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RESUMO 

   

O presente relatório tem como objetivo demonstrar o meu trabalho durante o estágio 

curricular, para a conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Realizei o 

estágio na Farmácia Lopes, em Barroselas – Viana do Castelo, de 16 de Março a 16 de 

Julho, sob a orientação da Diretora Técnica Dra. Filipa Leitão. 

O estágio curricular é essencial para aplicação dos conhecimentos adquiridos durante 9 

semestres de formação teórica e para a aquisição de novos de natureza prática, 

oferecendo-nos, assim, uma formação que permite sermos futuros profissionais de saúde 

com competências técnicas e deontológicas. 

Na farmácia comunitária, no exercício da profissão de farmacêutico é muito 

importante ter em atenção a relação do farmacêutico-utente, bem como do funcionamento 

da farmácia. Desta forma, no decorrer do estágio participei na receção de encomendas, 

aquisição e armazenamento das mesmas, verificação do receituário, determinação de 

parâmetros bioquímicos, administração de injetáveis, dispensa de medicamentos e 

aconselhamento ao utente. 

Desenvolvi um trabalho na farmácia, proposto pela Diretora Técnica, para melhorar 

o serviço ao doente: Consulta Farmacêutica. A Consulta Farmacêutica tem por objetivo 

fazer o seguimento farmacoterapêutico dos utentes da Farmácia Lopes, de forma a detetar 

problemas relacionados com os medicamentos, evitar ou resolver resultados negativos 

associados à medicação, para assim melhorar a saúde e a qualidade de vida dos doentes. 

Desta forma, pretende-se promover juntos dos doentes o uso racional do medicamento e 

a educação para a saúde. Como futura farmacêutica, tenho como objetivo pessoal sentir 

que os doentes saem da farmácia esclarecidos e com a sua terapêutica adequada aos 

seus problemas de saúde. No atendimento ao balcão nem sempre é fácil detetar qual a 

terapêutica completa do doente falhando-nos, muitas vezes, medicamentos do seu plano 

farmacoterapêutico não podendo, assim, ter a completa certeza da necessidade, 

efetividade e seguridade do medicamento. Deste modo, a Consulta Farmacêutica é uma 

mais-valia para nós, farmacêuticos, termos a garantia da dispensa correta e segura e para 

que os utentes possam alcançar resultados concretos que melhorem a sua qualidade de 

vida. 

Para além disto, elaborei uns panfletos acerca dos cuidados a ter com o sol e com 

os sinais que aparecem na pele. Isto porque, hoje em dia, o número de casos de cancro 

de pele é cada vez maior e é essencial que as pessoas se previnam e saibam autoavaliar-

se.  
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PARTE I 

INTRODUÇÃO 
A realização do estágio curricular em Farmácia comunitária permite o primeiro 

contato com o utente e com o envolvente farmacêutico após 9 semestres de formação 

teórica, sendo, uma etapa muito importante para a nossa formação. Os conhecimentos 

teóricos adquiridos tornam-se indispensáveis para o bom desempenho da atividade 

farmacêutica e há, assim, a consolidação dos mesmos durante o estágio, obtendo-se, 

ainda, novas competências essencialmente práticas e deontológicas. Para além disto, 

alcançamos a capacidade de trabalhar em equipa e começamos a ganhar a confiança nos 

nossos atos ao prestar um serviço de saúde. 

Neste relatório descrevo as atividades realizadas diariamente na Farmácia Lopes, 

tal como os conhecimentos adquiridos acerca do papel do farmacêutico em farmácia 

comunitária, a organização e gestão da mesma. 

O meu horário era das 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00, de Segunda a Sexta-

feira.  

 

1. FARMÁCIA LOPES – ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL 

1.1. Localização e espaço físico exterior 

A Farmácia Lopes situa-se no Largo da Feira, nº 430, na freguesia de Barroselas, 

pertencente ao concelho e distrito de Viana do Castelo. Está bem localizada, uma vez que 

se encontra perto do Centro de Saúde de Barroselas, bem como de outras clínicas 

médicas. Para além disso, é uma freguesia com uma ampla área residencial e com vários 

estabelecimentos comerciais. 

As instalações obedecem às Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), estando a 

fachada da farmácia devidamente identificada com uma cruz verde, com informação 

rotativa da data, hora e temperatura ambiente. O horário de funcionamento está afixado à 

entrada, tal como uma placa com o nome da farmácia e do diretor técnico, sendo 

elaboradas constantemente montras profissionais que oferecem informação aos utentes. 

A entrada da farmácia garante a “acessibilidade à farmácia de todos os potenciais utentes, 

incluindo crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência” 1 (ANEXO I).  

 

1.2. Espaço Interior 

A Farmácia Lopes foi recentemente remodelada, sendo que quando iniciei o meu 

estágio as obras ainda estavam a terminar. O Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de Agosto, 

refere que as instalações das farmácias devem garantir a segurança, conservação e 

preparação de medicamentos, bem como a acessibilidade, comodidade e privacidade do 
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utente e do pessoal de trabalho, tendo, então, que dispor de uma sala de atendimento ao 

público, de armazém, de laboratório e instalações sanitárias2. Desta forma, e respeitando 

as BPF, a Farmácia Lopes tem uma sala de atendimento com ambiente calmo, iluminado 

e ventilado, com um sofá, para os utentes/acompanhantes usarem enquanto esperam, e 5 

balcões de atendimento, estando estes separados fisicamente para, assim, permitir a 

privacidade do doente. Nesta divisão, existem vários expositores com diversos produtos: 

de cosmética e dermocosmética; de puericultura; de uso veterinário; produtos sazonais, 

bem como, medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) (ANEXO II). 

De forma a permitir a maior confidencialidade e privacidade ao doente, a farmácia 

dispõe de 4 gabinetes de atendimento: um é utilizado especificamente para a realização 

de testes bioquímicos e fisiológicos, outro para a administração de injetáveis e realização 

de primeiros socorros, e os outros 2 tanto são utilizados para consultas de podologia, 

nutrição e psicologia, bem como para o aconselhamento farmacêutico (ANEXO II).  

