorosas ao defecar [32]. 

O doente deve sentar-se com as pernas abertas até uma distância superior à distância da 

cintura, e se possível, com a ajuda de um pequeno banco que eleve as pernas cerca de 20 

centímetros. Deve ainda inclinar-se ligeiramente para a frente, posicionando os braços nas 

coxas; relaxar o ânus, e utilizar os músculos abdominais para funcionar como uma “bomba 

propulsora”, gentil mas firmemente. Por fim, deve relaxar e respirar normalmente, sem prender 

a respiração, como muitas vezes acontece. Se, ao fim de dez minutos não houver movimento 

intestinal, o melhor será tentar novamente mais tarde [32]. 

A atividade física pode promover a motilidade colónica, daí que as primeiras 

abordagens do doente devam ser as de adoção de um estilo de vida menos sedentário, e começar 

gradualmente, dentro das possibilidades físicas, a instituir um plano diário de exercício físico 

[33]. 
 

 5.1 Entrevista com o Dr. César Leão 

Ainda que inserida na terapêutica não farmacológica, a nutrição no contexto da 

resolução de sintomas obstipantes, mas especialmente no contexto da FM, tem especial relevo, 

uma vez que, como mencionado anteriormente, é disponibilizado aconselhamento nutricional 

aos seus utentes. Por isso, este capítulo contará também com o testemunho do Dr. César Leão, 

nutricionista na FM. 

Na pequena entrevista realizada ao Dr. César Leão, ficou patente a existência de “quatro 

razões fundamentais para os problemas de obstipação”, sendo o principal a “falta de fibras na 

alimentação”, cuja solução passa por “aumentar o consumo das mesmas, através de alimentos 

como legumes fibrosos, sementes, fruta. O kiwi, a laranja, a ameixa, o figo, assim como a 

utilização de sementes de linhaça pode ajudar nesse propósito” 
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A segunda razão passa pela “falta de ingestão de líquidos”. Neste caso, o doente deve 

“aumentar o consumo de água, nomeadamente fora das refeições”. A “falta de exercício físico” 

é a terceira razão, uma vez que “provoca uma perda de tónus muscular, que dificulta a 

evacuação das fezes”, e “trinta minutos de atividade física todos os dias” ajuda de sobremaneira 

a aumentar o tónus muscular. 

Por último, a ocorrência de “falta de reflexo”, porque “devido ao stress quotidiano, 

perdemos o hábito de «ouvir» o nosso corpo e não responder às suas necessidades. Com o 

passar do tempo, ele deixa de dar sinal”. O procedimento seria “arranjar uma hora no dia em 

que possamos ir à casa de banho e criar um hábito de lá estar nessa altura. Deve-se tentar que 

esse período seja sempre o mesmo diariamente, e se possível a seguir a uma refeição”. 

No que diz respeito aos alimentos em si, o Dr. César Leão considera que “numa fase 

mais aguda da situação, ou seja, quando a pessoa está obstipada é de evitar alimentos pouco 

fibrosos (banana, farináceos simples), refrigerantes e todos os alimentos que possam ser mais 

inflamatórios (como fritos, e alimentos com muita gordura)”. 
 

 5.2 Nutrição 

Seguidamente, será abordada mais aprofundadamente a questão nutricional dos 

pacientes com obstipação, uma vez que constitui uma primeira linha de tratamento, e uma 

vertente em que o doente se pode responsabilizar a corrigir, com o aconselhamento 

farmacêutico adequado. 

A dieta de pessoas que sofram de obstipação crónica deve basear-se nos três F’s: fibras, 

fluidos (água, sumos) e fruta. A estes deve acrescentar-se o consumo de probióticos e lacticínios 

[34]. 
 

  5.2.1 Fibras 

A quantidade total de fibras ingeridas ao longo do dia inclui as que se encontram na 

dieta e as fontes de fibra funcional. As fibras incluídas na dieta (parte não digerível dos 

alimentos) são hidratos de carbono não digeríveis e lignina, que se podem encontrar de forma 

intrínseca e intacta nas plantas. As fibras funcionais são hidratos de carbono que exercem 

efeitos fisiológicos benéficos para os humanos. Como exemplos de alimentos ricos em fibra 

salientam-se os cereais (arroz, milho), o pão, os vegetais, a fruta, as batatas (com casca) e os 

grãos inteiros. O mecanismo de ação das fibras na obstipação inclui o aumento do volume fecal 

e a aceleração do trânsito intestinal. O seu processo de fermentação produz ácidos gordos de 

cadeia curta que levam a um aumento da carga osmótica, e é responsável também por alterar a 

flora microbiana a nível intraluminal, diminuindo o pH, contribuindo para o acelerar do trânsito 

intestinal [34]. 

A quantidade aceitável de fibras que deve ser ingerida diariamente é de 15 a 20g, sendo 

que menos de 7g é considerado insuficiente. Estes valores são importantes principalmente para 

as crianças, que cada vez mais recorrem a fast food e alimentos processados, que apresentam 

porções cada vez maiores, contudo, são muito pobres em fibras [35]. 
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  5.2.2 Fluidos 

O intestino humano recebe cerca de 10L de fluidos por dia, incluindo cerca de 2L 

provenientes da dieta, sendo que cerca de 8,5L são absorvidos pelo intestino delgado. Do 

restante, cerca de 1,4 L são absorvidos no cólon e 0,1 a 0,2L são excretados nas fezes [34]. 

Embora seja “senso comum” que a ingestão de água é útil para a obstipação, vários 

estudos demonstram que a ingestão extra de fluidos para o tratamento da obstipação aguda não é 

útil. Contudo, quando esta ingestão reforçada de fluidos se dá durante o tratamento de 

obstipação crónica, origina bons resultados em termos de frequência de movimentos intestinais 

e consistência das fezes [34]. 

Os sumos de fruta podem ser uma boa alternativa para o aumento da ingestão de 

líquidos. Alguns sumos têm fibras e são geralmente proveitosos em casos de obstipação, 

nomeadamente em crianças, cuja função intestinal não se encontra ainda totalmente 

desenvolvida. Os sumos mais recomendados são os de maçã, pera e ameixa [34]. 
 

  5.2.3 Fruta 

Como já foi mencionado, a fruta contém água, sorbitol, frutose, fibras e fitoquímicos. 

As frutas mais úteis no tratamento da obstipação são pera, uva, kiwi, ameixa e maçã com casca, 

pois são ricos em fibra [34]. 

O kiwi aumenta a frequência de defecação, o volume e suavidade das fezes. Contém 2 a 

3g de fibras por cada 100g, actinidina (uma protéase), kisspe (um péptido caracterizado pela sua 

seletividade aniónica) e fitoquímicos, que podem exercer ações biológicas positivas, como o 

estimular da motilidade do trato intestinal superior [34]. 

A ameixa (pode ser fresca ou seca) contém altos níveis de fibras (6g/100g), frutose e 

sorbitol, bem como grandes quantidades de compostos fenólicos, como ácidos clorogénico e 

neoclorogénico, que podem ajudar no efeito laxante [34]. 

 Existem, por outro lado, alimentos que pioram os sintomas obstipantes, como diospiro, 

banana, mirtilo, cenoura, arroz, côco e chá preto. Estes alimentos podem consolidar as fezes e 

originar sintomas semelhantes aos da obstipação. A título exemplo, a banana contém 100 a 250 

mg de taninos por 100g e amido resistente à amilase, pelo que pode causar ou agravar situações 

de obstipação já existente [35]. 
 

6. Terapêutica Farmacológica 

6.1 Laxantes Expansores do Volume Fecal 

Os laxantes que aumentam o volume do bolo intestinal e, por conseguinte, o volume 

fecal, são os que possuem um mecanismo mais parecido com a ação fisiológica, sendo por isso 

considerados, na maioria dos casos, a primeira escolha no tratamento de uma obstipação simples 

e ocasional, cujo doente possui um trânsito intestinal normalmente regular [29]. 

 Este grupo inclui substâncias só parcialmente digeríveis em que a porção não digerida é 

hidrofílica. Estes são essencialmente polímeros orgânicos hidrofílicos. que representam uma 

parte dos alimentos que não é digerida, por ser resistente à ação das enzimas digestivas, pelo 
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que se apresenta no cólon de forma inalterada. As bactérias presentes no cólon vão degradar esta 

fibra alimentar, podendo resultar na produção de ácidos gordos de cadeia curta (com efeito pró-

cinético) ou num aumento da massa bacteriana (que contribui para o aumento do volume fecal) 

[36]. A nível de composição, podem ser derivados do agar (preparados do psílio), de algas 

(alginatos, bassorina) ou ainda derivados sintéticos da celulose (metilcelulose ou 

carboximetilcelulose sódica) [29]. 

 Está descrito um aumento de 1,4 no número de dejeções semanais dos pacientes 

obstipados, com a toma destes fármacos, e a sua eficácia manifesta-se ao fim de 12 a 24 horas 

de ingestão, requerendo a toma concomitante de uma boa quantidade de água, ou sumo de fruta 

(cerca de 240ml). Caso a toma não seja realizada convenientemente, o efeito pode mesmo ser o 

de obstrução intestinal. Uma vez que pode ocorrer interferência na absorção de alguns produtos 

e/ou medicamentos, como salicilatos, anticoagulantes orais, digitálicos, é aconselhável espaçar 

as tomas em pelo menos 2 horas [29]. 

 Estão contraindicados em doentes com úlceras intestinais, estenose, em pacientes com 

dificuldade em deglutir, com mega-cólon e com sintomas obstrutivos e disfunções da 

musculatura pélvica. Há que ter ainda em atenção os agentes dispersantes presentes na 

composição destes agentes, como a sacarose e a dextrose, em relação a doentes diabéticos. A 

dose destes agentes não melhora a sua atuação, e podem ainda provocar flatulência e dor 

abdominal, devido à fermentação da fibra. Contudo, todos estes agentes têm um perfil de 

segurança elevado, e podem ser administrados por longos períodos de tempo [29]. 
 

 6.2 Laxantes Emolientes e/ou Lubrificantes 

Os laxantes emolientes, na forma de sais de docusato, são surfactantes aniónicos que 

diminuem a tensão superficial das fezes e aumentam a ação humectante da água intestinal, 

favorecendo a formação de emulsões óleo/água e tornando o bolo fecal mais mole e brando. 

Também estimulam os fluidos intestinais e a secreção eletrolítica. Existem sob a forma de 

docusato de sódio, de cálcio e de potássio [29,36]. 

 Já a parafina líquida apresenta um efeito mais lubrificante do que emoliente: além de 

cobrir as fezes, tornando-as mais “escorregadias”, tem capacidade adicional de penetração (uma 

vez que é uma emulsão de óleo mineral), tornando-as mais brandas do que com as preprações 

não emulsionadas. 

  Estes laxantes estão indicados na terapêutica de curta duração (inferior a uma semana), 

quando não prescritos; quando há massa fecal dura, e principalmente quando o doente não pode 

dispender esforços a defecar (exemplo: após cirurgia abdominal ou hemorroidal, hérnia, 

aneurisma, entre outras situações). 

 As principais precauções a ter com este tipo de laxantes, além do tempo de utilização, 

que deve ser curto, são a depleção de vitaminas lipossolúveis, uma vez que interferem com a sua 

absorção, e o facto de, no caso da parafina líquida, poder levar ao desenvolvimento de 

pneumonia lipídica de aspiração, devido à aspiração do óleo mineral. Estão ainda descritos 

como efeitos secundários náuseas e dor abdominal, em menor extensão. 
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 6.3 Laxantes Osmóticos 

Generalizando, estes agentes contêm moléculas ou iões que são fracamente absorvidos, 

criando assim um gradiente osmótico dentro do lúmen intestinal e consquentemente um 

aumento do conteúdo de água nas fezes. Este processo favorece a formação de fezes moles e 

fáceis de deslocar dentro do cólon [29]. 

 Mais concretamente, fazem parte deste grupo os laxantes salinos, nomeadamente 

magnésio, sulfato, fosfato e citrato; álcoois e açúcares não digeríveis, como a glicerina, manitol, 

sorbitol e lactulose; e o polietilenoglicol (PEG). As soluções de PEG são pouco absorvidas e 

pouco metabolizadas (consideradas praticamente inertes), e retêm a água adicionada, em virtude 

do seu grande poder osmótico [36]. Existem formulações contendo PEG adicionado de 

eletrólitos, mas também as existem sem eletrólitos, sendo estas últimas as mais procuradas pela 

população como medicamento OTC [37]. Estas formulações são utilizadas normalmente para 

limpeza intestinal em procedimentos como colonoscopias, mas também em situações de 

obstipação crónica mais complicadas [36]. O efeito adverso mais comummente descrito é 

diarreia, e, no caso das soluções com eletrólitos, pode haver um desequilíbrio destes, embora 

seja um evento raro. 

 A lactulose, neste grupo, é a substância mais indicada nos idosos, embora possa também 

ser utilizada em pediatria e na gravidez, com algumas precauções. É também o fármaco de 

eleição em doentes com cirrose em estado de pré-encefalopatia hepática, em que o efeito laxante 

facilita a eliminação da amónia intestinal, não passando ao sistema nervoso central, uma vez que 

a lactulose é degradada pelas bactérias do cólon em ácidos de baixo peso molecular, diminuindo 

assim o pH, e por conseguinte o número de bactérias sacarolíticas, estando menos disponíveis 

para o catabolismo proteico, que resultaria na produção de amónia [29]. A lactulose, e o sorbitol 

(que é mais barato) estão indicados na obstipação nos idosos e na induzida por opióides ou 

vincristina [36]. 

 Os catárticos salinos, e aqui destacam-se o citrato de sódio e o leite de magnésia 

(suspensão de hidróxido de magnésio a 8%), por serem os mais utilizados, são indicados pelo 

seu efeito catártico, revelando-se úteis em preparação para meios de diagnóstico, em associação 

com anti-helmínticos e em casos de envenenamento. Os pacientes com insuficiência renal têm 

que ter especial cuidado na utilização destes dois laxantes, uma vez que a acumulação de sódio 

e magnésio é prejudicial neste quadro patológico, e acresce ainda, com o citrato de sódio, a 

atenção aos doentes hipertensos, diabéticos, insuficientes hepáticos e cardíacos. 

 Como efeitos adversos gerais deste grupo, estão descritos episódios de desconforto 

abdominal e flatulência, e, quando associado a erros de dosagem, diarreia. 
 

 6.4 Laxantes de Contacto 

Estes agentes atuam diretamente no plexo mesentérico intestinal que está em contato 

com a mucosa, estimulando-o, e paralelamente inibindo a absorção de água pelo intestino, 

resultando num aumento do peristaltismo propulsivo intestinal. Podem atuar no intestino 
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delgado, grosso, ou em ambos, através da via do AMP cíclico/prostaglandinas e via do ácido 

nítrico/GMP cíclico. [29;36] 

 São indicados em doentes com motilidade reduzida, em caso de ausência de resposta a 

outros laxantes, e muitas vezes combinados com laxantes emolientes [36,37]. Não devem ser 

usados de forma regular, sendo úteis em SOS e na preparação de meios de diagnóstico, uma vez 

que podem causar cãibras severas, distúrbios hidroeletrolíticos e produção excessiva de muco. 

Está contra-indicado nas grávidas/aleitamento (eliminam-se pelo leite materno, provocando 

efeito catártico no lactente), e também quando existe suspeite de apendicite (dor abdominal, 

náuseas e vómitos). 

 Este grupo pode ser dividido em dois sub-grupos: os derivados do difenilmetano 

(Bisacodil, Fenolftaleína) e antraquinonas (Sene, Cáscara Sagrada, Aloé, Ruibarbo). 

 No que diz respeito aos derivados do difenilmetano, têm uma intensidade de ação 

proporcional à dose, e a eficácia define-se individualmente. A Fenolftaleína é absorvida, 

podendo causar efeitos adversos: sofre circulação enterohepática e a sua ação pode permanecer 

até quatro dias, podendo ainda conferir cor rósea à urina. Já o Bisacodil, que existe sob a forma 

de comprimido ou supositório, é usado para o esvaziamento do cólon pré-cirurgia ou antes de 

exame radiológico, embora também seja de grande uso OTC. Os comprimidos de bisacodil são 

têm revestimento entérico, de modo a evitar a ação irritante do bisacodil sobre a mucosa 

estomacal, pelo que devem ser tomados sem mastigar e não devem ser administrados com 

substâncias alcalinas ou anti-ácidas. Por esta via, o seu efeito manifesta-se ao fim de 6 a 10 

horas (tendem a ser utilizados à noite, para que haja defecação na manhã seguinte), e na forma 

de supositórios, nos 15 a 60 minutos que se seguem à administração [29]. 

 As antraquinonas, por sua vez, constituem um grupo de laxantes quimicamente 

derivados de glucosídeos, sendo os mais comummente utilizados o Sene e a Cáscara Sagrada. A 

hidrólise deste glucosídeos é conseguida por ação de enzimas bacterianas intestinais, sendo que 

o mecanismo de ação ainda é desconhecido, embora se saiba que a ação se limita ao cólon [29]. 

