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 “O que mais me surpreende na humanidade são os Homens, 

porque perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro 

para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, 

esquecem-se do presente, de tal forma, que acabam por não viver, nem o 

presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer... E morrem 

como se nunca tivessem vivido.” 

 

(Tenzin Gyatso - Dalai Lama) 
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RESUMO 

 Após cinco anos de aquisição de conhecimentos teóricos, no âmbito do curso de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade do Porto, seguiu-se o estágio curricular em farmácia hospitalar, e, 

passados dois meses, o estágio profissionalizante em farmácia comunitária. O meu estágio teve 

lugar na Farmácia Moderna, em Ílhavo, com a duração total de quatro meses, compreendidos entre 

Janeiro e Maio de 2015. 

 O estágio proporcionou a primeira abordagem, ao que será em breve, a minha realidade 

profissional. Este foi importante, no sentido de me fazer perceber a complexidade da legislação 

inerente ao setor, bem como a constante necessidade de atualização a nível científico, por parte da 

equipa de farmacêuticos. Ademais, o estágio revelou-se essencial, na medida em que me 

possibilitou, de forma orientada, o primeiro contacto com o atendimento ao público. 

 O objetivo deste relatório trata-se de descrever de forma pormenorizada o meu estágio na 

Farmácia Moderna, relatando alguns dos seus aspetos estruturais e de gestão, assim como as 

atividades e tarefas desenvolvidas. 

O trabalho final de mestrado desenvolvido contempla dois capítulos: um relativo ao 

relatório de estágio e outro aos projetos desenvolvidos. No primeiro são apresentadas as 

especificidades inerentes ao exercício da atividade farmacêutica, assim como a gestão da farmácia, 

a dispensa de medicamentos e os serviços prestados. No segundo são descritos os seguintes 

projetos: inquérito acerca da dor crónica entre os pacientes do Lar de S. José, estudo de um caso 

clínico de elefantíase, elaboração de um panfleto de aconselhamento relativo à artrite reumatóide e 

criação de duas publicações no Facebook®, com o intuito de sensibilizar a população para 

determinadas patologias.  

Por fim, serão tecidas as considerações finais do relatório de estágio profissionalizante. 
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Introdução 

 

 As funções assumidas pelo farmacêutico comunitário na sociedade portuguesa traduzem-se 

numa afirmação crescente, que ultrapassa o seu papel enquanto mero técnico do medicamento. O 

aconselhamento sobre o uso racional dos fármacos e a monitorização dos utentes inserem-se na 

necessidade de encontrar formas mais coerentes de funcionamento do sistema de saúde, em Portugal e 

no mundo. [1] 

 Neste sentido, é importante referir que o estágio em farmácia comunitária está inserido no 

curso de Ciências Farmacêuticas, no 5º ano curricular e tem caráter obrigatório, para que enquanto 

futuros farmacêuticos, possamos ganhar responsabilidade, conhecimento e sentido de ética.  

 Tive a oportunidade de realizar o meu estágio na Farmácia Moderna (FM), em Ílhavo, durante 

um período de tempo decorrido entre 12 de Janeiro e 8 de Maio de 2015. É importante referir que, 

durante este período, fui acompanhada e orientada pela diretora técnica (DT) da FM, a Dra. Rosário 

Cabral, bem como pela restante equipa, que sempre se demonstrou muito disponível para me auxiliar.  

 O período de estágio surge como uma etapa crucial da minha vida profissional, na qual tomei 

o primeiro contacto com a farmácia comunitária. Realço que, para além de ter fomentado o meu 

espirito crítico perante a legislação farmacêutica, em constante alteração, adquiri também noções de 

gestão. A avaliação do custo-efetividade, por parte da equipa de profissionais de saúde, integrada na 

FM, é um fator preponderante na resolução de casos clínicos, consequentes da venda de produtos 

farmacêuticos (PF).  

 Neste relatório irei expor os conhecimentos que adquiri ao longo do estágio, bem como as 

atividades desenvolvidas e todos os aspetos relevantes, decorrentes da minha experiência profissional 

enquanto estagiária da FM, enfatizando o papel do farmacêutico comunitário. 
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CAPÍTULO I: Relatório de Estágio 

1. Apresentação e Introdução da Farmácia Moderna  

1.1. Quadro Legal em Vigor para o Setor das Farmácias 

 A farmácia comunitária é um espaço que se caracteriza pela prestação de cuidados de saúde de 

elevada diferenciação técnico-científica. Esta visa servir a comunidade com a máxima qualidade, 

obedecendo às Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), bem como a toda a legislação vigente. [2]  

 De forma a cumprir o Decreto-lei nº 171/2012, a FM possui uma placa com a palavra 

“Farmácia”, bem como a “cruz verde”, característica das farmácias, ambas bem iluminadas durante a 

noite, quando a farmácia se encontra de serviço (Figura 1- Anexos). No seguimento do mesmo 

decreto-lei, a farmácia apresenta no seu interior o nome completo da DT, o horário semanal de 

funcionamento, as farmácias de serviço do município (escalas de turnos aprovadas pela Administração 

Regional de Saúde competente), iluminadas durante a noite. Além disso, a farmácia possui um dístico 

de existência de livro de reclamações e um dístico de proibição de fumar. [3] 

 Adicionalmente, de acordo com a portaria nº 277/2012, encontra-se instalado um postigo de 

atendimento noturno na FM, com a finalidade de assegurar a segurança da equipa de profissionais de 

saúde, durante os turnos de serviço permanente. [4] 

 No que diz respeito à prevenção de incêndios, a FM possui materiais adequados de 

revestimento, sistemas de ventilação, extintores e saídas de emergência identificadas. [5] 

 A farmácia possui também um sistema de videovigilância, de caráter obrigatório, autorizado 

pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, com a respectiva afixação do aviso de utilização de 

meios de vigilância à distância, em local bem visível. [6] 

  

1.2. Localização e Horário de Funcionamento  

 A direção técnica da FM está a cargo da Dra. Rosário Cabral, que integra uma sociedade, a 

qual é detentora, não só esta farmácia, mas também da Farmácia Borralho, situada na cidade do Porto. 

A FM localiza-se na Avenida 25 de Abril, número 142 r/c, Ílhavo, distrito de Aveiro. (Figura 1- 

Anexos) Ílhavo é uma pequena cidade piscatória, tradicionalmente ligada à pesca do bacalhau. Na área 

circundante à FM existe um centro de saúde, no qual estavam inscritas em 2011, cerca de 43 700 

utentes, verificando-se por este motivo, uma grande heterogeneidade de utentes a frequentar a 

farmácia. [7] 

 A abertura da farmácia é efetuada às 9:00 e o encerramento às 19:00, compreendendo uma 

hora de almoço das 13:00 às 14:00 durante a qual a FM encerra temporariamente. 

 O meu horário habitual foi o seguinte: das 9:30 às 12:30 e das 14:30 às 19:00, 

contabilizando 37 horas e meia semanais, de 2ª a 6ª feira. Adicionalmente, foram efetuadas 

algumas formações, quer em horário laboral, quer em horário não laboral. 
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1.3. Recursos Humanos  

 A FM é composta por uma equipa de profissionais muito competentes, dinâmicos, e, na sua 

maioria, altamente qualificados, portadores de Licenciatura ou Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. Ademais, as duas colegas que não possuem esse grau têm uma vasta experiência em 

farmácia comunitária. Cada elemento integrante da equipa da FM foi fundamental para o meu estágio, 

uma vez que as tarefas diárias são repartidas pela equipa e, desta forma, tive a oportunidade de 

adquirir novas competências através de todos eles. 

 É de salientar que todos os funcionários realizam formações com muita frequência, de forma a 

ser possível acompanhar as novidades da indústria farmacêutica e reavivar conhecimentos adquiridos. 

Só assim é possível cumprir as exigências dos nossos utentes, ser uma mais-valia para o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), bem como tornar a farmácia economicamente viável.  

 A equipa é constituída por nove elementos: 

 Diretora Técnica: Dra. Rosário Cabral 

 Farmacêutica adjunta substituta: Dra. Ana Antunes 

 Farmacêutica adjunta: Dra. Ana Margarida Vidal 

 Farmacêutica grau V: Dra. Ana Filipa Vilarinho 

 Técnica grau I: Conceição Borralho 

 Técnica grau I: Sandra Ribeiro 

 Farmacêutico a exercer Estágio Profissional: Dr. Nuno Borges 

 Farmacêutica a exercer Estágio Profissional: Dra. Joana Ruivo 

 Auxiliar de limpeza: Cristina Bezelga 

 Frequentemente, de forma a resolver problemas relacionados com a farmacoterapia, a equipa 

da FM necessita de efectuar uma abordagem multidisciplinar, contactando médicos e enfermeiros. 

Surge também a necessidade de contactar com os delegados de informação médica, pois estes fazem a 

ligação entre os laboratórios farmacêuticos e a FM. 

 

1.4. Caracterização Interior da Farmácia  

 As instalações da FM cumprem todas as exigências legais referentes às áreas mínimas totais e 

respetivas divisões, definidas pelo Decreto-lei nº 48 547, de 27 de Agosto de 1968 e Despacho nº 

18/90, de 1 de Fevereiro de 1991. As infraestruturas da FM foram aprovadas em 1999, pelo que 

obedecem aos requisitos das instalações aprovadas entre 1991 e 2007. A FM possui uma área total de 

cerca de 110 m
2
 cumprindo os 85 m

2 
mínimos, exigidos por lei. [8;9] 

 

a) Sala de atendimento ao público: Possui uma área de aproximadamente 40 m
2
, que superam os 

30 m
2
, exigidos pela legislação vigente para a FM. Esta zona possui um balcão com cinco postos de 

atendimento, destinados ao diálogo entre os utentes e os profissionais de saúde da FM, possuindo 

expositores imediatamente atrás, em toda a sua extensão. (Figura 2- Anexos) 
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 A FM possui vários produtos de fácil acesso aos seus utentes, compreendendo lineares de 

produtos cosméticos, organizados de forma harmoniosa, de acordo com a marca comercial associada. 

(Figura 3- Anexos) No espaço de atendimento ao público encontra-se um espaço infantil, que contém 

produtos de nutrição e higiene destinados a bebés e crianças, um espaço animal, com medicamentos e 

acessórios de uso exclusivo em animais e um espaço destinado a produtos de podologia e manicura. 

(Figura 4- Anexos) Adicionalmente, a FM tem à disposição uma balança eletrónica, que mede a 

massa corporal e altura, efetuando o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).  

 Os produtos de higiene oral, dietéticos, dermatológicos e os medicamentos com maior taxa de 

venda estão organizados em prateleiras, atrás do balcão. 

 Por forma a melhorar o atendimento em alturas de maior afluência à farmácia, a FM dispõe de 

um sistema de senhas numeradas com mostrador automático com boa visibilidade.  

 

b) Gabinete de atendimento personalizado: Este local é destinado à prestação de serviços 

farmacêuticos, tais como medições de pressão arterial, glicose sanguínea e colesterol total. Não 

obstante, é frequente recorrer-se a este gabinete para efetuar medições de zonas da perna para a 

encomenda de meias de compressão ou descanso, bem como para a observação de problemas 

dermatológicos. Este espaço torna-se mais confortável, silencioso e permite o sigilo profissional, pelo 

que se recorre ao seu uso, aquando das situações supramencionadas, de forma a melhorar a qualidade 

do atendimento e a proximidade entre a equipa da FM e os seus utentes. (Figura 5- Anexos) 

  

c) Laboratório: Este local é destinado à preparação de medicamentos manipulados (MM), 

possuindo todas as condições inerentes à sua conservação e boas práticas, as matérias-primas e os 

equipamentos necessários. Os testes de gravidez são efetuados neste espaço, quando solicitada a sua 

realização pelos profissionais da FM. (Figura 6- Anexos) 

  

d) Zona de verificação/receção de encomendas: Esta situa-se entre a zona de armazenamento de 

medicamentos e o laboratório, sem que haja uma barreira física entre zonas. Isto permite facilitar o 

processo de receção e posterior arrumação. As encomendas são rececionadas habitualmente pelo Dr. 

Nuno Borges ou pela Dra. Ana Vilarinho, por ordem de chegada, dando prioridade aos PF que 

necessitam de ser armazenados no frigorífico. (Figura 7- Anexos) 

 

e) Escritório da DT: Este espaço corresponde a uma área individualizada no interior da farmácia, 

junto ao laboratório. Como o nome indica, este espaço destina-se à gestão da FM e controlo, por parte 

da direção técnica. Não obstante, neste espaço são efetuadas várias sessões de formação internas e 

externas. (Figura 8- Anexos) 
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f) Zona de armazenamento de PF: Na FM existem muitos locais de armazenamento de 

medicamentos, que foram pensados de forma a facilitar o aviamento dos utentes e a aumentar a 

acessibilidade e rapidez do atendimento. Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), sob 

forma farmacêutica sólida encontram-se ordenados alfabeticamente em gavetas, havendo uma 

separação entre medicamentos de marca comercial e genéricos. Existe ainda uma gaveta destinada 

apenas à arrumação de estupefacientes. À sua semelhança, os contracetivos orais, os transdérmicos, e 

os comprimidos e cremes vaginais possuem gavetas exclusivas, arrumados também por ordem 

alfabética.  

 As restantes formas farmacêuticas estão organizadas em gavetas e prateleiras. Os xaropes 

encontram-se nas gavetas mais próximas do chão, uma vez que são maiores e mais robustas para 

poderem conter este tipo de PF. Os medicamentos em pó para dispersão oral e os granulados 

encontram-se em prateleiras, tal como alguns suplementos alimentares (os restantes estão na zona de 

atendimento). Os injetáveis, os medicamentes oftálmicos, nasais, auriculares e os medicamentos anti-

inflamatórios de venda livre têm gavetas próprias e arrumação por ordem alfabética. Em caso algum 

os PF entram em contacto com o chão. 

 Existem zonas de excedentes na FM, para casos em que as encomendas são maiores, de forma 

a obter vantagens comerciais. Os MSRM são arrumados numa prateleira junto ao laboratório, 

existindo também a separação entre genéricos e de marca comercial. Os genéricos, neste caso, são 

arrumados por marca de genérico, por Denominação Comum Internacional (DCI), dentro de cada 

marca. (Figura 9- Anexos) Aqui são também arrumados os excedentes dos produtos veterinários, que 

não estão na zona de atendimento. Os MNSRM excedentários são arrumados na cave da FM. (Figura 

10- Anexos) 

 É importante referir que todos os medicamentos da farmácia são conservados a uma 

temperatura inferior a 25ºC e humidade inferior a 60%. Estes valores são controlados diariamente e 

analisados estatisticamente de forma mensal, registados através de termómetro e higrómetro, 

respetivamente. Os PF que necessitam de refrigeração são conservados no frigorífico, a uma 

temperatura compreendida entre os 2ºC e os 8ºC. 

 

g) Zona de recolhimento/Quarto: Esta divisão possui cacifos para todos os membros da equipa da 

FM, bem como um sofá extensível em cama, para que o profissional que estiver em serviço de 

disponibilidade, possa descansar durante a noite. (Figura 11- Anexos) 

 

h) Biblioteca / Escritório reservado à preparação de blisters semanais: A FM prepara a medicação 

em blisters semanais para o lar de S. José, abrangendo mais de 50 pacientes, pelo que houve a 

necessidade de criar um espaço apropriado para o efeito. A Dra. Margarida Vidal é a principal 

responsável por esta tarefa.  
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 Neste espaço, encontram-se armazenados em contentores devidamente ajustados e 

identificados, os medicamentos correspondentes a cada paciente, ainda em cartonagem, um 

dispensador automático, um computador com software adequado ao acompanhamento 

farmacoterapêutico dos pacientes e os blisters ainda vazios. O escritório funciona também como 

biblioteca, já que é aqui que se encontra toda a bibliografia obrigatória. (Figura 12-Anexos) 

 

1.5. Fontes de Informação  

a) Contacto com a bibliografia de existência obrigatória: De acordo com as BPF, o farmacêutico 

deve dispor de fontes de informação sobre os medicamentos que dispensa. Para que isso seja possível, 

a sua farmácia deve possuir uma biblioteca continuamente atualizada e organizada, que contenha 

informação sobre indicações, contraindicações, interações, posologia e precauções inerentes à 

utilização do medicamento. [2] 

 A FM possui toda a bibliografia obrigatória: a Farmacopeia Portuguesa (versão IX em CD-

ROM) e respetivos suplementos; o prontuário terapêutico (11ª edição: 2013) em papel ou formato 

eletrónico - disponível no site do INFARMED; o Regime Geral de Preço e Manipulações; o Estatuto 

da Ordem dos Farmacêuticos; e Circulares Técnico - Legislativas Institucionais e as respetivas 

atualizações. 

 Além da bibliografia obrigatória a FM contempla na sua biblioteca: o Índice Nacional 

Terapêutico; o Formulário Galénico Nacional; o Direito Farmacêutico, o Index Merck; o Simposium 

Terapêutico; o Dicionário de Termos Médicos; e a Revista das Farmácias Portuguesas. 

 Ao longo do meu estágio, tive de recorrer ao Prontuário Terapêutico para a realização 

de um atendimento personalizado e o mais idóneo possível, no intuito de esclarecer 

determinadas dúvidas muito específicas dos utentes, das quais não tinha conhecimento suficiente 

no momento do atendimento. 

  

b) Consulta do Sifarma 2000®: O software adotado pela FM é o Sifarma 2000®, desenvolvido 

pela Glintt Healthcare Solutions, S.A. Este programa constitui um instrumento de suporte ao 

profissional de saúde, não só para uma prática centrada no utente, mas também para a gestão diária da 

farmácia e do circuito do medicamento. Isto é válido, uma vez que permite a criação, aprovação e 

receção de encomendas, gestão de bónus, devoluções de encomendas, atualização de stocks e 

realização de inventários de acordo com gamas, marcas comerciais ou prazos de validade de cada 

produto. 

 No que diz respeito ao atendimento propriamente dito, o sistema disponibiliza uma ficha do 

produto para cada fármaco, com informação científica adequada sobre reações adversas, posologia, 

indicações terapêuticas, composição qualitativa e quantitativa. Permite também visualizar o stock em 

tempo real, stocks mínimos e máximos, encomendas em curso e efetuar encomendas de forma 

instantânea, no próprio atendimento. 
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 Adicionalmente, o Sifarma 2000® permite ao farmacêutico consultar vendas, pesquisando 

pelo nome do utente em questão ou pelo número de cliente da sua ficha, caso este seja cliente da 

farmácia. Esta funcionalidade demonstra-se muito útil, quando os utentes pretendem adquirir 

um medicamento do mesmo laboratório que adquiriram em compras anteriores e não se 

recordam qual, no caso de possuírem uma receita médica passada por DCI. Não obstante, no 

caso de doentes polimedicados, a consulta do histórico de compras permitiu verificar interações 

medicamentosas e efeitos secundários indesejáveis, quando solicitado pelo utente para, se 

necessário, entrar em contacto com o médico prescritor. 

 Finalmente, o sistema supramencionado torna-se muito útil, após o encerramento de todas as 

caixas, no final de cada dia de trabalho, dado que permite a emissão de documentos contabilísticos 

internos, possibilitando uma visualização diária das vendas efetuadas. 

 

2. Administração e Gestão da Farmácia 

 Num contexto de crise como o que atravessamos atualmente, é necessário conseguir uma boa 

gestão, sob o ponto de vista financeiro, sem descurar a componente ética, essencial para qualquer 

profissional de saúde. No decorrer do estágio, tive o privilégio de adquirir noções de organização 

e gestão, através da DT da FM. Mais uma vez, o Sifarma 2000® demonstrou ser essencial no 

planeamento das atividades relacionadas com a administração da FM, enquanto empresa. 

 

2.1 Gestão de Stocks 

 Entende-se como stock ideal de uma farmácia, o que permite uma rotação de produtos 

constante e eficaz, bem como um bom fluxo no consumo dos PF. Para isso, é necessário ter em 

consideração certas variáveis, tais como localização, espaço disponível para o armazenamento dos PF, 

condições comerciais, disponibilidade financeira, tipo de utentes que frequentam a farmácia, hábitos 

de prescrição dos médicos dos centros de saúde/hospitais mais próximos e histórico de vendas. 

 Paralelamente, uma gestão eficaz deve ser focada em questões fundamentais, tais como: 

quando encomendar e em que quantidade. Para isso, como referido anteriormente, o Sifarma 2000® é 

uma ferramenta que permite estabelecer a quantidade mínima e máxima de PF, que deve existir em 

stock, de forma a evitar a sua rutura e/ou o seu excesso (stock mínimo e máximo). Quando o stock 

mínimo de um PF é atingido, essa informação é transferida automaticamente para a proposta de 

encomenda diária, é analisada pelo farmacêutico responsável pelas encomendas e posteriormente 

enviada ao fornecedor. 

 

2.2 Seleção e Aquisição de Produtos Farmacêuticos 

 Numa farmácia, é essencial considerar criteriosamente os PF (medicamentos, dispositivos 

médicos, suplementos alimentares, produtos cosméticos e de higiene corporal) que integram o stock, já 

que é necessário tomar opções, devido à vasta gama de produtos que os laboratórios oferecem.  
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 No que diz respeito às encomendas efetuadas pela FM, podemos considerar quatro vias 

distintas: 

 Encomendas diárias – Estas têm o objetivo de repor o stock definido pela farmácia. Realizadas 

sempre no mesmo horário (início da tarde e final do dia). A FM realiza quatro encomendas diárias, 

uma vez que efetua as encomendas a dois fornecedores: a Alliance Healthcare e a COOPROFAR; 

 Encomendas por via telefónica – Esta via é útil, no momento do atendimento, quando surgem 

dúvidas por vários motivos, tais como códigos inativos, aspeto das caixas, previsão para o 

medicamento esgotado voltar ao mercado, entre outras; 

 Encomendas instantâneas – Solicitadas ao fornecedor, via Sifarma 2000® ou via gadget, 

visando um atendimento rápido, quando o produto não existe em stock, para que o utente o possa 

adquirir o mais rapidamente possível, de preferência no próprio dia; 

 Encomendas diretas aos laboratórios – Normalmente estas têm como objetivo obter melhores 

condições comerciais (descontos financeiros e descontos comerciais); 

 Seja qual for o tipo de encomenda, é essencial considerar certas variantes, que podem marcar 

positivamente a gestão de uma farmácia: custo, rotação (sazonalidade) dos PF, descontos comerciais 

(normalmente quando se encomenda em grande quantidade), bonificações e vantagens financeiras na 

forma de pagamento dos PF. 

 

2.3 Receção e Verificação de Encomendas 

 A receção das encomendas constituiu a primeira etapa do meu estágio em farmácia 

comunitária e durou cerca de um mês. A minha preocupação inicial prendeu-se em conhecer os 

diversos PF, relacionando-os com os respetivos grupos terapêuticos e nomes comerciais, bem 

como o seu local de arrumação. 