O armazenamento dos medicamentos dá-se em duas zonas distintas da farmácia, 

garantindo sempre as condições de conservação dos mesmos. A principal é a zona de 

backoffice onde estão todos os medicamentos, tanto de medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) como MNSRM, em pequeno volume, mas de forma a permitir um acesso 

fácil e rápido, estando organizados em gavetas por ordem alfabética e dose. O segundo 

armazém destina-se, essencialmente, a excedentes de MSRM, MNSRM, de produtos de 

cosmética e higiene corporal, de uso veterinário e de dispositivos médicos de maior volume 

(ANEXO II). 

O laboratório destina-se essencialmente à reconstituição de preparações 

extemporâneas, uma vez que não há preparação de manipulados. 

 

1.3. Recursos humanos, perfil dos utentes e caraterização das relações 

interpessoais 

Os recursos humanos da Farmácia Lopes cumprem os requisitos da legislação em 

vigor, apresentando uma equipa muito experiente, de grande profissionalismo e com 

espírito de entreajuda, constituída pela Diretora Técnica (Dra. Filipa Leitão), por uma 

Farmacêutica Adjunta (Dra. Sara Araújo), uma Farmacêutica (Dra. Ana Sofia Viana), três 

Técnicos de Diagnóstico e terapêutica (Sra. Maria José Passeira, Sr. Rui Crasto e Sr. Joel 

Monteiro) e uma Auxiliar de Limpeza (Sra. Lurdes Costa) 2. 

Diariamente a Farmácia Lopes recebe uma grande diversidade de utentes, de 

vários níveis culturais e socioeconómicos. Mesmo assim, durante o estágio verifiquei que 

a maioria dos utentes são idosos e, muitas vezes, polimedicados. Para além disso, há uma 

grande parte de utentes que são habituais por residirem na área, o que permite que haja 

uma relação de confiança mútua e um aconselhamento/acompanhamento personalizado. 
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O bom relacionamento existente entre todos os profissionais da farmácia é 

fundamental para o bom funcionamento da mesma e contribui para a qualidade dos 

serviços prestados. 

Em relação aos outros profissionais de saúde, é necessária uma relação de 

confiança e cooperação para o bem-estar e saúde do utente. Durante o meu estágio foi 

necessário, em algumas situações, entrar em contacto com o centro de saúde da 

localidade, de onde provem grande parte do receituário, dando-se sempre com um espírito 

de entreajuda para assegurar o bem do utente.  

Nas relações com os utentes é fundamental que se estabeleça uma relação de 

empatia e confiança, e que tenhamos sempre em conta o profissionalismo e a ética. Como 

farmacêuticos temos que ter sempre em conta a comunicação e imagem, o que durante o 

estágio tive a oportunidade de pôr em prática, tendo sempre o cuidado com a minha 

apresentação e postura corporal, com o diálogo com o utente em privado, com o 

demonstrar interesse pelos seus problemas, transmitir segurança nas informações 

prestadas e de garantir que a informação transmitida é assimilada pelo utente. Tive o 

cuidado de prestar a informação necessária ao utente, de uma forma simples, clara e 

compreensível, tanto a nível oral como escrito, e, uma vez que contactei com pessoas 

muito diferentes, tive que adaptar o meu comportamento a cada uma delas. 

 

1.4. Horário de funcionamento 

A Farmácia Lopes encontra-se aberta nos dias úteis das 9 às 20h30min, ao Sábado 

das 9 às 19h30min e ao Domingo de 9 às 12h30. À Quarta-Feira abre às 8h, uma vez que 

é o dia da feira semanal que se realiza no largo onde a farmácia se encontra localizada. A 

pausa para almoço é das 13h às 14h (ANEXO III).  

 

1.5. Sistema Informático 

O sistema informático (SI) é de extrema importância para o funcionamento de uma 

farmácia. Assim, a Farmácia Lopes possui 6 terminais informáticos equipados com o 

sistema SIFARMA 2000®, cuja responsabilidade é da Associação Nacional das Farmácias 

(ANF), e cuja instalação e manutenção são feitas pela Glintt, permitindo otimizar e facilitar 

tarefas relacionadas com administração, gestão financeira, processamento de 

encomendas e todo o acompanhamento de vendas. Desta forma, o SIFARMA 2000® 

permite acompanhar o percurso do medicamento, desde a sua entrada à saída, permitindo 

efetuar a venda ao utente, fazer o acompanhamento do utente e a gestão da sua 

terapêutica, a gestão de stocks e prazos de validade, bem como, efetuar encomendas, 

devoluções, processamento do receituário, entre muitas outras tarefas. 
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Devido à elevada importância do SI, durante o estágio foi dada grande relevância 

ao aprender a trabalhar e a aproveitar todas as funcionalidades do mesmo. 

 

2. BIBLIOTECA E FONTES DE INFORMAÇÃO 

A biblioteca da Farmácia Lopes encontra-se no escritório da Diretora Técnica, e, de 

acordo com o manual das BPF, dispõe de fontes de informação atualizadas e organizadas 

sobre o medicamento para resolver eventuais questões que surjam no dia-a-dia do 

exercício da profissão farmacêutica. Desta forma, a farmácia tem na biblioteca algumas 

fontes, tais como: Farmacopeia Portuguesa IX, Prontuário Terapêutico 2014, Índice 

Nacional Terapêutico 2015 e o Formulário Galénico Português (FGP). Para além destas, 

tem outras publicações referentes a dermatologia, microbiologia, doenças infeciosas, 

análises clínicas, veterinária e diversas revistas, como a da Ordem dos Farmacêuticos. O 

acesso à internet também me permitiu resolver algumas situações, fazendo-o sempre com 

o cuidado de aceder a fontes de informação fidedignas, sendo, desta forma, uma 

ferramenta importante já que permite aceder rapidamente a informação atualizada. 

 

3. GESTÃO DA FARMÁCIA – SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO 

3.1. Gestão de stocks  

A gestão de stocks é um aspeto fundamental para uma farmácia, tanto a nível 

financeiro como para a satisfação do utente. São diversos os fatores a ter em conta ao se 

definir o stock de um determinado produto, tendo que estar adaptado aos níveis diários 

médios de consumo, evitando que haja a acumulação de stock muito elevado desse 

produto, mas também a rutura do mesmo. Para além disso, as condições e as margens de 

lucro do produto são fatores muito importantes a ter em conta. 