 O tratamento com este tipo de laxantes deve começar por incluir uma dose baixa de 

antraquinona, e só em caso de necessidade, aumentar gradualmente, até encontrar a dose ótima 

[29]. 

 A utilização prolongada de laxantes antraquinónicos pode ocasionar uma coloração 

melânica na mucosa colónica, reversível apenas ao fim de 4 a 12 meses a partir da suspensão da 

toma. Os derivados do Sene estão descritos como mais eficazes do que os de Cáscara Sagrada, 

embora os primeiros originem cólicas abdominais mais marcantes [29]. 
 

 Existem ainda duas outras classes de laxantes, os pró-cinéticos e os ativadores de canal 

de cloro tipo 2. 

  O Lubiprostone é um fármaco que ativa seletivamente canais de cloro tipo 2 na 

membrana apical dos enterócitos, resultando numa secreção de cloro no lúmen intestinal, 

seguido  da difusão passiva de sódio e água. Assim, aumenta o conteúdo de água das fezes, 
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levando à distensão intestinal que resulta em movimentos peristálticos naturais sem afetar a 

musculatura lisa intestinal [31]. 

 Os agentes pró-cinéticos incluem agonistas serotoninérgicos (recetores 5-HT4), sendo 

eficazes em adultos, mas encerrando em si vários efeitos adversos que levaram  à retirada do 

mercado de alguns deles, nomeadamente o Tegaserod [31]. 

 Estas duas classes não serão mais exploradas neste caso de estudo, pelo facto de terem 

representatividade nula nos objetivos a que o estudo se propõe, além de não serem 

comercializados na FM. 
  

 6.5 Abuso de Laxantes 

 Após este capítulo de revisão acerca dos vários tipos de laxantes, devem considerar-se 

os riscos de uma utilização abusiva dos mesmos, para que seja possível auxiliar os doentes que 

se dizem obstipados, evitando as consequências nefastas do abuso destes fármacos. 

 Existem dois grupos de doentes preferencialmente abusadores de laxantes: os que têm 

obstipação crónica e entram num ciclo vicioso usando laxantes estimulantes, o que 

eventualmente resulta em problemas para o nervo plexus do cólon; e aqueles que tomam 

laxantes pensando que controloam o peso, por exemplo, os que estão em dieta, ou, mais sério, 

mulheres com desordens de origem alimentar como anorexia nervosa ou bulimia. A utilização 

regular da maioria dos laxantes, particularmente os estimulantes, pode ocasionar o seu abuso, 

ser responsável por diarreias e vómitos, com consequente perda de fluidos e eletrólitos, 

particularmente de potássio, e ainda redução do tónus muscular [29]. 

 O uso prolongado de laxantes pode conduzir a alterações anatómicas do cólon, perda da 

enervação intrínseca, atrofia das camadas de músculo liso e pigmentação do cólon [29]. 
 

 6.6 Probióticos 

 A obstipação tem sido ligada à existência de uma flora fecal anormal, evidenciada pela 

baixa concetração de bactérias láticas e elevada concentração de metanogénias, assim como 

uma elevação do número de bactérias e fungos patogénicos [38]. 

 Como visto anteriormente, os tratamentos padrão para a obstipação funcional passam, 

na maioria dos casos, por recorrer a fármacos laxantes. No entanto, uma nova e promissora 

abordagem é a aposta no consumo de probióticos e prebióticos como forma de tratamento desta 

patologia [38]. 

 Os probióticos estão definidos como preparações de células microbianas ou de 

componentes microbianos que têm um efeito benéfico na saúde e bem-estar do hospedeiro. 

Bactérias probióticas como Lactobacillus ou Bifidobacterium são produtoras de ácidos 

orgânicos como ácido lático e ácido acético, que têm a capacidade de baixar o pH do cólon, 

aumentando o peristaltismo e reduzindo o tempo de trânsito das fezes no cólon [38]. 

 Os prebióticos, no âmbito do tratamento de patologias gastrointestinais são definidos 

como certos tipos de fibras solúveis, como fruto-oligossacáridos, galacto-oligossacáridos e 

inulina, que promovem o crescimento e atividade das bactérias probióticas no cólon [38]. 
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 A presença de probióticos desempenha um importante papel na manutenção de um 

estado de equilíbrio no intestino, existindo diferenças no panorama microbiano entre indivíduos 

saudáveis e indivíduos que sofrem de obstipação crónica, sendo que estes últimos possuem uma 

quantidade diminuída de microrganismos dos géneros Bifidobacterium e Lactobacillus. 

Contudo, ainda é incerto se a ausência/quantidade diminuída destes microrganismos é um fator 

que contribui para a obstipação, ou apenas uma das manifestações da patologia em si. As 

preparações existentes no mercado incluem, na sua maioria, uma combinação destes dois 

géneros bacterianos, visto Lactobacillus colonizar principalmente o intestino delgado, enquanto 

que Biffidobacterium coloniza o cólon, havendo assim uma abrangência superior no 

tratamento/manutenção de um estado de obstipação [38]. 

 Estes microrganismos são responsáveis pela produção de ácidos gordos de cadeia curta 

como derivados de acetato, butirato e propionato, resultando na diminuição do pH do cólon, que 

contribui para o aumento da peristalse intestinal, que por sua vez leva a um tempo trânsito 

intestinal menor. Podem exercer também efeito anti-inflamatório e imunomodulatório, o que 

pode melhorar certos mecanismos de dismotilidade [34]. 

 Para aferir o sucesso e efetividade deste tipo de preparações, medem-se parâmetros 

como: frequência de defecações semanais; perceção na melhoria de sintomas, como esforço 

para defecar, fezes duras e/ou granulosas; sensação de evacuação incompleta, sensação de 

bloqueio anorretal; e necessidade de manobras manuais para auxiliar a defecação; tudo isto, 

após tratamento de uma semana com pro e prebióticos [38]. 

 Conclui-se em diversos estudos que as preparações contendo as substâncias e 

microrganismos mencionados levam a uma melhoria acentuada em sintomas como: esforço 

necessário à evacuação, dureza das fezes e sensação de evacuação incompleta. Os probióticos 

também atuam através do aumento da secreção de água e eletrólitos [38]. 

 No estudo conduzido por Jayasimhan et al, os resultados alcançados pelo tratamento de 

indivíduos obstipados com probióticos foram muito positivos: em média, os indivíduos tinham 3 

evacuações semanais, número este que duplicou após o tratamento. Em relação aos outros 

sintomas avaliados, as melhorias variam na ordem dos 67% e os 82% entre cada sintoma. Estas 

preparações provaram ser inócuas, em termos de efeitos secundários, havendo apenas algumas 

reticências no que diz respeito a doentes imunocomprometidos [38]. 

 Embora esta abordagem possa ser feita de forma isolada, também existem vantagens em 

administrar estas preparações como co-adjuvantes no tratamento da obstipação. Por exemplo, 

alguns laxantes sintéticos como o PEG provocam uma alteração na flora intestinal, 

nomeadamente nas bactérias do género Biffidobacterium, diminuindo assim a quantidade de 

ácidos gordos de cadeia curta, benéficos ao bom funcionamento intestinal [38]. 
 

7. Estudo da Prevalência de Obstipação e Uso de Laxantes pelos 

Utentes da Farmácia da Maia 
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 Este estudo foi realizado por intermédio de um questionário anónimo por mim 

elaborado (Anexo 28), e colocado aos utentes da FM, em que foram conseguidas 41 respostas 

válidas. O software que permitiu a obtenção de gráficos representativos das opções dos utentes 

foi o Microsoft Excel 2013®. 

 O inquérito também foi por mim preenchido, com as respostas dadas pelos utentes da 

FM, sem os questionar de forma direta, mas sim com recurso a um diálogo aberto em que, com 

as informações que iam sendo obtidas, as respostas iam sendo preenchidas. 
 

7.1 Caracterização Sociológica dos Inquiridos 

Os inquéritos foram colocados a todos os utentes que: manifestaram intenção de 

adquirir um produto laxante; pediram aconselhamento no que diz respeito a sintomas 

obstipantes; ou que levantaram uma prescrição de outrém incluindo um medicamento laxante, 

respondendo neste caso, pelo doente que iria tomar o medicamento, mas apenas se conseguisse 

responder a todas as perguntas através do conhecimento que possuía do doente para o qual 

estava a adquirir medicação, de forma a validar o questionário. 

 O questionário permitiu, em primeiro lugar, separar o sexo feminino do sexo masculino: 

61% do sexo feminino e 39% do sexo masculino, sendo que a idade média foi de 68,3 anos, 

com a média feminina nos 70,1 e a masculina nos 63,8 anos. 
 

 7.2 Resultados e Discussão 

A média de idades calculada corrobora que a obstipação é uma patologia que assola 

principalmente o setor mais idoso da população, com uma média de idades avançada. 

 A primeira questão técnica (Figura 1) é relativa à existência ou não de sintomas de 

obstipação prévios por parte do utente. Em caso de existência, categorizaram-se doentes a partir 

do número de vezes que já haviam apresentado estes sintomas: 1 a 10 vezes ou mais do que 10 

vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Apenas um utente nunca tinha experienciado sintomas obstipantes até à data da sua 

visita à FM, significando que, no lado diametralmente oposto, 97,56% dos utentes sentiram 

previamente sintomas de obstipação, e mais de metade já tinha sofirdo sintomatologia de 
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Figura 1-Número de vezes em que o doente apresentou sintomas obstipantes 
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obstipação por mais de 10 vezes na sua vida, o que, sem poder extrapolar diretamente, pode 

querer dizer que a grande maioria sofre de obstipação crónica. 

De forma a confirmar esta consideração, os utentes foram questionados sobre o porquê 

do recurso a fármacos laxantes, sendo que as suas respostas (Figura 2) são claramente 

elucidativas: 

 Quando inquiridos acerca da razão que os conduzia à FM para adquirir um fármaco 

laxante, 85,37% dos utentes referiram sentir sintomas obstipantes, com a maior incidência 

naqueles com sintomatologia crónica, acarretando, por isso, uma atenção redobrada no 

aconselhamento, uma vez que existem guidelines no que concerne à terapêutica farmacológica 

nestes casos. Apenas dois utentes nunca tinham recorrido a laxantes, e três apenas o faziam 

devido à realização de algum meio de diagnóstico clínico que requeria um esvaziamento 

intestinal. 

 O critério de escolha do 

laxante a que os utentes recorrem 

também foi um fator tido em conta, 

uma vez que pode acessar questões de 

auto-medicação ou de recomendações 

dadas por indivíduos não qualificados. 

 Podemos ver na Figura 3 que 

mais de metade dos inquiridos escolhe 

um determinado laxante após consultar 

um médico. Por outr lado, mais de um 

terço recorre a certo laxante porque é o 

que o faz sentir confortável. Neste caso 

existem duas formas de interpretação: 

sendo a obstipação também definida como algo que causa desconforto ao doente pelo tipo de 

sintomas que origina, o facto de um doente se sentir bem com a atual terapêutica é positivo; 

porém, existem casos em que, apesar de ser a experiência pessoal a ditar a toma de um laxante 
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em particular, o farmacêutico pode intervir no sentido de apresentar opções terapêuticas 

melhores e/ou menos lesivas para o utente. 

 Ainda é possível discernir que 7,32% dos utentes toma um laxante específico por 

recomendação de alguém menos qualificado (opinião de amigos ou familiares, para citar alguns 

exemplos), tornando o diálogo com o utente de extrema importância, de forma a perceber se o 

laxante em causa é, de facto, o mais indicado para a sua situação. Apenas um utente (2,44%) 

revelou que a forma farmacêutica é o que leva em consideração na hora da escolha de um 

laxante. 

 Um dos pontos mais sensíveis do questionário prendeu-se com o número de vezes por 

semana a que o utente recorre à toma, seja de que laxante for. O erro associado a esta questão 

pode prender-se com o facto de haver esquemas posológicos diferentes, que poderá influenciar a 

resposta dada. No entanto, através da Figura 4, percebemos que as respostas divergem de modo 

mais equilibrado: o destaque vai para os 29,27% de utentes que apenas usa ocasionalmente um 

laxante, o que quer dizer que, após a resolução do problema, a toma cessa, revelando uma 

atitude responsável desde tipo de fármaco. 

 Por outro lado, 21,95% dos utentes chega a utilizar fármacos laxantes quatro ou mais 

vezes por semana, o que pode atestar duas coisas: a severidade dos sintomas, ou a perceção 

exagerada da severidade dos sintomas, sendo que a ambos os casos deve ser dada especial 

atenção. De modo mais equilibrado, 48,78% dos inquiridos recorre ao fármaco laxante entre 

uma a três vezes numa semana.  
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61%

39%

Tem por hábito fazer exercício físico?

Sim Não

Uma das questões colocadas mais importantes prende-se com o tipo de laxante utilizado 

por quem sofre de obstipação, quer seja crónica ou aguda. Embora as guidelines apresentadas 

sugiram que o tratamento farmacológico da obstipação por recurso a laxantes deva começar por 

um laxante emoliente, a partir da interpretação da Figura 5 verifica-se que não é algo seguido 

pelos utentes, a avaliar pela percentagem nula de respostas nesta opção. Podem identificar-se 

várias razões e/ou fontes de erro: pode não existir aconselhamento médico nesse sentido, o 

utente não se sentir confortável ou os sintomas não serem aliviados pelo recurso a este tipo de 

fármacos. Todos estes motivos revestem o aconselhamento farmacêutico de extrema 

importância. 

 Por outro lado, o tipo de laxante ao qual os utentes mais recorrem é o de contacto, que 

constitui a opção mais agressiva e lesiva. O que, provavelmente acontece, é que o utente verifica 

resultados práticos de forma rápida, e torna-se “cliente” deste tipo de laxante, muitas vezes não 

sabendo que consequências nefastas este pode trazer. 

 O número absoluto de respostas nesta questão foi de 51, isto porque existem ainda dez 

utentes que fazem associações de laxantes, sendo a mais comum a associação de laxantes 

osmóticos com laxantes de contacto. 

Por fim, foram colocadas duas questões que podem influenciar o tipo de sintomas 

apresentados pelos doentes obstipados que se deslocaram à FM. A primeira concerne ao aporte 

de fluidos, nomeadamente de água. A maioria, 71%, refere beber muita água diariamente, tendo 

sido estipulado como padrão mais de 1,5L de água por dia. É um fator positivo, que no entanto 

nos leva a olhar com atenção para os 29% de utentes que não ingerem esta quantidade de água, 

sendo imperativo consciencializar para o facto de que, além de ser essencial a todas as funções 

vitais, é também de extrema importância para um bom funcionamento intestinal. 

 No que diz respeito ao exercício físico, não existe um padrão transversal a todos os 

utentes, e foi considerado como “exercício físico” desde uma pequena caminhada diária até, por 

exemplo, “exercício de corrida 2 a 3 vezes por semana”, tendo em conta a possibilidade de cada 
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Costuma beber água?

Sim, pouca Sim, muita

Figura 6-Hábitos de consumo hídrico Figura 7-Hábitos de exercício físico 
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utente no que diz respeito à mobilidade. Conclui-se que a maioria realiza alguma atividade 

física, no entando, 39% é sedentário, e desses, 43,75% nem sai de casa (relatado pelas pessoas 

que se deslocaram à FM para adquirir o laxante), o que também explica a ocorrência dos 

sintomas obstipantes. 

Finalmente, tentou-se perceber se o conceito de 

probióticos era tido em conta na hora de adquirir um 

laxante, quer seja para tratar os sintomas, ou como 

repositor da flora intestinal, após uma dejeção 

determinada por laxante. 

 Seria expectável, à partida, pensar-se que 

muitos dos utentes não conheceriam este conceito, 

por ser uma área relativamente recente, no entanto, 

90% é um número significativo, e está nas mãos de 

profissionais como o farmacêutico dar a conhecer esta 

opção terapêutica/de reposição aos seus utentes 
 

8. Ação de Sensibilização 

 Após o preenchimento do questionário, como forma de diálogo aberto, facultei a cada 

utente as informações essenciais sobre a obstipação em geral, sob forma de um panfleto por 

mim elaborado. 

 Está preconizado para a leitura fácil e inequívoca, mesmo de utentes idosos cujo 

vocabulário é, em muitos casos, mais restrito. 

 Focou-se em chamar a atenção de que a obstipação é um sintoma, e não uma doença, 

realçando assim a importância do tratamento das causas subjacentes. 

 Começa por definir obstipação e sintomas associados, e por apontar possíveis causas de 

aparecimento dos sintomas. Focou-se em seguida no tratamento, tanto farmacológico como não 

farmacológico, tendo sido colocado estrategicamente em primeiro lugar o tratamento não 

farmacológico. Foi dado grande destaque à parte nutricional, e feita uma breve referência a 

probióticos, para que passe a ser um tema do conhecimento geral. 