 Nesta fase, a DT forneceu-me uma lista dos 200 PF mais vendidos, para que eu 

identificasse o grupo terapêutico, descrevesse o mecanismo de ação, verificasse as doses 

existentes e a posologia habitual. Este trabalho de pesquisa teve elevada importância para a 

etapa que se seguiu, o atendimento ao público, uma vez que forneceu a segurança e a confiança 

necessárias para responder corretamente a muitas situações vindouras.  

 As encomendas chegam à farmácia diariamente em contentores de plástico ou em caixas de 

cartão devidamente seladas, fazendo-se acompanhar de fatura com duplicado ou guia de remessa. 

 A verificação da encomenda é auxiliada pelo Sifarma 2000®, acedendo ao menu geral e 

selecionando a opção: receção de encomendas. Ao entrar nesta opção, surge a lista das encomendas 

que aguardam receção, identificadas pelo nome do fornecedor e pelo tipo de encomenda, devendo-se 

então selecionar a encomenda correspondente à fatura. (Figura 13- Anexos) 

 O primeiro elemento da fatura que se deve ter em consideração é o seu número identificativo, 

o qual se regista no campo do Sifarma 2000® indicado para esse efeito. Seguidamente coloca-se o 

preço total correspondente à encomenda, para posteriormente ser confirmado através da soma dos 
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produtos, que “entram” individualmente no sistema informático, com o auxílio do leitor. Os outros 

elementos presentes na fatura são os seguintes: designação comercial dos produtos, código, forma 

farmacêutica, dosagem, capacidade das embalagens, prazo de validade, taxa de IVA (Imposto sobre o 

valor acrescentado) a que o produto está sujeito, preço de venda à farmácia (PVF), preço de venda ao 

público (PVP), bonificações, descontos comerciais e quantidade de cada produto pedida e enviada. No 

caso da quantidade enviada ser inferior à pedida, é possível saber, através da fatura, qual a justificação 

para a falta de um determinado PF, podendo este encontrar-se esgotado, retirado ou rateado. 

 O elemento da FM responsável pela “entrada” da encomenda tem sempre um especial cuidado 

na verificação do estado das embalagens, prazo de validade, correspondência entre o PVP marcado na 

caixa e o PVP da fatura e também confirma o PVF. É importante dar prioridade à entrada dos produtos 

que necessitam de permanecer refrigerados, motivo pelo qual vêm em contentores com acumuladores, 

para garantir a sua estabilidade. Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes vêm acondicionados 

separadamente dos outros PF, no entanto a sua “entrada” é efetuada exatamente da mesma forma que a 

restante encomenda. O Sifarma 2000® assinala a sua presença e exige o número da fatura, na qual 

consta o medicamento. O sistema possui, para estes fármacos, um número de registo de entrada, que 

também existe para as benzodiazepinas. 

 Quando se conclui a entrada de todos os PF no sistema informático, coloca-se a listagem dos 

mesmos por ordem alfabética, tal como consta na fatura e verifica-se a correspondência entre as duas 

listagens. Seguidamente, se tudo estiver correto, valida-se a receção da encomenda para que os PF 

apareçam contabilizados em stock. Nos produtos sem PVP inscrito na embalagem que sejam para 

incluir à frente do balcão de atendimento, tem de ser efetuada a respetiva marcação, recorrendo-se à 

impressão das etiquetas com o PVP e a taxa de IVA correspondente. 

 Por fim, transferem-se os produtos em falta para uma lista de esgotados, possibilitando o envio 

posterior para outro fornecedor. Existe também a possibilidade de se enviar esta informação para que o 

INFARMED tome conhecimento. As faturas originais, que acompanham as encomendas, são 

arquivadas numa pasta, com o objetivo de as comparar com os dados do resumo mensal, enviado pelos 

armazenistas à farmácia. Estes documentos são arquivados durante 12 anos na farmácia, conforme o 

que dita a lei. 

 

2.4 Armazenamento 

 Após a conferência dos produtos, estes são arrumados nos seus respetivos locais, seguindo a 

regra "First-Expire, First-Out" (FEFO), por ordem alfabética, forma farmacêutica e grupo terapêutico. 

É importante manter os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica fora do alcance do utente, em 

gavetas e armários reservados. Os medicamentos que necessitam de ser conservados a uma 

temperatura inferior a 9ºC, tais como vacinas e insulinas, são conservados num frigorífico, e a sua 

arrumação é prioritária. Os estupefacientes exigem um armazenamento separado dos restantes 

produtos. 
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2.5 Devoluções 

 As devoluções podem ser divididas em duas categorias principais, conforme a entidade que 

solicita a devolução:  

 

A)  Quando efetuada pela FM, devido à encomenda não se encontrar conforme por motivos 

diversos, tais como: embalagem danificada, prazo de validade curto, produto enviado não 

correspondente ao pedido, quantidade rececionada superior à encomendada;  

B) Quando a FM recebe uma circular do INFARMED ou laboratório a solicitar a retirada de um 

PF que não se encontra em conformidade. O produto em questão é devolvido ao seu fornecedor, sendo 

posteriormente encaminhado para a entidade responsável. 

 

 O sistema informático possui um registo das devoluções, emitindo uma guia de devolução em 

triplicado para o efeito. O produto é devolvido ao fornecedor, junto com a guia de devolução original e 

o duplicado, que contém o número da fatura do fornecimento e discrimina o respetivo motivo da 

devolução. O triplicado da guia é arquivado na FM. 

 A devolução pode ser ou não aceite, sendo que no segundo caso, a farmácia assume todo o 

prejuízo. Se a devolução for aceite, o fornecedor pode trocar o PF por outro igual ou emitir uma nota 

de crédito. 

 Aquando do meu estágio na FM, realizei devoluções, tanto da categoria A como da B, no 

entanto a maioria deveu-se ao facto da embalagem se encontrar danificada ou por erros de 

pedido (categoria A). No que diz respeito à categoria B, foi necessário retirar do mercado alguns 

lotes do medicamento Olcadil®, por terem sido detetados valores fora de especificação nos 

parâmetros “doseamento” e “teor do composto de degradação iminoálcool”. [10] 

 

3. Dispensa de Medicamentos  

 A dispensa de medicamentos é um ato de elevada responsabilidade, constituindo uma das 

maiores competências do farmacêutico comunitário, pelo que este deve assegurar a máxima qualidade 

do serviço prestado à comunidade. É de salientar que é na farmácia que o utente efetua o último 

contacto com um profissional de saúde, antes da administração do medicamento.  

 Considerando todos estes aspetos, o farmacêutico comunitário deve: 

 

 Colaborar com todos os profissionais de saúde, promovendo a utilização segura, eficaz e 

racional dos medicamentos, orientando o utente, caso este necessite de tratamento médico; 

 Dispensar corretamente o medicamento ao doente, assegurando-se que este recebe a 

informação correta e adequada sobre a sua utilização (indicação terapêutica, posologia, modo de 

administração, possíveis interações medicamentosas, efeitos secundários); 

 Garantir o cumprimento do código de ética farmacêutica. 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária Farmácia Moderna 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 2014/2015 | Lúcia Costa Neves  Página 11 

 

 Evidentemente, esta foi uma parte do estágio que ansiei, com elevada expectativa, uma 

vez que é neste campo, que a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos ao longo destes cinco 

anos se torna mais notória. Na minha ótica, é no contacto com os pacientes, que o farmacêutico 

comunitário pode exercer um papel mais notório e relevante socialmente. Mais do que a venda 

de um produto, existe uma vertente humana, que permite estabelecer uma relação de confiança 

com o utente e gerar ganhos em saúde. 

 A FM possui um sistema de crédito para os utentes que são assíduos na farmácia. Este sistema 

é normalmente utilizado por pessoas com dificuldades financeiras, mas também por clientes 

dependentes de muita medicação, e por uma questão de conveniência, efetuam o pagamento no final 

do mês. O sistema de crédito permite prolongar o prazo de pagamento do utente até um plafond 

máximo estabelecido (normalmente 50 euros), perante a apresentação do seu cartão de fidelidade ou 

do número respetivo. Cada vez que o utente contrai um crédito, assina um comprovativo de crédito 

gerado pelo sistema informático, impresso de forma imediata, no final do atendimento. Nesse 

momento, é também impressa uma fatura, que só é entregue ao utente aquando do pagamento da 

dívida. Toda a documentação relativa a créditos é arquivada em pastas, que contém micas numeradas 

por ordem crescente, nas quais cada mica pertence a um utente possuidor de cartão de fidelidade, 

associado a um número de cliente. (Figura 14- Anexos) 

 

3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

 Os MSRM só podem ser dispensados em farmácias, e tal como o nome indica, mediante 

apresentação de uma receita, emitida por um médico. Estão sujeitos a receita médica, de acordo com o 

artigo 114º do Estatuto do Medicamento, os medicamentos que preencham uma das seguintes 

condições: [11] 

 Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daqueles a que se destinam; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar; 

 Se destinem a ser administrados por via parentérica. 

 

 Segundo o Estatuto do Medicamento, os MSRM podem ser prescritos através de dos seguintes 

tipos de receita médica: [11] 

 Receitas médicas renováveis: quando o utente necessita de tratamento prolongado ou 

crónico, apresentando uma validade de seis meses; 

 Receitas médicas não renováveis: correspondem a tratamentos agudos ou não crónicos, 

apresentando uma validade mais curta, de apenas 30 dias; 
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 Receita médica restrita: destinam-se a uso exclusivo hospitalar, a patologias cujo diagnóstico 

seja feito apenas em meio hospitalar e a doentes em tratamento de ambulatório. 

 Aquando da receção da receita médica, o farmacêutico deve verificar a sua validade legal 

através dos seguintes elementos: local da prescrição com a respetiva vinheta ou carimbo da instituição 

de saúde, nome do médico com a respetiva vinheta identificativa (enunciando a especialidade) e a sua 

assinatura, identificação do utente com indicação da entidade responsável pela comparticipação, 

designação clara do medicamento prescrito (indicando dosagem, forma farmacêutica, quantidade e 

posologia), assinalando ou não exceções, data da prescrição e data de validade da receita (que deverá 

estar atualizada para que o seu aviamento seja possível). 

 É importante ter em conta, aquando do aviamento de PF, algumas regras inerentes a este 

processo, que todos os elementos da farmácia devem conhecer, tais como: número limite de 

embalagens por receita, significado dos códigos da receita eletrónica, prescrição por DCI, 

procedimentos a ter em conta nas receitas de estupefacientes e psicotrópicos, de manipulados, das 

exceções presentes, etc. [12] 

 A par de todos estes procedimentos burocráticos, o farmacêutico nunca deve descurar da 

prestação dos devidos conselhos necessários à utilização dos fármacos, a seguir à qual, o utente 

procede à assinatura no verso da receita. Posteriormente, a receita é carimbada, datada e assinada pelo 

colaborador da farmácia. 

 No início da dispensa de medicamentos, parte significativa da minha atenção era alocada 

a todos estes procedimentos relativos à parte burocrática do receituário. No entanto, com o 

passar do tempo, senti um incremento da minha confiança e destreza, e pude perceber que o 

trabalho do farmacêutico se prende com o auxílio essencial na adesão à terapêutica. A minha 

maior preocupação, a partir desse momento, foi assegurar-me de que o paciente tomava o 

medicamento quando necessário, percebendo a razão de o fazer e conhecendo os riscos inerentes 

aos seus efeitos secundários. 

 Tive o privilégio de pertencer à equipa da FM, quando a receita eletrónica foi utlizada na 

dispensa de medicamentos pela primeira vez, no dia 7 de Abril. Para esse efeito, foram 

instalados leitores de cartão de cidadão em todos os postos da FM. Pude verificar que se trata 

realmente de uma evolução muito positiva e vantajosa, dado que após a inserção do cartão de 

cidadão e do código de acesso à receita, os medicamentos aparecem de forma automática no 

sistema, o que permite diminuir possíveis erros. No caso da prescrição por DCI, o sistema abre 

uma janela de forma automática, para a seleção do laboratório, dentro das possibilidades 

previstas.   

 Para o bom funcionamento deste sistema, que visa num futuro próximo, a eliminação da 

receita em papel, é fundamental a adoção de procedimentos harmonizados de prescrição, dispensa, 

conferência e informação ao utente, identificando o contributo de todos os envolvidos no circuito do 

medicamento. [12] 
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3.1.1 Comparticipação dos Medicamentos  

 O regime de comparticipação de medicamentos que vigora é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 

87-A/2014. Este determina os escalões de comparticipação definidos pelo Estado Português, com base 

no custo dos medicamentos e tem subjacentes critérios de essencialidade e de justiça social. Desta 

forma, o estado suporta parte do preço do medicamento, cabendo ao utente o pagamento do restante 

valor em falta, de acordo com os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que integram os diferentes 

escalões de comparticipação. [13] De acordo com a patologia associada aos grupos 

farmacoterapêuticos dos medicamentos, é-lhes aplicado um maior ou menor valor de comparticipação. 

O escalão A corresponde aos medicamentos destinados a utentes que se encontrem em situações de 

doença mais grave e/ou cronicidade associada, pelo que usufruem de comparticipações mais elevadas, 

enquanto os medicamentos que se destinam a patologias menos graves pertencem ao grupo D, ou não 

são de todo comparticipados. (Figura 15 - Anexos) 

 No caso dos 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, quando este ultrapassar aquele montante. A comparticipação do estado no preço dos 

medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C e D é acrescida de 15%. 

A comparticipação do estado no preço dos medicamentos para os beneficiários do regime especial de 

comparticipação é de 95% para o conjunto dos escalões, para os medicamentos cujos PVP sejam 

iguais ou inferiores ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem.  

 Além destas comparticipações, existem situações especiais relacionadas com doenças 

específicas, que contemplam um regime especial de comparticipação, que o médico deve referir na 

receita, conforme a portaria aplicável. 

 O sistema de comparticipação do SNS é atualizado trimestralmente, no 15º dia do último mês 

do trimestre, podendo ou não daí advir a alteração dos preços de referência na comparticipação, pelo 

que, enquanto farmacêuticos, é necessário estarmos a par destas alterações, de forma a informar 

corretamente os nossos utentes. [14] 

 

3.1.2 Processamento do Receituário  

 No final de cada dia de trabalho é necessário conferir o receituário, com o objetivo de detetar 

erros de aviamento que acarretam, consequentemente, o não cumprimento da prescrição médica. No 

que diz respeito à verificação técnica, esta deve ser feita o mais rapidamente possível a seguir ao 

aviamento, para se poder avisar o utente, a tempo de se proceder à respetiva correção. No caso do 

medicamento aviado ter sido trocado, é importante impedir, atempadamente, o utente de tomar o 

fármaco. 

 Quanto à verificação administrativa, esta deve ser feita, no final da tarde para as receitas 

aviadas durante todo o dia. Desta forma, organiza-se o receituário e separa-se por entidade/plano e lote 

(cada lote é constituído por 30 receitas) para quando for emitido o verbete, no fim do mês. É de 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária Farmácia Moderna 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 2014/2015 | Lúcia Costa Neves  Página 14 

 

salientar que as receitas processadas de forma eletrónica, não são divididas por entidade de 

comparticipação, ou seja, os lotes são heterogéneos. Quando o sistema informático não deteta erros de 

dispensa, as receitas são inseridas no plano 99, caso contrário, são inseridas no plano 98. 

 Aquando do término do mês, é necessário proceder ao encerramento dos lotes de receitas, pelo 

que se verifica a ordenação em lotes de 30 e a organização das mesmas por plano e regime de 

comparticipação. A cada lote de receitas, associa-se sempre o respetivo resumo geral, designado 

por verbete. No verbete é discriminado o nome e código da farmácia, o plano de comparticipação, 

o número do lote, o número de receitas, o número de produtos vendidos, por unidade, o valor de 

PVP, de comparticipação e o valor pago pelo utente em cada receita. [15] Na FM esta tarefa é 

assegurada pela técnica Sandra Ribeiro. 

 As receitas são encaminhadas todos os meses, com verbete, relação de resumo de lote e as 

vias da fatura para o Centro de Conferência de Faturas, no caso do SNS e para a ANF no caso dos 

restantes organismos de comparticipação, até ao dia 10 de cada mês. Após o envio para o Centro 

de Conferência de Faturas ou ANF, quando são detetados erros, a entidade responsável pela 

comparticipação não suporta o valor da mesma, sendo a receita devolvida de novo à farmácia, 

com a respetiva justificação. 

 Acompanhar a verificação de receitas foi uma tarefa deveras importante no meu estágio, 

na medida em que me permitiu assimilar melhor as regras de dispensa dos medicamentos e 

familiarizar-me com os diferentes subsistemas de saúde.  

 Esta aprendizagem permitiu-me, posteriormente, estar mais focada em determinados 

pormenores e diminuir o número de erros, no ato da dispensa de medicamentos. 

 

3.2 Medicamentos Não sujeitos a Receita Médica (MNSRM)  

 Os MNSRM são aqueles que não possuem nenhuma das condições supramencionadas 

relativas aos MSRM. [11] Tal como o nome indica, não carecem de receita médica para a sua dispensa 

em farmácias ou outros locais autorizados pelo INFARMED, que cumpram os requisitos legais.  

 A dispensa de MNSRM deve ser realizada sob o aconselhamento farmacêutico, caso o utente 

tenha a intenção de se automedicar ou sob indicação farmacêutica, no intuito de tratar estados de 

doença passageiros e com pouca gravidade. O farmacêutico desempenha um papel importante no 

aconselhamento e dispensa de MNSRM, promovendo assim a saúde dos seus utentes. Para um 

atendimento eficiente e cuidado, deve inquirir-se o utente acerca dos sintomas que apresenta, a 

duração do problema, a existência de outros sinais ou sintomas associados e de outras doenças e/ou 

tratamentos simultâneos, os medicamentos que já fazem parte da sua terapia, alergias e/ou 

intolerâncias. Não obstante, é importante providenciar, tal como nos MSRM, toda a informação ao 

doente sobre a administração e efeitos adversos dos MNSRM.  
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 Ao longo dos meus quatro meses de estágio, dispensei muitos MNSRM, auxiliando e 

assistindo os utentes da melhor forma possível. Este exercício é extremamente gratificante, uma 

vez que me permitiu verificar na prática, a melhoria do estado de saúde de alguns pacientes 

habituais. Uma vez que o meu estágio decorreu entre Janeiro e Maio, os medicamentos mais 

vendidos foram os antitússicos, expetorantes, descongestionantes, analgésicos, antipiréticos e 

antigripais. Além destes, também os laxantes, suplementos vitamínicos e antiácidos tiveram 

muita procura. 

 

3.2.1 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em 

Farmácia (MNSRM-EF)  

Relativamente aos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em 

Farmácia, a Ordem dos Farmacêuticos afirma: “fica plenamente assegurado que a dispensa destes 

medicamentos se processa ao abrigo da responsabilidade da direção técnica, com base em critérios 

técnico-científicos e deontológicos, e em cumprimento com os protocolos de dispensa que se 

apliquem, em local em que há garantia da presença permanente de um responsável farmacêutico, 

sendo a dispensa em farmácia de oficina a única forma de garantir todas estas condições.” [16] 

 Independentemente da apresentação de receita médica, os MSRM cuja composição em 

substâncias ativas consta na lista de DCI, disponibilizada pelo INFARMED na sua página da internet, 

podem ser dispensados, de acordo com as condições do protocolo de dispensa exclusiva em farmácia. 

 Os medicamentos que se encontram na referida lista, à data da realização deste relatório, são 

os seguintes: ácido fusídico (uso cutâneo); ácido salicílico + fluorouracilo (uso cutâneo); amorolfina 

(uso cutâneo); cianocobalamina; hidrocortisona (uso cutâneo); ibuprofeno 400 mg; lidocaína + 

prilocaína (uso cutâneo); macrogol e outras associações; pancreatina; paracetamol + codeína + 

buclizina; ulipristal. [17] 

 A criação desta nova classificação em relação à dispensa, que exige a intervenção ativa do 

farmacêutico, é o reconhecimento da importância da farmácia na garantia da segurança e efetividade 

na utilização dos medicamentos. 

 

3.3 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 Os psicotrópicos e estupefacientes atuam diretamente sobre o Sistema Nervoso Central, 

pelo que são responsáveis por benefícios terapêuticos comprovados em desordens do foro 

psiquiátrico. No entanto, estão também associados a tolerância, dependência e risco de 

sobredosagem. Dada a relação de risco/benefício, estas substâncias são alvo de um rigoroso 

controlo.  
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 O INFARMED é a entidade responsável por fiscalizar e controlar estes medicamentos, 

pelo que estes são prescritos isoladamente e requerem o preenchimento de um formulário no ato 

da sua venda. Este formulário é constituído pelo número da receita, dados do médico prescritor, 

do doente e da pessoa que adquiriu a medicação. No final do atendimento, anexa-se o duplicado 

do talão de faturação à cópia da receita e este é arquivado por um período de três anos. A receita 

original é tratada como uma receita normal, sendo enviada posteriormente para o Centro de 

Conferência de Faturas. [18] 

 

3.4 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal  

 Entende-se por produto cosmético e de higiene corporal “qualquer produto que seja destinado 

ao contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas 

piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a 

finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto e/ou proteger, 

ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais.” [19] 

 Estes PF, ao contrário dos medicamentos, não necessitam de autorização administrativa prévia 

de comercialização. Desta forma, o seu fabrico, controlo, segurança e cumprimento da legislação são 

exclusivamente da responsabilidade do fabricante, do importador ou do responsável pela colocação 

dos produtos no mercado (deste modo, os produtos devem possuir por cada lote de fabrico, os 

respetivos certificados de controlo). No entanto, o INFARMED tem por missão regular e 

supervisionar o mercado de produtos cosméticos, segundo os mais elevados padrões de proteção da 

saúde pública, garantindo o acesso, tanto dos profissionais de saúde, como dos consumidores, a 

produtos cosméticos que apresentem elevados índices de qualidade e segurança. [20] 

 Estes produtos não têm um preço fixado por lei, representando uma grande fonte de lucro 

para a FM. Por este motivo, estes PF encontram-se expostos estrategicamente, em locais visíveis, 

tais como montras e prateleiras bem elaboradas e apelativas. (Figura 3- Anexos) A FM possui 

várias marcas, apresentando cada uma delas, uma gama de produtos extremamente vasta. Por isto, 

estas marcas apostam em disponibilizar formação de forma frequente, quer para farmacêuticos, 

quer para técnicos de farmácia. Assim, a equipa encontra-se informada acerca deste tipo de produtos 

para assim poder fazer um aconselhamento pertinente e útil aos seus utentes. 