O SIFARMA 2000® facilita bastante a definição do stock, uma vez que permite 

consultar facilmente o histórico de vendas de cada produto e, assim, termos uma noção 

real do número de vendas do produto e podermos definir a quantidade máxima e mínima. 

Quando se atinge a quantidade mínima o SI gera, então, diariamente a encomenda para 

os fornecedores pré-estabelecidos. 

 

3.2. Aquisição e fornecedores  

A aquisição de produtos pela farmácia é feita através da compra a distribuidores 

grossitas, da compra direta a laboratórios ou representantes de marcas. É essencial ter em 

atenção alguns fatores na escolha dos fornecedores: tempo de entrega da encomenda, 

aviamento das quantidades corretas, número de entregas diárias, capacidade de stocks, 

flexibilidade e capacidade de aceitar alterações, cumprimento dos horários de entrega, 

condições financeiras, entre muitos outros fatores. 
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A Farmácia Lopes trabalha, essencialmente, com dois distribuidores grossitas 

(OCP Portugal e Cooprofar), sendo efetuadas duas encomendas diárias, por comunicação 

através do SI. Quando algum medicamento não está disponível nestes distribuidores opta 

pela Alliance Healthcare. Por vezes, durante o atendimento verificamos que não temos 

determinado medicamento e que não foi encomendado na encomenda diária, aí fazemos 

encomenda aos nossos distribuidores pelo telefone ou pela área de cliente disponível 

online, garantindo o medicamento ao utente.  

A compra direta a laboratórios ou marcas dá-se normalmente pelo intermédio de 

delegados que se deslocam periodicamente à farmácia e nos transmitem, muitas vezes, 

formação acerca de novos produtos e nos atribuem boas condições de aquisição 

(descontos e bonificações). O tempo de entrega destas encomendas é mais alargado. 

Todos os produtos existentes na farmácia têm uma ficha de produto registada 

informaticamente, com informações acerca do mesmo, para que se possa fazer um correto 

controlo de stocks e das aquisições. Na Farmácia Lopes há um colaborador responsável 

que analisa a proposta de encomenda e faz as retificações necessárias para ser aprovada 

e enviada para o fornecedor pretendido. 

  

3.3. Receção e verificação de encomendas 

As encomendas são entregues na farmácia em contentores devidamente 

identificados, com o nome da farmácia e o código da encomenda (ANEXO IV – figura 1). A 

acompanhar vem a respetiva fatura (original e duplicado) ou, em certos casos, uma guia 

de transporte em que a fatura é enviada à farmácia posteriormente (ANEXO IV – figuras 2 

e 3). Estes documentos são numerados e possuem a identificação do fornecedor e da 

farmácia, a identificação dos produtos pelo código nacional português (CNP), acrescido do 

nome comercial ou denominação comum internacional (DCI) e apresentação (forma 

farmacêutica, dosagem e número de unidades), o preço de venda à farmácia, o preço de 

venda ao público (PVP), se aplicável, o valor de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

de cada produto, as bonificações e/ou descontos atribuídos pelo fornecedor e, por fim, o 

valor total da compra e o respetivo IVA.  

Após a chegada da encomenda, há a receção da mesma, com recurso ao SI, no 

qual são inseridos todos os produtos que chegaram, ao mesmo tempo que se verifica o 

prazo de validade (PV), para um controlo eficaz deste parâmetro em todo o stock, e se 

verifica se a quantidade e o preço correspondem ao que consta na fatura. 

Quando se deteta alguma inconformidade (produto em falta e faturado, embalagem 

danificada, entre outras) contatamos o fornecedor para efetuar uma reclamação e resolver 

a situação. Depois de ser dada a entrada de todos os produtos, passam-se as faltas e 

confirma-se a entrega da encomenda no SI, enviando a informação dos produtos em falta 
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para o INFARMED. No caso das benzodiazepinas ou psicotrópicos é introduzido o número 

da respetiva guia de requisição em duplicado. 

O duplicado da fatura é arquivado e o original é colocado na pasta respetiva para 

posterior pagamento e envio para a contabilidade. No início do mês seguinte, o fornecedor 

envia um resumo das faturas do mês anterior e, em certos casos de notas de crédito 

atribuídas por falhas ocorridas nas encomendas do mês, e, desta forma, o valor total a 

pagar. No caso das encomendas diretas aos laboratórios ou marcas, o pagamento é 

efetuado pouco tempo após a receção da mesma, para assim obtermos melhores 

condições de compra. 

Outro aspeto a ter em conta na receção de encomendas é o preço dos MNSRM e 

outros produtos de venda livre, uma vez que, nestes casos, é a farmácia que estipula o 

preço e os produtos têm que ser etiquetados. 

A receção de encomendas foi uma das etapas pela qual iniciei o meu estágio 

curricular na Farmácia Lopes, o que me permitiu conhecer melhor os medicamentos e 

outros produtos disponíveis na farmácia, bem como ambientar-me ao SI. Assim, tive a 

oportunidade de me familiarizar com os nomes comercias e respetiva DCI e forma 

farmacêutica. 

 

3.4. Aprovisionamento 

Todos os produtos são armazenados em condições de humidade, temperatura e 

luminosidade adequadas, de modo a garantir a sua qualidade, para além disso, é muito 

importante uma boa organização para que aquando o atendimento ao utente os produtos 

estejam em fácil acesso e permita um atendimento rápido e eficaz.  

Assim, os produtos termolábeis são armazenados o mais rapidamente possível no 

frigorífico para não sofrerem alterações. Os psicotrópicos e estupefacientes são 

armazenados num armário específico fechado às chaves, restringindo, desta forma, o 

acesso a estes medicamentos. Os medicamentos são armazenados em gavetas 

deslizantes, devidamente identificados, organizados por ordem alfabética, da menor para 

a maior dosagem, do menor para o maior número de unidades e respeitando a máxima 

First expires, First out. As ampolas e xaropes são armazenados numa zona distinta de 

gavetas, para haver maior cuidado, devido ao risco de quebra, e devido ao espaço que 

ocupam. 