 Termina referindo algumas frases chave, chamando à atenção sobre o cuidado a ter em 

caso de abuso de laxantes. Refere, finalmente, alguns números chave da obstipação em Portugal 

e no mundo, e finaliza com o contaco da FM, à qual os utentes deverão recorrer em caso de 

dúvidas. O panfleto encontra-se no anexo 29. 

 

9. Aconselhamento Farmacêutico 

 O farmacêutico deve procurar auxiliar os utilizadores crónicos de laxantes, por meio de 

informações que deve colher sobre cada doente, de modo a que seja possível averiguar as causas 

da obstipação e apoiá-lo para que ele as corrija. 
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o conceito de probióticos?

Sim Não

Figura 8-Conhecimento do conceito de probióticos 
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 A primeira pergunta a ser feita ao doente deve ter como finalidade esclarecer que razões 

o levaram a escolher o laxante, ou a pretendê-lo em primeira instância, uma vez que não se deve 

considerar que todas as pessoas que utilizam laxantes sejam obstipadas [29]. 

 Deve-se procurar saber quais os sintomas que acompanham a obstipação e a sua 

duração. Se os mesmos persistirem por mais de duas semanas e reaparecerem após suspensão do 

laxante, o doente deve ser encaminhado para o seu médico assistente. É também importante 

inquirir o doente sobre se tentou corrigir a sua obstipção por meio de medidas dietéticas 

adequadas e quais os resultados que obteve. Deve ser tomada em consideração pelo 

farmacêutico a presença de uma patologia ou a utilização de medicamentos que sejam 

responsáveis pela obstipação, conforme indicado anteriormente [29]. 

 Em suma, existem uma série de questões a colocar ao doente, de modo a identificar 

todos os passos do problema, com vista à apresentação da melhor solução: 

 

Tabela 1 - Aconselhamento Farmacêutico - Questões a colocar 

Porque considera que precisa de um laxante? 

Toma laxantes frequentemente? 

Há quanto tempo está obstipado? 

Quantas vezes costuma defecar por dia ou por semana? 

Qual a consistência das suas fezes? 

Mudou de emprego, de local de refeições, fez alguma viagem? 

Esteve de cama ou foi submetido a alguma cirurgia? 

Que outros sintomas acompanham a obstipação? 

Tem alguma doença que esteja a tratar? Que medicamentos toma? 

Já tomou alguma medicação laxante? Que resultado teve? 

Já tentou aliviar a obstipação através de fibras, como vegetais e frutos? 

Ingere bastantes líquidos diariamente? 

Faz exercício físico? Anda a pé? 
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B) ESTUDO COMPARATIVO DE ANTI-ÁCIDOS DE ALUMÍNIO 

 Após sugestão por parte da Sra. Dra. Assunção Nápoles, DT da FM, realizei um 

trabalho de investigação com vista a comparar e diferenciar duas preparações específicas de 

anti-ácidos contendo alumínio: Maalox Plus® e Phosphalugel®. 
 

1. Apresentação 

Especificamente, Maalox Plus® é uma preparação de comprimidos para mastigar de 

200mg de hidróxido de alumínio, 200mg de hidróxido de magnésio e ainda 26,25mg de 

simeticone, sendo um anti-ácido indicado no alívio sintomático de pirose, enfartamento e 

flatulência. Já o Phosphalugel® pode ser encontrado sob a forma de carteiras contendo 12,63g 

de gel de fosfato de alumínio a 20%, indicado em distúrbios intestinais associados à hiperacidez 

(Anexo 30) [39,40]. 
 

2. Posologia 

 Como esquemas posológicos, podem-se mastigar 2 a 4 comprimidos Maalox Plus® até 

4 vezes por  dia, sendo que a dose máxima são os 16 comprimidos diários, tomados vinte 

minutos até uma hora após a refeição. Crianças com menos de 15 anos não deverão tomar este 

medicamento, ao passo que, com o Phosphalugel®, desde que se adeque a dosagem, bebés com 

menos de 6 meses poderão tomá-lo. O habitual para um adulto será 1 a 2carteira, por 2 a 3 vezes 

por dia, uma hora após a refeição, de forma pura ou diiluído em água. Antes dos 6 meses deve 

ser apenas tomado um quarto da carteira, sendo que depois dessa idade e até à idade adulta, 

pode ser tomada metade [39,40]. 
 

3. Mecanismo de Ação 

 O Maalox Plus® atua neutralizando o ácido clorídrico presente no estômago, 

tamponando-o e mantendo o pH entre 3-5, essencial a um bom estado de repouso. Não atua 

sistemicamente, não sendo por isso um alcalinizante sistémico, nem atua nas funções secretoras 

do intestino e estômago. Os hidróxidos presentes são, então, transformados em sais de cloreto 

na presença do ácido clorídrico gástrico. A ação do dimeticone presente na formulação do 

Maalox Plus® ajuda a adsorver os gases intestinais, tendo por isso ação anti-flatulenta, 

eliminando distensões na parede do intestino. 

 Já o Phosphalugel® associa um colóide mineral (fosfato de cálcio) a um gel orgânico. 

Uma carteira é capaz de consumir cerca de 36,4mmol de H+, para aumentar o pH estomacal de 1 

para 3 (há uma diminuição da concentração ácida em 99%). A sua ação verifica-se ao fim de 10 

minutos, e o facto de ser um gel duplo confere-lhe poder de adesão à mucosa. Tem ainda ação 

antipéptica (diminui atividade da pepsina), adsorvente (diminui a pepsina, gases acumulados, 

bem como bactérias e sangue que possa ocorrer), e anti-hemorrágica (inibe a fibrinólise) 

[39,40]. 
 

4. Efeitos Adversos 
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 Ambas as preparações, pela sua composição em alumínio, causam obstipação, que pode, 

em certos casos, ser resolvida com um bom aporte hídrico. O Maalox Plus® tem ainda como 

efeito adverso adicional a depleção de fósforo, ao formar complexos com o fósforo da dieta, 

inibindo a sua absorção. [39,40] 

 

5. Contra-Indicações 

 Ambos os medicamentos estão contra-indicados na insuficiência renal crónica, e 

interferem com a absorção de certos fármacos: o Maalox Plus® interfere com a absorção de 

tetraciclina, ferro, digoxina, quinolonas e fenotiazidas; ao passo que o Phosphalugel® interfere 

com a absorção de furosemida, também de tetraciclina, digoxina e de anti-colinérgicos. 

 Com o Maalox Plus® existe o risco de sobredosagem de magnésio, se excedida a dose 

recomendada, bem como a existência de diarreia [39,40]. 

 O Phosphalugel® causaria diarreia e indisposição, mas graças à sua formulação, 

existem excipientes presentes que anulam este efeito. [39,40] 

 

6. Conclusões 

 Ambos os medicamentos têm esquemas posológicos de certa forma semelhantes, tendo 

o Maalox como aspeto negativo o facto de não poder ser tomado por crianças com menos de 15 

anos. Além disso, a grande desvantagem deste medicamento relativamente ao Phosphalugel® 

prende-se com a depleção de fósforo, que, se significativa, pode desencadear fraqueza muscular, 

levar a rabdomiólise e a situações de hemólise. 

 O mecanismo de ação de ambos, com pequenas diferenças, demonstra eficácia e 

desempenha funções que irão, de facto, resultar na sensação de alívio da hiperacidez estomacal 

e intestinal 

 Este estudo comparativo serviu também como ajuda a um melhor desempenho do 

atendimento ao balcão da FM, uma vez que são medicamentos que têm uma elevada procura, 

pela prevalência dos sintomas a que se destina o tratamento, pela simplicidade da toma, pelo 

facto de ser um MNSRM e também por ter um preço acessível à maioria dos utentes. 

 

C) ESTUDO FORMATIVO DE QUATRO PRODUTOS DO LABORATÓRIO 

YFARMA 

 Decorrente das formações internas na FM, e pelo facto de, durante o estágio, 

ingressarem na equipa da FM novos elementos (nomeadamente, uma técnica de farmácia, uma 

estagiária, e um farmacêutico), foi-me pedido que apresentasse aos novos colegas os produtos 

com maior impacto na farmácia pertencentes ao laboratório YFarma, empresa farmacêutica 

nacional, presta serviços de promoção de venda, representação e consultoria. Estes produtos  

fazem parte do plano estratégico da FM em recorrer cada vez mais a produtos naturais que 

respondam a vários temas quentes da terapêutica atual de venda livre. 
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 Cada produto em questão responde às seguintes necessidades: estados depressivos, 

estados de ansiedade localizados e vida sexual menos ativa. São eles: MorEPA®, Ansiwell 

Fast®, Libimasculine® e Libifeme Meno 50+®. 

 Foi-me pedido que focasse, com cada produto, os seguintes pontos: uma breve 

introdução, ilustrando o panorama geral da patologia a que se destina, as várias situações 

particulares às quais pode ser aplicado o medicamento, quais os efeitos benéficos a que o 

medicamento se propõe, a composição, uma breve explicação sobre o mecanismo de ação, a 

posologia, o PVP, e algumas frases-chave para utilização em cross- ou up-selling. 
 

1. MorEPA® 

 Sendo a depressão uma patologia que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, com 

maior incidência nos países ocidentais/ocidentalizados, é de extrema importância tratar logo à 

partida estados depressivos iniciais. É uma doença do foro psicológico, que afeta de 

sobremaneira a qualidade de vida do indivíduo deprimido. 

 Assim, desenvolveu-se um produto cuja função é ajudar todos os indivíduos com 

depressão, seja em que fase for: quer no aparecimento de sintomatologia leve inicial, quer nos 

indivíduos com depressão instalada, quer também na ajuda ao desmame de um anti-depressivo 

clássico. Está também indicado em estados de apatia e tristeza e para um sono revigorante. 

 Existem estudos realizados pelo próprio laboratório que relatam que MorEPA® é tão ou 

até mesmo mais eficaz do que anti-depressivos clássicos do mercado (o estudo foi realizado 

comparativamente à fluoxetina). 

 É essencialmente composto por uma elevada dose de ácido eicosapentanóico (EPA) e 

ácido docosahexanóico (DHA). Contém então 85% de ómega-3, com 750mg de EPA+DHA. O 

DHA contribui para a manutenção da função cerebral normal e visão , sendo que a sua 

associação com o EPA contribui para a concentração sérica de triglicerídeos, com o aporte 

diário de 2g de EPA+DHA. O método de produção é patenteado e permite a obtenção de extrato 

ultra-puro de omega-3. 

 O produto apresenta-se sob a forma de cápsula mole, e para estados depressivos ligeiros 

(queixas de tristeza, apatia, falta de motivação, concentração, sono não revigorante) a posologia 

é de 1 cápsula por dia após o pequeno-almoço durante, no mínimo, 4 meses. Para sintomas 

depressivos profundos, deve recorrer-se a 2 cápsulas diárias, também após o pequeno almoço e 

durante 4 meses, não existindo, em qualquer caso, um período máximo definido para a toma. 

 Em suma, é um “anti-depressivo natural”, e uma forma de “encapsular a boa 

disposição”, sem interferir com medicação, e sem possuir efeitos secundários. 
 

2. ANSIWELL Fast® 

 A ansiedade é uma característica biológica psicológica do ser humano que antecede 

momentos de perigo real ou imaginário, e que é marcada por sensações desagradáveis como 

taquicardia, “vazio” no estômago, sudorese, aperto no peito, entre outros. 
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 Este produto destina-se a tratar situações de irritabilidade, ansiedade, nervosismo 

constante, ataques de pânico, cansaço, fadiga mental e perda de concentração e produtividade 

intelectual. Induz o relaxamento sem, no entanto, provocar sono. Pode ser útil também no 

controlo de fobias generalizadas, ejaculação precoce ou cessação tabágica. 

 Estes efeitos benéficos resultam da composição em L-teanina, bem como vitaminas do 

complexo B, magnésio e zinco. A L-teanina é um aminoácido neurologicamente ativo, que 

contraria os efeitos estimulantes do sistema nervoso e tem a capacidade de induzir uma sensação 

de relaxamento natural e alerta mental. As vitaminas do complexo B presentes (B1, B2, B3, B5, 

B6, B9 E B12) são essenciais à manutenção da função psicológica normal e do processo 

cognitivo. O zinco e o magnésio são minerais fundamentais no processo de aprendizagem e 

formação de conexões neuronais. 

 O ANSIWELL Fast® estimula a produção de ondas cerebrais alfa, o que proporciona 

um estado de alerta mental tranquilo, e uma melhoria da produtividade intelectual. Existe ainda 

a diminuição da produção de ondas cerebrais beta, predominantes em indivíduos com stress, 

excitação e ansiedade. No que diz respeito ao equilíbrio emocional, a L-Teanina tem um efeito 

de relaxamento e estabilização do humor, pois está envolvida no processo de regulação de 

neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. 

 A posologia padrão é de um comprimido de manhã, após o pequeno-almoço, todos os 

dias, durante três meses. Não deve ser tomado após as 20 horas, com exceção de situações de 

ansiedade e pânico ocorridos durante a noite. 

 Para uma ação mais rápida, deve ser tomado um comprimido de manhã, e a este junta-se 

outro comprimido cerca de 30 minutos antes da situação desencadeadora de stress. 

 É, por isso, um bom esquema posológico para situações como a realização de um 

exame, uma viagem de avião, ou falar em público, por exemplo. É uma ajuda muito satisfatória 

para controlar a ansiedade e sentir mais confiança. 
  

3. LIBIFEME Meno50+® 

 Durante o ciclo de vida da mulher, existem alterações dos níveis hormonais de 

estrogénio, nomeadamente aquando da aproximação da menopausa, em que começa a haver 

uma diminuição da produção hormonal por parte do organismo feminino. Esta diminuição traz 

consequências para a qualidade de vida e bem-estar da mulher, nomeadamente: diminuição da 

lubrificação generalizada (secura vaginal, da pele, olhos, boca), cabelo e unhas enfraquecidos, 

pele baça, mais flácida e com aumento do aparecimento de rugas, tendência para um aumento 

de peso e acumulação de gordura na zona abdominal, perda de tonicidade muscular, e redução 

da espessura e tonicidade das paredes vaginais e lábios vaginais. 

 O produto foi desenvolvido para mulheres em menopausa, pré-menopausa ou que 

tenham feito uma menopausa precoce. 

 Os seus efeitos estão dirigidos à saúde sexual, mas com efeitos a nível da saúde geral. 

Mantém a tonicidade do tecido mamário, aumenta a lubrificação vaginal, mantém a espessura e 

tonicidade do tecido vulvovaginal, diminui a dispareunia, estimula o prazer sexual da mulher, e 
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reduz riscos de miomas uterinos. A nível geral, oferece uma pele mais luminosa, firme, e 

hidratada, proteção anti-oxidante, manutenção da massa muscular, e melhora a circulação 

sanguínea. 

 Na sua composição contém lignanas de linhaça (fitoestrogénio, liga-se e atua de forma 

semelhante a um estrogénio), extratos padronizados da asa-feótida e alcaparra (aumento da 

lubrificação vaginal fisiológica, com consequente redução de dor no ato sexual), além das 

vitaminas C e E. 

 A posologia de LIBIFEME Meno50+® é de 1 comprimido todos os dias pela manhã, e 

aconselha-se uma duração de tratamento mínima de 3 meses. 
 

4. LIBIMASCULINE® 

 Na mesma linha do produto anterior, LIBIMASCULINE® propõe-se a melhorar a 

performance sexual masculina, com um perfil de segurança elevado. 

 Destina-se a proporcionar ereções mais fortes e duradouras, um maior controlo sobre a 

mesma, ajudar na ejaculação precoce e aumentar a líbido e o prazer, já que atua como 

afrodisíaco. Em suma, o indivíduo reagirá melhor a estímulos visuais, auditivos e do tato. 

 Possui na sua composição Asa-feótida e Ginkgo biloba, e foi testado em indivíduos que 

sofriam de azospermia, disfunção erétil ou impotência sem causa identificável. Os resultados 

obtidos a nível da contagem e mobilidade de espermatozóides foram muito satisfatórios, em que 

houve um aumento na ordem dos 60%, e a função erétil melhorou em cerca de 80% dos casos. 

 Para um efeito rápido, é recomendada a toma de um comprimido pela manhã, ao 

pequeno-almoço, e, 30 minutos antes do ato sexual, fazer uma nova toma. Para um tratamento 

prolongado, o indivíduo deve cingir-se à toma matinal diária. A duração do tratamento varia 

entre os 3 e os 6 meses. 

 

5. Conclusão 

 Foram, essencialmente, estes os princípios transmitidos aos colegas durante a minha 

apresentação, que teve a duração de cerca de 30 minutos, incluindo um espaço para debate, 

perguntas e respostas. A estratégia comercial foi delineada pela DT, em articulação com a 

Farmacêutica Adjunta, e a apresentação feita aos novos colegas estava nela contemplada. 