 Durante o meu estágio, pude familiarizar-me com muitos cosméticos que desconhecia e 

assistir a formações da Barral® e da Avène®. Diariamente, aconselhei produtos deste género, 

entre os quais os cremes hidratantes e os protetores solares faciais, que constituíram os produtos 

mais solicitados. 

  



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária Farmácia Moderna 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 2014/2015 | Lúcia Costa Neves  Página 17 

 

3.5 Medicamentos de Uso Veterinário  

 De acordo com o Decreto-lei nº 148/2008, estes medicamentos classificam-se como um bem 

público e um recurso crucial para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais, dispondo de 

propriedades curativas ou preventivas, das doenças ou dos seus sintomas. Estes medicamentos têm 

obrigatoriamente impressa a designação de “uso veterinário”, sob um fundo verde. [21] 

 Além da dispensa deste tipo de medicamentos, foi importante alertar para a necessidade de 

vacinação dos animais e da existência de várias zoonoses (doenças que podem ser transmitidas entre 

os animais vertebrados e o homem), reavivando as medidas profiláticas a considerar nestes casos. 

 A FM possui um expositor com vários medicamentos de uso veterinário. Os mais 

procurados pelos utentes, durante o meu estágio, foram os antiparasitários externos e internos, e 

as pílulas contracetivas. (Figura 4- Anexos)   

  

3.6 Dispositivos Médicos  

 Um dispositivo médico define-se como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento ou 

material, que utilizado isoladamente ou em combinação é destinado pelo seu fabricante a ser utilizado 

em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma 

doença, lesão ou deficiência, para fins de estudo, de substituição ou alteração da anatomia ou de um 

processo fisiológico ou para fins de controlo da conceção, e cujo efeito principal pretendido no corpo 

humano não se alcança por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, mas cuja atuação 

possa ser apoiada por esses meios”. Todos estes PF contêm na embalagem o símbolo CE. [22] 

 Durante o meu estágio na FM, contactei com vários dispositivos médicos, tais como: 

bengalas, canadianas, meias elásticas, pulsos, pés elásticos, pensos, ligaduras, adesivos, 

suportes para grávidas ou preservativos.  

 No caso da dispensa de meias elásticas, é imprescindível medir algumas zonas da 

perna do utente, antes de encomendar o produto, caso este não exista em stock. Assim, a 

meia fica perfeitamente ajustada e vai, com toda a certeza, constituir uma mais-valia na 

saúde de pessoas com doença venosa. Realizei muitas vezes esta medição e consequente 

encomenda, com o auxílio da técnica Sandra Ribeiro. 

   

3.7 Produtos para Alimentação Especial  

 Os produtos destinados a uma alimentação especial correspondem aos “géneros 

alimentícios que têm uma composição ou processo de fabrico particular, distinguindo-se assim 

dos alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais 

especiais de determinadas categorias de pessoas.” [23] 
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 A alimentação especial pode ser requerida por pessoas que sofram de patologias digestivas 

especificas, estejam sujeitas a alterações no estado fisiológico e/ou metabólico, lactentes (entre um e 

três anos de idade), ou outras causas. 

 O rótulo destes produtos deve apresentar o valor energético (em Kcal), do teor em 

glúcidos, proteínas e lípidos. Para além dos produtos para lactentes, existem produtos para adulto 

com valor energético baixo ou reduzido, destinados ao controlo de peso e suplementos nutritivos 

hiperproteicos e hiperenergéticos. [23] 

 Durante estes quatro meses, tive o privilégio de me informar devidamente sobre estes 

produtos, lendo rótulos e catálogos detalhados, já que não me senti capaz de fazer o seu 

aconselhamento, quando iniciei o estágio. É necessário conhecer bem as gamas disponíveis e 

as diferentes necessidades associadas a estes PF.  

 Para além do aconselhamento a mães, quanto à papa mais adequada para os seus 

filhos (tendo em conta restrições a lactose e/ou glúten), pude também recomendar produtos 

de nutrição entérica da marca Fresubin® (Labesfal®) e Resource® (Nestlé®) para uma 

paciente acamada. Adicionalmente, mediante consulta de nutrição, dispensei produtos da 

dieta EasySlim®. 

 

3.8 Suplementos Alimentares  

 Um suplemento alimentar é definido como “uma preparação destinada a complementar a dieta, 

fornecendo nutrientes, tais como vitaminas, minerais, fibras, ácidos gordos essenciais, extratos de 

plantas e aminoácidos, que podem encontrar-se em carência ou em quantidade insuficiente na 

alimentação.” Na União Europeia, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) é o 

organismo responsável pela implementação e monitorização destas substâncias. [24] 

 Na altura do pedido de suplementos, pude aconselhar vários produtos, de acordo com o 

utente a que se destinam, motivo pelo qual existem gamas de criança, adulto e sénior, especificas 

para esforço intelectual/estudante, para esforço físico intenso/desportistas, para queda de cabelo, 

para falta de apetite, etc. Foi relevante transmitir, durante o atendimento, que os suplementos 

alimentares não substituem um estilo de vida e alimentação saudáveis. As marcas mais 

requisitadas na FM foram: Centrum®, Viterra® e Neurozan®. 

 

3.9 Medicamentos Genéricos 

 Os medicamentos genéricos foram aprovados no nosso país há cerca de dez anos com o intuito 

de travar o aumento da despesa pública com medicamentos. De acordo com o Estatuto do 

Medicamento, considera-se medicamento genérico, o “medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência 

com o medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 
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apropriados”. [11] Estes medicamentos são identificados pela sigla MG no acondicionamento 

secundário do medicamento.  

 Aquando do aparecimento dos MG, surgiu a necessidade de identificar quais as especialidades 

farmacêuticas que, de facto, podiam ser utilizadas para o mesmo fim e em substituição mútua. A esta 

necessidade respondeu o Decreto-Lei n.º 270/2002, de 2 de Dezembro, criando o conceito de grupo 

homogéneo. Este diz respeito ao conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, onde se inclua, 

pelo menos, um medicamento genérico existente comercializado. [25] 

 A Autorização de Introdução no Mercado (AIM) de medicamentos genéricos está sujeita às 

mesmas disposições legais dos outros medicamentos. Está dispensada a apresentação de ensaios pré-

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

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

de farmacologia clínica apropriados. [11] 

 Na FM, os medicamentos genéricos são satisfatoriamente aceites por parte dos 

utentes, devido à sua bioequivalência em relação a medicamentos previamente conhecidos e 

sobretudo devido ao custo inferior ao medicamento de marca.  

 Aquando do aviamento de receitas prescritas por DCI, tive todo o cuidado em realçar o 

direito de opção aos utentes, perguntando acerca da sua preferência por genéricos. 

 

3.10 Medicamentos Manipulados (MM) 

 Os MM, segundo o Decreto-Lei n.º 90/2004, dividem-se nas duas tipologias: 

 Preparado oficinal: medicamento preparado segundo as indicações compendiais, de uma 

farmacopeia ou de um formulário, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes;  

 Fórmula magistral: medicamento preparado segundo uma receita médica e destinado a um 

determinado doente. [26] 

 A preparação de MM deve seguir regras específicas, devendo ser elaborada por profissionais 

de saúde especializados, com formação adequada e em local que reúna as condições apropriadas. A 

supervisão deve ser feita por um farmacêutico.  Adicionalmente, está também regulado o equipamento 

mínimo obrigatório para a sua preparação. [27] 

 A FM cumpre todos os requisitos supramencionados, no que respeita a matérias-primas, 

equipamento, qualificação do pessoal, e espaço físico para preparação, acondicionamento e controlo 

de MM. 

 No entanto ao longo do meu estágio, apenas preparei um único MM: álcool a 70º 

boricado à saturação, prescrito por um médico otorrinolaringologista. (Figura 16- Anexos) 

Esta preparação destina-se a uso auricular. 
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4. Farmácia Clínica e Serviços prestados na farmácia  

4.1 Avaliação dos Parâmetros Bioquímicos e Antropométricos  

 A avaliação dos parâmetros bioquímicos e antropométricos permite a examinação do estado de 

saúde do doente, através da quantificação dos respetivos indicadores. Como tal, esta determinação é 

exercida por farmacêuticos, em farmácia de oficina, com equipamentos calibrados e validados. Este 

procedimento torna-se importante na prática clinica, pois permite por exemplo, avaliar a eficácia da 

medicação ou a necessidade de a iniciar. [2] Assim, na FM são avaliados os seguintes parâmetros: 

 

 Pressão Arterial (PA) - Esta é a medição mais requisitada pelos utentes da FM, dado que é 

consensual que a hipertensão arterial é, hoje-em-dia, um dos grandes fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e uma das principais causas de morte, tanto em 

Portugal, como nos restantes países desenvolvidos. A sua determinação na FM é gratuita e 

realizada com recurso a um tensiómetro automático. É aconselhado permanecer em repouso 5-

10 minutos antes da determinação da PA. 

 Tive frequentemente de auxiliar os utentes, tanto na própria determinação, colocando o 

braço na posição correta, como na interpretação dos valores obtidos. Comparei estes valores de 

PA com os apontados pela DGS (Tabela 1- Anexos), onde valores de PA acima de 140-90 mmHg 

indicam estados de hipertensão arterial. [28] 

 Ocasionalmente deparei-me perante valores de PA muito elevados, motivo pelo qual 

sugeri aos utentes, consultarem o seu médico de família ou cardiologista. Alertei também para a 

necessidade de redução do consumo de sal e cafeína, uma vez que estas substâncias podem estar 

na origem do aumento da PA.  

 

 Concentração de glicose no sangue - A medição deste parâmetro é fundamental no controlo da 

Diabetes Mellitus, motivo pelo qual, muitos dos utentes com esta patologia, possuem tiras e lancetas 

para o controlo diário, no conforto de suas casas. Apesar de não ter sido frequente a requisição de 

avaliação deste parâmetro na FM, pude realizar este teste algumas vezes, nomeadamente no 

momento da aquisição da máquina, no sentido de explicar o seu funcionamento. Por vezes, 

alertei os utentes para a necessidade de controlo frequente, adoção de hábitos alimentares 

saudáveis e prática de exercício físico, como medidas não farmacológicas. 

 

 Colesterol total - Esta determinação é essencial para a prevenção de doenças cardiovasculares, 

uma vez que constitui, juntamente com a PA um importante fator de risco para o desenvolvimento 

dessas doenças. Numa situação normal, os valores de colesterol total deverão ser ≤ 190 mg/dL. O teste 

é simples e pouco doloroso, facilitando desta forma a adesão à sua monitorização. 
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 Aquando da deteção de valores elevados, tive o cuidado de alertar os utentes para o 

elevado risco de evento cardiovascular. Aconselhei a alteração dos hábitos alimentares para uma 

alimentação saudável e adoção de medidas não-farmacológicas para controlo da doença. 

 

 Peso, Altura e Índice de Massa Corporal (IMC) - A FM disponibiliza uma balança automática 

com um sensor para a medição da altura e cálculo do respetivo IMC. Os utentes com valores de IMC 

acima de 25,0 possuem algum risco cardiovascular inerente, sendo por isso aconselhados e alertados 

para a problemática. 

 No âmbito desta medição, tive a oportunidade de informar que a síndrome metabólica é 

constituída por um conjunto de factores de risco, fortemente relacionados com o 

desenvolvimento de doença cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes mellitus tipo II, para 

os quais a obesidade abdominal desempenha um papel preponderante. [29] 

 

4.2 Administração de Vacinas  

 A FM disponibiliza o serviço de administração de vacinas aos seus utentes, motivo pelo qual 

possui profissionais detentores de curso atualizado de administração de vacinas, os quais são 

responsáveis pela administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação.  

 

4.3 Consultas de Nutrição 

 A FM aderiu ao programa “dieta EASYSLIM®”, criada e desenvolvida para as farmácias 

nacionais como resposta à procura crescente de soluções para o combate ao excesso de peso. Esta 

oferece uma solução estruturada, segura e personalizada para quem pretende perder peso de forma 

saudável, rápida e eficaz. A reeducação alimentar é feita através do acompanhamento periódico, por 

nutricionistas, em sessões semanais, onde o utente toma conhecimento de um conjunto de estratégias 

de gestão de peso. Estas sessões incluem ainda coaching nutricional que visa estimular a motivação e 

adesão ao programa. 

 Constituem critério de exclusão para a dieta EASYSLIM®: idade inferior a 16 anos, patologias 

oncológicas, insuficiência cardíaca, pulmonar ou hepática grave, diabetes tipo I e doenças 

inflamatórias intestinais. [30] 

 A primeira vez que os utentes tomam contacto com este programa de perda de peso é através 

de um rastreio gratuito, para verificar o estado de saúde do paciente e se é ou não possível a sua 

inclusão numa dieta restritiva como a que aqui se descreve. 

 Esta dieta inclui a toma de suplementos alimentares, para compensar défices nutricionais 

habituais nas restrições alimentares e promover uma perda de peso mais eficaz.  
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4.4 Rastreios Esporádicos Gratuitos (Auditivos, Capilares) 

 Ocasionalmente são realizados rastreios gratuitos na FM, propostos por empresas externas, 

com a devida autorização da DT. Estes revelam-se uma mais-valia para os utentes, na medida em que 

permitem avaliar o seu estado de saúde, através de profissionais qualificados e aparelhos específicos 

para o efeito.  

 No que diz respeito à gestão da FM, estes rastreios são benéficos, tanto pelo aconselhamento 

posterior de produtos em stock, e consequente incremento de vendas, como pela fidelização de 

clientes. Este tipo de serviço é cada vez mais apreciado pelos utentes, tendo em conta a polivalência e 

a acessibilidade da farmácia.  

 Os rastreios que se realizaram durante o meu período de estágio foram os seguintes: 

 Rastreio auditivo - Dia 12 de Março, no qual o profissional de saúde auditiva da empresa 

Acústica Médica® determinou o tipo e grau de perda auditiva por parte dos utentes; 

 Rastreio do perfil capilar e couro cabeludo - Dia 16 de Março, realizado por uma colega 

farmacêutica, através da empresa Alter genéricos® e MDM Pulse, Heath Solutions®. (Figura 17- 

Anexos) 

 

4.5 Blisters Semanais 

 Como referido anteriormente, a FM é responsável por fornecer a medicação para a maioria dos 

utentes do lar de S. José, através de blisters semanais. Esta prática permite aumentar a adesão à 

terapêutica, por parte dos utentes, bem como promover a sua correta administração, no que diz 

respeito a horários e quantidades. Desta forma, elimina-se não só a possibilidade da ocorrência de 

administrações em duplicado, mas também esquecimentos e trocas entre fármacos de pacientes 

diferentes, o que acontece, infelizmente, em muitas instituições que não possuem profissionais de 

saúde responsáveis pela farmacoterapia destes. 

 Além do mero fornecimento dos blisters, este sistema permite efetuar um acompanhamento 

farmacoterapêutico muito mais rigoroso, através do estreito contacto entre a Dra. Margarida Vidal, 

farmacêutica da FM, responsável por este serviço, a médica e a enfermeira do referido lar. Sempre que 

a médica considera pertinente a alteração da farmacoterapia de um determinado doente, entra em 

contacto com a Dra. Margarida e o blister seguinte é já fornecido ao lar com as devidas alterações. 

 É de referir que, em breve, a FM irá começar a providenciar este serviço aos seus pacientes, 

mesmo que não se tratem de utentes do lar de S. José e não pertençam a qualquer outra instituição. 

Esta intervenção apresenta uma enorme relevância, no caso de doentes polimedicados, idosos, com 

algum grau de demência, falta de mobilidade, ou que não possuam um cuidador disponível, nos 

momentos de administração de fármacos. Na condição de profissionais do medicamento, oferecer à 

comunidade este tipo de serviço, que tanto distingue a nossa profissão, enquanto promotores de saúde, 

pode constituir para nós farmacêuticos, uma importante mais-valia. 
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4.6 VALORMED 

 A VALORMED, criada em 1999, é constituída pelos diversos agentes da cadeia do 

medicamento, nomeadamente, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA), 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) e a Associação de Grossistas de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos (GROQUIFAR). Esta sociedade sem fins lucrativos disponibiliza aos cidadãos, através 

dos contentores que se encontram instalados nas farmácias, um sistema cómodo e seguro para se 

libertarem das embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Uma vez entregues é importante 

sublinhar que estes resíduos são enviados para um Centro de Triagem onde é feita a sua separação e 

classificação, sendo encaminhados para reciclagem, os materiais recicláveis e, para incineração com 

valorização energética, os medicamentos e restos de medicamentos. [31] 

 As preocupações ambientais fazem parte do dia-a-dia dos portugueses, motivo pelo qual se 

constata uma enorme adesão por parte destes, tanto na FM, como a nível nacional, pelo que as taxas de 

recolha destes resíduos têm vindo a aumentar de ano para ano.  

 A VALORMED promoveu a Missão Ambiente, ação de sensibilização ambiental com o 

objetivo de alertar e sensibilizar a comunidade de escuteiros para a necessidade de transmitirem aos 

seus pais, familiares e amigos, a importância da entrega nas farmácias das embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso. Assim, os adultos associados aos escuteiros (ou os próprios escuteiros se já 

forem adultos) devem efetuar essa entrega, indicando o nome/número do agrupamento. Como 

consequência desta ação, a VALORMED atribui prémios aos seis agrupamentos, em nome dos quais, 

forem entregues as maiores quantidades de embalagens vazias e medicamentos fora de uso nas 

farmácias aderentes.  

 A Missão Ambiente decorreu entre Setembro de 2014 e Abril de 2015, 

concomitantemente ao meu estágio na FM, pelo que pude verificar o enorme empenho que os 

escuteiros colocavam nesta ação. 

 Na minha opinião, a VALORMED desempenha atualmente um papel fundamental, 

numa altura em que se começa a tomar consciência de que o futuro das gerações vindouras pode 

estar em risco, no que concerne a ameaças ambientais. Uma vez mais, os farmacêuticos devem 

ter um papel ativo, alertando para a poluição gerada pelos medicamentos, que se degradam em 

resíduos tóxicos. 

 

5. Farmacovigilância  

 A Farmacovigilância visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em defesa do 

utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção de reações adversas a 

medicamentos. 

 Antes de qualquer medicamento ser autorizado, tem de ser alvo de estudos rigorosos que 

comprovem que o medicamento possui segurança e eficácia aceitáveis. Esses estudos, designados por 

ensaios clínicos, permitem detetar as reações adversas (vulgarmente conhecidas por efeitos 
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secundários) mais frequentes. No entanto, podem existir algumas reações adversas raras ou de 

aparecimento tardio, que por esse motivo podem não ser detetadas durante a fase experimental do 

medicamento. 

 As suspeitas de reações adversas podem ser notificadas por profissionais de saúde, sendo 

muito importante a intervenção do farmacêutico, especialista do medicamento, a quem os utentes se 

dirigem com facilidade. A notificação de reações adversas por parte dos profissionais de saúde é feita 

através do preenchimento do boletim, disponível no site do INFARMED. [32] 

 

6. Formações e Workshops 

 A profissão de farmacêutico exige uma formação contínua e ativa, no sentido do profissional 

de saúde ficar a par das novas tendências e descobertas, que se concretizam em ganhos para a saúde 

dos utentes. Nesse sentido, ao longo do estágio tive a oportunidade de estar presente nas seguintes 

formações: 

 Ação de formação subordinada aos temas “terapêutica nutricional no Q10 na patologia 

cardiovascular” e “terapêutica nutricional com crómio na resistência à insulina”, realizada pela Pharma 

Nord®, na Farmácia Moderna, no dia 12 de Fevereiro de 2015, pela formadora Ema Monteiro; 

 Formação a respeito do tema “Farmácia e o Aconselhamento à Mulher em Anticoncetivos”, 

que se realizou no dia 26 de Fevereiro, no hotel Meliã, em Aveiro, pelas 19h30. A formação foi 

organizada pela Gedeon Richter®, com a colaboração da palestrante Dra. Ana Aroso, médica 

ginecologista; 

 Sessão de esclarecimento acerca da “Receita Eletrónica no Sifarma”, realizada pela Escola de 

Pós-Graduação em Saúde e Gestão, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, no dia 10 de 

Março de 2015, pelo palestrante Dr. António Nunes; 

 Formação sobre a Dieta EASYSLIM® - “Eficácia e Segurança na perda de peso” realizada 

pela Farmodiética® na Farmácia Moderna, no dia 12 de Março; 

 Formação sobre a linha Barral® na Farmácia Moderna, no dia 10 de Abril; 

 Sessão de Formação Avène® Solares, que se realizou no dia 23 de Abril de 2015, no Crowne 

Plaza® Porto, certificada pela Pierre Fabre Dermo-Cosmétique®; 

 Sessão clínica sobre parasitoses intestinais e dor neuropática, no dia 23 de Abril de 2015, na 

A.N.J.E. Porto, realizada pela Pfizer®; 

 Sessão de formação sobre “vendas cruzadas e novos medicamentos disponíveis para animais” 

e “protocolos de atendimento e soluções para aconselhamento de medicamentos para animais”, no dia 

27 de Abril, na AS Formação, em Aveiro, realizada pela Globalvet®; 

 Curso online para farmacêuticos sobre “Doença Venosa Crónica”, com início no dia 16 de 

Março de 2015, com módulos semanais, ao longo de sete semanas; 
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CAPÍTULO II: Projetos Desenvolvidos 

7. Dor Crónica: um Problema de Saúde Pública 

7.1 Enquadramento 

 A dor crónica afeta cerca de 31% dos portugueses, segundo um estudo efetuado pela 

Associação Portuguesa para o Estudo da Dor. [33] Quando se associa esta patologia aos idosos, a sua 

incidência e gravidade é ainda mais notória.  

 A terceira idade caracteriza-se pela prevalência de doenças crónicas e degenerativas que, 

muitas vezes, resultam em elevada dependência. Muitos desses quadros são acompanhados por dor, 

que em grande parte dos casos, é crónica. Este é o principal motivo de insatisfação dos idosos, facto 

que pode interferir de forma acentuada na sua qualidade de vida. [34] 

 No início do meu estágio, verifiquei que a FM fornece a medicação em blisters para muitos 

dos pacientes do lar de S. José. Surgiu então, a oportunidade de abordar esta temática num contexto 

em que a pertinência do seu estudo é elevada. Este facto deve-se à faixa etária dos pacientes, bem 

como à sua situação de institucionalização, fatores que aumentam a probabilidade destes virem a 

sofrer de dor crónica. 

 A FM demonstra evidentemente uma preocupação com todos os seus pacientes, pelo que um 

estudo efetuado no lar insere-se na necessidade de colmatar a falta de contacto direto na dispensa de 

medicação, inerente a todos os outros utentes. 