 Relativamente aos medicamentos e produtos de veterinária, estes são 

aprovisionados na zona de atendimento, bem como os produtos de dermofarmácia e 

cosmética, puericultura e certos MNSRM, sendo que os de uso veterinário encontram-se 

separados dos restantes, numa zona só dedica ao Espaço Animal. 
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O armazenamento de produtos foi também uma das etapas a que me dediquei 

bastante, principalmente no início do meu estágio, que, tal como a receção, ajudou a 

familiarizar-me com os produtos existentes na farmácia e se revelou muito útil quando 

iniciei o atendimento ao balcão, já que já sabia onde estavam os medicamentos/produtos 

na farmácia.  

 

3.5. Controlo dos prazos de validade  

O controlo dos PV é efetuado mensalmente, em que são emitidas listas pelo SI com 

os produtos que apresentam um PV que expira dentro de um determinado número de 

meses, para, assim, garantir a segurança e a eficácia dos mesmos e evitando prejuízos 

para a farmácia. O limite de meses (prazo para devolução) varia consoante a natureza do 

produto e a entidade a quem é feita a devolução. Tal como já referido, para além deste 

controlo, diariamente também é controlado aquando a receção de encomendas e o 

respetivo aprovisionamento. 

Depois de emitidas as listas com os produtos, estes são localizados e são 

confrontados um a um com a validade do SI. Se os produtos tiverem efetivamente um PV 

curto emite-se uma nota de devolução que é enviada com os mesmos aos distribuidores 

ou laboratórios. A devolução resulta posteriormente na emissão de uma nota de crédito, 

no envio do mesmo produto com maior PV ou então na devolução dos produtos não 

aceites, tendo que ser regularizada no SIFARMA 2000®.  

 

3.6. Devoluções 

São vários os motivos para a devolução de um produto, para além do PV referido 

anteriormente, um produto pode ser devolvido por vir com embalagem danificada ou 

incompleta, troca de produto, produtos retirados do mercados, entre outros. Para se efetuar 

uma devolução tem de se criar no SI uma nota de devolução que é impressa em triplicado, 

em que duas acompanham o produto e a terceira fica arquivada na farmácia. Neste 

documento tem de constar os produtos a serem devolvidos, a quantidade, o motivo, o 

fornecedor e a identificação de cada produto. Assim, o fornecedor avalia a situação, 

aceitando ou não a devolução. Em caso de não ser aceite, o produto volta à farmácia 

juntamente com a justificação. Em caso de ser aceite, tal como nos PV, há a emissão de 

nota de crédito ou a troca por um produto igual. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de emitir algumas notas de devolução bem 

como de as regularizar no SIFARMA 2000®. 
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3.7. Fecho do dia 

Diariamente, após o encerramento da farmácia há um determinado número de 

tarefas a realizar, tal como a soma dos pagamentos realizados por multibanco e o 

encerramento dos mesmos, a recolha e contagem do dinheiro das caixas. Para terminar, 

fazem-se as seguranças que registam os dados referentes ao dia que terminou numa 

unidade de estado sólido. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA FARMÁCIA LOPES 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica  
Os MSRM são os medicamentos que “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 daquele a que se destinam; contenham substâncias, ou preparações à base 

dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar ou 

destinem-se a ser administrados por via parentérica” 3,4.  

Desta forma, os MSRM são todos os que só podem ser dispensados mediante a 

apresentação de uma prescrição médica. Podem ser prescritos em receita médica não 

renovável e renovável, receita médica especial e receita médica restrita. 

Ao longo do meu estágio, pude verificar que estes medicamentos são os que 

representam o maior número de vendas, e que para eu proceder à sua cedência tinha que 

analisar e validar a receita médica e depois dar toda a informação necessária ao utente 

para que haja uma utilização correta dos mesmos. 

 

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são aqueles que não preencham qualquer uma das condições referidas 

para os MSRM. No entanto, estes medicamentos têm que ter indicações terapêuticas na 

lista de situações passíveis de automedicação4. Este tipo de medicamentos não são 

comparticipados pelo estado, a não ser que sejam reconhecidas razões de saúde pública 

que assim o justifique5. 

Como qualquer medicamento, os MNSRM obedecem aos critérios de qualidade, 

segurança e eficácia. Normalmente são aconselhados pelo farmacêutico, prescritos pelo 

médico ou solicitados pelo doente. Sendo medicamentos de venda livre, aqui, nós 

farmacêuticos, temos um papel muito importante, tentando promover junto do doente o uso 

racional do medicamento e permitindo-nos muitas vezes, um aconselhamento para o 

tratamento de situações menores. 
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Ao longo de meu estágio, verifiquei que os MNSRM são cada vez mais solicitados 

pelos utentes e pude, desta forma, intervir para um uso racional e, também, muitas vezes 

aconselhar certo medicamento em determinadas situações como referi anteriormente. 

 

4.3. Produtos cosméticos e dermofarmácia 

Produto cosmético é “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em 

contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo 

em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, 

protege-los, mantê-los em bom estado ou de corrigir os odores corporais”6. 

O Decreto-Lei n.º 189/2008 de 24 de Setembro regulamenta os produtos 

cosméticos e de higiene corporal, de modo a garantir os direitos dos consumidores e a 

proteção da saúde pública. Desta forma, estipula também as substâncias que não podem 

entrar na composição dos produtos cosméticos ou então que estão sujeitas a determinadas 

restrições e condições7. O fabrico, controlo, segurança e cumprimento desta legislação é 

da inteira responsabilidade da pessoa responsável. O INFARMED é a entidade que tem 

como missão regular e supervisionar o mercado dos produtos cosméticos, garantindo, 

assim, o acesso a produtos cosméticos de qualidade e seguros6. 

De dia para dia nota-se uma maior preocupação da sociedade com a imagem, isto 

faz com que este tipo de produtos se tornem cada vez mais importantes a nível de vendas, 

tendo, assim, que nós, farmacêuticos, estar preparados para dar o melhor aconselhamento 

possível. 