 Para uma sensação de maior proximidade com o produto, durante a apresentação 

estavam em exposição as embalagens respetivas, assim como o medicamento em si (cápsula ou 

comprimido), para que nada escapasse aquando da comercialização destes produtos. 
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Anexo 1 – Fachada das instalações da Farmácia da Maia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Armazenamento de produtos 
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Anexo 3 – Zona de receção e verificação de encomendas   

 

Anexo 4 – Gabinetes de atendimento ao utente 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Laboratório de preparação de medicamentos manipulados 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 – Posto de atendimento e programa informático 
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Anexo 7 – Armazenamento de medicamentos refrigerados 
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Anexo 8 - Classificação dos produtos existentes na Farmácia segundo o Artigo 33º do Decreto-

Lei nº 307/2007, de 31 de agosto e respetivos enquadramentos legais [3]. 

Classificação Definição 
Quadro 

Legal 

MSRM 

Medicamentos que possam constituir um risco para a 

saúde do doente quando utilizados sem vigilância 

médica, em quantidades diferentes às estipuladas e 

fins diferentes dos definidos, contendo substâncias 

atividade ou reações adversas seja indispensável 

aprofundar e se destinem a administração parentérica. 

Artigo 114º 

Decreto‐Lei 

n.º 176/2006, 

de 30 de 

agosto 

MNSRM 

Medicamentos que não preenchem os requisitos de 

MSRM obrigatória; não são comparticipáveis salvo os 

casos previstos na legislação. 

Artigo 115º 

Decreto‐Lei 

n.º 176/2006, 

de 30 de 

agosto 

Produtos Cosméticos e 

Dermofarmacêuticos 

Substância ou preparação destinada a ser posta em 

contato com as diversas partes superficiais do corpo 

humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e 

capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, 

dentes e mucosas bucais, com a finalidade os limpar, 

perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em 

bom estado ou de corrigir os odores corporais. 

Artigo 2º  

Decreto‐Lei 

n.º 189/2008, 

de 24 de 

setembro 

Preparações Oficinais 

e Magistrais 

O preparado oficinal é produzido segundo indicações 

de uma farmacopeia ou de um formulário oficial, 

numa Farmácia de oficina ou em serviços 

farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado 

diretamente aos doentes. A Fórmula magistral é 

similar, mas é destinado a um determinado doente, 

pressupondo uma receita médica. 

Artigo 3º  

Decreto‐Lei 

n.º 176/2006, 

de 30 de 

agosto 

Medicamentos 

Homeopáticos e 

Produtos 

Farmacêuticos 

Homeopáticos 

Medicamento fabricado a partir de substâncias 

denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, 

de acordo com o descrito na farmacopeia europeia ou 

em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado 

Membro; devem ser administrados por via oral ou 

externa; apresentar um grau de diluição que garanta a 

inocuidade do medicamento, não devendo este conter 

mais de uma parte por 10000 de tintura-mãe, nem 

mais de 1/100 da mais pequena dose eventualmente 

utilizada em alopatia, para as substâncias ativas cuja 

presença num medicamento alopático obrigue a 

receita médica. Não apresentam quaisquer indicações 

terapêuticas especiais na rotulagem ou qualquer 

informação relativa ao medicamento. Não sujeito a 

prescrição médica. 

Artigo 3º  

Decreto‐Lei 

n.º176/2006, 

de 30 de 

agosto 

Produtos para 

Alimentação Especial 

Produtos alimentares que, devido à sua composição 

especial ou a processos especiais de fabrico, se 

distinguem dos géneros alimentícios de consumo 

corrente, são adequados ao objetivo nutricional 

Artigo 2º 

Decreto-Lei 

n.º74/2010 de 

21 de junho 
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pretendido e são comercializados com a indicação de 

que correspondem a esse objetivo. Destina-se às 

pessoas cuja assimilação ou metabolismo se encontra 

perturbado; às que se encontram em condições 

fisiológicas especiais; e aos lactentes ou crianças entre 

1 e 3 anos de idade em bom estado de saúde. 

Produtos 

Fitoterapêuticos 

Qualquer medicamento que tenha exclusivamente 

como substâncias ativas uma ou mais substâncias 

derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base 

de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de 

plantas em associação com uma ou mais preparações à 

base de plantas. 

Artigo 3º 

Decreto-Lei 

n.º 176/2006, 

de 30 de 

agosto 

Produtos e 

Medicamentos de 

Uso Veterinário 

Todo o medicamento destinado aos animais ou 

preparado antecipadamente, apresentando uma 

denominação especial e acondicionamento particular. 

Artigo 2º 

Decreto-Lei 

n.º184/97, de 

26 de julho 

Dispositivos Médicos 

Qualquer instrumento, aparelho, equipamento ou 

software utilizado isoladamente ou em combinação, 

cujo principal efeito pretendido no corpo humano não 

seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, destinado a ser 

utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma 

doença, lesão ou deficiência; estudo, substituição ou 

alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

controlo da conceção.  

Artigo 3º 

Decreto‐Lei 

n.º145/2009, 

de 17 de junho  
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Anexo 9 – Exemplo de linear de produtos fitoterapêuticos e homeopáticos) 
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Anexo 10 – Critérios de aquisição de produtos 

Capacidade de armazenamento da farmácia; 

Disponibilidade de pagamento; 

Condições de compra e entrega definidas pelos 

fornecedores; 

Histórico de vendas do produto; 

Stock máximo e mínimo estabelecido para o produto; 

Época do ano; 

Perfil dos utentes da farmácia; 

Características do produto. 

 

Anexo 11 – Lista de documentos que acompanham uma encomenda 

Nome da farmácia a que a encomenda se destina; 

Códigos de barras e numérico identificativos; 

Guia de Transporte; 

Fatura ou guia de remessa em duplicado; 

Papel exterior que identifique a presença de produtos de frio, psicotrópicos 

e/ou estupefacientes caso estejam presentes na encomenda. 
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Anexo 12 – Exemplo de fatura que acompanha a encomenda 
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Anexo 13 – Não-conformidades mais comuns 

Produtos pedidos e faturados mas não enviados (o fornecedor 

deve ser contactado para futuro envio do produto ou emissão de 

nota de crédito); 

Produtos não pedidos nem faturados mas enviados (deve ser feita 

devolução ao fornecedor); 

Produtos não pedidos mas faturados e enviados (deve ser feita 

uma avaliação das vendas do produto); 

Produtos retirados do mercado; 

Anomalias nos preços faturados ou PVP; 

Prazos de validade curtos; 

Anomalias na embalagem. 
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Anexo 14 – Requisição de Psicotrópicos/Estupefacientes 
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Anexo 15 – Listagem de Controlo de Medicamentos pelo seu PV 

 

  



 

63 

 

Anexo 16 – Nota de Devolução 
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Anexo 17 – Nota de Crédito 
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Anexo 18 - Menções de exceções a constar nas receitas e sua justificação [8] 

Menção na receita Justificação 

“Exceção a) do nº 3 do art. 6º da Portaria 

Nº 137 – A/2012, de 11 de maio 

Medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito. 

“Exceção b) do nº 3 do art. 6º 

Suspeita reportada pelo INFARMED de 

intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, 

mas identificada por outra denominação 

comercial. 

“Exceção c) do nº 3 do art. 6º - 

Continuidade de tratamento superior a 28 

dias” 

Reação adversa prévia”; Prescrição de 

medicamento destinado a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 

28 dias. 

 

Anexo 19 – Parâmetros a considerar na validação de receituário [8] 

Número da receita e respetivo código de barras; 

Identificação do local da prescrição; 

Identificação do médico prescritor (nome, número da cédula 

profissional, especialidade e contacto telefónico); 

Identificação do utente (nome, número do utente, e número 

correspondente ao sistema de saúde de que é beneficiário, se aplicável); 

Entidade financeira responsável; 

Regime especial de comparticipação (sigla “R” e ou “O”), se aplicável; 

Denominação comum internacional (DCI); 

Dosagem, forma farmacêutica, número e dimensão das embalagens; 

Posologia; 

Avaliação da existência de exceções ao direito de opção entre 

medicamentos do mesmo grupo homogéneo; 

Identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos, se aplicável; 

Data de prescrição e assinatura do prescritor. 
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Anexo 20 – Requisição de Psicotrópicos/Estupefacientes 
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Anexo 21 – Boletim de Análise 
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Anexo 22 – Ficha de Preparação 
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Anexo 23 – Rótulo de Medicamento Manipulado 
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Anexo 24 – Cálculo de preço de medicamento manipulado 
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Anexo 25 – Valores de referência de tensão arterial [24] 

 

Anexo 26 – Valores de referência de glicémia 

Classificação Glicémia de jejum (mg/dl) 
Glicémia pós-prandial 

(mg/dl) 

Diabetes Mellitus >126 >200 

Anomalia de tolerância à 

glucose 
<126 >160 e <220 

Anomalia da glicémia de 

jejum 
>110 e <126 <160 

 

Anexo 27 – Valores de referência de colesterol total e triglicerídeos [26] 

Classificação Colesterol total (mg/dl) Triglicerídeos 

Normal <190 <150 

Elevado >190 >150 

 

  

Classificação 
Tensão arterial sistólica 

(mmHg) 

Tensão arterial diastólica 

(mmHg) 

Ótima <120 e <89 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão grau 1 140-159 e/ou 90-95 

Hipertensão grau 2 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão grau 3 ≥180 e/ou ≥110 
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Anexo 28 – Questionário realizado aos utentes da FM 
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Anexo 29 – Panfleto alusivo à sensibilização para os problemas de obstipação 
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Anexo 30 – Imagens representativas de cada um dos produtos do Caso de Estudo B 

 

 

Anexo 31 – Imagens representativas dos produtos referenciados no Caso de Estudo C 
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One can choose to go back toward safety or forward toward growth. Growth must 
be chosen again and again. 

Abraham Maslow 
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Resumo 

 O presente relatório foi desenvolvido no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, na atividade profissional de Farmácia Hospitalar. O referido estágio 

decorreu nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Médio Ave. 

 Completar a formação universitária num hospital que possui um departamento de Farmácia 

Hospitalar bem estruturado, com uma excelente organização e que responde às necessidades dos seus 

utentes, permitiu entrar em contacto com as facetas que os Serviços Farmacêuticos podem assumir, 

bem como adquirir conhecimentos e experiência em cada uma delas. 

 O período de estágio compreendeu-se entre o dia 1 de outubro e o dia 28 de novembro e o 

presente relatório tem como objetivo esclarecer o modo de funcionamento do Centro Hospitalar do 

Médio Ave ao nível da gestão, estrutura e funcionamento das diferentes áreas que compõem os seus 

Serviços Farmacêuticos. Pretende-se ainda a abordagem de todas as tarefas e atividades executadas ao 

longo do estágio, assim como refletir sobre a sua importância na formação pessoal e profissional. 
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I. Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio 

 

1. Centro Hospitalar do Médio Ave 

 

O Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) foi criado a 28 de fevereiro de 2007, pelo 

Decreto-Lei nº 50-A/2007 [1], e está sediado em Santo Tirso, integrando duas unidades hospitalares: o 

ex-Hospital Conde S. Bento, em Santo Tirso, e o ex-Hospital São João de Deus, em Vila Nova de 

Famalicão. O estágio teve como base os Serviços Farmacêuticos da Unidade de Famalicão (UF) do 

CHMA [2]. 

A área de influência abrangida pelo CHMA compreende os concelhos de Santo Tirso, Trofa 

(ambos do distrito do Porto) e Vila Nova de Famalicão (Braga), que albergam uma população de cerca 

de 245.000 indivíduos [3]. 

Como missão, o CHMA assume prestar cuidados de saúde diferenciados, com qualidade e 

eficiência, em articulação com outros serviços de saúde e sociais da comunidade. Aposta na motivação 

e satisfação dos seus profissionais, com um nível de qualidade, efetividade e eficiência elevado. 

Assume ainda promover: a saúde, a prevenção da doença, o ensino e a investigação, transversalmente 

nas áreas das ciências da saúde [4]. 

 

1.1. Serviços Farmacêuticos do CHMA 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) estão regulamentados por diploma 

governamental [5], e são considerados uma estrutura autónoma, tanto tecnicamente como 

cientificamente, estando apenas sujeitas a normas estipuladas pelos respetivos Conselhos de 

Administração (CA), perante os quais respondem pelo trabalho desenvolvido no seu exercício. 

A missão dos Serviços Farmacêuticos (SF) do CHMA é, na sua essência, contribuir de forma 

informada, ativa e motivada em todo o circuito do medicamento, tendo o doente como objetivo central. 

As suas competências compreendem, entre outros: 

 participar no processo de aquisição, armazenamento e gestão de stocks de medicamentos; 

 efetuar a distribuição dos medicamentos nos diferentes serviços hospitalares; 

 divulgar informação relativa ao medicamento e seu uso; 

 adotar procedimentos que permitam prevenir e minimizar erros na prescrição e 

disponibilização de medicamentos; 

 acompanhar a prescrição médica nos serviços de internamento; 

 monitorizar os stocks de medicamentos nos diversos serviços [6]. 

 

1.1.1. Organização dos Serviços Farmacêuticos do CHMA 

 Segundo o que consta no Manual da Farmácia Hospitalar (MFH), os SFH deverão, sempre que 

possível, respeitar os pressupostos seguintes: facilidade de acesso externo e interno; implantação de 
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todas as áreas no mesmo piso; proximidade na distribuição de medicamentos a doentes ambulatórios; 

e proximidade com os sistemas de circulação vertical como elevadores [7].  

 Cumprindo estes requisitos, os SF da UF do CHMA situam-se imediatamente no piso -1, 

integralmente no mesmo piso, facilitando não só as idiossincrasias de mobilidade dos funcionários do 

serviço, bem como o acesso exterior. 

 

1.1.2. Funcionamento e Espaço Físico dos SF 

 Os SF da UF do CHMA funcionam, nos dias úteis, a partir das 08h00 até às 18h00, e na UST 

desde as 08h30 às 17h30. Ao sábado, apenas a UF está em funcionamento, das 09h00 às 12h00 e das 

13h00 às 18h00. 

 Fisicamente, o SF encontra-se abertamente dividido em várias zonas funcionais: armazém 

geral, armazém de soros/produtos de grande volume, área de atendimento e cedência de medicamentos 

a doentes em regime ambulatório, área de receção e conferência de encomendas, área de 

armazenamento e distribuição de medicamentos sujeitos aos diferentes processos de distribuição 

(distribuição por stocks nivelados, distribuição por requisição individualizada e distribuição diária 

individual em dose unitária), sala de reembalagem e rotulagem, sala de preparação de medicamentos 

manipulados não estéreis, sala de limpos, sala de sujos e lavagem, e gabinetes de trabalho [6] (Anexo 

1). 

 

1.2. Gestão de Recursos Humanos 

 Os recursos humanos são o motor propulsor de qualquer serviço prestado à comunidade, sendo 

por isso de extrema importância o rigor, articulação e coordenação com que atuam. A equipa dos SF 

é composta por 6 Farmacêuticos, 7 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 2 Funcionários 

Administrativos (FA) e 4 Assistentes Operacionais (AO), que têm uma formação contínua, quer a nível 

de formações internas, como externas, fazendo com que a prestação do serviço seja atualizada a todos 

os níveis [6].  

 

1.3. Gestão de Ferramentas dos SFH 

 Para que haja uma boa prestação do ato farmacêutico hospitalar, existem diversas ferramentas 

que auxiliam os intervenientes no circuito do medicamento. 

 

1.3.1. Manual da Farmácia Hospitalar 

 De modo a melhorar as políticas de modernização, estruturação e investimento nos SFH, foi 

criado, pelo Decreto-Lei n.º 44 204 de 2 de Fevereiro de 1962 um documento – Manual da Farmácia 

Hospitalar – de trabalho, de atualização constante, que reúne um conjunto de normas e procedimentos 

relativos à construção, instalação e laboração de todos os SFH do país [5,7]. 
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1.3.2. Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 

 Elaborado, revisto e atualizado pela Comissão do Formulário Nacional de Medicamentos, 

organismo pertencente à Autoridade Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED), consiste 

numa listagem de opções terapêuticas organizadas segundo a sua classe farmacoterapêutica, ajustadas 

à generalidade das situações que ocorrem num meio hospitalar. A seleção de medicamentos para o 

hospital deve ter por base este documento, contudo, é conveniente referir que não existe a 

obrigatoriedade de um hospital possuir todos os fármacos constantes no FHNM, além de que existe a 

possibilidade de se elaborar adendas de inclusão e exclusão de medicamentos. 

 

1.3.3. Sistema Informático 

 O sistema informático no qual a realização das funções hospitalares se apoia é pertença da 

Companhia Portuguesa de Computadores, Healthcare Solutions, S.A. (Anexo 2). É uma ferramenta 

que facilita a gestão do circuito do medicamento, melhora a comunicação entre os profissionais de 

saúde, e permite a diminuição dos registos manuais, mais suscetíveis a erros humanos e que 

aumentavam o número de procedimentos burocráticos. 