 

7.2 Definições  

 A dor é uma experiência multidimensional desagradável, que envolve não só a componente 

sensorial, como uma componente emocional da pessoa que a sofre. Por outro lado, a dor associa-se a 

uma lesão tecidular concreta ou potencial. Constata-se, assim, que existe uma grande variabilidade na 

perceção e expressão da dor, face a uma mesma estimulação dolorosa. [35] 

 A dor crónica é definida como “dor prolongada no tempo, normalmente com difícil 

identificação temporal e/ou causal, que causa sofrimento, podendo manifestar-se com várias 

características e gerar diversas situações patológicas.” [36] Esta distingue-se da dor aguda, por ser 

persistente. Tanto pode ser provocada inicialmente por lesões, tais como infeções, escoriações, torções 

ou pancadas, podendo não ter no entanto uma causa visível ou identificável. [33] 

7.3 Fisiopatologia da Dor 

 A dor é um mecanismo de proteção do corpo, que ocorre quando qualquer tecido está a ser 

danificado, o que faz o indivíduo reagir para remover o estímulo de dor. [37] É de referir que pode 

haver dor, sem qualquer estímulo periférico, ou sem lesão aparente, que alguns autores designam por 

dor psicogénica. Todavia, na grande maioria dos casos, a dor resulta da ativação de neurónios 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária Farmácia Moderna 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 2014/2015 | Lúcia Costa Neves  Página 26 

 

aferentes primários específicos, os nociceptores, ou da lesão ou disfunção desses nociceptores, ou do 

sistema nervoso central (SNC). A dor causada por uma excessiva estimulação dos nociceptores 

localizados na pele, vísceras e outros órgãos designa-se dor nociceptiva, enquanto a que resulta de uma 

disfunção ou lesão do SNC ou sistema nervoso periférico (SNP) é a chamada dor neuropática. 

 Os nociceptores são os neurónios do SNP responsáveis pela deteção e transmissão dos 

estímulos dolorosos. Como qualquer neurónio aferente primário, possuem um corpo celular, 

localizado nos gânglios das raízes dorsais da medula espinhal, do qual, parte um prolongamento que se 

bifurca, originando um processo central que se dirige e termina no corno dorsal da medula espinhal, e 

um prolongamento periférico que percorre os nervos sensitivos e vai terminar nos diversos órgãos 

periféricos, constituindo a fibra sensitiva. As terminações periféricas das fibras sensíveis a estímulos 

inócuos estão frequentemente envoltas em estruturas não neuronais, que com elas formam os 

corpúsculos sensitivos, mas as fibras responsáveis pela transmissão dos impulsos dolorosos terminam 

sem especialização aparente, pelo que são chamadas terminações nervosas livres. [37; 38] 

 De acordo com o diâmetro, mielinização e velocidade de condução das fibras sensitivas 

cutâneas, estas dividem-se em três grupos: Aβ, Aδ e C. Em condições fisiológicas, qualquer destes 

tipos de fibras podem transmitir informação inócua, mas apenas as fibras C e Aδ transmitem 

informação nociceptiva. Quando um estímulo nociceptivo é aplicado à pele, os nociceptores Aδ são 

responsáveis pela dor aguda imediata, a qual é seguida por uma dor mais difusa provocada pela 

ativação dos nociceptores C de condução mais lenta. Em condições não fisiológicas, nomeadamente na 

presença de inflamação tecidular ou após lesão dos nervos periféricos, podem ocorrer alterações 

neuroquímicas e anatómicas dos neurónios Aβ, que podem provocar dor mediada por estes aferentes 

primários. 

 Os estímulos que provocam a ativação dos nociceptores designam-se nociceptivos ou nóxicos, 

e podem classificar-se em mecânicos, térmicos ou químicos. A principal função dos nociceptores é 

transformar a energia patente nos estímulos nociceptivos em impulsos nervosos, ou seja, potenciais de 

ação, e conduzi-los até à medula espinhal. O processo de conversão energética designa-se por 

transdução, e depende de propriedades específicas de canais iónicos e recetores presentes na 

membrana das terminações periféricas dos nociceptores. Existem várias classificações dos 

nociceptores, de acordo com a modalidade de estímulo a que são sensíveis. [38] (Tabela 2- Anexos)  

 

7.4 Sintomatologia Clínica 

 A dor é caracterizada como uma sensação corporal desconfortável, referência subjetiva de 

sofrimento, expressão facial característica, alteração do tónus muscular, comportamento de 

autoproteção, limitação do foco de atenção, alteração da perceção do tempo, fuga do contacto social, 

comportamento de distração, inquietação e perda de apetite, compromisso do processo de pensamento. 

Perturba e interfere na qualidade de vida das pessoas, pelo que o seu controlo deve ser um objetivo 

prioritário. [36] 
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7.5 Tratamento 

 Os quadros álgicos continuam a constituir uma das principais causas de procura de 

profissionais de saúde, por parte da população em geral, e o seu tratamento inadequado, para além dos 

enormes custos socioeconómicos que acarreta, constitui um sofrimento eticamente inadmissível, numa 

época em que mais de 90% dos quadros álgicos podem ser controlados eficazmente com os meios 

terapêuticos de que dispomos. [38] 

 

7.5.1 Tratamento Farmacológico 

 O tratamento farmacológico bem-sucedido tem como objetivo proporcionar a analgesia 

necessária ao alívio completo da dor com o mínimo de efeitos adversos inerentes a essa 

farmacoterapia. [39] 

 Em 1982, Rane et al. propuseram uma abordagem farmacológica para o tratamento da dor 

provocada pelo cancro, com morfina. [40] Esta consistia numa abordagem passo a passo, que foi 

adotada mais tarde pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1986. Embora esta abordagem feita 

pela OMS, traduzida por uma escada, tenha sido originalmente destinada ao tratamento da dor crónica 

associada ao cancro, atualmente é também amplamente utilizada no tratamento de dor crónica de 

origem não cancerígena. [41] A escada analgésica da OMS recomenda o tratamento inicial da dor com 

fármacos não-opióides, como os anti inflamatórios não esteróides (AINEs) e paracetamol. Se a dor 

persistir, recomenda-se o tratamento com um opióide fraco, tal como codeína ou tramadol, seguido de 

um opióide forte, tal como a morfina, até o paciente se encontrar livre de dor. (Figura 18- Anexos) 

Em cada fase de tratamento da escada, os medicamentos adjuvantes, tais como antidepressivos, 

anticonvulsivantes ou esteróides, podem ser administrados concomitantemente para ajudar a aliviar a 

ansiedade do paciente. Porém, alguns desses fármacos adjuvantes podem atuar diretamente no 

combate à dor. [40]  

 Os AINEs, dos quais são exemplo a aspirina e o ibuprofeno, atuam através da inibição das 

enzimas ciclo-oxigenase 1 e 2, que catalisam a síntese de prostaglandinas. A inibição da síntese de 

prostaglandinas por estes fármacos produz analgesia, propriedades antipiréticas e anti-inflamatórias. O 

mecanismo de ação do paracetamol ainda não é consensual e não parece manifestar atividade anti-

inflamatória. Devido à ampla utilização de AINEs, estes são fármacos muito frequentemente 

associados a efeitos adversos, sendo os mais comuns os que envolvem o aparelho gastrointestinal. A 

redução do nível de prostaglandinas na mucosa gastrointestinal diminui o muco e a secreção de 

bicarbonato, reduzindo os seus efeitos protetores em relação ao meio gástrico ácido.  

 Os opiáceos continuam a ser os analgésicos mais potentes disponíveis e são o pilar do 

tratamento da dor crónica nos pacientes com cancro, bem como nos que sofrem de dor não oncológica. 

Para gerir a dor oncológica crónica, a morfina oral é geralmente administrada em intervalos regulares. 

A administração crónica pode levar a tolerância farmacológica, mas não à falha terapêutica. A 

tolerância induzida por opióides pode ser descrita como um "desvio para a direita" na curva de dose-
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resposta, isto é, uma dose mais elevada ao longo do tempo é necessária para manter o mesmo nível de 

analgesia. [40] 

 

7.5.2 Tratamento Não Farmacológico 

 Para além dos fármacos, são muitos os tratamentos que contribuem para aliviar a dor crónica. 

Muitas vezes elimina-se ou minimiza-se a dor ao tratar a doença subjacente. A título de exemplo, é 

possível reduzir a dor de uma fratura imobilizando-a com gesso. 

 Frequentemente, os tratamentos em que se aplicam compressas frias e quentes diretamente 

sobre a zona afetada são eficazes. Os ultrassons transmitem calor em profundidade e podem aliviar a 

dor provocada pela rutura muscular e pelos ligamentos inflamados. Com a estimulação nervosa 

elétrica transcutânea estimula-se a superfície cutânea, aplicando-se sobre esta uma leve descarga 

elétrica, com a qual alguns dos doentes sentem alívio. Com a acupuntura, inserem-se pequenas agulhas 

em zonas específicas do corpo. No entanto, ainda se desconhece o mecanismo de ação da técnica e 

alguns especialistas têm as suas dúvidas sobre a sua eficácia. Não obstante, são muitos os que afirmam 

experimentar um alívio significativo da dor com este método de tratamento complementar. 

 Para alguns doentes, as técnicas cognitivas de controlo da dor (como a hipnose ou a distração), 

podem ser úteis, dado que alteram a forma como os doentes focam a sua atenção. Estas técnicas 

ensinam a controlar a dor ou a reduzir o seu impacto. 

 Não deverá subestimar-se a importância do apoio psicológico às pessoas que padecem de dor 

crónica. Isto, porque as pessoas com dor têm sofrimento, pelo que deverão ser submetidas a uma 

vigilância rigorosa para detetar sintomas de depressão ou de ansiedade que possam requerer a 

assistência de um profissional de saúde mental. [42] 

 

7.6 Inquérito Realizado no Lar de S. José 

  Nos dias 7 e 13 de Março do presente ano, realizou-se um inquérito sobre a dor crónica a 

pacientes institucionalizados do lar de S. José, realizado em colaboração com a enfermeira responsável 

pelo referido lar. (Figura 19- Anexos) O questionário consistiu em sete perguntas de resposta fechada 

“sim/não”, quatro perguntas de resposta fechada categórica e uma pergunta de resposta aberta. 

(Documento 1- Anexos) A quarta pergunta, que consistiu na quantificação da dor, foi respondida com 

o auxílio da escala de faces Wong Baker. Esta estratégia teve o objetivo de facilitar a avaliação da dor, 

uma vez que a surdez e a demência se revelaram, durante o inquérito, obstáculos à sua realização. 

 É de salientar que as perguntas referentes à farmacoterapia dos pacientes (perguntas 5 e 11) 

foram respondidas com recurso às fichas de cliente, que se encontram no sistema informático da FM. 

Este procedimento foi efetuado com a devida autorização dos pacientes e/ou familiares. A adoção 

desta estratégia prendeu-se com o facto dos utentes não conseguirem verbalizar o nome dos fármacos 

que tomam.  
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 O inquérito foi efetuado a uma amostra de 28 inquiridos, igualmente distribuídos entre 

elementos do sexo masculino e feminino. Estes utentes foram selecionados, tendo em conta a condição 

de serem clientes da FM, bem como contemplarem as capacidades cognitivas adequadas à 

compreensão do inquérito.  

 

7.7 Tratamento de Dados/ Métodos 

 Após a realização do inquérito, seguiu-se o apuramento das respostas às perguntas 5 e 11, 

através das fichas de cliente da FM. Estes elementos foram o ponto de partida para uma compilação de 

dados, a partir dos quais se efetuou um estudo acerca da literacia dos doentes, prevalência da dor 

crónica e sua correlação com outras doenças, efetividade da farmacoterapia, e, fundamentalmente, 

sobre o seu impacto social.  

 Os gráficos foram gerados em folha de cálculo, no Microsoft Excel®, a partir da 

contabilização das respostas aos inquéritos e posterior introdução dos dados no programa, seguido da 

elaboração das tabelas correspondentes. 

 

7.8 Conclusões Gerais 

 A partir dos gráficos obtidos, foi elaborado um relatório com o objetivo de comunicar ao lar de 

S. José os resultados do inquérito. Esta comunicação teve o objetivo de sensibilizar a equipa de 

profissionais de saúde, os restantes cuidadores e a administração do lar, bem como os familiares dos 

utentes. Pretendeu-se dar a conhecer a realidade da instituição no que respeita à literacia dos doentes 

sobre a dor crónica, prevalência e sua correlação com outras doenças, intensidade, efetividade da 

farmacoterapia e seu impacto social. (Documento 2- Anexos) 

  O inquérito foi efetuado maioritariamente a pessoas na terceira idade (≥ 65 anos), tendo-se 

obtido uma amostra de 28 inquiridos, igualmente distribuídos entre elementos do sexo masculino e 

feminino. (Gráfico 1- Anexos) O inquirido mais jovem tinha, à data da realização do inquérito, 60 

anos de idade, o mais velho 94 anos e a média de idades foi de aproximadamente 82 anos. (Gráfico 2- 

Anexos) 

 No que diz respeito à literacia acerca da dor crónica, é de salientar que a maioria dos pacientes 

em estudo não sabe o que é a doença (15 em 28 inquiridos). Perante esta realidade, após a resposta 

negativa à questão “sabe o que é a dor crónica?”, foi explicado de forma clara ao paciente, a definição 

da doença em questão. (Gráfico 3- Anexos) 

 A dor crónica afeta cerca de 31% dos portugueses e aumenta com a idade em ambos os sexos. 

A prevalência encontrada no lar de S. José foi de 54%, uma percentagem significativa, mas 

compreendida à luz da faixa etária em que os pacientes se encontram. É de referir que a prevalência da 

dor crónica aumenta com a idade. (Gráfico 4- Anexos) 

 No que concerne à correlação com outras doenças, a dor crónica pode ser associada a uma 

vasta gama de quadros clínicos, tais como artrite, cancro, diabetes, osteoartroses e osteoporose, 
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descritas como as patologias mais comuns na literatura. Todas estas foram encontradas no lar de S. 

José, às quais acresceram patologias mais raras, mas definitivamente causadoras de dor, como a 

elefantíase e a zona. (Gráfico 5- Anexos) 

 Quanto à intensidade da dor, em quase metade (cerca de 44%) dos casos de dor crónica 

prevalentes na população portuguesa, a dor foi classificada como intensa ou máxima (≥5 numa escala 

numérica 0-10). No lar, a percentagem de doentes que classificaram a dor como intensa ou máxima foi 

de 46% (7 em 15 pessoas), valores semelhantes aos registados no panorama nacional. (Gráfico 6- 

Anexos) 

 Dos quinze utentes do lar com dor crónica, quatro conseguem controlar a dor apenas com 

paracetamol e dois não necessitam de medicação crónica. Na maioria dos restantes casos, o tramadol é 

o fármaco mais utilizado em combinação com outros. Este é um opiáceo de baixa potência, análogo 

sintético da codeína e com riscos de dependência muito menores que outros opiáceos. Existe uma 

gama muito variável de combinações farmacológicas, para conseguir suprir as necessidades de cada 

paciente. (Gráfico 7- Anexos) No que concerne à efetividade da farmacoterapia, em 80% dos 

pacientes (12 em 15 inquiridos) a farmacoterapia revela-se eficaz, atenuando a dor. (Gráfico 8- 

Anexos) É de acrescentar que da totalidade das pessoas que sentem alívio da dor com a toma da 

medicação, 67% não sente alívio total da mesma. (Gráfico 9- Anexos) Dada a dificuldade no controlo 

da dor crónica, cada doente necessita de uma reavaliação periódica, com ajuste da terapêutica, de 

forma a minimizar este problema.  

 A nível nacional, o diagnóstico de depressão foi feito a 17% dos pacientes com dor crónica. 

No lar esta percentagem foi muito mais elevada (53%), mas temos de ter em conta que população 

estudada é idosa e institucionalizada. (Gráfico 10- Anexos) No entanto, é importante salientar que a 

dor crónica tem uma dimensão psicológica, que condiciona o estado físico e psíquico dos doentes.  

 É de referir que dos pacientes que possuem dor crónica e depressão, apenas um (em oito 

doentes) afirma que a depressão não está relacionada com a dor crónica. (Gráfico 11- Anexos) Estão 

medicados com farmacoterapia específica para a depressão, 75% dos utentes que referem ter essa 

patologia. (Gráfico 12- Anexos) É de referir que, os pacientes medicados com ansiolíticos, 

antipsicóticos e antiparkinsonianos não são considerados doentes com tratamento antidepressivo pela 

literatura, apesar destes fármacos estarem muitas vezes associados como adjuvantes a este tipo de 

terapia, ou seja, os pacientes que não tomam antidepressivos não estão contabilizados nos 75% 

referidos anteriormente.  

 Os fármacos utilizados para controlar a depressão foram a amitriplina (antidepressivo 

tricíclico), a venlafaxina (inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina), o escitalopram e o 

citalopram (ambos inibidores seletivos da recaptação de serotonina). (Gráfico 13- Anexos) 

 Para finalizar o inquérito, com o objetivo de obter uma resposta aberta, foi perguntado aos 

utentes de que forma é que a dor crónica condiciona a sua vida, para se obter uma ideia do impacto 
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social da doença. Assim, os inquiridos com dor crónica puderam transmitir por palavras, aquilo que 

mais os angustia, tendo-se recolhido respostas como:  

“- Não posso mexer-me como deve ser, sinto-me mal.”  

“- Deixo de andar, porque tenho medo de virar.”  

 “- As dores pioram a minha vida. Nem tenho vontade de comer.”  

“- As dores condicionam os meus trabalhos manuais. Demoro três dias a pregar um prego.” 

“- As dores já alteraram muito a minha vida. Agora já só sofro.” 

 Este inquérito foi um trabalho extremamente importante a nível profissional, mas também a 

nível pessoal, uma vez que me permitiu vivenciar uma realidade, que desde há muito tempo me 

despertou interesse. Na minha opinião, está a ser desenvolvido um bom trabalho junto dos utentes do 

lar e espero que o meu estudo possa vir a constituir uma contribuição positiva, para que os idosos 

“sejam ouvidos e compreendidos na sua dor”.  

  «O impacto da dor crónica na qualidade de vida dos doentes é devastador e superior ao 

provocado por muitas outras patologias crónicas, principalmente pelo sofrimento que acarreta e pelas 

limitações que impõe em múltiplas atividades do dia-a-dia. Frequentemente, a dor do doente afeta 

também de forma muito significativa o bem-estar e as atividades dos familiares e outros cuidadores, 

fator que não pode ser ignorado. Tendo ainda em conta a elevada prevalência da dor crónica, pode 

concluir-se que estamos perante um grave problema de saúde pública que urge combater com todos os 

meios ao nosso alcance.»  

Dr. José Castro Lopes, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto [38] 

 

8.  Elefantíase: Caso Clínico e Esclarecimento acerca da Doença 

8.1 Enquadramento 

 A abordagem à elefantíase tornou-se pertinente após a visita ao lar para inquérito dos 

pacientes, como referido no ponto 7, uma vez que se constatou que um dos utentes da FM, que 

requisita blisters semanais através do lar de S. José, sofre desta doença pouco comum no nosso país. 

Este facto intrigou a equipa da farmácia, que poucos conhecimentos demonstrava sobre a doença, dada 

a sua baixa prevalência. 

 Para que uma farmácia comunitária funcione plenamente, a sua equipa deve demonstrar 

preocupação em conhecer o historial clínico dos seus pacientes, de forma a que possam intervir 

convenientemente, esclarecer e encaminhá-los a outros profissionais de saúde, funcionando como um 

elo fulcral do SNS.  

 Os profissionais da FM enquadram-se nesta filosofia, pelo que, após a tomada de 

conhecimento do caso clínico de elefantíase, demonstraram toda a vontade em saber mais acerca da 

doença, propondo-se então a realização de uma formação interna da qual irei falar mais à frente no 

ponto 8.4. 
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8.2 A Filariose Linfática 

8.2.1 Fisiopatologia 

 A filariose linfática, considerada mundialmente uma doença tropical negligenciada, é uma 

doença parasitária causada por parasitas microscópicos, em forma tubular, denominados nemátodes. 

Os parasitas Wuchereria bancrofti, Brugia malayi e Brugia timori infetam os vasos e nódulos 

linfáticos humanos, que são responsáveis por manter o equilíbrio de líquidos e pelo combate às 

infeções do corpo. 

 Os piores quadros clínicos desta infeção incluem linfedema, situação patológica dolorosa, 

incapacitante e rara, que pode desenvolver-se alguns anos após a infeção. O linfedema é causado pela 

acumulação de linfa, devido ao mau funcionamento do sistema linfático, que resulta em inchaço. A 

filariose linfática é uma das principais causas de invalidez permanente em todo o mundo. [43] 

  No que diz respeito à elefantíase, manifestação clínica de infeção filarial, as alterações 

patológicas são causadas, principalmente, pela presença do verme adulto no sistema linfático e podem 

ser divididas em alterações inflamatórias e obstrutivas. 

 A resposta inflamatória, que se pensa ser devido a uma hipersensibilidade do tipo imediato, 

provocada pela metamorfose das larvas em vermes adultos, consiste na infiltração de linfócitos, 

células plasmáticas e eosinófilos. O processo envolve hiperplasia do endotélio linfático, linfangite 

aguda, e trombose. Isto é seguido por uma reação granulomatosa para larvas mortas, que pode levar à 

obstrução linfática reversível.  

 A repetição deste processo conduz ao bloqueio linfático permanente. O tecido torna-se 

edemaciado, engrossado, e fibrótico. As infeções estreptocócicas secundárias são comuns e podem 

contribuir para a obstrução linfática. Os vasos linfáticos dilatados podem romper-se para o tecido 

circundante. Isto afeta principalmente as pernas, mas também podem ocorrer nos braços, seios, e 

órgãos genitais. No caso dos homens, ocorre o inchaço do escroto, denominado de hidrocele. 