A Farmácia Lopes tem várias marcas comerciais ao dispor dos utentes, para as 

mais variadas situações, sejam elas afeções da pele (atopia, acne, despigmentação, 

eritema da fralda nos bebés,…), problemas capilares (caspa, alopecia, seborreia,…), 

produtos antienvelhecimento, proteção solar, higiene corporal, produtos direcionados à 

podologia, cuidados do bebé, entre outros. Estes produtos encontram-se dispostos em 

expositores na área de atendimento, estando a sua disposição sujeita a várias estratégias 

de marketing. Para além disto, a rotatividade destes é influenciada por vários fatores, 

nomeadamente campanhas publicitárias, variação sazonal, produtos novos que exigem 

maior destaque, entre outros (ANEXO V). 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de aprofundar o meu conhecimento 

acerca dos variados produtos disponíveis na farmácia, nomeadamente participando em 

formações que se realizavam na farmácia, para além de toda a ajuda e informação 

disponibilizada pelos membros da equipa. Assim, no atendimento ao balcão já tinha uma 

grande noção do aconselhamento a dar ao utente e, sempre que necessário, tinha o apoio 

de um membro da Farmácia Lopes. 
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4.4. Medicamentos de uso veterinário 

 O medicamento de uso veterinário é “toda a substância, ou associação de 

substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no 

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

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas”8. 

A localização rural da Farmácia Lopes faz com que os medicamentos e produtos 

de uso veterinário representem um volume de vendas significativo, para além disto, hoje 

em dia, há uma maior preocupação por parte das pessoas pela saúde e bem-estar dos 

animais. Assim, é fundamental que o farmacêutico tenha conhecimentos atualizados para 

que a utilização destes produtos ocorra da forma correta e racional. É também importante 

sensibilizar os utentes para a necessidade de vacinar e desparasitar interna e 

externamente os animais, bem como adquirir hábitos de higiene e respeitar os intervalos 

de segurança necessários para o consumo seguro de produtos alimentares provenientes 

de animais tratados com medicamentos de uso veterinário. 

Na Farmácia Lopes a procura destes medicamentos recai sobretudo para animais 

de companhia e de exploração. Nos animais de companhia os utentes procuram 

frequentemente antiparasitários e anticoncecionais, quanto aos de exploração é 

essencialmente vacinas, antibióticos e antiparasitários. A farmácia está associada ao 

serviço Espaço Animal e sempre que surgem dúvidas a equipa entra em contato com um 

dos veterinários de apoio e, assim, garante um aconselhamento correto ao utente de como 

tratar o seu animal. Estes encontram-se expostos na zona de atendimento, separados dos 

de uso humano, tal como referido anteriormente (ANEXO VI). 

Ao longo do meu estágio aprendi bastante acerca dos medicamentos de uso 

veterinário, uma vez que todos os membros da equipa da Farmácia Lopes me 

esclareceram todas as dúvidas e me apresentarem determinados medicamentos/produtos 

que desconhecia. Para além disso, também tive a oportunidade de participar em duas 

formações dadas a toda a equipa a cargo da Global Vet. 

 

4.5. Medicamentos homeopáticos 

 Um medicamento homeopático é definido como um medicamento “obtido a partir 

de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia, ou na sua falta, em farmacopeia 

utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode ter vários princípios”9. 
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Uma vez que ainda são pouco procurados, na Farmácia Lopes existem poucos 

medicamentos homeopáticos, existindo apenas aqueles que são mais frequentemente 

pedidos pelos utentes, ou então encomendados mediante solicitação. 

 

4.6. Produtos dietéticos 

 Os produtos dietéticos são géneros alimentícios destinados a uma alimentação 

especial. Distinguem-se dos de consumo corrente graças à sua composição ou aos 

processos de fabrico. Devem satisfazer as necessidades nutricionais de pessoas com 

perturbações do sistema digestivo ou de metabolismo, de pessoas que se encontram numa 

condição fisiológica especial e lactentes ou de crianças de tenra idade em bom estado de 

saúde10.  

 O farmacêutico tem de se destacar pelos seus conhecimentos técnico-científicos 

atualizados e por uma formação constante nesta área, para assim proporcionar um bom 

aconselhamento às pessoas que procuram estes produtos. No decorrer do estágio 

verifiquei que há alguma procura destes produtos e que, tal como já referi, devo então, 

como futura farmacêutica tentar saber sempre o máximo possível acerca destes. Mais uma 

vez adquiri o conhecimento relativo aos produtos dietéticos com a equipa da Farmácia 

Lopes para, assim, poder aconselhar quando me era solicitado.  

  

4.7. Produtos fitofarmacêuticos 

  A fitoterapia refere-se ao tratamento à base de plantas. Estas plantas têm 

propriedades medicinais que podem diagnosticar, tratar ou prevenir algumas doenças, 

proporcionando melhoria da qualidade de vida do utente11. Para além disto, é muito 

importante que o farmacêutico transmita ao utente que estes produtos não estão isentos 

de efeitos adversos, promovendo um uso racional dos mesmos.  

 A utilização destes produtos tem aumentado de dia para dia, muitas vezes pela 

ideia de que as pessoas têm que por serem produtos naturais não acarretam riscos. Mais 

uma vez, aqui nós, farmacêuticos, temos que ter um papel ativo para promover a saúde e 

o bem-estar do utente. 

 A Farmácia Lopes tem diversos produtos fitofarmacêuticos e, desta forma, ao longo 

do meu estágio tive a oportunidade de os conhecer melhor. Para além de que tive uma 

formação da Arkocapsulas, em que fiquei a conhecer os produtos ao pormenor, e me 

apercebi de que existem alternativas com estes produtos para diversas patologias, como 

para infeções urinárias, problemas de peso, de articulações, de pele, de memória, trânsito 

intestinal, insuficiência venosa e muitos outros. 
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4.8. Dispositivos médicos 

Um dispositivos médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado 

pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos 

e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal 

efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, 

destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, 

tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, 

substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; controlo da 

conceção”12. 