Para o Farmacêutico, é uma ferramenta em torno da qual gira todo o processo que respeita ao 

circuito do medicamento, permitindo a consulta praticamente em tempo real de prescrições médicas, 

de possíveis interações medicamentosas, do Resumo das Características do Medicamento (RCM) por 

laboratório, entre muitas outras funções de gestão financeira, administrativa e farmacêutica. 

 

2. Seleção, Aquisição e Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 

 

 O FH é responsável por garantir a todos os doentes os medicamentos, produtos farmacêuticos 

e dispositivos médicos com o melhor rácio qualidade/preço do mercado, de modo a servir o doente da 

melhor forma possível, respeitando ao mesmo tempo as idiossincrasias da instituição onde se insere. 

Assim, a aquisição destes medicamentos e produtos farmacêuticos é da responsabilidade do FH, em 

articulação com o Serviço de Aprovisionamento (SA). Rege-se de extrema importância, por isso, uma 

boa gestão de stocks, realizada através de uma vigilância de todas as etapas do circuito do 

medicamento, destacando-se aqui a seleção, aquisição, receção, armazenamento e distribuição dos 

produtos. 

 

2.1. Gestão de Existências 

 A gestão de existências é o mecanismo regulador de muitos dos procedimentos adotados nos 

SFH, pois coordena a entrada, manutenção e saída dos medicamentos existentes em stock. 

 Assim, o stock deve estar permanentemente ajustado e enquadrado com as necessidades do 

serviço, mas salvaguardando sempre possíveis ruturas, através de uma boa gestão económica, devendo 
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também ser considerados os prazos de entrega dos fornecedores e as flutuações e tendências de vendas 

ou de aprovisionamento. 

O ajuste é facilitado pelo fato de ser feito a nível informático, onde há possibilidade de seguir 

em tempo real a atualização de existências, através de indicadores como stock mínimo, stock máximo, 

e ponto de encomenda, sendo este definido como a quantidade mínima necessária a partir da qual deve 

ser feita uma encomenda, por forma a evitar ruturas de stock (Anexo 3). 

 O objetivo da gestão de existências consiste no fato de que todos os produtos farmacêuticos 

em armazém deverão ser geridos através da negociação de contratos com os fornecedores de 

medicamentos, de modo a que estes efetuem entregas mais frequente e atempadamente, reduzindo 

assim o nível de existências, custos de armazenamento e ruturas de stock. 

 Ao nível do controlo de existências, são gerados relatórios relativos aos meses de consumo 

das quantidades em existência, permitindo identificar flutuações na utilização de produtos, permitindo 

um ajuste dinâmico dos níveis de existência desses produtos em cada serviço clínico. 

 Também integram a gestão de existências os inventários, cuja frequência é estipulada no início 

de cada ano civil. Existem inventários anuais, que contemplam todas as referências de produtos, e 

inventários cíclicos, que contemplam as referências de produtos de maior rotação e significado. 

 

2.2. Sistemas e Critérios de Aquisição Regular 

 Uma das tarefas essenciais do FH é a garantia de que os medicamentos chegam nas melhores 

condições ao doente, tendo o menor custo associado possível. Mais especificamente, o Diretor dos SF 

assume extrema importância na fase da aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos. Esta aquisição é feita, como supracitado, com base no FHNM, bem como em 

adendas, propostas pelo Diretor dos SF e orientadas pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), 

de inclusão e de exclusão, ajustadas à realidade do Centro Hospitalar onde estão inseridas, e quando o 

benefício económico e farmacológico assim o dita. Neste âmbito, ficam assim isentos de requisição 

especial aquando da prescrição médica. 

 Os procedimentos para seleção e aquisição dos produtos englobam diversos critérios aos quais 

se pretende que o fornecedor cumpra, como prazo de entrega adequado, preço competitivo, 

modalidades de pagamento vantajosas. No que concerne mais especificamente aos medicamentos, 

existem outros critérios a avaliar: presença na embalagem primária da Desginação Comum 

Internacional (DCI), do PV, lote e dose, este último implicando, às vezes, a obrigatoriedade de se 

proceder a reembalagem quando utilizado em DDIDU, acarretando por isso mais um custo que pode 

pôr de parte certo fornecedor em detrimento de outro. 

 Uma vez que o CHMA pertence ao SNS, as aquisições devem reger-se pelo Código dos 

Contratos Públicos, que tem por mote a garantia de eficiência, transparência, equidade e rigor na gestão 

da despesa pública. Nesse âmbito, existem quatro modalidades pelas quais os medicamentos podem 
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ser adquiridos, – concurso público, ajuste direto e concurso público internacional – sendo a quarta 

modalidade a aquisição a uma farmácia comunitária. 

 Concurso público 

Um concurso público consiste num concurso nacional a pedido do SA do hospital. Após 

abertura do concurso público, por parte do Ministério da Saúde, os resultados são publicados on-line 

no Catálogo de Aprovisionamento Público de Saúde (Anexo 4). Este catálogo consiste numa listagem, 

produto a produto (medicamento ou não), dos fornecedores aprovados e das condições que cada um 

oferece. Assim, aquando da necessidade de se efetuar uma encomenda, a farmacêutica responsável 

consulta o Catálogo e, com base nos critérios definidos, procede ao pedido dos produtos, que será 

posteriormente aprovado pelo Conselho de Administração (CA). 

 Ajuste direto 

Um ajuste direto faz-se quando não é efetuado qualquer concurso público (quando o custo não 

é superior a €5,000.00), em que a aquisição é efetuada diretamente a um determinado fornecedor, em 

condições acertadas entre as partes envolvidas, sendo mais comum na aquisição de produtos 

exclusivos. Não se tratando de produtos exclusivos, é realizado um estudo de mercado que obedece a 

variados parâmetros, como as condições de pagamento, tipo e funcionalidade da embalagem, preço 

unitário, valor mínimo de nota de encomenda e PV do produto. Mediante as várias propostas, a 

Diretora dos SF faz a seleção da mais vantajosa para a instituição. 

 Concurso público internacional/Ajuste direto 

Aplica-se quando o Hospital pretende consultar o mercado, ainda que o produto conste 

do Catálogo de Aprovisionamento Público de Saúde e tenha um custo superior a €5,000.00. Posto este 

critério, o procedimento é semelhante ao ajuste direto. 

 Aquisição de produtos a uma farmácia comunitária 

Existem, no CHMA, situações em que os medicamentos são diretamente adquiridos a 

uma farmácia comunitária local. Essas situações compreendem: medicamentos manipulados em que o 

Hospital não tem condições para a sua produção; medicamentos com consumo baixo que não justifique 

a sua existência no stock dos SF; ainda, situações de emergência como os produtos para os quais os 

fornecedores não cumpriram os prazos previstos de entrega e, finalmente, por rutura de stock, quer dos 

fornecedores quer nos SF. Também, em caso de emergência, podem ser efetuados pedidos de 

empréstimo a outras instituições de saúde hospitalar. 

 

2.3. Aquisição de Medicamentos Sujeitos a Circuito Especial 

2.3.1. Medicamentos Sujeitos a Autorização de Utilização Especial 

 Para a aquisição de medicamentos ou produtos farmacêuticos que não possuam AIM em 

Portugal, é necessária a sua importação, sendo nesses casos obrigatória a obtenção de uma Autorização 

de Utilização Excecional (AUE), que está sujeita a aprovação por parte do INFARMED [8] (Anexo 5). 

O Hospital deve apresentar anualmente um pedido de AUE por medicamento, em formulário 
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específico, que vigora no ano seguinte, ou efetuar um pedido de AUE para um doente em particular. 

A autorização será concedida apenas para medicamentos com vantagens clínicas documentadas (que 

estejam presentes no FHNM ou que tenham AIM em países da União Europeia) ou que tenham 

demonstrado provas preliminares dessas vantagens; a medicamentos que se destinem a resolver 

patologias clínicas para as quais não exista terapêutica alternativa comprovada; e a medicamentos que 

não tenham características semelhantes a algum outro aprovado em Portugal. 

 

2.3.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 Estando estas substâncias, por vezes, associadas a atos como tráfico e consumo ilícito, o 

processo de aquisição, dispensa e distribuição de fármacos pertencentes a estas duas classes obedece 

a um circuito próprio imposto legalmente. 

 Tendo em conta o número médio de saídas mensais, os SF elaboram um pedido de compra, 

pedido este que é acompanhado do formulário “Anexo VII – Requisição de substâncias e suas 

preparações compreendidas nas tabelas I, II, III e IV – com exceção da II-A”, do Decreto-Lei 15/93 

de 22 de janeiro, com retificação de 20 de janeiro, impresso pela Imprensa Nacional da Casa da Moeda 

(INCM) (Anexo 6). É, então, preenchido pelo Diretor dos SF o documento – modelo nº 1506 - com 

folhas autocopiáveis assinado e carimbado pelas partes envolvidas, regressando o impresso original 

aos SF, onde é arquivado. Em cada anexo pode apenas constar um só tipo de substância. 

 

2.3.3. Medicamentos Hemoderivados 

 Os hemoderivados são medicamentos derivados do sangue ou plasma humanos, preparados à 

base de componentes de sangue e incluem a albumina, os concentrados de fatores de coagulação e as 

imunoglobulinas de origem humana [9].  

 Tendo em conta o risco de natureza biológica de transmissão de doenças infeciosas do sangue, 

os hemoderivados estão sujeitos a regulamentação especial, que tem por objetivo uma fácil 

rastreabilidade de qualquer medicamento pertencente a este grupo, em qualquer fase do circuito do 

mesmo, sendo possível estabelecer uma linha temporal e sequencial das ações efetuadas, de modo a 

prevenir qualquer situação nefasta para os intervenientes. 

 A requisição de hemoderivados era, outrora, regulamentada pelo Despacho nº 5/95 do Ministro 

da Saúde, vigorando atualmente o Despacho 28356/2008, de 5 de novembro de 2008 e pelo Despacho 

nº 11291/97 de 27 de outubro, e pelo Despacho conjunto nº 1051/2000 de 14 de setembro. É referido 

no despacho que a aquisição de modo centralizado se revela, atualmente, desnecessária, em virtude 

dos progressos científicos e tecnológicos, no que diz respeito à preparação deste tipo de produtos em 

termos de segurança. Assim, cada instituição de saúde pode abrir concurso público para aquisição dos 

diferentes medicamentos hemoderivados que necessitar. 

 Cada laboratório, aquando do fornecimento de derivados do plasma humano, envia, além da 

guia de remessa e/ou fatura, o certificado de aprovação para utilização terapêutica emitido pelo 
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INFARMED (Anexo 7). Deste documento constam os seguintes dados: número de lote, nome 

comercial, dosagem, substância ativa, PV do lote, número de unidades do lote, embalagem, 

identificação e endereço do titular de AIM, data do Certificado Europeu de Libertação de Lote, entre 

outras informações. 

 

2.4. Receção de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos 

 A estrutura física de uma área de receção deve cumprir os seguintes pressupostos: possuir área 

de manobra e estacionamento dos carros de transporte; ser separada do armazém mas de fácil acesso 

a ele; prever porta suficientemente larga para entrada de grandes volumes; entre outros, sendo 

cumpridos pelos SF do CHMA [7] (Anexo 1 – Imagem 3). 

 A receção de encomendas pedidas é feita pelos TDT e compreende: conferência qualitativa e 

quantitativa dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, conferência da guia 

de remessa com nota de encomenda, assinatura da nota de entrega (entregando um duplicado ao 

transportador), registo de entrada e envio dos produtos para armazenamento - tendo em atenção os 

produtos sujeitos a armazenamento especial. 

 Tendo em atenção os medicamentos sujeitos a circuitos especiais, devem ser conferidas pelo 

Farmacêutico os Certificados de Aprovação, na receção de hemoderivados, bem como a confirmação 

do Anexo VII na receção de medicamentos psicotrópicos, esstupefacientes e benzodiazepinas. 

 

2.5. Armazenamento 

 O armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos deve ser 

feito de modo a garantir as condições necessárias de espaço, luz (não receber luz solar diretamente), 

temperatura (inferior a 25º C), humidade (inferior a 60%) e segurança de tudo o que esteja contido no 

armazém. Este deverá ter um espaço amplo, permitir condições de rotação de stocks, portas largas 

onde possam circular paletes, no caso da zona para produtos de grande volume, fechadura exterior que 

permita o encerramento, entre outras características. Existem ainda medicamentos que devem estar em 

local próprio, separados dos restantes, como são exemplo os citotóxicos e produtos inflamáveis; 

medicamentos que são acondicionados em cofre, no caso dos estupefacientes e psicotrópicos [7] (Anexo 

8). 

  O armazenamento na UF do CHMA encontra-se setorizado em três divisões diferentes: 

 Armazém geral, armazenando , como exemplos, os injetáveis de grande volume, soluções 

antisséticas, e desinfetantes. 

 Área de armazenamento e distribuição, que se encontram dispostos por forma farmacêutica e por 

ordem alfabética de DCI. Existe ainda um frigorífico para produtos termolábeis, que acondiciona 

insulinas, produtos citotóxicos termolábeis, vacinas (contra o tétano), entre outros. Possui ainda 

um armário em que são armazenados os citotóxicos não-termolábeis. 
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 Área de DDIDU, constituída por módulos com gavetas onde todos os medicamentoos se 

encontram em dose individual, disposta por ordem alfabética de DCI (Anexo 9). Nesta área 

encontra-se ainda o cofre, de acesso restrito apenas às Farmacêuticas e que acondiciona 

medicamentos psicotrópicos, estupefacientes e destinados à Interrupção Voluntária da Gravidez 

(IVG), bem como um armário destinado ao armazenamento de benzodiazepinas. 

 

2.6. Controlo dos Prazos de Validade 

 Quando os produtos são recebidos no SF, são sujeitos a um registo em suporte informático, 

em que se define quantidade, lote e PV, mecanismo que permite assegurar um controlo das validades, 

uma vez que é impressa, com antecedência de três meses, uma lista que inclui todos os produtos cujo 

PV finda nesse período.  

Aquando do armazenamento, os produtos são dispostos tendo por base o sistema first expired, 

first out (FEFO), evitando assim a sua acumulação, uma vez que os produtos com um PV mais longo 

são preteridos no ato da dispensa em favor dos produtos com um PV mais curto. 

 Na eventualidade de existirem produtos que se aproximem do final da sua validade, procede-

se à sua colocação num serviço com maior consumo, ou então usados em DDIDU. No caso de se 

esgotarem as alternativas, é contactado o laboratório fornecedor, de modo a promover a troca ou 

crédito do produto. 

 

3. Sistemas de Distribuição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

 

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos é uma das principais funções 

desempenhadas pelos SFH. Existem diversos sistemas pelos quais a medicação é distribuída aos 

Serviços Clínicos do CHMA, tendo cada um deles particularidades que permitem uma distribuição 

mais eficaz, consoante as necessidades individuais de cada serviço recetor ou prescrição médica. 

 Os sistemas de distribuição de medicamentos no CHMA podem efetuar-se com a intervenção 

prévia ou posterior do FH, devendo ser privilegiada a intervenção prévia, de modo a evitar possíveis 

erros, reações adversas ou interações medicamentosas.  

 É da responsabilidade do Farmacêutico uma dispensa na quantidade correta, prazo estipulado, 

maior qualidade possível e em consonância com a prescrição clínica. Assim sendo, a distribuição de 

medicamentos e produtos farmacêuticos contempla os seguintes objetivos: garantir o cumprimento da 

prescrição e terapêutica estabelecidas; racionalizar a distribuição dos medicamentos e custos 

associados; garantir a administração correta dos medicamentos; diminuir ao máximo os erros 

associados à administração da medicação; monitorizar a terapêutica instituída; e garantir o 

cumprimento dos procedimentos e normas vigentes no que diz respeito aos recursos humanos, 

instalações e equipamentos, processos organizacionais e técnicos [7]. 
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3.1. Sistema de Distribuição Tradicional ou Clássica 

 A distribuição tradicional ou clássica (DTC) consiste no fornecimento de medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos a cada serviço hospitalar com base em quantidades 

previamente definidas entre o Enfermeiro-Chefe, o Diretor de Serviço e a Farmacêutica responsável 

pelo serviço. A DTC está dividida em Distribuição por Stocks Nivelados e Distribuição por Reposição 

de Embalagens Vazias, devido às diferenças inerentes aos formatos e características dos produtos, 

como os injetáveis de grande volume, antisséticos, ou então soluções orais e pomadas que, pela sua 

apresentação e capacidade, podem ser usadas por mais que um doente. 

 

3.1.1. Distribuição por Stocks Nivelados 

 A distribuição por stocks nivelados consiste no fornecimento de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos para cada serviço clínico hospitalar, com base em perfis e quantidades 

previamente definidas entre o Enfermeiro-Chefe, o Director do Serviço e a Farmacêutica responsável 

pelo serviço. 