 A elefantíase é uma complicação relativamente incomum de infeções filariais e é efetivamente 

mais comum em emigrantes para áreas endémicas. Isto acontece, uma vez que aparentemente, a 

exposição a antígenos filariais na infância, proporciona alguma proteção contra a elefantíase. Se não 

ocorrerem reinfeções repetidas, a doença é autolimitada. [44] 

  

8.2.2 Contágio e Epidemiologia 

 A doença propaga-se de pessoa para pessoa através de picadas de mosquito dos géneros culex, 

e algumas espécies do género anopheles. Quando um mosquito pica uma pessoa infetada com filariose 

linfática, os parasitas microscópicos, ainda na forma de larva, que circulam no sangue da pessoa, 

infetam o mosquito durante a sua refeição hematófaga. Posteriormente, a larva transforma-se em larva 

infetante filiforme (terceira fase de maturação) nos músculos torácicos do mosquito e aquando da 

picada desse mosquito infetado, a pessoa contrai a infeção. As larvas passam do mosquito através da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Culex
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anopheles
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pele, dirigindo-se aos vasos linfáticos, onde o parasita se torna adulto e vive durante cerca de cinco a 

sete anos, sendo capaz de libertar milhões de microfilárias para o sangue. [43] (Figura 20- Anexos)  

 A doença é endémica em 73 países pertencentes a África, sudeste Asiático, América do Sul e 

região do Pacífico, afetando mais de 120 milhões de pessoas. [45] 

  

8.2.3 Diagnóstico e Prevenção 

 O método padrão para o diagnóstico da infeção ativa é a identificação da microfilária num 

esfregaço de sangue, através de exame microscópico. As microfilárias que causam a filariose linfática 

circulam no sangue durante a noite (chamada periodicidade noturna). A colheita de sangue deve ser 

feita durante a noite, para coincidir com o aparecimento da microfilária e deve ser feito um esfregaço 

espesso, corado com Giemsa ou hematoxilina, e eosina. Para aumentar a sensibilidade são usadas 

técnicas de concentração. 

 As técnicas sorológicas fornecem uma alternativa para deteção microscópica de microfilárias 

para o diagnóstico da filariose linfática. Os doentes com infeção filarial ativa têm tipicamente níveis 

elevados de IgG4 específicas no sangue e estas podem ser detetadas, através de ensaios de rotina. 

 A melhor maneira de prevenir a filariose linfática é evitar picadas de mosquito. Os mosquitos, 

que transmitem os parasitas microscópicos, geralmente mordem entre o entardecer e o amanhecer, 

logo é necessário tomar medidas de precaução à noite, tais como: dormir num quarto com ar 

condicionado ou sob uma rede mosquiteira, usar mangas e calças compridas, e por fim, usar repelente 

na pele exposta. 

 Os especialistas consideram a filariose linfática, uma doença tropical negligenciada, que pode 

ser erradicada, pelo que está a decorrer uma campanha global para eliminar a filariose linfática, como 

um problema de saúde pública. A estratégia de eliminação é baseada no controlo da doença, através da 

eliminação dos mosquitos e do fornecimento de fármacos em massa, com o objetivo de diminuir a taxa 

de transmissão da infeção, através da redução de microfilárias no sangue. [43] 

 

8.2.4 Tratamento 

 Existem duas formas de tratamento conforme o caso: 

 Paciente ativamente infetados com o parasita - A Dietilcarbamazina (DEC) é o fármaco de 

eleição, funcionando como um inibidor do metabolismo do ácido araquidónico nas microfilárias e 

alguns dos vermes adultos. A DEC é utilizada em todo o mundo há mais de 50 anos.  

 Após a confirmação do resultado positivo, o médico escolhe entre o tratamento através de 

toma única, ou de 12 dias de DEC (6 mg/kg/dia), mediante o caso clínico. Os efeitos secundários do 

fármaco são, em geral, limitados e dependem da quantidade de microfilárias no sangue. Os efeitos 

secundários mais comuns são tonturas, náuseas, febre, dores de cabeça, músculos ou articulações. [43] 
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 Pacientes com sintomatologia - Pacientes com linfedema e elefantíase não são indicados para 

o tratamento com DEC, dado que na maioria dos casos, os doentes não estão ativamente infetados com 

o parasita filarial. 

 Para evitar que o linfedema se agrave, os pacientes devem obter uma consulta com um 

especialista, para que possam ser informados sobre alguns princípios básicos de cuidados de higiene, 

exercício e tratamento de feridas. Os pacientes com hidrocele podem ter evidência de infeção ativa, 

mas normalmente não melhoram clinicamente após o tratamento com DEC. O tratamento definitivo 

para a hidrocele é a cirurgia. [43] 

 

8.3 Elefantíase Não Filarial 

 A elefantíase é considerada pela classificação da Sociedade Internacional de Linfologia, o 

estadio III do linfedema. Este estadio é caracterizado por acentuada deposição de fibrose no tecido 

subcutâneo, pelo que a pele adquire uma consistência dura. Não ocorre indentação da pele à 

digitopressão e estão presentes alterações tróficas da pele, como depósitos de gordura e acantose, com 

proliferações verrugosas na pele.  

 O linfedema não filarial resulta de obstrução ou alterações morfofuncionais do sistema 

linfático adquiridas na sequência de doenças neoplásicas ou inflamatórias, assim como iatrogénicas 

(secundárias a radioterapia e intervenções cirúrgicas) ou lesões traumáticas. Nos países ocidentais tem-

se verificado um aumento na incidência de linfedema secundário associado a um aumento da 

incidência de cancro da mama e de doentes submetidos a tratamento cirúrgico e/ou radioterápico. [46] 

 

8.4 Formação interna na farmácia 

 No dia 21 de Abril apresentei uma formação interna, baseada no utente JMG, na qual expus os 

aspetos mais relevantes da minha pesquisa. A formação seguiu o seguinte plano: Apresentação do caso 

clínico; Elefantíase - abordagem à doença parasitária; Hipóteses para o aparecimento de elefantíase; 

Conclusões. 

 A formação teve lugar no escritório da DT, na FM e decorreu sensivelmente entre as 10:00 e 

as 11:00 horas da manhã, sendo que cada apresentação durou cerca de 15-20 minutos e foi repetida 

três vezes. A equipa foi dividida em turnos de dois ou três elementos, para assegurar que o 

atendimento ao balcão da FM decorresse de forma normal, durante o tempo da formação. Para além de 

toda a equipa da farmácia, também compareceu na formação a enfermeira Sofia Gandarinho do lar de 

S. José. A apresentação foi efetuada com o auxílio de um tablet para melhor visualização do 

documento em formato Microsoft Powerpoint®, contendo dezasseis slides. Esta foi impressa e 

entregue a todos os formandos no início da apresentação. (Figura 21- Anexos) No final, houve espaço 

para o esclarecimento de algumas dúvidas e debate sobre a problemática. 

 É de referir que a identidade do paciente em causa se encontra protegida neste relatório, 

motivo pelo qual ocultei o seu nome e face das imagens. 
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8.5  Discussão 

 No âmbito desta formação, aprendi e tive o privilégio de partilhar informação muito relevante 

acerca da filariose linfática, doença parasitária que regista elevada mortalidade no mundo. 

Paralelamente, foi importante entender que a elefantíase pode não estar relacionada com a infeção por 

um parasita, apesar de muitas vezes as patologias virem veiculadas nos media como sinónimas.  

 Enquanto pesquisava sobre este tema, surgiu-me a dúvida se o utente JMG poderia ou não 

ter sido infetado pelo parasita. Desloquei-me ao lar de S. José e coloquei algumas questões ao 

paciente sobre a sua patologia. Este referiu que esteve em França a trabalhar como operário fabril, 

onde teve um acidente devido à pancada de um ferro. Ele não tem a certeza se foi isso que lhe 

provocou a elefantíase bilateral, diagnosticada no Hospital da Prelada, pelo que verifiquei no seu 

processo clínico, mas pensa que foi a partir daí que os problemas na perna começaram. Também em 

França, JMG diz ter contactado com familiares emigrados em África, mas não especifica o país. 

 Com o intuito de esclarecer a dúvida inicial, entrei em contacto com o professor Miguel 

Cabral, regente da cadeira de parasitologia na FFUP. Este afirmou que se o utente não saiu da Europa, 

não poderá ter contraído filariose linfática. Para haver o contágio, é necessário estar num país no qual 

o parasita seja endémico. 

 Trata-se de uma condição muitíssimo rara, motivo pelo qual tive alguma dificuldade em 

encontrar informação e casos semelhantes ao utente da FM, portador de elefantíase de origem não 

filarial. Contudo, acabei por encontrar artigos de suporte que me confirmaram o que o professor 

Miguel Cabral afirmou. A patologia de JMG corresponde à descrita no ponto 8.3 deste relatório. 

 

8.6 Conclusões Gerais 

 Não foi fácil esclarecer este caso clínico, mas com trabalho e muita pesquisa, consegui 

perceber e explicar a toda a equipa a patologia do utente. Para tal ser possível, obtive a colaboração da 

enfermeira Sofia Gandarinho, que me ajudou no processo de comunicação com o utente, uma vez que 

este possui demência e dificuldade em comunicar, condições, que se compreendem, tendo em 

consideração os seus 87 anos. Este é um bom exemplo de como os profissionais de saúde devem atuar, 

formando equipas multidisciplinares em prol dos pacientes. 

 Para a melhoria do estado de saúde do utente JMG, chegou-se à conclusão que algumas 

medidas descritas na literatura já estão a ser implementadas, enquanto outras são de difícil 

implementação ou por vezes, não se justificam: [46] 

 Por vezes é necessário recorrer a antibioterapia, quando a perna apresenta sinais visíveis de 

infeção bacteriana; 

 São aplicadas medidas de compressão externa, nomeadamente o enfaixamento com penso e 

ligadura; 

 A cirurgia redutora não se justifica, porque o utente não tem tecido em abundância que 

justifique. É feito o desbridamento das úlceras frequentemente; 
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 Devido às ulceras que apresenta, é impossível a realização de drenagem linfática manual para 

reduzir o edema; 

 A implementação de exercício físico é difícil, uma vez que o utente tem a sua mobilidade 

muito reduzida; 

 Por fim, sugere-se a redução do peso do utente, uma vez que este apresenta obesidade, que é 

uma condição que pode agravar o seu estado de saúde. 

 Na minha opinião, quando assim o justifique, devem ser realizadas formações internas, tanto 

na FM, como em todas as farmácias, especialmente em casos de patologias raras, uma vez que a oferta 

externa é reduzida. Todos os pacientes merecem a atenção devida, mesmo quando, enquanto 

profissionais de saúde, nos temos esforçar um pouco mais para chegar à informação relevante para o 

seu caso clínico. 

 

9.  Sensibilização da População através do Facebook 

9.1 Enquadramento 

 As informações de saúde em tempo útil, acessíveis e credíveis, são fundamentais para 

melhorar os resultados em saúde pública, seja para ajudar as pessoas a tomar medidas durante um 

surto ou para prevenir a doença. O aumento do acesso à internet e comunicação quer através do 

computador, quer através de dispositivos móveis, combinada com o uso estratégico dos social media, 

pode veicular informações de saúde pública a muitas mais pessoas, de forma mais rápida e direta, do 

que em qualquer época da história. O acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) está 

a crescer, em todas as regiões do mundo. Cerca de uma, em cada quatro pessoas no mundo utilizam a 

internet. [47] 

 Um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas compreende: “em 

cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os benefícios das novas tecnologias na saúde, em 

particular os das TIC”. [48]  

 Uma farmácia, como unidade prestadora de cuidados de saúde poderá aproveitar o alcance 

social do Facebook®, como ferramenta essencial, de forma a divulgar informações e conselhos úteis e 

sensibilizar a população para problemáticas de saúde pública, em tempo real.  

 

9.2  Publicações em Dias Comemorativos 

 Dia Mundial da Tuberculose - Desde 1942 que se comemora no dia 24 de Março o Dia 

Mundial da Tuberculose, data em que se começou a assinalar, passados 100 anos, a descoberta do 

bacilo causador da doença, por Koch.  

 Assim, neste mesmo dia do ano de 2015, propus à DT a partilha de uma notícia do jornal 

Público no Facebook® da FM. A notícia intitula-se “Mil europeus por dia são infetados com 

tuberculose” e serviu para sensibilizar a população para a temática. (Figura 22- Anexos) 
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 Dia Mundial da Artrite Reumatóide (AR) - No dia 5 de Abril comemorou-se o Dia Mundial da 

AR. Para assinalar a data, fui encarregue de fazer uma publicação no Facebook da FM. De forma a 

realizar esta tarefa, efetuei uma breve pesquisa sobre a doença, que me remeteu para o site da 

Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatóide (ANDAR). Desde logo, a minha atenção 

foi captada por um vídeo da campanha de prevenção e diagnóstico da patologia em causa, com a 

participação da fadista Ana Moura.  

 A publicação no Facebook® compreendeu a divulgação desse vídeo, complementada com 

informação acerca da prevalência da doença. Aproveitou-se também a oportunidade para lembrar que 

a FM se encontra disponível para prestar aconselhamento sobre esta patologia. (Documento 3- 

Anexos) 

 

10. Artrite Reumatóide: Conselhos Úteis para Controlar a Doença 

10.1 Enquadramento 

 No seguimento da publicação do Dia Mundial da AR, descrito no ponto 9.2, tornou-se 

pertinente proceder a uma pesquisa acerca da doença, em virtude da sua elevada prevalência, para que 

possamos informar devidamente os utentes da FM.  

 Surgiu a ideia de compilar alguns conselhos num panfleto, com o propósito de o fornecer aos 

pacientes que nos solicitem essa informação ou aquando da dispensa de fármacos usados na AR. Para 

isso devemos ter especial atenção à menção ao despacho nº 18419/2010 na receita médica. Este refere 

que “os medicamentos destinados ao tratamento de doentes com artrite reumatóide (…) beneficiam de 

um regime especial de comparticipação.” [49] 

 A elaboração deste panfleto, surgiu com o intuito de personalizar o atendimento na farmácia, 

no sentido de acrescentar valor à intervenção do farmacêutico comunitário nos cuidados de saúde 

primários.  

  

10.2 Fisiopatologia 

 A AR é uma doença autoimune, de etiologia desconhecida, que afeta tipicamente as pequenas 

articulações das mãos e dos pés, na maioria das vezes de forma simétrica. É geralmente apresentada 

com dor constante, rigidez, destruição progressiva das articulações e deformação com deficiência 

significativa. [50; 51] 

 A membrana sinovial desenvolve numerosas dobras formando grandes vilosidades, que 

cobrem a cartilagem articular, destruindo-a bem como ao osso subcondral subjacente. As primeiras e 

mais proeminentes erosões ósseas ocorrem nas margens articulares, onde a cartilagem termina e a 

cápsula articular se une ao osso. Existe também uma ampla variedade de alterações extra-articulares. 

[50] Os processos fisiopatológicos subjacentes à AR começam alguns anos antes do diagnóstico 

clínico ser feito. [51] 
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10.3 Epidemiologia 

 A AR é uma doença cuja prevalência se situa entre 0,5% e 1,5% da população, nos países 

industrializados. Em Portugal, estima-se que afete entre 0,8% a 1,5% dos habitantes. A incidência 

global da AR é duas a quatro vezes superior em mulheres, ocorrendo maioritariamente em mulheres 

pós-menopáusicas. [52] 

 

10.4 Tratamento 

 O tratamento dos doentes com AR deve ser sempre individualizado e realizado de forma 

multidisciplinar, envolvendo modalidades farmacológicas e não farmacológicas. [52] 

 

10.4.1 Tratamento Farmacológico   

 Os AINEs têm indicação para o tratamento sintomático da inflamação na AR, contribuindo 

para aliviar os sinais e sintomas desta. Possuem um rápido início de ação, mas não alteram a 

progressão da doença, nem a incapacidade funcional a longo prazo, podendo acrescentar toxicidade. 

 Os DMARDs clássicos (fármacos antirreumáticos modificadores da doença) são usados 

isoladamente ou em combinação. Os fármacos mais usados são metotrexato, leflunomida, 

sulfassalazina, hidroxicloroquina e azatioprina. O início precoce do tratamento com DMARDs é 

recomendado para controlar os sintomas e sinais de AR, bem como limitar o dano radiológico.  

 Os corticosteróides em doses baixas podem ser usados em combinação com DMARDs, para 

controlo de sintomas a curto prazo e para minimizar o dano articular, a médio e a longo prazo.  

 Os DMARDs biológicos são moléculas que modulam as citoquinas (proteínas da inflamação), 

demonstrando eficácia no tratamento da AR, inclusive em pacientes resistentes ao metotrexato. [52] 

 

10.4.2 Tratamento Não Farmacológico 

 A prática de exercício físico deve ser recomendada, mas sempre orientada pela equipa médica. 

É aconselhada a realização de exercícios isotónicos e isométricos, para fortalecimento muscular e 

manutenção da função articular, assim como exercícios aeróbicos para otimização do sistema 

cardiorrespiratório. 

 Em indivíduos com excesso de peso, é aconselhada a perda ponderal para prevenir o desgaste 

articular e outras doenças, como hipertensão e diabetes. 

 A realização de fisioterapia visa o fortalecimento muscular e treino de atividades diárias, por 

vezes com recurso a instrumentos que podem auxiliar a realização de tarefas. 

 A opinião de um cirurgião ortopédico ou neurocirurgião deve ser procurada de acordo com 

indicações específicas, a discutir com o reumatologista assistente. 

 Há evidências de que os ácidos gordos ómega-3 ajudam a reduzir a inflamação. [52] 
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10.5 Panfleto Informativo sobre a Artrite Reumatóide 

 O panfleto destina-se aos utentes da FM com AR e seus familiares/cuidadores. O seu conteúdo 

é de fácil e célere leitura, compreendendo conselhos sobre roupa, calçado, exercício físico, tal como 

alguns benefícios resultantes da frequência de praia, piscina e termas. Complementarmente, o panfleto 

contém o número da linha verde da Associação Nacional de Doentes com Artrite Reumatóide e o seu 

endereço eletrónico. Também o endereço da Sociedade Portuguesa de Reumatologia e da FM se 

encontram divulgados no panfleto. (Figura 24- Anexos) 

 

10.6 Conclusões Gerais 

 A divulgação de informação sobre patologias prevalentes no meio onde a farmácia se insere, 

através de panfletos ou flyers com linguagem acessível e simplificada, torna-se uma mais-valia para a 

atuação do farmacêutico comunitário.  

 Quando é solicitado aconselhamento específico sobre uma doença, a entrega de um panfleto 

informativo esclarecedor, facilita a comunicação e permite a sua subsequente visualização. Pretende-se 

assim fidelizar o cliente, através da prestação de um bom serviço, “juntando-se o útil ao agradável”! 
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Considerações Finais 

 

 Com o término do estágio curricular, culmina da melhor forma uma etapa de cinco anos de 

intensa aprendizagem. Faço um balanço muito positivo dos nove semestres anteriores, mas tenho a 

plena convicção que este semestre me acrescentou novas perceções do que representa a profissão 

farmacêutica, que não conseguiria adquirir sem a introdução à prática profissional. 

 O desafio constante durante o estágio, nomeadamente no ato de dispensa de medicamentos, 

estimulou a minha vontade em aprender mais para poder estar à altura dos pacientes mais exigentes, 

céticos e críticos. Não obstante, é de salientar o papel dos meus colegas da FM, que tanto contribuíram 

para que o meu estágio fosse bem-sucedido, propiciando dinamismo, boa disposição e espírito de 

equipa.  

 Os projetos que desenvolvi, detalhados no capítulo II deste relatório, foram muitíssimo 

gratificantes, uma vez que foram realizados em resposta às necessidades dos utentes da farmácia onde 

estagiei. Encontrar os temas a abordar foi um processo extraordinariamente encadeado e intuitivo. O 

inquérito sobre a dor crónica levou-me a conhecer o utente com manifestação de elefantíase, tema do 

meu segundo projeto. Por sua vez, a informação sobre a prevalência da Artrite Reumatóide no 

momento da pesquisa de informação para a publicação do Dia Mundial desta doença, fez-me perceber 

a importância da criação de um documento de fácil divulgação para fornecer às pessoas com essa 

patologia, pelo que o meu último projeto se tratou da elaboração de um panfleto. 

 Ao longo do desenvolvimento dos projetos, fui capaz de rever conceitos e adquirir novos 

conhecimentos, que se revelaram muito úteis. Durante a minha atividade profissional, tenho a certeza 

que irei continuar a adquirir formação contínua, para exercer a profissão da melhor forma possível. 

 É com enorme satisfação e orgulho que olho para trás, mas também com o sentido de 

responsabilidade extremamente aguçado, pela certeza de que me foi dada a “bagagem” necessária para 

conseguir trilhar este virtuoso caminho, que é exercer ciências farmacêuticas. 
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ANEXOS  

A) Figuras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 | Vista exterior e localização da Farmácia Moderna 

Figura 2 | Área de atendimento aos utentes da Farmácia Moderna (constituída por cinco postos de trabalho) 

Figura 3 | Lineares de produtos cosméticos e balança digital 
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Figura 4 | Espaço infantil, espaço animal e zona de podologia e manicura, 

respetivamente. Produtos acessíveis aos utentes da Farmácia Moderna 

Figura 5 | Gabinete de atendimento personalizado da Farmácia Moderna 
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Figura 6 | Laboratório da Farmácia Moderna 

Figura 7 | Zona da receção de encomendas 
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Figura 8 | Gabinete da direção técnica 

Figura 9 | Zona de excedentes. À esquerda: medicamentos genéricos 

arrumados por laboratório; À direita: produtos veterinários e MSRM   
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Figura 10 | Cave da Farmácia Moderna, que funciona como armazém para excedentes de MNSRM 

Figura 11 | Zona de recolhimento e cacifos pessoais 

Figura 12 | Biblioteca / Escritório destinado à preparação da medicação em blisters 
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Figura 13 | Menu da receção de encomendas 

Figura 14 | Documentação relativa ao sistema de crédito, organizada por pastas 
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Escalão A 

•  Comparticipação 
de 90% do PVP  

•  Hormonas e 
medicamentos 
usados no 
tratamento das 
doenças endócrinas 

•  Medicamentos 
usados em afeções 
oculares 

•  Medicamentos 
antineoplásicos e 
imunomoduladores 

Escalão B 

•  Comparticipação 
de 69% do PVP  

•  Medicamentos 
anti-infeciosos 

•  Medicamentos 
usarelativos ao 
sistema nervoso 
central 

•  Medicamentos 
usados para 
modificação da 
função 
cardiovascular 

Escalão C 

•Comparticipação 
de 37% do PVP  

•  Medicamentos 
usados no aparelho 
geniturinário 

•  Medicamentos 
usados no aparelho 
locomotor 

•  Medicação 
antialérgica 

Escalão D 

•Comparticipação 
de 15% do PVP 

•Novos 
medicamentos, 
medicamentos com 
comparticipação 
ajustada ou 
medicamentos que, 
após emissão do 
processo de 
avaliação do 
pedido de 
comparticipação, 
fiquem abrangidos 
por um regime 
transitório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 | Escalões de comparticipação dos medicamentos. Adaptado de: 

www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/medicamentos/comparticipacaomedicamentos.htm 

Figura 15 | Ficha de preparação de um manipulado na FM 
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Figura 17 | Imagem publicitária do rastreio capilar 

Figura 18 | Escada da OMS para o tratamento da dor através de três passos. Adaptada de [41] 

Figura 19 | Fotografias tiradas durante a visita ao lar de S. José 
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Figura 20 | Ciclo de vida do parasita Wuchereria bancrofti. Retirado de [43] 

Figura 21 | Slides da formação acerca do caso clínico de Elefantíase   
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Figura 22 | Notícia divulgada na página do Facebook® da FM 

Figura 23 | Publicação na página do Facebook® da FM 
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B) Tabelas 
 

Tabela 1 | Classificação dos grupos tensionais, de acordo com a DGS. Adaptado de [28] 

 

 

Tabela 2 | Classificação dos nociceptores cutâneos. Adaptado de [38] 

 

 

 

 

Categoria 
Tensão Arterial Sistólica 

(mmHg) 

Tensão Arterial Diastólica 

(mmHg) 

Normal 120 - 129 80 - 84 

Normal Alto 130 - 139 85 - 89 

Hipertensão Estádio 1 140 - 159 90 - 99 

Hipertensão Estádio 2 ≥ 160 ≥100 

Tipo de Estímulo Designação Fibra 

C Mecânicos, térmicos e químicos Nociceptores polimodais 

C Térmicos e químicos Nociceptores mecano-insensíveis 

C Térmicos Termonocicetores 

C Químicos Quimionocicetores 

Aδ Mecânicos (térmicos e químicos) Nociceptores Aδ tipo I 

Aδ Térmicos (químicos) Nociceptores Aδ tipo II 

C Nenhum Nociceptores silenciosos 
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C) Documentos  

Documento 1 | Inquérito acerca da Dor Crónica dirigido ao lar de S. José 
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Documento 2 | Relatório do inquérito acerca da Dor Crónica dirigido ao lar de S. José 
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Documento 3 | Panfleto acerca da Artrite Reumatóide, distribuído na Farmácia Moderna 
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Gráfico 1 | 

Gráfico 2 | 

Gráfico 3 | 
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RESUMO 

 No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto, realizou-se o estágio curricular em Farmácia Hospitalar, 

que decorreu no Centro Hospitalar do Porto (CHP), durante os meses de Novembro e Dezembro 

de 2014, sob a orientação da Dr.ª Teresa Almeida. Formámos um grupo de quatro estudantes, 

autores deste relatório, não existindo concomitantemente mais nenhum farmacêutico em estágio 

curricular. Desta forma, dividimo-nos em dois grupos de dois elementos. 