Desta forma, os dispositivos médicos são instrumentos de saúde que abrangem um 

enorme conjunto de produtos, sendo destinados a serem utilizados para fins comuns aos 

dos medicamentos, isto é: a prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana13. Estes 

são classificados em quatro classes distintas (I, IIa, IIb e III), sendo esta classificação feita 

tendo em conta os potenciais riscos decorrentes da conceção técnica e do fabrico, em que 

a classificação I corresponde aos de menor risco e a III aos de maior risco12. 

Na Farmácia Lopes existe uma grande variedade destes produtos, sendo de grande 

importância o conhecimento dos mesmos para explicar corretamente o seu uso e finalidade 

ao utente. Alguns estão expostos na zona de atendimento (ANEXO VII). No decorrer do 

meu estágio fiquei a conhecer vários produtos e cheguei a participar numa formação acerca 

de meias de compressão com a entidade Medi. 

 

4.9. Artigos de puericultura 

 Na Farmácia Lopes os artigos de puericultura estão expostos na zona de 

atendimento e, desta forma, muitas mães solicitam-nos estes produtos para tratar o seu 

bebé (ANEXO VIII). Estes incluem os produtos de higiene, alimentação e conforto do bebé, 

para além dos produtos para a grávida e a fase pós-parto.  

 Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de participar numa formação da 

Mustela, alargando os meus conhecimentos acerca destes produtos e, com o que aprendi, 

consegui adaptar a informação às outras marcas também disponíveis na farmácia. Assim, 

sempre que necessário tirei dúvidas com a equipa para poder proporcionar um 

aconselhamento assertivo ao utente.   
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5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa de medicamentos é uma função essencial da atividade farmacêutica, é 

o ato profissional em que os farmacêuticos cedem os medicamentos, após avaliação, aos 

doentes mediante prescrição médica, automedicação ou indicação farmacêutica, dando 

toda a informação indispensável de forma a promover o uso correto dos mesmos. É 

fundamental a avaliação da medicação dispensada para, assim, identificar e resolver 

problemas relacionados com os medicamentos (PRM) 1.  

 

5.1. Prescrição médica e sua validação 

 Aquando da receção de uma receita, o farmacêutico é responsável por avaliar se a 

mesma obedece a todos os requisitos, ou seja, identificar o doente, o médico e a entidade 

responsável, bem como verificar a autenticidade da prescrição e a data de validade da 

prescrição. É essencial que verifique o medicamento, a forma farmacêutica, posologia, 

apresentação, modo de administração e duração do tratamento1. 

 A portaria n.º 137-A/2012, de 11 de Maio estabelece que as receitas médicas se 

aplicam a todas os MSRM, incluindo os manipulados, estupefacientes e psicotrópicos, 

independentemente do local de prescrição. Esta portaria aplica-se ainda às prescrições de 

outros produtos comparticipados pelo Estado, como produtos para o controlo da diabetes 

mellitus e produtos dietéticos. 

 Atualmente, a maioria das receitas são eletrónicas, o que veio facilitar bastante a 

comunicação entre os profissionais de saúde e diminuir o erro durante a prescrição e 

dispensa. Apesar disto, as receitas manuais ainda são permitidas em situações 

excecionais: a) Falência informática; b) Inadaptação do prescritor; c) Prescrição no 

domicílio; d) Até 40 receitas/mês. Quando isto acontece o médico tem que assinalar a 

exceção em causa. 

 A prescrição de um medicamento inclui a DCI da substância ativa, a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. Assim, o utente pode optar por 

qualquer medicamento com as mesmas características. No entanto, em situações em que 

o medicamento de marca não apresente similares, a prescrição pode ser feita pelo nome 

comercial do medicamento ou do titular de autorização de introdução no mercado. Isto 

também se aplica quando o prescritor insere na receita a justificação técnica quanto à 

insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito. São admissíveis as exceções 

técnicas seguintes: a) medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; b) suspeita 

de intolerância ou reação adversa; c) medicamento destinado a assegurar a continuidade 

de um tratamento com duração superior a 28 dias14. No último caso, o utente pode optar 

por um medicamento mais barato do que o prescrito. 
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 Em cada receita médica só podem estar prescritos até 4 medicamentos distintos, 

não podendo o número total de embalagens ultrapassar o limite de duas por medicamento, 

nem de 4 no total. No caso de se tratar medicamentos embalados sob a forma unitária 

podem ser prescritos até 4 embalagens do mesmo medicamento.  

 Aquando a receção de uma receita médica é necessário ter em conta vários aspetos 

para a validar. Desta forma, numa prescrição eletrónica devem constar os seguintes 

elementos: 

 Número da receita;  

 Local de prescrição;  

 Identificação do médico prescritor;  

 Nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema;  

 Entidade financeira responsável;  

 Se aplicável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos; 

 Denominação comum internacional da substância ativa;  

 Dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens;  

 Se aplicável, DCI;  

 Se aplicável, identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos;  

 Data de prescrição;  

 Assinatura do prescritor14. 

 

As receitas eletrónicas são válidas por 30 dias ou podem ser renováveis, contendo 

três vias, com um prazo de validade de seis meses. 

As receitas manuais têm que obedecer aos mesmos critérios que as eletrónicas, 

mas, para além disto, têm que conter vinhetas identificativas do local de prescrição e do 

prescritor, a identificação da especialidade médica e o contacto telefónico. Diferem das 

eletrónicas na validade, uma vez que estas não são renováveis, ou seja, só é emitida 1 via 

com validade de 30 dias. 

As prescrições de medicamentos que incluam estupefacientes ou psicotrópicos só 

podem conter esse mesmo medicamento, não podem constar outros medicamentos na 

mesma receita. Isto também se aplica em produtos do protocolo da diabetes, 

medicamentos manipulados e produtos dietéticos. 