 Para os medicamentos, foram criadas unidades móveis, ou módulos, de acordo com o perfil de 

cada serviço. Módulos, estes, que são substituídos com uma periodicidade própria, processo em que o 

AO entrega um módulo completo, e devolve aos SF o módulo existente no serviço, do qual se foi 

retirando medicação (Anexo 10). 

 Nos SF, o TDT procede à reposição da medicação, tendo não só atenção às quantidades, mas 

aos seus PV e estado de conservação. É feito, depois, o registo das quantidades repostas numa lista 

com o perfil daquele serviço, lista essa que é entregue à FA, que procede ao registo de saída no 

programa informático. 

 Se houver necessidade de um medicamento que não consta do perfil do serviço, o enfermeiro 

efetua um pedido em impresso próprio. Nas situações em que o medicamento não consta do FHNM 

ou de adendas de inclusão, deverá ser enviada uma Justificação Extra Formulário, preenchida pelo 

médico. 

 Os injetáveis de grande volume também seguem esta distribuição, sendo o processo em tudo 

idêntico, com a particularidade de ser o AO a verificar as quantidades necessárias e a preparar os 

produtos a repor, sendo depois conferidos pelo TDT. 

 Finalmente, para os desinfetantes, antisséticos, material de penso e outros produtos 

farmacêuticos que não se enquadram nos dois grupos descritos anteriormente, o Enfermeiro-Chefe faz 

um pedido via web dos produtos em falta, sendo preparado pelo TDT e entregue pelo AO nos dias 

estipulados. 

 

3.1.2. Distribuição por Reposição de Embalagens Vazias 

 Este tipo de reposição é apenas adotado na maioria dos serviços de internamento, baseando-se 

no envio, por parte dos serviços clínicos, de embalagens vazias para os SF, onde são trocados por igual 
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quantidade de embalagens cheias. É um procedimento usado para soluções orais, soluções 

desinfetantes, entre outras, e acontece apenas na UF (Anexo 11). 

 O AO efetua diariamente a recolha dos cestos com embalagens vazias, e, nos SF, o TDT regista 

e prepara as quantidades a enviar de volta. Em casos em que os doentes estão em isolamento ou quando 

as embalagens são inadvertidamente colocadas no lixo, é necessário haver um pedido em impresso 

próprio. 

 Este é um sistema que se deseja extinto, para que todos os pedidos destinados aos SF se façam 

via Web, evitando o envio de embalagens vazias para os SF. 

 

3.2. Sistema de Disrtibuição Diária Individual em Dose Unitária 

 A Distribuição Diária Individual em Dose Unitária (DDIDU) consiste na dispensa, a partir da 

interpretação direta da prescrição médica por parte do Farmacêutico, do medicamento para um doente 

em particular na dose e forma farmacêutica recomendadas, para um período de vinte e quatro horas. 

 A DDIDU surgiu com a grande finalidade de: conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico de 

cada doente; racionalizar melhor a terapêutica, reduzindo desperdícios e equilibrando os custos; 

aumentar a segurança no circuito do medicamento bem como da rede de distribuição;  diminuir o risco 

de interações, e assim diminuir os problemas relacionados com medicamentos; e diminuir a carga dos 

enfermeiros no que diz respeito à gestão do medicamento, passando estes a centrarem-se mais no 

cuidado dos doentes [7]. É, no entanto, um sistema de distribuição exigente, ao nível dos recursos 

humanos, de equipamentos necessários e também ao nível de toda uma logística operacional 

necessária. 

 

3.2.1. Prescrição Médica 

 A prescrição é feita por um médico por DCI, via web, através do programa CPC|HS, que está 

disponível durante 24 horas por dia, podendo ser alterada em qualquer altura. A prescrição contém 

sempre informação relativa ao doente (número de processo, histórico clínico,...), número da cama, 

serviço clínico e informação do médico prescritor (Anexo 12). 

 

 Prescrição de Medicamentos Extra-Formulário ou de Justificação Obrigatória 

Na prescrição de um medicamento pertencente a este grupo, surgirá no ecrã um pedido  

de justificação, que deve ser preenchido obrigatoriamente, para posterior análise e autorização por 

parte do Farmacêutico. 

 

 Calendarização De Fármacos 

Na prescrição de fármacos anti-infeciosos, albumina, octreotido e paracetamol  

intravenoso (IV), o médico prescritor deve calendarizar o período durante o qual o fármaco deve ser 

enviado para o doente. 
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 Na ausência deste procedimento, o Farmacêutico deve enviar uma “observação de receção”, 

pedindo a calendarização. No caso de se tratar de um anti-infecioso, o próprio Farmacêutico pode 

calendarizá-los para um período máximo de 7 dias, na generalidade dos casos. 

 

 Administração Imediata 

No caso da prescrição médica ser para administração imediata, a prescrição refere, na  

frequência de administração, “toma única”. Nesta situação, o procedimento adotado consiste em 

recorrer ao armário de recurso existente no serviço, por parte dos enfermeiros, sendo posteriormente 

pedido aos SF a reposição do medicamento, em impresso próprio. Se o medicamento não constar do 

armário de recurso, é solicitado aos SF, no caso de estar em horário de funcionamento, caso contrário, 

é solicitado a outro serviço clínico. 

 

3.2.2.Reposição dos Armários de Recurso 

 Nos serviços clínicos de Medicina Homens e Mulheres, Cirurgia Homens e Mulheres e 

Ortopedia, o enfermeiro notifica os SF da hora em que o doente iniciou a terapêutica, e o Farmacêutico 

calcula a quantidade de cada fármaco a enviar, de acordo com o esquema posológico de prescrição. Já 

nos serviços de Obstetrícia/Ginecologia, Pediatria e Quartos Particulares, o enfermeiro envia aos SF 

pedidos de reposição de stock, por doente, dos fármacos gastos, preparados pelos TDT para envio a 

estes serviços (Anexo 13). 

  Semestralmente, é feita nos diferentes serviços clínicos uma revisão do stock, tendo 

por base perfis previamente definidos entre o FH e o Enfermeiro-Chefe de cada serviço, que 

posteriormente analisam o levantamento quantitativo e qualitativo realizado: no caso das existências 

serem inferiores às definidas, são repostos (mediante justificação por parte do Enfermeiro-Chefe), e 

no caso de serem superiores, é feita a devolução aos SF. No caso de prazos de validade (PV) expirados, 

serão substituídos por produtos com PV mais longo. 

Os armários de recurso devem ser revistos, com uma periodicidade definida, e o enfermeiro 

responsável deve ser informado da lista de medicação devolvida aos SF, bem como das faltas 

existentes. 

 

3.2.3. Procedimento Diário nos SF 

 No CHMA, todos os serviços clínicos que possuem DDIDU têm uma Farmacêutica 

responsável, bem como o apoio de um TDT. Os medicamentos são distribuídos em módulos 

constituídos por várias gavetas, compartimento destinado a um paciente, identificado pelo nome e 

número da cama, onde são postos os medicamentos necessários para um período de 24 horas, 

identificados com o nome da substância ativa, dosagem, PV e respetivo lote. No caso da dosagem 

pretendida ser diferente daquela a que corresponde o medicamento disponível, pode ser necessária 

reembalagem e rotulagem. 
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 Após validação das prescrições médicas (Anexo 14), são impressos mapas terapêuticos para 

as 24 horas seguintes, que são preparados pelos TDT ao longo da tarde (Anexo 15). No início da 

manhã, o Farmacêutico valida as prescrições pendentes, e novos mapas de alteradas são impressos e 

preparados pelos TDT até às 13h30, hora em que começa a ser preparado o envio dos módulos 

contendo a medicação. 

A preparação dos módulos para as duas Unidades do CHMA é efetuada na UF, e enviada 

diariamente às 14 horas para a UST, hora em que também começam a ser enviados os módulos para 

os diferentes serviços clínicos da UF, momento após o qual o Farmacêutico gera um novo mapa 

terapêutico, fechando-se assim um ciclo diário de DDIDU. 

À sexta-feira, porque se avizinha o fim de semana, é enviado para a UST medicação referente 

a um período de 72 horas, uma vez que os SF encerram ao Sábado. Na UF, visto os SF funcionarem 

ao Sábado, é enviada nesse dia medicação para 48 horas. 

No caso de não ter havido administração de um medicamento nas 24 horas a que se destina, 

este deve ser devolvido aos SF no dia seguinte. Esta devolução pode ser devida a intolerância, 

substituição ou descontinuação da terapêutica instituída. O TDT regista no mapa terapêutico as 

quantidades que foram devolvidas na gaveta do respetivo doente, mapa esse que o Farmacêutico recebe 

para efetuar o registo informático da devolução. 

 

3.3. Dispensa de Medicamentos em Regime Ambulatório (DMRA) 

 A DMRA destina-se a doentes que não necessitem de internamento e para os quais, graças à 

evolução da tecnologia do medicamento, é possível o tratamento no seu ambiente familiar ou em 

visitas periódicas ao hospital, permitindo reduzir custos inerentes a um internamento hospitalar, bem 

como reduzir riscos que lhe estão inerentes, como infeções nosocomiais. É um sistema de distribuição 

importante, na medida em que a adesão é assegurada pelo facto de só nos SFH se dispensar o 

medicamento necessário com 100% de comparticipação [7]. 

 Ao nível do ato farmacêutico, a DMRA permite acompanhamento por parte do Farmacêutico, 

que é responsável por uma farmacovigilância apertada, uma vez que se tratam de medicamentos com 

elevada carga tóxica, de custo elevado, e que acarretam efeitos adversos significativos. 

 

3.3.1. Patologias Legisladas para DMRA  

 As vicissitudes de certas patologias tornaram-nas alvo de legislação por parte do SNS, sendo 

cedidas gratuitamente nos SFH. Estas patologias são: Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) (Despacho 

n.º 8599/2009, 19 de Março), Hepatite C (Portaria n.º 1522/2003, de 13 de novembro), Medicamentos 

Biológicos utilizados na Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, Artrite Idiopática Juvenil, 

Psoríase em Placas (Despacho n.º 1845/2011, de 12 de janeiro), Patologia Oncológica, medicamentos 

utilizados no Planeamento Familiar e IVG, medicamentos usados no Pós-operatório em Ambulatório 

e VIH/SIDA (Despacho n.º 280/96, de 6 de setembro). 
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3.3.2. Cedência de Medicamentos Não Legislados 

 Existem patologias não abrangidas pela legislação do SNS, paras as quais, ainda assim, é 

cedida a medicação em regime ambulatório. Para esta cedência, é necessária a aprovação do CA. São 

cedidos medicamentos para: Hepatite B, protocolos para Histeroscopias, doentes de 

Imunohemoterapia (Ferro IV) e doenças do foro psiquiátrico. 

 A dispensa de outros medicamentos que não sejam de uso exclusivamente hospitalar é 

regulamentada [5,10], mas, não havendo existências em pelo menos três farmácias comunitárias 

circundantes, o CHMA fornece a medicação, cobrando o preço de custo. 

 

3.3.3. Procedimento Diário nos SF 

 A DMRA no CHMA funciona em local separado da restante área dos SF, promovendo a 

confidencialidade, e com acesso exterior, perto da entrada do hospital. Na UF, funciona diariamente 

das 8h30 às 18h00, e aos Sábados das 9h00-12h00 e das 13h00-18h00. Na UST funciona apenas nos 

dias de semana, das 8h30 às 17h30. 

 Da receita, trazida pelo doente na consulta da respetiva especialidade, consta a identificação 

do doente, especialidade e identificação do médico (nome e código de barras), DCI do(s) 

medicamento(s) prescrito(s) e posologia. Todas as receitas devem mencionar ainda o despacho ao 

abrigo do qual a medicação é cedida. 

 O Farmacêutico responsável pela DMRA anota na receita as quantidades dispensadas, a data 

da dispensa e assina, confirmando com o utente, que assina também a receita, atestando a receção da 

medicação. 

 A cedência de medicação é feita, na generalidade, para 1 mês de tratamento. Porém, existem 

diversas exceções que dizem respeito a medicação para a qual se autoriza cedência para um período 

mais alargado (é o caso da Patologia Oncológica, em que a cedência é feita para 4 meses, autorizada 

pelo CA). 

 No ato de dispensa de medicação a um doente novo, é preenchido um termo de 

responsabilidade (Anexo 16), onde o doente se responsabiliza pela correta utilização e armazenamento 

do medicamento, e entregue uma ficha informativa (Anexo 17) com a informação relevante sobre o 

medicamento e a sua correta adminsitração por parte do doente. Do termo de responsabilidade também 

consta uma lista de cuidadores autorizados pelo doente a levantar a medicação, na sua ausência. 

 No caso de medicamentos que necessitem de armazenamento sob condições de refrigeração 

(2 a 8º C), é fornecido ao utente, na primeira dispensa, um saco térmico contendo um acumulador de 

frio, que deverá acompanhá-lo sempre nas deslocações subsequentes aos SF. 

 Apenas alguns grupos de medicamentos são objetos de reembolso ao hospital – Medicamentos 

Biológicos cedidos a doentes Externos (Despacho n.º 1845/2011, de 12 de janeiro), ELA, Anti-D 
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(Amniocentese) e IVG. No final de cada mês é feita uma listagem de registos faturáveis, por doente e 

por centro de custos de medicamento, que é enviada aos Serviços Financeiros. 

 

3.4. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

 Existem algumas classes de fármacos que, devido às suas características, exigem um controlo 

especial por parte dos SFH no processo de dispensa. São disto exemplos os circuitos dos 

hemoderivados, dos medicamentos estupefacientes/psicotrópicos/benzodiazepinas, dos medicamentos 

usados na IVG, anti-infeciosos e citotóxicos. 

 

3.4.1. Medicamentos Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

 Os estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas são medicamentos que, pelo seu 

mecanismo e modo de ação, provocam dependência, e são usados como drogas de abuso, fora do 

contexto hospitalar. Por isso mesmo estão sujeitos a controlo e legislação especial [11], de forma a 

promover-se uma vigilância apertada por parte do FH. 

 O procedimento normal no CHMA consiste no recurso ao stock de cada serviço, por parte do 

seu Enfermeiro-chefe, que pede posteriormente a reposição dos medicamentos retirados. Para isso, 

preenche o impresso de requisição “Anexo X – Requisição de substâncias e suas preparações 

compreendidas nas tabelas I, II, III e IV, com exceção da II-A, anexas ao decreto lei nº 15/93, de 22 

de janeiro, com reitificação de 20 de fevereiro (Modelo nº 1509, exclusivo da INCM, S.A.)” (Anexo 

18), sendo que cada impresso apenas pode conter uma forma farmacêutica e dosagem correspondente 

a apenas um medicamento, podendo, por outro lado, ser aí conglomerados os vários doentes com a 

mesma prescrição. O impresso é preenchido em duplicado, ficando na posse do Enfermeiro-chefe o 

documento duplicado, sendo enviado para os SF o original. O Farmacêutico, nesta fase, certifica-se de 

que a requisição contém todos os itens necessários à reposição: nome e código interno do serviço 

requisitante; nome do medicamento em DCI; forma farmacêutica e dosagem; quantidade prescrita e 

fornecida; nome do doente e processo; assinatura do Diretor de Serviço (ou legal substituto) e data da 

prescrição; data e assinatura do Enfermeiro responsável pela administração. Estando todos os itens em 

conformidade com os regulamentos, o Farmacêutico assina e assinala a data de fornecimento do(s) 

medicamento(s). 

 Existem dois procedimentos pelos quais estes medicamentos podem ser dispensados: 

reposição de stocks, que tem por base stocks pré-definidos nos diferentes serviços aos quais os 

Enfermeiros-chefe recorrem quando necessário; e DDIDU, modalidade em que o Farmacêutico, 

aquando da validação de prescrições, deteta a prescrição de um medicamento deste grupo. Deve, então, 

ter atenção ao campo “Frequência de administração”, uma vez que, se estiver em SOS, não é enviado 

pelos SF, se constar do stock do serviço. No caso de ser com uma frequência fixa (ou em SOS não 

constando do stock), é enviado por DDIDU, acompanhado de um protocolo especial de entrega (Anexo 

19) e enviado separadamente da restante medicação em DDIDU. 
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3.4.2. Medicamentos Hemoderivados 

 De acordo com o despacho nº 1051/200, de 14 de setembro, devem ser registados todos os atos 

de distribuição aos serviços e administração aos doentes de todos os medicamentos derivados do 

plasma humano. Estes atos são registados em modelo próprio emitido pela INCM (modelo nº 1804) 

(Anexo 20). Este registo tem como objetivo a organização e uniformização dos ficheiros hospitalares 

de modo a que se consiga, credivelmente, investigar a eventual causalidade entre a administração 

terapêutica destes medicamentos e a deteção de doença infeciosa transmissível pelo sangue. 