 Ao longo do estágio passámos pelos vários setores dos Serviços Farmacêuticos (SF), 

permanecendo, na maioria dos casos, cinco dias úteis em cada um deles, como se pode verificar 

no cronograma que elaborámos (Anexo A). Tivemos também a oportunidade de auxiliar na 

elaboração do inventário anual e assistir a uma formação acerca da prevenção e tratamento de 

feridas, organizada pelo Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas do CHP. 

 Foram, sem dúvida, dois meses de plena realização pessoal, nos quais pudemos, ainda 

que durante pouco tempo, fazer parte da equipa de Farmacêuticos Hospitalares, que são pilares 

essenciais para o funcionamento de todo o Hospital. 

 O Armazém é, como o nome indica, o local de armazenamento dos medicamentos. No 

entanto, a sua importância passa também pela própria aquisição, receção e distribuição de 

medicamentos (distribuição clássica). Uma eficiente gestão dos produtos farmacêuticos neste 

local é essencial para todo o Circuito do Medicamento (CdM). 

 A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) é, para além de um 

sistema com inúmeras vantagens a nível farmacoterapêutico, um setor dos SF, onde grande 

parte dos medicamentos é preparada para os doentes em internamento. É aqui que se procede à 

validação farmacêutica das prescrições médicas, sendo portanto, um local onde é exigida 

responsabilidade e atenção máximas. 

 Os medicamentos também podem ser distribuídos em regime de ambulatório. Esta é 

uma forma de distribuição mais recente, com outras finalidades e com importância crescente nos 

tempos que correm. Aqui efetua-se a dispensa de medicamentos para os doentes que não estão 

internados no CHP e o acompanhamento farmacoterapêutico é imperativo e de grande valor, 

uma vez que, em muitos casos, o doente em questão é de alto risco. 

 Passámos também pelo setor de Produção de medicamentos manipulados, uma vez que 

a indústria não satisfaz todas as necessidades do hospital a esse nível. A Produção divide-se em 

duas categorias: estéreis (constituídos maioritariamente por bolsas de nutrição parentérica) e não 

estéreis. Foi importante para nós verificar, na prática, noções que aprendemos na faculdade, 

designadamente nas unidades curriculares de Tecnologia Farmacêutica. 

 A Unidade de Ensaios Clínicos (EC) é o mais recente setor dos SF e desde logo se 

tornou uma mais valia para o hospital, tanto a nível científico como económico. O CHP tornou-
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se um parceiro da indústria farmacêutica na elaboração de testes de segurança e eficácia em 

novos fármacos, promovendo o avanço da medicina. 

 Finalmente, a Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) é a única que se encontra 

afastada dos restantes serviços, uma vez que os fármacos citotóxicos devem ter o mínimo de 

manipulação possível e chegar rapidamente ao doente oncológico, aumentando assim a 

segurança no CdM. O risco biológico associado faz com que seja o único local com uma câmara 

de pressão negativa e com um enorme número de medidas de precaução associadas, permitindo 

uma menor contaminação do meio ambiente. Além disso, é de salientar a forma prudente como 

a validação farmacêutica é feita neste local. 

 Pretende-se com este relatório descrever o dia-a-dia nos SF do CHP, sempre com 

espírito crítico e dando um cunho pessoal em relação aos conhecimentos adquiridos. Realçamos 

também as atividades extra nas quais estivemos envolvidos e as formações que frequentámos. 
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INTRODUÇÃO 

O Estágio Curricular em Farmácia Hospitalar tem como objetivo a aquisição de 

conhecimentos teórico-práticos e é uma excelente oportunidade para compreender melhor o 

funcionamento e organização dos SF.  

 Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) empregam a terceira maior fração dos 

farmacêuticos em atividade.
[1]

 Regulamentados por um diploma governamental, apresentam-se 

como uma estrutura importante dos cuidados de saúde dispensados. São responsáveis pela 

gestão da segunda maior fração do orçamento hospitalar - medicamentos e produtos 

farmacêuticos - competindo-lhes assim a gestão, armazenamento e distribuição com o intuito de 

otimizar e racionalizar os recursos disponíveis  sem nunca descurar  a qualidade e a segurança 

nos cuidados prestados. 

 Os SFH são os serviços que, nos hospitais, asseguram a terapêutica medicamentosa aos 

doentes, a qualidade, a eficácia e a segurança dos medicamentos; integram as equipas de 

cuidados de saúde e promovem ações de investigação científica e de ensino. É um departamento 

com autonomia técnica e científica, sujeito à orientação geral dos Órgãos de Administração dos 

Hospitais, perante os quais responde pelos resultados do seu exercício. São funções dos SFH, 

entre outras: 
[2]

 

 Seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos (PF) e dispositivos 

médicos; 

 Aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos experimentais 

(ME) e os dispositivos utilizados para a sua administração, bem como os demais 

medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou complementares à 

realização dos EC; 

 Produção de medicamentos; 

 Análise de matérias-primas e produtos acabados; 

 Distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde; 

 Participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção Hospitalar, 

Higiene, entre outras); 

 Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de Cuidados 

Farmacêuticos; 

 Colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 Participação nos EC; 

 Colaboração na prescrição de nutrição parentérica e sua preparação; 

 Informação de medicamentos; 

 Desenvolvimento de ações de formação. 
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O CHP é uma entidade pública empresarial. É um hospital central e escolar que visa a 

excelência em todas as suas atividades, numa perspetiva global e integrada da saúde. 
[3]

 Formou-

se com a fusão administrativa do Hospital Geral de Santo António (HGSA), Maternidade Júlio 

Dinis (MJD) e Hospital Joaquim Urbano (HJU). 

Os SF são dirigidos pela Dra. Patrocínia Rocha e encontram certificados pela norma 

ISO 9001, que compromete e garante uma qualidade, eficiência e um contínuo aperfeiçoamento 

dos vários processos efetuados neste serviço. 
[4]

   

Os SF encontram-se no piso 0 do edifício neoclássico, à exceção do armazém de 

injetáveis de grandes volumes e da UFO que para uma melhor eficiência e segurança se 

encontra perto do Hospital de Dia. 

O estágio curricular teve a duração de 8 semanas (Novembro e Dezembro). Na primeira 

semana decorreram as apresentações sobre os vários departamentos dos SF realizadas pelos 

farmacêuticos responsáveis por estes.  Nas seguintes semanas, os alunos foram distribuídos 

pelos diferentes departamentos dos serviços: 

 Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF): 

 Produção (estéreis e não estéreis); 

 Unidade de Farmácia Oncológica; 

 Distribuição Individual em Dose Unitária: 

 Ensaios Clínicos; 

 Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA).  
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Cada estagiário teve a oportunidade de permanecer uma semana em cada departamento, 

sendo que, no primeiro dia de cada semana procediam à leitura de documentação relativa ao 

departamento que iriam frequentar nessa mesma semana.  

 Durante o estágio,  assistimos também a uma formação sobre feridas, bem como a 

várias apresentações sobre novos fármacos. Além disso, tivemos a oportunidade de participar no 

inventário, ficando assim com  uma noção de como se processa e das dificuldades associadas. 

O Estágio Curricular em Farmácia Hospitalar conquista  cada vez mais os alunos devido 

à sua polivalência e pela oportunidade de adquirir aptidões, competências técnicas e de gestão,  

bem como conhecimento clínico sem nunca descurar as normas deontológicas inerentes à 

profissão.   
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ARMAZÉM DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 O APF é o local físico onde se inicia o processo de aquisição dos medicamentos, bem 

como a sua receção, armazenamento, conservação, gestão e distribuição. É necessária uma 

gestão equilibrada do stock existente por forma a que este seja suficiente para suprir todas as 

necessidades, tentando evitar ao mesmo tempo o desperdício dos recursos disponíveis.  

 A gestão do armazém tem como objetivo garantir a disponibilização dos medicamentos 

em quantidade, qualidade e no prazo esperado pelo utente, ao menor custo. 
[2,3] 

1. COMPRAS 

 A compra de medicamentos do Hospital rege-se  em conformidade com o Formulário 

Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM) ou por uma adenda, em que cada hospital 

adiciona determinados medicamentos ou ainda em casos excecionais através de deliberações da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). 
[17] 

 As compras devem ser efetuadas quando se atinge o ponto de encomenda de 

determinado produto, isto é, quando o Kanban (Figura 1) fica exposto este deve ser retirado e 

colocado num espaço denominado de “Produtos a encomendar” . O Farmacêutico responsável 

pelo APF deve no final do dia colocar estes medicamentos informaticamente na Lista Comum 

(a quantidade a encomendar está geralmente já definida). O Serviço de Aprovisionamento 

executa a compra destes medicamentos aos fornecedores pré-definidos. Procede-se então à 

emissão da nota de encomenda ficando o Kanban na receção para a colocação deste no 

respetivo medicamento e ponto de encomenda. 

 Alguns PF de utilização esporádica bem como os manipulados são adquiridos à 

Farmácia Lemos.  

Por vezes, aquando da urgência de um determinado medicamento ou por demora de 

entrega por parte do fornecedor, recorre-se a um pedido de empréstimo a outra entidade de 

saúde. Para isso, o farmacêutico após contacto telefónico com a entidade, deve preceder ao 

registo informático dessa mesma operação. Este empréstimo deve ser pago o mais rapidamente 

possível e as encomendas seguintes devem ter em atenção os possíveis pagamentos a outras 

instituições. 
[9,17] 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Kanban 
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2. RECEÇÃO 

 A receção dos medicamentos e PF contempla duas fases. Numa primeira fase, o 

responsável pela receção, em conjunto com o responsável pelo transporte, confere o número de 

volumes de mercadoria entregue, o estado das embalagens (qualquer indício visível de dano ou 

quebra), o destino interno (isto é, se é para o APF ou se para outro armazém), se pertence ao 

CHP e por fim valida a quantidade recebida com o que vem mencionado no documento que 

acompanha o produto (guia de transporte). 

 Numa segunda fase, o AOP e/ou TDT são responsáveis por abrir a encomenda e 

averiguar a concordância entre os produtos entregues e os faturados, e entre estes e os realmente 

solicitados. Verificam-se a forma farmacêutica, a dosagem, a quantidade recebida e a solicitada, 

o prazo de validade e o lote. Em situações em que o prazo de validade é inferior a 6 meses, estes 

só devem se aceites se existir a garantia de que poderão ser devolvidos com possibilidade de 

troca dos produtos com outros de validade superior. Existem três tipos de produtos que devem 

ter uma especial atenção: os dispositivos médicos, que devem possuir a marcação CE; os 

hemoderivados ou derivados do plasma humano, que devem vir acompanhados do respectivo 

certificado do INFARMED (CAUL – Certificado de Autorização de Utilização de Lote); e as 

matérias primas, para as quais é necessário comprovar a qualidade do lote fornecido pelo 

fabricante, devendo este ser enviado para análise pelo setor de Produção onde o responsável 

decide sobre a conformidade ou não do lote. 
[9] 

 Por fim, deve ser enviada a documentação validada para o SA para que seja dada 

entrada no programa GHAF. Todas as encomendas que necessitem de ser introduzidas no 

sistema informático de uma forma prioritária devem ser assinaladas com um clip colorido. 

Segue-se o armazenamento dos medicamentos, PF e dispositivos médicos segundo critérios 

técnicos (condições especiais de armazenamento, segurança particular…). 

3. ARMAZENAMENTO 

 Os medicamentos são armazenados nas condições adequadas de luminosidade, 

temperatura e humidade, sendo estas últimas monitorizadas por um sistema de controlo e registo 

automáticos de funcionamento contínuo. O APF está organizado de maneira a por um lado 

facilitar o acesso aos medicamentos e PF e por outro lado de modo a garantir uma conservação 

correta. Tendo em conta estes fatores, o APF é dividido pelas seguintes áreas: 

 Armazém geral, destinado à generalidade dos medicamentos organizados por 

ordem alfabética; 

 Grandes volumes, onde não existem estantes de forma a rentabilizar o espaço 

físico; 
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 Corredor destinado exclusivamente a colírios, pomadas oftalmológicas, gotas 

auriculares, soluções nasais, medicamentos manipulados; 

 Corredor usado para a nutrição artificial; 

 Corredor para o material de penso; 

 Câmara frigorífica destinada a medicamentos de frio; 

 Sala com acesso restrito para os estupefacientes; 

 Sala para produtos inflamáveis; 

 Zona de armazenamento para injetáveis e soros de grande volume que se 

encontram noutro edifício (edifício Dr. Luís de Carvalho); 

 Corredor destinado ao ambulatório, para medicamentos e PF que pertencem ao 

ambulatório. 

 Na maioria das zonas, os medicamentos e PF encontram-se organizados por ordem 

alfabética da DCI.  
[9]

 

4. GESTÃO DO STOCK  

 A gestão dos stocks segue a metodologia First Expired First Out (FEFO), isto é, os 

medicamentos e PF com os prazos de validade mais curtos são dispostos à direita dos restantes, 

devendo estes, ser os primeiros a ser consumidos de maneira a garantir uma maior rotatividade 

do stock. Além disso, existe um sistema mensal de controlo de prazos de validade que verifica 

todos os medicamentos e PF com um período de caducidade até três meses a contar da data de 

controlo. 

 Os medicamentos e PF estão classificados no plano de gestão de acordo com os 

seguintes parâmetros: 

 Relevância para a prestação de cuidados;  

 Consumo; 

 Valor económico. 

 O sistema informático instalado deve proporcionar mecanismos de controlo de stocks, 

que assegurem a continuidade na dispensa de medicamentos e de outros PF, através do registo 

de pontos de encomenda, stocks de segurança ou alarme, e quantidade a encomendar. Estes 

mecanismos de controlo são ainda complementados por um sistema de cartões de prateleira 

(sistema kanban) com a mesma informação da aplicação informática. 
[9] 
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DISTRIBUIÇÃO 

1. AMBULATÓRIO 
 

 A cedência de medicamentos em ambiente hospitalar surgiu da necessidade dos SFH 

vigiarem e controlarem a cedência de medicamentos autorizados para determinadas patologias, 

as quais se encontram abrangidas pela legislação ou por deliberações da CFT. Na UFA procede-

se à dispensa gratuita de medicamentos autorizados, permitindo ao doente fazer o seu plano 

terapêutico fora do ambiente hospitalar, reduzindo desta forma a necessidade de permanência do 

utente no hospital para a sua administração, o que se traduz numa melhor gestão de recursos, 

com consequente diminuição dos custos e do risco de infeções nosocomiais.  

 Os medicamentos cedidos podem apresentar janelas terapêuticas estreitas, exigindo uma 

monitorização frequente, e são na sua maioria, medicamentos de custo elevado, tendo uma 

comparticipação de 100%. Por estes motivos, o Farmacêutico é o elemento final, que verifica se 

a medicação pode ser dispensada ao utente. 
[5]

 

1.1 DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE FARMÁCIA DE AMBULATÓRIO 

 A UFA está situada nos SF e funciona de segunda a sexta-feira das 9:00h às 17:00h. É 

composta por uma sala de espera, que segue para três balcões de atendimento devidamente 

sinalizados (Figura 2), aos quais os doentes se dirigem de forma sequenciada de acordo com um 

sistema de senhas informático (Figura 2). Existe ainda uma quarta zona de atendimento, em 

forma de gabinete, que é disponibilizada em situações de maior afluência ao serviço ou quando 

o atendimento exige maior privacidade para o utente.  

 Para além do sistema de senhas sequenciado, também se encontram previstos 

atendimentos prioritários (destinados a grávidas, pessoas com deficiência ou acompanhadas de 

crianças de colo e outros casos específicos de atendimento prioritário), e preferenciais (os 

funcionários do serviço hospitalar ou de outros serviços como os bombeiros que se façam 

acompanhar da respetiva identificação). Os medicamentos encontram-se organizados em 

gavetas por patologia e ordem alfabética (Figura 2). Nesta unidade também se encontram 

câmaras frigoríficas, que contêm os medicamentos de frio, bem como estantes que alojam 

produtos de nutrição. Uma parte do stock dos medicamentos de ambulatório, encontra-se 

guardada em estante específica no armazém. O sistema de reposição de medicamentos é 

baseado na metodologia Kanban, tal como em outros setores. 
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1.2 PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 Para que um utente possa obter a sua medicação em regime de ambulatório, é essencial 

que apresente uma prescrição médica válida. Atualmente, no CHP as prescrições médicas 

encontram-se na sua maioria sob formato digital, submetidas na aplicação informática do CdM, 

sendo exceções, as prescrições em papel referentes às especialidades de Gastroenterologia e 

Nutrição (Anexo B), assim como para dispensa de Medicamentos Hemoderivados (Anexo C), 

caso em que é obrigatório o registo do número do CAUL.
 [6]

 

1.3 VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA  

 Para que ocorra a dispensa de medicamentos pela UFA, tem que se verificar uma das 

seguintes situações: 

 Medicamentos com dispensa autorizada por diplomas legais; 

 Medicamentos com dispensa autorizada por diplomas legais, mas com restrições 

impostas pelo CHP; 

 Medicamentos sem diplomas legais, que autorizem a dispensa, mas com 

deliberações especificas, autorizadas pelo Conselho de Administração do CHP; 

 Medicamentos no âmbito de uma alta precoce, com prescrição devidamente 

justicada, só podendo o medicamento ser dispensado depois de se obter autorização 

da Direção Clínica; 

 Medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHP, que 

autorizem a sua dispensa, mas que sejam solicitados à CFT, que procede à decisão 

“caso a caso”.
 [6] 

  

Figura 2- Organização da UFA e sistema de senhas 
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1.4 DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

 Uma das principais funções da UFA passa pela dispensa de medicamentos, que é 

realizada depois do Farmacêutico analisar e validar a prescrição médica. Posteriormente, vários 

são os parâmetros a serem equacionados para que o doente alcance uma terapêutica segura, 

eficaz e de qualidade. Desta forma, um dos aspetos a equacionar é a quantidade a dispensar, que 

se rege pelas seguintes situações:  

 Três meses para qualquer medicamento, desde que o montante do seu valor total seja 

inferior a 100€ para doentes residentes no distrito do Porto, ou até 300€, se residirem 

fora desta área; 

 Um mês para restantes situações de montante superior; 

 Três meses em caso de doentes com insuficiência renal, transplantados renais ou 

hepáticos; 

 Superior ou inferior a um ou três meses (consoante a situação clínica/espacial em causa) 

apenas aplicável em situações pautadas pelo bom senso (como sejam dias de 

tratamento, embalagem disponível ou stock disponível).  