 Quando iniciei o meu estágio na Farmácia Lopes a farmácia já tinha aderido à nova 

receita eletrónica, em que se pode aceder à receita através do cartão de cidadão. O 

objetivo desta é a desmaterialização, ou seja, em que há o envio da prescrição por meios 

eletrónicos à farmácia. Neste momento, ainda há a emissão em papel e a emissão por 
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meios eletrónicos. Esta facilita bastante o atendimento, uma vez que coloca 

automaticamente o organismo a que pertence o utente, atribuindo assim o desconto 

correto, e dá para ter a certeza no momento da validação da receita15.  

No final do atendimento é impresso no verso da receita toda a informação relativa 

à venda: a identificação da farmácia, o organismo, a identificação dos medicamentos, tal 

como o preço individual dos mesmos (PVP, valor comparticipado e valor que o utente paga) 

e o total da receita, a data da dispensa, a declaração “…foram dispensadas as nn,nn 

embalagens de medicamentos constantes na receita e prestados os conselhos sobre a sua 

utilização” e a declaração referente ao exercício ou não do direito de opção pelo 

medicamento mais barato. No final, o utente assina a receita e depois é carimbada, 

assinada e datada pelo farmacêutico. 

 

5.1.1. Interpretação e avaliação farmacêutica da prescrição médica  

 A prescrição médica tem que ser avaliada farmacoterapeuticamente pelo 

farmacêutico durante o atendimento. O farmacêutico quando receciona uma receita tem de 

averiguar a necessidade do medicamento, a adequação ao doente (contraindicações, 

interações, alergias, intolerâncias,..), a adequação da posologia (dose, frequência e 

duração do tratamento), as condições do doente para administrar o medicamento e, caso 

necessário, contatar o médico prescritor para resolver algum PRM detetado. Para a 

interpretação muitas vezes colocam-se questões ao utente e consultam-se algumas fontes 

de informação sobre os medicamentos disponíveis na farmácia promovendo, assim, o uso 

correto, seguro e eficaz do medicamento. Desta forma, é essencial uma boa comunicação 

com o utente, mas também reforçar a informação e os conselhos por escrito. É essencial 

que se tenha a certeza que o utente não tem dúvidas sobre a utilização do medicamento. 

  Assim, é fundamental que o utente saia da farmácia informado e sem dúvidas 

quanto às precauções de utilização, como tomar, posologia e alertado sobre possíveis 

reações adversas mais frequente e contraindicações. Ao longo do meu estágio, esforcei-

me sempre ao máximo para garantir que prestava toda a informação necessária ao utente, 

de forma a não pôr em causa a utilização segura e eficaz do medicamento. É fundamental 

que o utente nos perceba, e, para isso, tentei sempre explicar-me e perguntar no final se 

realmente tinha entendido, pedindo muitas vezes para me dizerem a mensagem que 

tinham interpretado da minha comunicação.  

 

5.1.2. Processamento das receitas 

  O processamento das receitas corresponde à venda dos medicamentos que 

constam na receita. Para isso, começa-se por selecionar no SI o separador que 

corresponde à venda com comparticipação. Agora, uma vez que já temos acesso à receita 
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eletrónica com o cartão de cidadão, se o utente tiver o mesmo consigo optamos por 

consultar a receita por este, em que depois nos é pedido o código de acesso, que está na 

receita em papel que o utente traz consigo, nomeadamente na guia do utente (ANEXO IX). 

De seguida os medicamentos aparecem todos no ecrã com o respetivo plano associado, 

tendo apenas que em cada opção selecionar o medicamento similar que o utente vai levar, 

caso já possua medicamentos similares ao de marca. Se o utente não tiver consigo o cartão 

de cidadão temos acesso à receita passando o código de barras com o número da receita 

e o código de acesso, ambos por leitura ótica, e temos igualmente acesso. 

 Ainda há casos em que temos que optar por fazer a receita eletrónica manual, como 

quando o SI não está a funcionar muito bem, quando se tratam de planos que ainda não 

estão a funcionar, como por exemplo no caso dos emigrantes, em que o SI ainda não 

assume o plano e não atribui a comparticipação devida, ou quando se tratam mesmo de 

receitas manuais. Nestes casos, inserem-se os MSRM por leitura ótica e, quando presente, 

a exceção técnica aplicável. Por fim, seleciona-se o plano de comparticipação. 

Ao finalizar a venda imprime-se no verso da receita as informações da mesma, o 

utente assina e imprime-se a fatura, que é carimbada e assinada pelo farmacêutico. A 

receita é também assinada, carimbada, datada no verso pelo farmacêutico e guardada, 

para no final do mês ser enviada juntamente com todas as outras receitas para o Centro 

de Conferência de Faturas. 

 

5.2. Medicamentos genéricos 

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

genérico é um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substância ativa, a mesma forma farmacêutica e que tenha demonstrado bioequivalência 

com o medicamento de referência em estudos de biodisponibilidade3. Ou seja, que 

apresenta a mesma substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e com a mesma 

indicação terapêutica que o medicamento de marca que serviu de referência16. Desta 

forma, tem de ser identificado pela sua DCI, seguida da dosagem, forma farmacêutica e da 

sigla “MG” (medicamento genérico) 3. 

 Todas as farmácias são obrigadas a terem disponíveis, no mínimo, três dos cinco 

medicamentos genéricos mais baratos de cada grupo homogéneo. Desta forma, deve-se 

informar o utente da existência de medicamentos genéricos e dispensar, caso o utente 

pretenda um medicamento genérico, o de menor preço, salvo se for outra a opção do 

utente14. 

 Ao longo de meu estágio verifiquei que a maioria dos utentes pretendem os 

medicamentos genéricos, essencialmente devido ao facto de serem mais baratos. 

Apareceram ainda alguns casos em que a pessoa estava na dúvida e, portanto, expliquei-
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lhes que o medicamento tem a mesma eficácia, qualidade e segurança do medicamento 

original, tendo sido demonstradas por estudos de bioequivalência, sendo que nestes casos 

a pessoa optou a maioria das vezes por medicamentos genéricos. Um grande exemplo 

com que me deparei várias vezes é o caso do LYRICA® (Pfizer), em que as pessoas 

estavam habituadas ao mesmo e a terem o medicamento a um preço muito baixo. Mas 

como, entretanto, apareceu o medicamento genérico (Pregabalina) o valor a pagar pelo 

utente aumentou imenso. Assim, informei as pessoas que já existia a opção do 

medicamento similar e expliquei-lhes que tinha a mesma eficácia, qualidade e segurança 

e que o preço iria ser muito baixo, sendo mesmo em alguns casos nulo. Desta forma, a 

maior parte dos utentes optou por trocar para o medicamento genérico. Houve ainda outras 

situações em que o utente simplesmente não queria medicamento genérico por não 

acreditar de todo na sua eficácia, sendo que nestes casos dispensei sempre o 

medicamento de marca, para, assim, satisfazer o utente. 