 O modelo nº 1804 é constituído por duas vias, a “via farmácia” e a “via serviço”, que é enviado 

aos SF após o preenchimento dos quadros A e B pelo médico. Ao Farmacêutico compete o 

preenchimento do quadro C, em que é feito o registo do medicamento cedido, do laboratório de origem, 

do número de lote e respetivo número de certificado do INFARMED. Após o preenchimento, os 

produtos requisitados são entregues juntamente com a 2ª via, para registo das administrações realizadas 

pelo enfermeiro. De salientar que uma requisição diz respeito a apenas um hemoderivado para 

administração a um único doente. 

 

3.4.3. Medicamentos Anti-Infeciosos 

 Os anti-infeciosos constituem um grupo farmacológico importante a nível hospitalar e 

comunitário e dividem-se em anti-bacterianos, anti-fúngicos, anti-parasitários e anti-víricos. A 

iminência da resistência microbiológica, aliada à baixa disponibilidade de novas moléculas exige um 

uso racional dos anti-infeciosos, tanto do ponto de vista da eficácia terapêutica como 

farmacoeconómico. 

 A prescrição pode ocorrer segundo três níveis de controlo: prescrição livre, em que não se 

verifica a necessidade de uma justificação especial para a sua administração; prescrição com 

justificação, em que o médico, aquando da prescrição, é obrigado a dar uma justificação clínica; e por 

fim, a prescrição com restrição, em que o medicamento prescrito necessita de uma autorização do 

Diretor do Serviço antes da primeira administração. 

 Recentemente, foi desginado no CHMA um médico que desempenha o papel de auditor, no 

que diz respeito a alguns medicamentos anti-infeciosos prescritos (como a Linezolide, Ciprofloxacina, 

entre outros), verificando a quantidade normalmente prescrita, de modo a poder tirar ilações sobre a 

utilização dos medicamentos em causa (Anexo 21). 

 

3.2.4. Medicamentos Citotóxicos 

 Os medicamentos citotóxicos, ou citostáticos, ou anti-neoplásicos são empregues no 

tratamento de patologias neoplásicas malignas, isolados ou adjuvando radioterapia e/ou cirurgia. A 

sua principal função é a interrupção do crescimento celular, mais ou menos dirigido a células 

específicas, e, pelo seu elevado índice de toxicidade, mutagenicidade e carcinogenicidade, é adaptado 
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a cada doente, através do cálculo da superfície corporal. Requerem, por isso, precauções redobradas 

aquando do seu armazenamento, transporte e distribuição (a manipulação não é feita nos SF, mas sim 

por enfermeiros, junto ao serviço de Hospital de Dia de Oncologia.). 

 No manuseamento destes medicamenos, é imprescindível o uso de bata e luvas de proteção, 

bem como haver medidas de recurso, na eventualidade de ocorrer qualquer acidente originando 

derrame destas substãncias. Os SF estão, por isso, equipados com um kit de emergência e respetivo 

procedimento a seguir, minimizando, deste modo, as consequências graves de um possível derrame. 

 

4. Produção e Controlo de Medicamentos 

 

 Atualmente, são poucos os medicamentos que se produzem nos hospitais, ao contrário do que 

sucedia há uma década atrás; contudo, ainda representam um papel relevante neste contexto, 

mantendo-se, por isso, a exigência de produzir preparações farmacêuticas seguras e eficazes [7]. 

 As preparações que se fazem atualmente destinam-se essencialmente a doentes individuais e 

específicos (como fórmulas pediátricas), e consistem também na reembalagem de doses unitárias 

sólidas, e preparações assépticas (como soluções e diluições de desinfetantes). 

 

4.1. Produção de Medicamentos Manipulados 

 A preparação destes medicamentos segue o documento das “Boas Práticas de Preparação de 

Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar” [12], que autoriza os SFH a preparar 

medicamentos destinados a doentes internados nos serviços clínicos do hospital e, se se justificar, a 

doentes em ambulatório. 

 Entende-se por medicamento manipulado qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Ao preparar um medicamento 

manipulado, o Farmacêutico deve assegurar-se da qualidade da preparação, verificar a segurança do 

medicamento, no que concerne às doses de substâncias ativas e à existência de interações que ponham 

em causa a ação do medicamento ou a segurança do doente. 

 No CHMA, os medicamentos manipulados são preparados exclusivamente pelo Farmacêutico, 

nomeadamente, pelo Farmacêutico responsável pela área de Farmacotecnia. A preparação decorre em 

área própria (laboratório), com  acesso reservado apenas ao manipulador, apresentando condições 

adequadas de iluminação, temperatura e humidade, permitindo a obtenção de preparações asséticas, 

mas não estéreis. O material existente vai ao encontro das necessidades de medicamentos solicitados, 

em termos quantitativos e qualitativos, e consiste numa balança monoprato, uma balança de pesos e 

um disco elétrico para aquecimento, além de armários contendo diverso material laboratorial. 

A preparação de medicamentos manipulados nos SF do CHMA segue rigorosamente a 

respetiva monografia, dispondo o Serviço de um arquivo com os certificados de análise de todas as 
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matérias-primas adquiridas, bem como um arquivo de todas as monografias dos medicamentos 

manipulados habitualmente preparados. 

 Para cada medicamento preparado, é obrigatório o preenchimento de uma folha de produção 

(Anexo 23), que inclui a seguinte informação: nome do produto, número de lote, PV e quantidade das 

matérias-primas utilizadas, quantidade total preparada do medicamento manipulado, tempo de 

praração, tipo de embalagem, serviço a que foi debitado, nome do Farmacêutico que preparou, data de 

preparação e número de série da respetiva folha de produção. 

 Os prazos de utilização são atribuídos após pesquisa bibliográfica relativa à estabilidade do 

medicamento manipulado, tendo em consideração a natureza das matérias-primas empregues, a 

embalagem utilizada, as condições de conservação preconizadas e a duração prevista para o 

tratamento. Na ausência de dados sobre a estabilidade, os PV atribuídos variam conforme o tipo de 

preparação: para preparações líquidas não aquosas e preparações sólidas, atribui-se um prazo de 25% 

do tempo que resta para expirar o PV da matéria-prima utilizada como substância ativa (se o período 

for superior a 6 meses, admite-se como PV 6 meses após a preparação); no caso de preparações líquidas 

que contêm água, atribui-se um PV de 14 dias, devendo o produto ser conservado a temperaturas entre 

2º C e 8º C; às restantes preparações, atribui-se um PV igual à duração do tratamento, até um máximo 

de 30 dias. 

 

4.2. Reembalagem e Rotulagem 

 A reembalagem e rotulagem de medicamentos unidose deve ser efetuada de maneira a 

assegurar a segurança e qualidade do medicamento. Esta área dos SF tem como objetivos: permitir aos 

SF disporem do medicamento, na dose prescrita, de forma individualizada, permitindo assim, reduzir 

o tempo de enfermagem dedicado à preparação do medicamento a administrar, reduzir os riscos de 

contaminação do medicamento e reduzir os erros de administração, bem como uma maior economia; 

garantir a identificação do medicamento reembalado (nome por DCI, dose, lote, PV); proteger o 

medicamento reembalado dos agentes ambientais; assegurar que o medicamento reembalado possa ser 

utilizado com segurança, rapidez e comodidade. 

 Quando o medicamento reembalado se encontra na embalagem primária, o PV atribuído é 

semelhante ao PV original do medicamento, ao passo que, num medicamento que é reembalado fora 

da embalagem primária, o PV atribuído tem que ser menor, correspondendo a 25% do valor original 

indicado pelo fabricante, até um máximo de 6 meses. 

 O setor da reembalagem e rotulagem, no CHMA, é contíguo à sala de DDIDU, de modo a 

facilitar a ligação e serve-se de um equipamento semi-automático que se destina à reembalagem de 

formas farmacêuticas sólidas orais fotossensíveis, e que possam, existindo indicação no RCM, sofrer 

fracionamento (realizado pelo TDT, assegurando o cumprimento das Boas Práticas de Farmácia) [13]. 

Os dados do fármaco a reembalar são inseridos no sistema informático que comunica com o 

equipamento, de modo a programar o conteúdo dos rótulos, que são impressos automaticamente no 
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material de reembalagem. De modo a permitir uma correta identificação, os rótulos devem conter o 

nome do fármaco em DCI, a dosagem, PV e lote de fabrico. 

 

5. Informação Sobre Medicamentos e Outras Atividades de Farmácia Clínica 

 A farmácia clínica é um conceito que transforma a farmácia hospitalar de fabricante e 

dispensador de medicamentos, para uma intervenção farmacêutica baseada no doente e na melhor 

maneira de lhe dispensar os cuidados farmacêuticos com os menores riscos possíveis. Para isso, o 

Farmacêutico está habilitado a fazer parte de equipas clínicas que acompanham diretamente o doente 

nos serviços, prestando apoio contínuo aos médicos e enfermeiros desse serviço. 

 

5.1. Informação Sobre Medicamentos 

 O Farmacêutico é, por excelência, o profissional do medicamento, e aquele que está mais 

habilitado a esclarecer qualquer tipo de situação que se lhe apresente. 

 Nos SF do CHMA, cada Farmacêutico está responsável por um conjunto de serviços clínicos, 

cabendo-lhes estar sempre disponíveis e em contacto com qualquer profissional de saúde que deseje 

ver esclarecida qualquer dúvida relativa ao uso dos medicamentos. 

 Para isso, recorre ao conhecimento de que dispõe, confirmando com bibliografia científica 

atual e de referência. 

 

5.2. Comissões Técnicas 

 De modo a garantir uma padronização de procedimentos, vigilância no circuito de 

medicamentos, regulamentação de padrões de bioética e articulação das funções de diferentes 

profissionais de saúde, surgiram várias comissões técnicas no CHMA. O Farmacêutico tem como 

função ser parte integrante destas comissões, representando os interesses e preocupações associadas 

ao prisma farmacêutico. As comissões existentes no CHMA são: Comissão de Farmácia e Terapêutica, 

Comissão de Controlo de Infeção, Grupo de Feridas e Comissão de Ética.  

 

5.3. Farmacovigilância 

 O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi criado em 1992, e é atualmente 

regulamentado pelo Decreto-Lei nº 242/2002, de 5 de novembro. O INFARMED é a entidade 

responsável pelo acompanhamento, coordenação e aplicação do  SNF, e todos os profissionais de 

saúde, incluindo os Farmacêuticos, integram o seu programa, tendo a obrigação de enviar informação 

sobre reações adversas que ocorram com o uso de medicamentos [7]. 

 Assim, dada a sua posição privilegiada no que diz respeito ao contacto com o INFARMED, 

reveste-se de particular importância o papel do farmacêutico na deteção e comunicação de reações 

adversas medicamentosas. 
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6. Experiência Pessoal 

 

6.1. Seleção, Aquisição e Armazenamento de Produtos Farmacêuticos 

 Sendo a aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos feita através do FHNM, pude 

contactar e adquirir conhecimentos sobre este desde muito cedo, bem como sobre as adendas existentes 

no CHMA, de inclusão e de exclusão. 

 No processo de aquisição, tomei ainda contacto com o Catálogo de Aprovisionamento Público 

de Saúde, em que assisti à análise de mercado de vários medicamentos aí disponíveis, e aos vários 

critérios a que atende essa análise, tarefa para a qual a Farmacêutica está habilitada e que é da 

responsabilidade da Diretora de Serviço. 

 Neste processo, foram ainda abordadas noções relativas a AUE, e às distintas modalidades 

pelas quais os medicamentos podem ser adquiridos, dependendo dos fatores já supracitados. 

 Tomei, desde o primeiro dia, contacto com o sistema informático utilizado no CHMA – 

CPC|HS -, aprendendo e percebendo o modo de funcionamento das ferramentas essenciais ao trabalho 

diário administrativo nos SF do CHMA. Pude realizar consulta de existências, ponto de encomenda, 

entre outros indicadores importantes. 

 Ainda, no que toca à gestão de existências, pude acompanhar a Farmacêutica ao serviço clínico 

de Cirurgia Mulheres, no qual se fez a revisão do stock do serviço, iniciando pelos medicamentos 

psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas. No que diz respeito à restante medicação, 

acompanhei uma TDT na revisão, priorizando fatores como o PV e a quantidade disponível em stock, 

assinalando os produtos que se encontravam quantitativamente acima ou abaixo do esperado, e 

próximos ou fora do PV, para que se pudesse agir em conformidade com as normas. 

No âmbito da revisão semestral dos stocks do Serviço de Urgência da UF do CHMA, pude 

participar em reuniões com o Enfermeiro-chefe do serviço cujo objetivo era debater a quantidade de 

certos medicamentos nos módulos móveis, sendo que haveria uma quantidade muito superior de alguns 

medicamentos relativamente ao volume necessário para cumprir as exigências do serviço. 

 O inventário geral, por ser realizado no mês de dezembro, não constou das minhas atividades 

desenvolvidas. 

 Ainda, no armazenamento de produtos farmacêuticos, pude acompanhar o funcionamento do 

controlo de temperatura dos frigoríficos. Neste âmbito, cada serviço dispõe, nos seus frigoríficos, de 

sensores que registam a temperatura ao longo de vários meses, sendo que, com periodicidade definida, 

os sensores são recolhidos e os seus resultados analisados pelo Farmacêutico que, caso identifique 

algum dado incomum, reporta ao Serviço, para que a vigilância seja mais apertada, garantido que os 

medicamentos aí existentes estão sob condições ótimas de temperatura. 
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6.2. Sistemas de Distribuição de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

O tempo passado nesta unidade permitiu a compreensão dos diferentes tipos de dispensa e 

distribuição de medicamentos, dispositivos médicos e produtos farmacêuticos a que se recorre a nível 

do CHMA. 

 

6.2.1. Sistema de Distribuição Tradicional ou Clássica 

 Após adquirir grande parte do conhecimento necessário à atuação e desempenho de tarefas 

neste sistema de distribuição, foi-me dada a oportunidade de realizar a reposição do stock de uma das 

unidades móveis do Serviço de Urgência, que consistia em verificar as quantidades disponíveis de 

cada compartimento, destinado a cada medicamento, e, na ausência de algum medicamento, repor na 

unidade móvel a medicação utilizada. As quantidades repostas eram anotadas em impresso próprio 

(Anexo 24), para posterior débito a nível informático dos produtos dispensados. 

 

6.2.2. Sistema de Distribuição Diária Individual em Dose Unitária 

 Sendo este o sistema que compreende maior interligação entre o triângulo doente – médico – 

farmacêutico, foi onde investi grande parte do tempo de estágio. Após estar familiarizado com as 

idiossincrasias de cada processo inerente à DDIDU, pude desempenhar algumas funções com quase 

total autonomia, como a preparação das malas contendo medicamentos e outros produtos 

individualizados, dos serviços de Ortopedia, Cirurgia Mulheres, Medicina Homens e 

Ginecologia/Obstetrícia; pude também tomar contacto com as prescrições médicas e realizar a 

respetiva validação, neste caso com a supervisão da Farmacêutica responsável pelos serviços. É um 

procedimento que requer a máxima atenção de quem o desempenha, nomeadamente pelos fatores aos 

quais este procedimento tem de obedecer, como a prescrição de medicamentos de justificação 

obrigatória ou extra-formulário,  a calendarização de fármacos anti-infeciosos, atenção à prescrição de 

soros e outras soluções de grande volume, pois não são enviadas via DDIDU, e ter atenção a 

prescrições que são de alguma forma dúbias; após a receção das malas correspondentes às 24h prévias, 

efetuei o registo das devoluções efetuadas da medicação que, pelos vários motivos já referidos, era 

devolvida aos SF; pude também efetuar o cálculo de medicação a enviar, tendo em conta a hora de 

admissão de cada doente, correlacionando com a prescrição e respetiva posologia. 

 

6.2.3. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

 Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

No que concerne o circuito dos estupefacientes e psicotrópicos, numa fase inicial, tive contacto 

com o impresso especial de requisição destas substâncias, ao qual atribuía um número sequencial 

mensal e conferia a sua adequabilidade em relação a um conjunto de parâmetros identificados na 

primeira parte deste relatório. Seguidamente, preenchia a quantidade a dispensar, efetuava o débito 

informático ao serviço (Anexo 24), e, numa fase posterior, dirigia-me ao cofre de estupefacientes e 
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psicotrópicos/armário de benzodiazepinas para preparar e embalar manualmente os medicamentos 

pretendidos, sendo em seguida conferido pela Farmacêutica responsável. Procedi deste modo na 

preparação de estupefacientes e psicotrópicos nos serviços de Urgência e Bloco Operatório. 

 Citotóxicos 

Devido às suas características, os medicamentos citotóxicos têm inúmeras considerações às quais 

se deve obedecer, e, durante o estágio, pude ficar mais ciente sobre todos os cuidados a ter no 

manuseamento deste tipo de fármacos, sobre os procedimentos de limpeza prévios e posteriores à sua 

utilização e ainda sobre as medidas a adotar em caso de derrame acidental. 