 Exceções às situações anteriores necessitam de pedido de autorização à Direção Clínica 

do Hospital.  Uma vez estabelecida a quantidade a dispensar, para garantir adesão à terapêutica, 

é necessário equacionar a informação a transmitir ao doente: possíveis efeitos adversos, 

cuidados a ter com a conservação dos medicamentos durante o regresso a casa e posterior 

utilização, esclarecimento por via oral/escrita das tomas do medicamento e do manuseio de 

dispositivos médicos. Além desta informação, o farmacêutico deve ponderar o fornecimento de 

material acessório à terapêutica, como contentores de risco biológico ou seringas, para 

promover a segurança e sucesso da mesma, competindo-lhe também alertar para as 

consequências do não cumprimento do plano terapêutico/perda da medicação. Por fim, o 

farmacêutico deve verificar a necessidade de emitir pendente (receita que permite o 

levantamento da medicação para os períodos seguintes até ao dia de nova consulta) e pedir uma 

assinatura ao recetor da medicação. 
[6]

 

1.5 VENDA DE MEDICAMENTOS  

 Pelo Decreto-Lei nº 206/2000, de 1 de Setembro, os SFH como os do CHP encontram-

se autorizados para venda de medicamentos apenas em duas situações:  

 Rutura do mercado da farmácia aberta ao público (tendo que o utente apresentar 3 

carimbos de farmácias diferentes que confirmem essa situação);  

 Razões clínicas que justifiquem a imediata acessibilidade ao medicamento, apesar de 

estes existirem em farmácia comunitária. 
[7]
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1.6 DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS  

 É da competência da UFA rececionar os medicamentos dispensados neste setor mas que 

por alguma razão foram devolvidos. Neste processo o farmacêutico deve registar quem e 

quando os recebeu, para posteriormente, averiguar se os mesmos cumprem os critérios de 

aceitação e desobedecem aos critérios de negação de forma a voltarem para o CdM.
 [8]

  

2. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA  

 A DIDDU tornou-se uma imposição legal nos SFH a partir do dia 30 de Dezembro de 

1991, aquando da introdução de um despacho pelo Mistério da Saúde referente aos 

procedimentos para a distribuição de medicamentos e PF em doses individualizadas e pelo 

período de 24 horas, para doentes em regime de internamento. O primeiro serviço do HGSA a 

utilizar a DIDDU foi a medicina 2B, no entanto rapidamente se introduziu este sistema nos 

outros serviços do hospital devido aos ganhos em saúde obtidos, bem como devido à redução de 

custos inerente. Com a introdução deste novo modelo de distribuição, foi possível aumentar a 

segurança no CdM, acompanhar o perfil farmacoterapêutico, reduzir o risco de interações, 

racionalizar a terapêutica, diminuir erros associados à medicação e ainda minimizar 

desperdícios.
 [9,10] 

 Os medicamentos são distribuídos somente para um período de 24 horas, uma vez que 

podem ser feitas alterações às prescrições resultantes das visitas médicas. Contudo, ao sábado, a 

medicação é preparada para 48 horas, uma vez que ao domingo não decorrem visitas médicas, 

estando apenas presente um médico de urgência.
 [9] 

2.1 CIRCUITO INTERNO DA DIDDU 

 O circuito interno da DIDDU inicia-se com a receção da prescrição médica no CdM, 

através do sistema informático. Seguidamente, o(s) farmacêutico(s) presentes em serviço na 

DIDDU são responsáveis por validar as prescrições de acordo com o FHNM, a adenda ao 

FHNM  e as deliberações da CFT e decidir se está ou não em conformidade (Figura 3). Para que 

os TDTs consigam aviar e distribuir a medicação de todos os doentes internados no CHP, é 

necessário que sejam emitidas listas de aviamento em horário predefinido. A preparação dos 

medicamentos para os carros, segundo as listas emitidas, é feita pelos técnicos, ocorrendo em 

regime semiautomático e manual. Estas listas têm como objetivo a organização dos fármacos a 

distribuir pelos SF em carros constituídos por gavetas (cassetes), correspondendo cada uma 

dessas cassetes a um doente, pelo que se encontra devidamente etiquetada com o nome do 

doente e respetivo número de cama. As listas tornam a preparação dos carros mais eficiente, 

uma vez que têm em consideração dois aspetos no que diz respeito ao agrupamento de 
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fármacos: a disposição física/proximidade entre serviços clínicos no CHP, bem como o facto de 

a gama de PF ser ou não semelhante entre serviços. 
[11] 

 No que diz respeito ao aviamento propriamente dito, tanto pode ser feito manualmente 

como de forma semiautomática, com recurso ao Pharmapick
®
, sendo este o método preferencial 

(Figura 4). O Pharmapick
®
 é um equipamento desenhado para responder às exigências 

logísticas, em ambiente hospitalar, do CdM e do circuito de materiais de consumo clínico, que 

armazena e fornece ao técnico a medicação a distribuir. No seu interior encontram-se diversas 

unidades de carga, que podem conter qualquer tipo de medicamento ou material de consumo 

clínico. Os produtos de maior volume, ou de maior rotatividade são colocados em unidades de 

carga maiores e os de menor volume em unidades de carga menores. Estas unidades são 

movimentadas por um sistema robotizado, que as apresenta numa gaveta no posto de trabalho. 

O posto de trabalho é constituído por 6 gavetas, ecrã tátil e displays de gaveta em serviço. Para 

cada medicamento selecionado, é aberta uma gaveta com indicação no ecrã dos doentes, aos 

quais é necessário disponibilizar esse medicamento, assim como a respetiva quantidade. É 

relevante salientar que, de forma a garantir a segurança, apenas pode ser aberta uma gaveta de 

cada vez. 
[2]

 Para concluir o processo, de forma a aumentar segurança no aviamento com o 

Pharmapick
®
, é feito um controlo diário através da verificação de uma gaveta selecionada 

aleatoriamente, comparando o seu conteúdo com a lista de preparação.  

 A medicação que não se encontra no Pharmapick
®
 é referenciada numa segunda lista 

para ser aviada manualmente, recorrendo-se às células de aviamento da DIDDU (Figura 3) e à 

torre central. Também a nutrição artificial, antimicrobianos, medicamentos de frio e  material de 

penso são aviados manualmente por uma questão de logística. Em todos estes casos, os produtos 

encontram-se organizados por separador, por ordem alfabética e com o respetivo kanban 

devidamente posicionado. Cada produto deve ter obrigatoriamente uma etiqueta com o nome 

por DCI, forma farmacêutica, dosagem e código ao qual está associado.
[11]  

 

 Figura 3 - Células de aviamento da DIDDU 
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 À medida que os PF vão sendo aviados, deve ter-se em atenção diversos fatores, tais 

como a proteção da luz nas bolsas de nutrição, a colocação de acumulador térmico, etiquetação 

da medicação de frio e, se possível, escolher fármacos com o mesmo lote e marca para um 

determinado doente. 

 Por vezes, são detetados erros ou alterações, efetuadas entre o momento da prescrição 

inicial e o aviamento, tais como dose, quantidade ou produto dispensado, devido a altas, entrada 

de novos doentes ou transferências entre serviços. Nos casos supramencionados devem ser 

efetuadas intervenções técnicas, cabendo ao farmacêutico analisar e ponderar a intervenção, 

corrigir o necessário e emitir uma listagem de diferenças.  

 Por fim, os AOPs levam a medicação aos serviços clínicos associados em horários 

previamente estabelecidos, quer no caso dos carros de cassetes, quer no caso dos medicamentos 

em falta, que são sempre aviados manualmente, ou ainda no caso dos medicamentos que 

correspondem a alterações em unidose (após a entrega das cassetes em unidose). Nos últimos 

dois casos, os PF são colocados em sacos de papel (apenas selado por um farmacêutico), 

devidamente identificados com o serviço clínico, número da cama, nome do doente, e número 

do processo. Depois são colocados em locais específicos para a deposição dos produtos a 

transportar pelos mensageiros, que correspondem aos diferentes serviços clínicos, até o AOP os 

levar aos serviços a que se destinam, sendo por fim distribuídos aos doentes pelos enfermeiros 

(Figura 4).
 [11]
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Figura 4 - Circuito interno da DIDDU; V- A validação farmacêutica é o passo que antecede o 

aviamento; M1, M2, M3- À esquerda no esquema encontra-se processo do Aviamento Manual; 

A1, A2, A3- À direita no esquema encontra-se processo do Aviamento Semiautomático.   
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2.2 VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 A prescrição médica chega à DIDDU essencialmente sob forma eletrónica pela 

plataforma CdM ou, em casos excecionais em papel. O farmacêutico procede à sua avaliação 

com o intuito de controlar a farmacoterapia, reduzir efeitos adversos, maximizando a efetividade 

farmacoterapêutica, ao menor custo possível. A dispensa de medicamentos deve exigir um 

controlo apertado pelo que a prescrição inclui:  

 Identificação do doente (nome, nº processo, serviço e nº da cama); 
 

 Designação do medicamento por DCI;
 

 Forma farmacêutica;
 

 Dose;
 

 Frequência;
 

 Via de administração;
 

 Duração do tratamento;
 

 Data e hora da prescrição; 
 

 Identificação do clínico prescritor. 
[13] 

 As validações são feitas de acordo com as Políticas de Utilização do medicamento da 

Instituição de Saúde, como referido anteriormente, estabelecidas com base no FHNM, a adenda, 

que foi criada a posteriori com fármacos que não constavam no FHNM (Despacho nº 

1083/2004 de 1 de Dezembro de 2003) e as deliberações da CFT. 
[9]

 O FHNM é um guia que 

auxilia na prescrição e contém os medicamentos que melhor se adequam à generalidade das 

situações hospitalares, fazendo assim, uma escolha seletiva de uma grande variedade de 

medicamentos no mercado, sem no entanto, ter um caráter rígido que impeça o uso de outros 

medicamentos que não façam parte do próprio FHNM. 
[17] 

 As caraterísticas do doente, a necessidade, a adequabilidade e a posologia do 

medicamento são importantes informações a ter em conta no momento da validação e, se surgir 

alguma inconformidade, ou alteração que o justifique, o farmacêutico deve intervir. É relevante 

salientar que em casos excecionais, que requerem o uso de medicamentos que não apresentam 

comprovada ação terapêutica na patologia em questão, ou que sejam de prescrição limitada 

(exigindo maior farmacovigilância) podem ser submetidos à CFT onde poderão ser aprovados 

para casos específicos. 

 Desta forma, é possível afirmar que, a prescrição e a validação são sempre orientadas 

para a melhor relação entre o custo para o hospital e a efetividade da terapêutica para o doente.   

O registo da validação é feito automaticamente após a validação, podendo para cada prescrição 

ser consultado o histórico. As prescrições em formato de papel que compreendem 

hemoderivados, material de penso, antídotos, nutrição artificial, estupefacientes e psicotrópicos 

devem ser rubricadas pelo farmacêutico que as validou. 
[13] 
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 Durante o estágio foi possível presenciar a prescrição de antídotos, consultar prescrições 

anteriores, bem como o FHNM, a adenda e algumas deliberações da CFT, que se encontravam 

disponíveis neste setor. 

2.3 MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLO ESPECIAL  

 No CHP estão estabelecidos procedimentos especiais de distribuição para determinados 

medicamentos que não possuam distribuição em dose unitária no serviço clínico, ou que, por 

contingência aos efeitos secundários ou à ação da substância ativa, sejam passíveis de ser 

estritamente controlados, aumentando a segurança no CdM e dos pacientes do hospital. 

Obedecem ao sistema supramencionado os hemoderivados, estupefacientes, psicotrópicos, 

antídotos, anti-infeciosos, produtos de nutrição parentérica e o material de penso, que se 

encontram armazenados em condições específicas e dispensados mediante apresentação de 

impresso próprio.
 

 Estes fármacos são regulados por diplomas legais, podendo estes apenas ser prescritos 

por determinados serviços e especialidades médicas, devendo a prescrição vir acompanhada da 

“Justificação de Receituário de Medicamentos”. 
[4] 

 

1) Hemoderivados 

 São regulados pelo Despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95 de 25 de 

Janeiro (Aquisição de Produtos derivados do Plasma Humano). Devem ser 

efetuados registos obrigatórios previstos no Despacho Conjunto n.º 1051/2000, 

de 14 de Setembro, 2.ª série, dos Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde, 

com registo do lote e prazos de validade em suporte próprio. Todos os boletins 

analíticos e certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED, e que são 

exigidos em todas as aquisições, são arquivados de acordo com a legislação. 
[4] 

 A prescrição tem de ser obrigatoriamente efetuada em impresso próprio, 

Modelo nº 1804 (Anexo C), uma vez que se exige rastreabilidade de cada lote 

administrado a um determinado doente, assegurando-se o controlo de patologias 

hematológicas. A cedência deste tipo de medicamentos destina-se aos Serviços 

Clínicos, Blocos Operatórios e ao Serviço de Urgência. No preenchimento do 

impresso, deverá identificar-se o hemoderivado, o lote, a quantidade e o CAUL 

(Anexo D). Mais se acrescenta, a identificação das respetivas embalagens com 

o nome do doente, o número do processo e o serviço, em etiquetas fornecidas 

pelo serviço de enfermagem, reduzindo o erro da entrega de medicação. A 

validade deste impresso é de apenas 24 horas, desde o momento da requisição 

até momento da dispensa.
 [14] 
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2) Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias de imenso relevo 

para a medicina pelas suas propriedades ansiolíticas, sedativas e hipnóticas, 

uma vez que causam uma depressão das funções do Sistema Nervoso Central, 

sendo que o grau da sua ação depressora depende da dose administrada. 

Normalmente associados à prática de crimes e ao consumo de drogas, os 

psicotrópicos e os estupefacientes são também medicamentos utilizados na 

terapêutica de diversas doenças, algumas com elevada incidência na população.
 

[15] 

 Estes medicamentos estão sujeitos a legislação especial (Decreto-Lei n.º 

15/93 de 22 de Janeiro, que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e consumo 

de estupefacientes e psicotrópicos”, Lei n.º 45/96 de 22 de Janeiro, que altera o 

Decreto-Lei n.º 15/93, o Decreto Regulamentar n.º 61/94 de 3 de Setembro e a 

Portaria n.º 981/98 de 8 de Junho sobre “Execução das medidas de controlo de 

estupefacientes e psicotrópicos”). Os estupefacientes terão de ser armazenados 

num armário metálico com fechadura, dotado de prateleiras para permitir uma 

organização e segregação desses medicamentos.
[4] 

 Os fármacos encontram-se no Armazém, em área específica e de acesso 

restrito, devido às suas características farmacológicas. No entanto existem 

certos serviços que têm o seu próprio stock de psicotrópicos e estupefacientes, 

sendo a reposição da responsabilidade dos SF. Os pedidos são efetuados em 

impresso próprio, o modelo 1509 (Anexo E), sendo validados, preparados e 

debitados pelo Farmacêutico. A mais se acresce a assinatura do médico 

responsável e um carimbo do centro de custos, que identifique o respetivo 

serviço. 
[14,16] 

 Estes medicamentos são distribuídos, logo após a sua prepação, pelo 

AOP, juntamente com as gavetas unidose, ou levantados pelo serviço de 

enfermagem, sendo obrigatória a assinatura do enfermeiro no ato da receção, 

com retorno do respetivo impresso aos SF, onde é arquivado.
[14] 

 

3) Antídotos 

 A validação dos antídotos é prioritária, uma vez que o tempo é um fator 

decisivo no sucesso da terapia. A sua prescrição pode ser efetuada tanto a nível 

informático, aparecendo a vermelho no CdM, como em impresso próprio.
[2,14]

 

(Anexo F) 
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4) Anti-infeciosos 

 A prescrição médica destes de fármacos é feita de duas formas para os 

doentes internados:  

 Se o serviço tiver DIDDU, a prescrição deve ser realizada de forma 

eletrónica;  

 Se o serviço não tiver DIDDU, a prescrição tem que ser feita em 

impresso próprio (Anexo G). 

 Em ambos os casos, cada prescrição é válida por um período máximo 

de 7 dias, uma vez que o aparecimento de resistências aos medicamentos anti-

infeciosos é um problema emergente. Por este motivo, houve a necessidade de 

implementação de protocolos que regulem o uso destes medicamentos nos 

hospitais, nomeadamente no CHP.
[2,14] 

 

5) Produtos de Nutrição Parentérica 

 Para os serviços que não tenham acesso à DIDDU, a prescrição de PF 

de Nutrição Parentérica (Anexo B), deverá ser efetuada em impresso próprio, 

por um período válido de 10 dias. Todos os restantes serviços que apresentem 

DIDDU devem realizar a prescrição em formato electrónico, na plataforma 

GHAF. 
[2] 

 

6) Material de penso 

 No caso do Material de Penso, este deverá ser efetuado sempre em 

impresso próprio (Anexo H) a ser validado pelo Farmacêutico, tendo um prazo 

de 8 dias. 
[2] 

3. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA 

 A distribuição clássica, fisicamente associada ao APF, foi o primeiro sistema de 

distribuição a ser implementado no hospital. Este sistema é utilizado em serviços em que a 

DIDDU não é viável, como por exemplo nos Serviços de Urgência em que a estadia do paciente 

é curta e as patologias tratadas são múltiplas, ou nos serviços em que necessitam ainda de um 

stock de apoio suplementar à DIDDU. A distribuição clássica tem como base a reposição de 

stocks de determinados serviços ou unidades, através do fornecimento de medicamentos em 

quantidades previamente acordadas entre os SF e cada serviço clínico, bloco, UFO, UFA, 

veículo médico de emergência médica (VMER) e também as farmácias satélites (MJD e 

HJU).
[9,10]
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 Quando é necessário haver uma reposição de stocks é gerado um pedido/requisição aos 

SF através de três diferentes métodos: 

 Hospital Logistic System (HLS): Sistema de permuta de caixas vazias por 

caixas cheias, de acordo com os stocks fixos definidos. Esta metodologia é 

seguida, por exemplo, pelo VMER. (Figura 5); 

 Kanban: Quando o ponto de encomenda é atingido o kanban é retirado, 

indicando a necessidade de um pedido ao fornecedor. A requisição por kanban 

faz-se na UFA, UFO, unidade de cuidados intensivos polivalentes (UCIP). 

(Figura 6); 

 Stocks nivelados: A reposição é feita em dias fixos, no próprio local, após 

contagem de unidades consumidas de acordo com os stocks fixos previamente 

definidos. Em alguns casos esta metodologia está associada a um dispensador 

semiautomático, o Pharmapick
®
, que se encontra presente nos cuidados 

intensivos e nos blocos operatórios, de forma a que a medicação esteja rápida e 

facilmente acessível (Figura 7). 

 

 Quando o aviamento dos PF e/ou medicamentos é efectuado, estes são embalados numa 

caixa, devidamente identificada com o nome do serviço ao qual se destina e contendo no seu 

interior não só a medicação pedida, mas também um impresso de débito e respetiva guia de 

transporte. No caso da medicação de frio, esta é transportada em caixas de material isolante, 

com açuladores de gelo, de forma a garantir a estabilidade da medicação durante todo o 

processo de transporte. É importante referir também que todo este processo deve ser precedido 

Sistema de 
reposição 
por HLS 

Ilustração 
de um 
kanban 

Pharmapick® 

Figura 6 Figura 5 

 

Figura 7 
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do débito no sistema Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF), preferencialmente 

através do Personal Digital Assistant (PDA), no entanto, se não for possível, o débito pode ser 

feito nos computadores normais do serviço. 

 Nos SF do CHP a distribuição clássica de medicamentos é concluída através de dois 

circuitos (A e B) que englobam as seguintes unidades: farmácias satélites do CHP, UFO, UFA, 

e todos os Serviços Clínicos, Blocos, Consultas e VMER. A elaboração destes dois circuitos 

teve em conta a proximidade física entre serviços, de forma a rentabilizar o processo de 

distribuição.  

 Os produtos de contraste radiológico, os desinfetantes e antisséticos e os injetáveis de 

grande volume são PF cuja distribuição também é da responsabilidade do APF (distribuição 

clássica). A requisição destes produtos pode ser realizada informaticamente, em papel ou pelo 

sistema de reposição HLS, conforme o serviço ou unidade, sendo posteriormente entregues e 

debitados ao respetivo requerente. 
[10]
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INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 A criação de um novo fármaco obedece a um processo de investigação rigoroso e 

demorado, estruturado em duas grandes etapas: descoberta e desenvolvimento. Enquanto a 

descoberta se baseia no estudo da doença, na identificação dos alvos terapêuticos e na validação 

do papel das novas moléculas, a etapa de desenvolvimento corresponde fundamentalmente às 

atividades desenvolvidas durante a fase clínica, podendo ainda incluir algumas actividades 

realizadas já durante o período de produção e comercialização do novo fármaco. Os EC são 

indispensáveis, uma vez que os testes realizados em modelos animais e celulares não são 

transponíveis para a espécie humana. 
[18]

 

 Assim, o desenvolvimento clínico é composto, normalmente, por três fases: a Fase 1, na 

qual o medicamento é testado numa amostra de 15 a 30 voluntários saudáveis, com o objetivo 

de comprovar a segurança e a tolerância ao fármaco; a Fase 2, que tem por base uma amostra 

mais alargada – até 100 doentes – tendo como objetivos principais a determinação da dose e 

posologia mais adequada, comparando a eficácia e o respetivo perfil de segurança; e a Fase 3, 

que, sendo a fase mais demorada, envolve entre 100 a 5000 doentes e tem como objetivo 

perceber se o medicamento experimental é seguro e melhor que os comparadores. Os EC pós-

comercialização, ou de Fase 4, são conduzidos após a aprovação e comercialização do fármaco 

e incidem sobretudo na recolha de informação adicional sobre o comportamento do 

medicamento quando utilizado na prática clínica normal.
[18,19]

 

1. CARACTERÍSTICAS DE UM ENSAIO CLÍNICO 
[20 ]

 

 A classificação de um EC varia de acordo com vários fatores. Idealmente, um EC 

deverá ser prospetivo, randomizado, cego e com recurso a um grupo controlo. 

Tabela 1 - Características de um Ensaio Clínico 

Tipo de organização e local onde é 

realizado 

Institucional ou multicêntrico 

Nacional ou multinacional 

Objetivos da intervenção 

Profilático 

Terapêutico 

Avaliação de prognóstico 

“Entende-se por ensaio clínico (EC) qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais (ME); ou a identificar os 

efeitos indesejáveis de um ou mais ME; ou a analisar a farmacocinética de um ou mais 

ME, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia.” 
 

Lei 46/2004, de 19 de agosto, Diário da República 
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Programação 

Prospetivo: se primeiro se define um protocolo de investigação e só depois 

se recrutam os participantes 

Retrospetivo: se se baseia em dados obtidos antes da sua conceção. 

Grupos de intervenção 

Participantes são geralmente divididos em pelo menos dois grupos: o grupo 

de intervenção. Por questões éticas, em indivíduos com neoplasias 

raramente são utilizados placebos, exceto nos casos em que não existe 

opção de tratamento standard, quando este não foi bem sucedido ou 

quando não há outras opções. 

Seleção dos participantes 
Aleatória  

Não aleatória 

Conhecimento da intervenção 

realizada 

Ensaios “abertos”: quer o Participante quer o Investigador conhecem a 

intervenção que está a ser efectuada  

Ensaios “cegos” (single-blinded): o Participante não sabe 

qual a intervenção recebida, mas esta é do conhecimento do Investigador. 

Ensaios “duplamente cegos” (double-blinded): nem o Participante, nem 

Investigador conhecem a intervenção que está a ser efetuada em cada caso. 

Ensaios “triplamente cegos” (triple-blinded): os farmacêuticos 

desconhecem a medicação que está a ser fornecida e/ou os responsáveis 

pela monitorização da análise dos dados desconhecem que intervenção os 

Participantes receberam. 

2. INTERVENIENTES DE UM ENSAIO CLÍNICO
[19, 21 ]

 

 De acordo com a legislação em vigor, um EC  resulta da cooperação de vários 

intervenientes. 

 

Tabela 2 - Intervenientes de um Ensaio Clínico 

Promotor 
Pessoa singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável pela conceção, realização, 

gestão ou financiamento de um EC. 

Autoridades 

reguladoras 

CEIC – Organismo independente constituído por individualidades ligadas à saúde e a outras 

áreas de atividade, cuja missão é garantir a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar 

dos participantes. 

 

INFARMED – Autoridade competente que concede a aprovação definitiva necessária 

ao início do EC. 

CNPD – Comissão Nacional de Proteção de Dados 

Investigador 

Médico ou pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal para o exercício da atividade 

de investigação devido às habilitações científicas e à experiência na prestação de cuidados a 

doentes que a mesma exija, que se responsabiliza pela realização do EC no centro de ensaio e, 

sendo caso disso, pela equipa que executa o EC nesse centro. 

Monitor 
Profissional dotado da necessária competência científica ou clinica, designado pelo promotor 

para acompanhar o EC e para o manter permanentemente informado. 

Participante Pessoa que participa no EC quer como recetor do ME, quer como controlo. 

Farmacêutico 

responsável 

Profissional dotado de necessária competência técnica e científica que é responsável por todo o 

circuito do ME no centro de ensaio. 

Auditor 
Profissional, dotado de necessária competência, responsável por um exame independente e 

sistemático da documentação e atividades inerentes aos EC. 
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3. INSTALAÇÕES 

 Nos SF existe um local próprio destinado aos EC. Este local é composto por duas salas 

contíguas: gabinete de trabalho e sala de armazenamento dos ME.  

No gabinete de trabalho (Figura 8) existe uma secretária, armários de acesso restrito onde está 

arquivada toda a documentação dos estudos a decorrer e já encerrados, uma mesa de reuniões 

para reunir com os intervenientes dos EC, telefone com linha direta e fax e um computador com 

acesso à internet e endereço de e-mail. 

 Na sala de Armazenamento dos ME (Figura 9) o ambiente é climatizado através de um 

aparelho de ar condicionado. O controlo e registo das condições de temperatura e humidade é 

feito através de um dispositivo (dataloger). Os armários são de acesso restrito para 

acondicionamento de ME, assim como, de medicação devolvida pelos doentes e/ou não 

utilizada. Para além disso, existe um frigorífico, com temperatura monitorizada e acesso restrito, 

destinado ao armazenamento de ME que necessitem de ser conservados entre os 2ºC e 8ºC. O 

controlo e registo da sua temperatura é feito através de uma sonda. 

  

Figura 8 - Gabinete de trabalho 

Figura 9 - Sala de armazenamento de medicamentos experimentais 
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4.  CIRCUITO DO MEDICAMENTO EXPERIMENTAL 

 Nos termos da lei, o circuito do medicamento experimental é responsabilidade técnica e 

logística do SF do centro. 
[21]

 

4.1 RECEÇÃO  

 O ME é rececionado no APF por um AOP, que procede ao preenchimento do impresso 

de receção. A medicação recebida é transportada até à Unidade de EC, onde é recebida pelo 

Farmacêutico responsável, que executa igual procedimento, existindo, desta forma, maior 

controlo no tratamento do produto.  

Após abertura da encomenda, procede-se à verificação da medicação: correta etiquetagem do 

medicamento, código do medicamento de acordo com o protocolo, estado de conservação das 

embalagens, quantidade de unidades recebidas, certificado de análise, prazo de validade, forma 

famacêutica, número do lote, nome e morada do laboratório e dispositivos de registo de 

temperatura. Juntamente com a medicação, é enviado o drug shipment receipt e um dispositivo 

de registo da temperatura, que permitem confirmar as alterações de temperatura que ocorreram. 

Caso algum dos parâmetros não esteja conforme, o Farmacêutico informa o promotor, e deve 

colocar a medicação em quarentena, até resposta do mesmo. Posteriormente, acusa-se a receção 

da medicação de acordo com o método pré-estabelecido, normalmente IVRS (Interactive Voice 

Response System) ou IWRS (Interactive Web Response System). Estes softwares especializados 

servem de apoio à gestão automatizada do EC, permitem randomizar os doentes, gerir os seus 

dados, alocar tratamentos, gerir o stock do fármaco, acusar a receção da medicação, registo de 

medicação perdida ou danificada...
 [22]

 

4.2 ACONDICIONAMENTO  

 Após a receção, o ME é acondicionado, de acordo com as condições de conservação 

exigidas, entre 15 e 25ºC (nos armários da sala dos ensaios) ou entre 2 e 8ºC (no frigorífico da 

sala dos ensaios). O armazenamento da medicação é feito de forma a facilitar a sua dispensa, 

sempre com atenção às condições ideais de acondicionamento.
 [22]

 

4.3 PRESCRIÇÃO, DISPENSA E ADMINISTRAÇÃO  

 A prescrição é feita em impresso próprio, pelo investigador principal ou outro médico 

autorizado, de acordo com o protocolo em causa. 

Existe a possibilidade de manipulação do medicamento experimental, tendo o CHP capacidade 

de o realizar. A preparação é efetuada na unidade de produção, com a emissão da ordem de 

preparação, previamente validada que tem em consideração as caraterísticas do doente e do 

fármaco. 
[22]
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 A dispensa da medicação tem de ser efetuada num formulário próprio criado pelos SF, a 

fim de uniformizar toda a dispensa dos diferentes ensaios. No formulário é registado o ensaio, o 

prescritor, a identificação do doente, o medicamento, a quantidade e posologia, tendo o 

Farmacêutico, após dispensa, de registar o número do tratamento dispensado, a quantidade, lote 

e prazo de validade. O doente pode recolher a medicação e fazer a sua administração, ou a 

recolha pode ser efetuada pelo agente responsável, sendo administrada pelo enfermeiro ou 

médico com formação específica e de acordo com o tipo de ensaio.
 [22]

 

4.4 DEVOLUÇÕES E DESTRUIÇÃO LOCAL  

 Para um maior controlo da medicação em ensaio, os doentes são informados que devem 

devolver aos SF as respetivas embalagens, após utilização ou por expiração do prazo de 

validade. Desta forma, são registados os medicamentos devolvidos tendo em conta os enviados, 

o que indiretamente permite controlar a adesão à terapêutica pelo doente. Os medicamentos 

devolvidos são, na sua maioria entregues ao promotor, com a sua autorização, sendo 

posteriormente destruídos, em local apropriado. Esta destruição poderá ocorrer no hospital, caso 

definido no contrato e autorizado pelo promotor, seguindo para o circuito de inceneração do 

hospital.
 [22]

 

4.5 MONITORIZAÇÃO  

 São efetuadas visitas no início, durante e no encerramento dos EC pelos monitores 

responsáveis, a fim de garantir a linearidade do processo, melhorar a qualidade dos dados e 

promover o sucesso do estudo. Nestas visitas periódicas verifica-se o acondicionamento e o 

estado físico da medicação devolvida, a conformidade da documentação, essencialmente nos 

registos e nas informações sobre o estudo, alterando-se caso seja necessária atualização.
 [22]

 

4.6 DOCUMENTAÇÃO 
 

 A documentação nos EC é fundamental para a obtenção de resultados viáveis e para o 

bom desenvolvimento do ensaio. Todos os procedimentos devem estar descritos obrigando ao 

registo das várias ações, para possibilitar o controlo e a rastreabilidade dos medicamentos. Entre 

os vários documentos, destacam-se a brochura do investigador (documento que reúne os dados 

clínicos e não clínicos relativos ao medicamento experimental), protocolo (documento que 

descreve o procedimento do ensaio, definindo os objetivos, a estrutura do projeto, os métodos, a 

análise estatística e outras condições) e cadernos de registo de dados (documento que possibilita 

todo o registo efetuado em volta do doente, contabilizando os resultados clínicos e possíveis 

observações).
 [22]
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 O Decreto-Lei nº 102/2007, no seu artigo 20º, define que a documentação essencial 

deve permanecer arquivada, no centro de ensaio por um período de 5 anos após conclusão do 

estudo, podendo este período ser alargado quando tal for determinado pelo INFARMED ou pela 

CNPD. No entanto, a maioria dos Promotores solicita que esse arquivo seja feito por um 

período de 15 anos.
 [22]
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FARMACOTECNIA 

 A manipulação de medicamentos em Farmácia Hospitalar é utilizada para compensar 

lacunas terapêuticas, para as quais a indústria farmacêutica não apresenta soluções (dose, forma 

farmacêutica ou associações) e para colmatar necessidades específicas de determinados doentes 

(recém-nascidos, doentes pediátricos, entre outros), ou seja, consiste na adaptação da terapêutica 

ao perfil fisiopatológico do doente.
[2]

   

1. EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DO CHP: DESCRIÇÃO E 

FINALIDADE  

 Os equipamentos e instalações devem ter em consideração o tipo e o nível de exigência 

das preparações farmacêuticas a executar, bem como devem estar concebidos de forma a 

facilitar a sua limpeza/desinfeção.
[2,23]

 

A Farmacotecnia divide-se em três zonas principais: a zona dos não estéreis, a zona dos estéreis 

e a zona dos citotóxicos. 

1.1 ZONA DOS NÃO ESTÉREIS 

 Na zona dos não estéreis (Anexo I) procede-se à preparação de medicamentos não 

estéreis, de uso oral e tópico, como papéis, soluções, suspensões e pomadas. Em armários 

próprios, encontram-se armazenadas as matérias-primas/reagentes e o material de laboratório 

necessário  para a preparação dos mesmos
.[24]

  Existe, ainda, um arquivo contendo registos dos 

medicamentos não estéreis e boletins de análise das matérias-primas/reagentes.  

 A preparação de medicamentos não estéreis é efetuada após requisição online, no 

GHAF, sendo impressa a ordem de preparação (Anexo J) correspondente ao respetivo produto.  

Apuradas as matérias-primas necessárias à preparação, estas são dispostas na área de trabalho e 

procede-se ao seu registo na respetiva folha de registo de movimentos de matérias-primas 

(Anexo K).  

 Anexado a este documento encontra-se o devido boletim de análise, comprovando, 

assim, que dada matéria-prima respeita as exigências da FP ou Europeia.  Finda a preparação, é 

essencial a colocação do rótulo correspondente na embalagem do medicamento, com toda a 

informação fundamental para o doente. Paralelamente é dada entrada dos manipulados 

preparados no sistema informático GHAF e realizada a transferência para o respetivo armazém 

(UFA, DIDDU e APF).  

 A farmácia tem que manter arquivo de todos estes documentos, assim como dos boletins 

de análise associados, por um período mínimo de 3 anos.
[25]
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1.2 ZONA DOS ESTÉREIS 

 Aqui procede-se à preparação de medicamentos estéreis, de uso intravenoso e oftálmico. 

 Os esquemas terapêuticos são, maioritariamente, constituídos por nutrições parentéricas, 

a administrar a doentes com a via entérica indisponível, havendo, por isso, uma necessidade de 

garantir a esterilização (diminuindo os riscos de contaminação) e estabilidade destas. 

Consequentemente, esta zona desdobra-se em três espaços funcionais (Anexo L). 

 Após requisição via manual ou online, no GHAF, procede-se à validação farmacêutica 

das RM, devendo comprovar, de acordo com as características do doente, os seguintes 

parâmetros: 

 Posologia/Volume prescrito; 

 Concentração final da mistura; 

 Estabilidade; 

 Incompatibilidades. 

 Posteriormente, é da responsabilidade do farmacêutico a introdução dos dados no 

sistema informático (no caso de RM manual), que gera automaticamente a ordem de preparação 

(Anexo M) e os rótulos (Anexo N) referentes ao medicamento prescrito. 

 Durante a preparação colocam-se primeiro os macronutrientes e seguidamente os 

micronutrientes, tendo o cuidado de espaçar a adição de componentes que possam formar 

precipitados. Cada adição é duplamente verificada (pelo farmacêutico e pelo TDT), qualitativa e 

quantitativamente. Por último, as bolsas contendo nutrientes hidrófilos sofrem um controlo 

gravimétrico, sendo pesadas e comparadas com valores previamente definidos para cada bolsa. 

 Finalizada a preparação (de nutrições parentéricas), é pesada a bolsa e registado o valor 

obtido na ordem de preparação, apurando-se, assim, se o produto está, ou não, conforme. 

1.3 ZONA DOS CITOTÓXICOS 

 Aqui procede-se à preparação de citotóxicos, maioritariamente de uso intravenoso. Esta 

unidade encontra-se próxima do Hospital de Dia, minimizando assim a ocorrência de potenciais 

erros no CdM e tempos de espera. 

 Os esquemas terapêuticos são, maioritariamente, constituídos por preparações de 

elevado risco mutagénico, carcinogénico e teratogénico, a administrar a doentes com o sistema 

imunitário fragilizado (oncologia), sendo assim necessário garantir a estabilidade e esterilização 

das mesmas. Neste contexto, à semelhança da zona de preparação de medicamentos estéreis, 

também esta zona se desdobra em três espaços funcionais (Anexo O).
[2]  

É também importante 

salientar que nesta unidade são dispensados fármacos adjuvantes de terapêutica, como os 

antieméticos. 
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 Após requisição via manual (Anexo P) ou online, no GHAF, procede-se à validação 

farmacêutica das RM, averiguando alguns parâmetros, por comparação com o respetivo 

protocolo clínico interno, a saber: 

 Esquema terapêutico/Posologia; 

 Cálculo da superfície corporal do doente; 

 Ajuste de doses. 

 Posteriormente, é da responsabilidade do farmacêutico a introdução dos dados no 

sistema informático (no caso de RM manual), que gera automaticamente a ordem de preparação 

(Anexo Q) e o rótulo (Anexo R) referente ao medicamento prescrito. 

2. REGISTOS E RASTREABILIDADE 

 Os SFH devem possuir procedimentos documentados, regularmente revistos e 

atualizados, para a preparação de medicamentos.
[23]

 

Os registos são específicos e característicos do produto a preparar, à exceção da atribuição de 

um nº de lote ao medicamento, obrigatório em qualquer manipulação, para fins de 

rastreabilidade. 

 

 A designação do nº de lote (XXYYY00000000AABB) é feita de acordo com:  

 Inicial da forma farmacêutica (XX) – ex: SO – Solução; 

 Inicial da DCI da substância ativa (YYY) – ex: CTC – Citrato de Cafeína;  

 Nº do processo interno do doente (00000000); 

 Iniciais do operador (AA); 

 Iniciais do supervisor (BB). 

3. SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA  

 Com o intuito de preparar medicamentos de qualidade com a máxima segurança, o 

pessoal do setor da farmacotecnia deve ter formação e treino adequados. Deve também estar 

equipado de acordo com o trabalho, em condições assépticas, sendo o vestuário de proteção 

diretamente proporcional ao perigo associado à manipulação, da seguinte forma:
[2] 

  

 

 

 

 

 

 

Citotóxicos 

Estéreis 

Não estéreis 

•Máscara p2 
•Óculos de proteção 
•Par de luvas extra 

•Fato/Farda 
•Protetores de sapatos 

• Luvas 
• Touca 
• Máscara 
• Bata 

Figura 10 - Vestuário de proteção 
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 É imperativo que o pessoal preparador se submeta a uma vigilância médica regular e 

periódica, devendo comunicar qualquer problema de saúde (nomeadamente, diarreia, tosse, 

constipação, infeção ou infestação da pele/cabelo, ferimentos), pois se não o fizer pode incorrer 

nos riscos de contaminação da preparação ou de agravamento do seu estado de saúde. 
[2,23]

 

4. CONTROLO DE QUALIDADE 

 Para garantir a qualidade do produto, deve ser estabelecido e implementado um 

programa de verificação/análise química, física e microbiológica.
[23]

  

 Com este intuito é efetuada, diariamente, a colheita de uma amostra obtida do último 

medicamento estéril preparado, a fim de esta ser submetida a ensaios de esterilidade e de 

pesquisa de pirogénicos. É de salvaguardar que este procedimento não pode ser efetuado para os 

citotóxicos, devido ao perigo acrescido de manipulação dessas substâncias.
[23]
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CONCLUSÃO 

 Com o final deste período de estágio no CHP, surge a inerente necessidade de fazer um 

balanço geral acerca destes dois meses, nos quais as palavras de ordem foram: crescimento, 

aprendizagem e profissionalismo. Crescemos no sentido de nos tornarmos farmacêuticos, mais 

capazes, aprendendo o que será, na prática, a nossa futura profissão no âmbito hospitalar, com o 

qual nunca tínhamos contactado. Isto significa dizer que reconhecemos a importância da 

formação teórica, que nos foi dada ao longo destes anos de formação superior, mas a aquisição e 

domínio de boas práticas é fundamental. 

 Foi importante perceber a dinâmica dos SF, constatando que todos os departamentos 

presentes têm conexões entre si. A equipa de farmacêuticos hospitalares do CHP trabalha em 

conjunto para uma seleção e gestão racional dos medicamentos, preparando-os com rigor e 

segurança, procedendo à sua correta distribuição e divulgação das respetivas informações 

necessárias ao utente. Apurámos também, que a relevância das intervenções farmacêuticas se 

reflete, não só ao nível da farmacoterapia, mas também na avaliação do risco/benefício e na 

farmacovigilância, contribuindo para o incremento da qualidade na prestação de cuidados de 

saúde. 

  Os SF têm um papel ativo no bom funcionamento de todo o hospital, interagindo com 

uma equipa multidisciplinar, composta por variadíssimos profissionais de saúde, razão pela 

qual, para um bom exercício de funções é essencial realizar uma constante atualização e revisão 

de conhecimentos. 

 Foi de grande interesse tomar contacto com fármacos/grupos farmacoterapêuticos que 

não existem em farmácia comunitária, o que nos fez pesquisar para compreender com o que 

lidávamos e alargar horizontes. Não obstante, a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos 

em ambiente académico levou a uma maior consolidação e compreensão dos mesmos. 

 Em suma, concluímos que os objetivos inicialmente propostos foram indubitavelmente 

alcançados, uma vez que ao longo deste estágio, todas as semanas nos superámos a nós mesmos 

num ambiente diferente, tirando ilações não só a nível profissional, como pessoal, 

desenvolvendo aptidões sociais. Esta experiencia será uma mais-valia num futuro muito 

próximo, no qual aspiramos ser profissionais de excelência! 
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OUTRAS ATIVIDADES 

1. Xarelto – Hipocoagulação com múltiplas indicações 

Data: 5 de novembro de 2014 

Horário: 14:40 - 15:40 

Sumário: Advento dos novos anticoagulantes orais. Limitação da hipocoagulação clássica. 

Rivaroxabano: caracteristicas PK/PD. Rivaroxabano na prevenção do Tromboembolismo 

Venoso, prevenção do AVC na fibrilhação auricular nao valvular e tratamento e prevenção 

secundária do Tromboembolismo Venoso. Aspetos de manuseamento prático de Xarelto. 

Formador: Margarida Seco 

 

2. Bortezomib – Tratamento do Mieloma Múltiplo 

Data: 12 de novembro de 2014 

Horário: 15:00 – 16:00 

Sumário: Mieloma Múltiplo – caraterização da doença e evolução do tratamento e impacto na 

sobrevivência dos doentes. Principais resultados do estudo VISTA que conduziu à aprovação 

em 1ª linha de doentes não elegíveis para Mieloma Múltiplo. Inspeção da qualidade da resposta 

na sobrevivência. Conceito de dose cumulativa e impacto na sobrevivência de doentes. 

Formador: Sara Leitão 

 

3. Curso “Da Prevenção ao Tratamento de Feridas” 

Data: 25 e 26 de novembro de 2014 

Horário: 8:30 – 12:30 e 14:00-17:30 (16 horas) 

Sumário: As normas de boa prática clínica relativas a úlceras de pressão e sua implementação. 

Atualização dos conhecimentos no âmbito da temática da prevenção e tratamento de feridas.  

Formadores: “Grupo de Prevenção e Tratamento de Feridas” do CHP e Enf.º Rui Silva 

(Formador externo) 

 

4. Sessão clínica – O tratamento farmacológico da Hipertensão Pulmonar 

Tromboembólica Crónica (Bayer) 

Data: 3 de dezembro de 2014 

Horário: 14:30 - 15:45 

Sumário: Apresentação de um novo fármaco para o tratamento da Hipertensão Pulmonar 

Tromboembólica Crónica (HPTEC). O Riociguat foi aprovado pela EMA a 27 de março de 

2014 e é o primeiro composto de uma nova classe de fármacos – os estimuladores da guanilato 

ciclase solúvel (sGC). 

Formador: Maria João Paixão 
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5. Panfletos informativos 

Elaboração de panfletos informativos de novos medicamentos dispensados na UFA. 

 Sofosbuvir (Anexo S)  

 Enzalutamida (Anexo T) 

 Biotina 5 mg e 10 mg (Anexos U) 
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ANEXOS 

Anexo A.   

 Organização do Estágio 
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Anexo B.     

Modelo de Prescrição de Medicamentos de Terapêutica Programada  
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Anexo C.  

Modelo de Prescrição de Medicamentos Hemoderivados  
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Anexo D.  

 Certificado de Autorização de Utilização de Lote 
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Anexo E.   

Impresso para a requisição de estupefacientes e psicotrópicos 
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Anexo F.   

Impresso para a prescrição e requisição de antídotos 
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Anexo G.  

Impresso para a prescrição e requisição de anti-infeciosos  

  



|  Centro Hospitalar do Porto 

|   Relatório de Estágio   Página | 42  

Anexo H.  

Impresso para a prescrição e requisição de material de penso 
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Anexo I.   

Zona dos Não Estéreis  
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Anexo J.   

Ordem de Preparação da Suspensão Oral de Hidroclorotiazida a 2% com Respetivo Rótulo 
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Anexo K.   

Folha de Registo de Movimentos de Matérias-Primas  
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Anexo L.  

Zona dos Estéreis  

 

 

  

Espaço Finalidade(s) Ilustração 

Sala de apoio 

(Zona negra) 

 Acesso às antecâmaras 

 Transferência, via 

adufa, do produto final 

já embalado para o 

setor da distribuição 

 

Antecâmaras 

(Zona cinzenta) 

 Higienização e 

fardamento do pessoal 

 Acesso à sala de 

preparação 

 

Sala de 

preparação 

(Zona branca) 

 Preparação de 

medicamentos em 

câmara de fluxo de ar 

laminar vertical 

 Pressão positiva 
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Anexo M.   

 Ordem de Preparação de uma Bolsa de Nutrição Parentérica 

 

 



|  Centro Hospitalar do Porto 

|   Relatório de Estágio   Página | 48  

Anexo N.  

Rótulo de uma Bolsa de Nutrição Parentérica  
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Anexo O.   

Zona dos Citotóxicos 

  

 

  

Espaço Finalidade(s) Ilustração 

Sala de apoio 

(Zona negra) 

 Armazenamento e 

separação dos citotóxicos e 

outros PF 

 Acesso às antecâmaras 

 Transferência, via adufa, do 

produto final já embalado 

para o setor da distribuição  
 

 

Antecâmaras 

(Zona 

cinzenta) 

 Higienização e fardamento 

do pessoal 

 Acesso à sala de 

preparação 

 

 

Sala de 

preparação 

(Zona 

branca) 

 Preparação de 

medicamentos em câmara 

de fluxo de ar laminar 

vertical da classe II-B, a 

pressão negativa 
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Anexo P.  

RM Manual de Citotóxicos  
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Anexo Q.  

Ordem de Preparação de Citotóxicos 
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Anexo R.   

Rótulo do Paclitaxel  
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Anexo S.   

Panfleto informativo acerca do Sofosbuvir 
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Anexo T.  

Panfleto informativo acerca da Enzalutamida 
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Anexo U.  

Panfleto informativo acerca da Biotina de 5 e 10 mg 
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