 Acompanhei um TDT na operação de preparação para envio dos vários ciclos de medicação 

oncológica, operação esta que é feita diariamente. Com vista a uma maior racionalização dos 

medicamentos, são feitos cálculos, de modo a que não haja desperdícios de medicamentos, agrupando 

vários doentes de modo a que o conteúdo seja aproveitado da melhor maneira possível. O Farmacêutico 

responsável por esta área confere a medicação preparada pelos TDT antes do envio para o Hospital de 

Dia. 

 Após a operação de preparação para envio, pude debitar informaticamente a medicação 

enviada, tendo então em atenção os cálculos feitos pelo TDT na racionalização dos medicamentos 

(Anexo 26). 

 Medicamentos para IVG 

O procedimento de IVG está bem regulamentado e legislado, sendo composto por vários passos 

que devem ser cumpridos à risca para que haja, de facto, uma interrupção voluntária da gravidez 

segura. Contactei com a legislação vigente, procedimentos adotados, e farmacoterapia instituída. 

Após estar informado, pude, então, realizar a preparação dos protocolos para IVG, que consiste 

no envio de 4 comprimidos de Misoprostol 0,200 mg e 1 comprimido de Mifepristona 200 mg (Anexo 

27). Os fármacos são enviados juntamente com o anexo de medicação IVG, em que o original é 

arquivado nos SF e o duplicado é enviado. É necessário ainda debitar informaticamente, tarefa que 

também pude realizar, bem como registar as devoluções efetuadas (Anexo 28). 

 Medicamentos do Serviço de Psiquiatria 

Semanalmente, durante a quinta-feira, chegam aos SF as prescrições médica dos doentes de 

Psiquiatria do CHMA. É necessário haver um maior controlo de stock relativamente a esta medicação, 

uma vez que, excecionalmente, é armazenado na Unidade de Santo Tirso. 

Após confirmar a existência da medicação necessária, pude ser integrado no procedimento de 

preparação, que consiste em “marcar” cada embalagem do medicamento: usualmente, Risperidona 

(nas doses de 25mg, 37,5mg e 50mg), Haloperidrol (doses de 50mg e 100mg), e ainda Zuclopentixol 

(100mg). Após o preenchimento do nome do doente, pude fazer o débito informático de toda a 

medicação enviada, que é colocada novamente no frigorífico (no caso da Risperidona) para envio pelo 

AO ao serviço de Psiquiatria, na sexta-feira seguinte. 
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 Ao nível da distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos, pude preparar diversos 

protocolos de medicamentos utilizados no CHMA, nomeadamente na Cirurgia de Ambulatório e nas 

consultas de Histeroscopia. Este último consiste na preparação de 1 cápsula de Clonixina 300mg 

juntamente com 1 comprimido de Hidroxizina 25mg, que são embalados individualmente, rotulados, 

e colocados num recipiente, disponível para recolha em caso de necessidade. Na Cirurgia de 

Ambulatório, existem 5 protocolos (A-E), tendo sido responsável pela preparação de três: protocolo A 

(18 comprimidos de Paracetamol 500mg + 6 comprimidos de Naproxeno 500mg), protocolo B (9 

cápsulas de Clonixina 300mg + 6 comprimidos de Naproxeno 500mg) e protocolo C (18 comprimidos 

de Paracetamol 500mg) (Anexo 29). O procedimento que adotei era semelhante ao procedimento para 

Histeroscopia, em que cada medicamento era embalado em separado e rotulado corretamente, sendo 

depois colocado à disposição para utilização. 

 

6.2.4. Distribuição de Medicamentos em Regime Ambulatório 

 Nesta unidade pude verificar quais as patologias abrangidas pelo Despacho nº 17503-A/2011, 

de 29 de dezembro, que define quais os fármacos que são dispensados gratuitamente pelos SF 

hospitalares, bem como os que o CHMA dispensa, para além destes, desde que autorizados pelo CA. 

Aqui, percebi que a comunicação com os doentes é essencial e que deve ser feita com recurso a 

linguagem simples e adequada ao indivíduo em questão e, algumas vezes, utilizando apontamentos 

escritos, maioritariamente em caso de regimes terapêuticos mais complexos. É, também, 

extremamente importante garantir a adesão à terapêutica e que o doente perceba a forma correta de 

tomar, armazenar e transportar a medicação. Ainda, tomei conhecimento da organização de toda a 

medicação contida nesta unidade, bem como das suas formas de administração, especialmente na 

forma de seringa pré-cheia e caneta pré-cheia, bem patente nos medicamentos biológicos. 

 Os procedimentos gerais da DMRA estão descritos em anexo (Anexo 30), e auxiliam no 

desempenho de todas as tarefas inerentes à dispensa do medicamento. 

 Pude acompanhar todos os passos desta unidade, desde a receção de receita, à verificação 

informática de autorização para dispensa, à recolha do medicamento e posterior dispensa. Dispensa, 

esta, que tem um papel preponderante, visto ser aqui que o doente contacta diretamente com o 

farmacêutico. 

 Após a dispensa, é dado débito a nível informático do medicamento dispensado, e foi aqui que 

desempenhei um papel relevante, responsabilizando-me diversas vezes pela realização desta tarefa, 

posteriormente revista pela Farmacêutica responsável pela DMRA. 

 

6.3. Produção de Medicamentos Manipulados 

 Nesta unidade pude compreender quais as necessidades do CHMA no que diz respeito à 

preparação de medicamentos não estéreis (a lista completa encontra-se em anexo), e sobre os vários 

motivos que levam à preparação de medicamentos nos SF (Anexo 22). 
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 Pude participar na elaboração de papéis farmacêuticos, bem como auxiliar o Farmacêutico na 

elaboração de preparações como Álcool a 50º, Salicilato de sódio 2% e de Xarope Comum. As 

preparações tiveram como base Formulários credenciados como o Formulário Galénico Português. 

 

6.4. Reembalagem e Rotulagem 

 Pelo facto de ter estado presente aquando da instalação do novo aparelho de reembalagem 

semi-automática (Anexo 31), pude assistir à explicação detalhada, pelo fornecedor, acerca de todas as 

valências e do mecanismo de funcionamento do aparelho. 

 

6.5. Unidade de Santo Tirso do CHMA 

 Durante o estágio, tive a oportunidade de visitar as instalações do ex-Hospital Conde S. Bento, 

unidade de Santo Tirso do CHMA, onde pude comprovar as diferenças operacionais e organizacionais 

inerentes à posição relativa que os SF da UST desempenham no CHMA. Foram-me explicadas em 

pormenor todas as valências dos SF da UST, bem como do funcionamento de todo o Hospital, tendo 

sido uma experiência muito positiva, que me deu a conhecer diferentes perspetivas acerca do 

funcionamento de uns SF hospitalares. 

  



24 
 

Conclusão 

A farmácia hospitalar é uma área do hospital que gere todo o medicamento e a forma como 

este é cedido ao doente. Representa um dos serviços em que a despesa é das mais elevadas, exigindo 

uma organização, controlo e qualidade que permitam o maior custo-benefício possível e os maiores 

ganhos em saúde. É neste sentido que se torna imprescindível recorrer a pessoal especializado, os 

farmacêuticos hospitalares.  

O farmacêutico hospitalar presta um papel fundamental que procura garantir a contínua 

melhoria da qualidade e segurança dos serviços de saúde prestados. É o ponto de controlo da gestão, 

validação, produção e dispensa de medicamentos e um profissional qualificado na missão de promover 

a saúde individual e pública.  

O estágio em farmácia hospitalar é uma etapa importante na formação profissional de um 

farmacêutico. A oportunidade de frequentar este estágio possibilitou a aplicação prática e consolidação 

de alguns conhecimentos adquiridos em meio universitário e uma maior aproximação à vida 

profissional. A diversidade de áreas existentes nos Serviços Farmacêuticos permitiu conhecer e 

explorar o papel do farmacêutico em cada uma através da observação, participação e acompanhamento 

dos profissionais de saúde.  

Ao longo deste período houve uma grande evolução a nível pessoal, nomeadamente na 

autonomia e responsabilidade na prática profissional, agindo em conformidade com os parâmetros 

éticos e deontológicos que regem a atividade farmacêutica. O contacto com diferentes equipas de 

trabalho e os doentes contribuiu para a expansão das capacidades comunicativas e manutenção de 

espírito crítico e de equipa. O contato com material bibliográfico de eleição para cada área e adequado 

às necessidades do farmacêutico hospitalar, tal como manuais de boas práticas, legislação e guidelines 

clínicas possibilitou o incremento e atualização de conhecimentos. A vivência profissional diária 

forneceu ferramentas para o aperfeiçoamento de competências técnicas e experiência profissional e 

um esclarecimento de aspetos a nível organizacional e tecnológico. 

  



25 
 

 

Bibliografia 

 

[1] Decreto-Lei nº 50-A/2007, de 28 de fevereiro. Acessível em http://www.chlc.min-

saude.pt/ResourcesUser/CHL/Principios_Bom_Governo/Constituicao_Decreto_Lei_50A_2007.pdf 

[acedido em 16 de novembro] 

[2] http://www.chma.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=78 [acedido 

em 15 de novembro] 

[3] http://www.portaldasaude.pt/portal/servicos/prestadoresV2/?providerid=147 [acedido em 15 de 

novembro] 

[4] Regulamento Interno do CHMA, E.P.E. – Ministério da Saúde [acedido em 16 de novembro] 

[5] Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962 - Regulamento geral da Farmácia 

hospitalar. Acessível em: http://ofporto.org/upload/documentos/999801-regulamento-geral-da-

farm.-hospitalar.pdf [acedido em 16 de novembro] 

[6] Regulamento dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E. [acedido em 

16 de novembro] 

[7] Conselho Executivo da Farmácia Hospitalar, Manual da Farmácia Hospitalar, Março de 2005 – 

Ministério da Saúde. Acessível em http://ofporto.org/upload/documentos/880325-manual-de-Farm.-

Hosp.pdf [acedido em 16 de novembro] 

[8] Deliberação n.º 105/CA/2007, de 1 de março. Acessível em: 

https://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMAC

EUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_I/060-B2_Delib_105_2007.pdf 

[acedido em 17 de novembro] 

[9] Secção 4 do Estatuto do Medicamento, constante no Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto. 

Acessível em: 

https://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMAC

EUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_I/035-E_DL_176_2006_VF.pdf 

[acedido em 17 de novembro] 

[10] Decreto-Lei n.º 206/2000, de 1 de Setembro, Dispensa de medicamentos pela farmácia hospitalar 

por razões objectivas. Acessível em: http://ofporto.org/upload/documentos/21787-Regula-a-dispensa-

de-medicamentos-pela-farm-hospitalar.pdf [acedido em 19 de novembro] 

[11] Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, que regulamenta o Decreto-Lei n.º 15/93, de 

22 de janeiro. Acessível em: 

https://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMAC

EUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_III/070-DR_61_94_2ALT.pdf 

[acedido em 19 de novembro] 

 



26 
 

[12] Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho, que aprova as “Boas Práticas de Preparação de 

Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”. Acessível em: 

https://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMAC

EUTICA_COMPILADA/TITULO_III/TITULO_III_CAPITULO_II/portaria_594-2004.pdf [acedido 

em 27 de novembro]  

[13] Grifols® Portugal - http://www.grifols.com/en/web/portugal/hospital/-

/product/envasadoras_semiautomaticas [acedido em 4 de dezembro] 

  



27 
 

 

 

 

  

ANEXOS 



28 
 

Figura 3 - Área de receção de encomendas 

Anexo 1 – Figuras representativas do espaço físico dos SF do CHMA 

 

 
Figura 1 - Armazém de soros/produtos de grande volume 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 2 - Área de atendimento a doentes em regime ambulatório 

Figura 4 - Área de DDIDU 
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Figura 5 - Área de DTC 

Figura 6 - Área de reembalagem e rotulagem 

Figura 7 - Laboratório Figura 8 - Sala de esterilização 
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Figura 9 - Sala de sujos e lavagem Figura 10 - Gabinetes de trabalho de Farmacêuticas 
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Anexo 2 – Aspeto do Menu Principal do programa informático utilizado no CHMA – CPC|HS 
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Anexo 3 – Ecrã de consulta de stock no programa CPC|HS – Serviço de Cirurgia Homens 
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Anexo 4 – Consulta on-line do Catálogo de Aprovisionamento Público de Saúde 
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Anexo 5 – Exemplo de AUE concedida pelo INFARMED (Misoprostol, comprimido vaginal 25μg) 
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Anexo 6 – Anexo VII – Requisição de substâncias e suas preparações compreendidas nas tabelas I, II, 

III e IV – com exceção da II-A, do Decreto-Lei 15/93 de 22 de janeiro, com retificação de 20 de 

janeiro, impresso pela Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM) 
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Anexo 7 - Certificado de aprovação de Hemoderivado para utilização terapêutica, emitido pelo 

INFARMED 
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Anexo 8 – Armazenamento de medicamentos que necessitam de um local próprio de armazenamento 

 

Figura 11 - Armário de armazenamento de Benzodiazepinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 12 - Frigorífico - Zona de armazenamento de Citostáticos que 

necessitam de refrigeração 

Figura 13 - Cofre para armazenamento de 

Estupefacientes, Psicotrópicos e 

Medicamentos para IVG 
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Anexo 9 – Organização do armazenamento no sistema de DDIDU 

 

Figura 14 - Organização do armazenamento no sistema de DDIDU 
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Anexo 10 – Unidades Móveis da DTC por stocks nivelados 

   

Figura 15 - Unidades móveis da DTC por stocks nivelados 
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Anexo 11 - Distribuição por Reposição de Embalagens Vazias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 16 - Distribuição por reposição de embalagens vazias 
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Anexo 12 – Receção de prescrições médicas no sistema informático CPC|HS 
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Anexo 13 – Reposição dos stocks através do cálculo de hora de admissão e esquema posológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 
 

Anexo 14 – Validação de prescrições médicas em DDIDU, através do sistema informático CPC|HS 
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Anexo 15 – Mapa terapêutico em DDIDU 
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Anexo 16 – Termo de Responsabilidade entregue a um doente em regime ambulatório que irá 

receber pela primeira vez determinada medicação 
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Anexo 17 – Ficha Informativa de um medicamento (Etanercept) cedida a um doente em regime 

ambulatório que irá receber pela primeira vez a medicação 
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Anexo 18 - Anexo X – Requisição de substâncias e suas preparações compreendidas nas tabelas I, II, 

III e IV, com exceção da II-A, anexas ao decreto lei nº 15/93, de 22 de janeiro, com reitificação de 20 

de fevereiro (Modelo nº 1509, exclusivo da INCM, S.A.) 
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Anexo 19 – Protocolo especial de entrega de estupefacientes e psicotrópicos em DDIDU 
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Anexo 20 – Requisição para distribuição/administração de medicamentos hemoderivados – modelo 

1804 da INCM 
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Anexo 21 – Tabela de preenchimento das validações realizadas a medicamentos anti-infeciosos 

indicados pelo auditor 
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Anexo 22 – Lista de todos os medicamentos manipulados habitualmente preparados no laboratório 

dos SF do CHMA 

Tabela 1 - Manipulados preparados na UF do CHMA 

Solução saturada de ácido bórico 

Álcool a 50º 

Solução oral de captopril 1mg/mL 

Solução oral de citrato de cafeína 2% 

Solução oral de cloreto de cálcio 2% 

Solução oral de furosemida 

Suspensão oral de fenobarbital 

Hidrato de cloral 10% 

Solução de iodeto de potássio 2% 

Lugol 1% 

Lugol 2% 

Suspensão oral de ranitidina 15mg/mL 

Salicilato de sódio 2% 

Tintura de benjoim 

Xarope de trimetropim 1% 

Vaselina salicilada 

Solução de ácido ursodesoxicólico 6% 

Xarope comum 

Papéis pediátricos de clindamicina 60mg 

Papéis pediátricos de ácido fólico 1mg 

Solução de tetracaína 2% + adrenalina 
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Anexo 23 – Folha de produção de medicamentos manipulados nos SF do CHMA 
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Anexo 24 – Impresso de registo das quantidades de medicamentos presentes na unidade móvel do 

serviço de Urgência/OBS 
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Anexo 25 – Aspeto do quadro de Registo de Consumo aoos Serviços, pelo programa informático 

CPC|HS 
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Anexo 26 – Exemplo de um ciclo medicamentoso do Hospital de Dia de Oncologia, após preparação 

por um TDT 
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Anexo 27 – Protocolo de entrega de medicamentos para IVG 
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Anexo 28 – Protocolo de devolução de medicação para IVG aos SF 
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Anexo 29 – Protocolos de medicamentos utilizados na Cirurgia Ambulatória 
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Anexo 30 – Procedimento de Cedência de medicação a doentes em regime ambulatório 
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Anexo 31 – Equipamento de reembalagem semi-automática 

 

Figura 17 - Equipamento de reembalagem semi-automática Grifols® 