 

5.3. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estão muito associados à prática 

de crime e ao consumo de drogas, mas são também utilizados na terapêutica de diversas 

doenças. Assim, são muito alvo de atenção por parte das autoridades competentes 

(INFARMED). Atuam a nível do sistema nervoso central, tendo impacto em todo o 

organismo humano, podendo atuar como depressores ou estimulantes, sendo utilizados 

no tratamento de diversas doenças. O uso em doenças psiquiátricas, em oncologia, ou 

como analgésicos ou antitússicos são alguns dos exemplos da sua aplicabilidade 

terapêutica. Contudo, apresentam riscos, podendo causar habituação e dependência física 

e psíquica, sendo fundamental o controlo do seu uso e apenas por indicação médica17. 

 A dispensa destes medicamentos apenas pode ser feita mediante receita médica17. 

Tal como referido anteriormente, a prescrição tem que ser feita isoladamente, ou seja, não 

podem constar outros medicamentos na receita14. É importante de referir que na dispensa 

o farmacêutico tem que, obrigatoriamente, verificar a identidade do adquirente e registar 

os dados do mesmo, como o nome, morada, idade, e número de identificação civil14. São 

também necessários os dados do doente (nome e morada) e o nome do médico prescritor. 

No final do atendimento, sai automaticamente, para além da fatura, um documento em 

duplicado com os dados registados anteriormente, que depois é arquivado na farmácia 

juntamente com a fotocópia da receita (ANEXO IX – figura 3).  

 As farmácias conservam a fotocópia das receitas com os duplicados por um período 

de três anos, ordenadas pela data de aviamento. Para além disto, enviam mensalmente ao 

INFARMED o registo de saídas destas substâncias, até ao 8º dia do mês seguinte, 

trimestralmente o registo de entradas (até 15 dias após o termo do trimestre) e anualmente 
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o mapa de balanço entradas/saídas (até 31 de Janeiro do ano seguinte) 14. Isto também se 

aplica para as benzodiazepinas, tendo que ser enviado anualmente o balanço de entradas 

e saídas.  

 No decorrer do meu estágio aviei várias receitas contendo medicamentos 

psicotrópicos ou estupefacientes, sendo que os mais frequentes eram utilizados em dor 

oncológica e em hiperatividade infantil. Tive sempre o cuidado de explicar aos utentes as 

precauções a ter com a utilização destes medicamentos, para assim promover o seu uso 

racional e o bem-estar do doente. 

 

5.4. Medicamentos manipulados 

 Um medicamento manipulado é “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”. O farmacêutico 

responsável pela preparação tem de garantir a qualidade do mesmo e a sua segurança, 

no que concerne às doses da substância ativa e à existência de interações que possam 

por em causa a sua ação ou a segurança do doente18. A Portaria n.º 594/2004, de 2 de 

Junho, aprova as boas práticas a observar na preparação de medicamentos em farmácia 

de oficina e hospitalar. Esta pretende garantir a segurança e qualidade dos medicamentos 

manipulados, regulamentando oito vertentes essenciais: pessoal, instalações e 

equipamentos, documentação, matérias-primas, materiais de embalagem, manipulação, 

controlo de qualidade e rotulagem19. 

 Os medicamentos manipulados permitem a personalização da terapêutica e um 

ajuste ao perfil fisiopatológico de cada doente, contribuindo assim para uma otimização do 

seu tratamento.  

 A Farmácia Lopes atualmente não produz medicamentos manipulados, desta 

forma, durante o meu estágio não contactei com os procedimentos ligados à sua produção 

e dispensa. 

 

5.5. Preparações extemporâneas 

 Alguns medicamentos, devido à sua instabilidade, necessitam que a preparação da 

suspensão seja feita no ato de dispensa. Se não forem preparados na farmácia, é 

necessário certificarmo-nos que o utente compreendeu o modo correto de o fazer. Estas 

preparações extemporâneas dizem respeito sobretudo a antibióticos orais. 

 Durante o meu estágio, tive a oportunidade de preparar várias, assim como de 

alertar os utentes sobre a sua utilização, tais como a necessidade de agitar bem o frasco 

antes de cada utilização ou de, para algumas preparações, ser necessário armazenamento 

do frigorífico.  
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5.6. Comparticipações 

 De acordo com o Decreto-Lei n.º48-A/2010 de 13 de Maio, a legislação atual prevê 

a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de dois regimes: o regime 

geral e o regime especial. O regime especial aplica-se a determinadas situações que 

abrangem patologias ou grupos de doente. 

 No regime geral de comparticipação, o Estado comparticipa uma percentagem do 

PVP dos medicamentos conforme os seguintes escalões: Escalão A – 90%, Escalão B-

69%, Escalão C- 37%, Escalão D – 15%, consoante a sua classificação terapêutica. 

 No regime especial de comparticipação, a comparticipação é feita em função dos 

beneficiários e das patologias ou grupos especiais de utentes. Assim, relativamente aos 

beneficiários a comparticipação é acrescida de 5% no escalão A (95%), de 15% nos 

escalões B (84%), C (52%) e D (30%) para pensionistas cujo rendimento anual não exceda 

14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato. Para além 

disto, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para estes pensionistas é 

ainda de 95% para o conjunto dos escalões, para os medicamentos cujos preço de venda 

ao público sejam iguais ou inferior ao 5º preço mais baixo do grupo homogéneo em que se 

inserem. 

 A comparticipação do Estado no preço de medicamentos utilizados no tratamento 

de determinadas patologias ou por grupos especiais de utentes é definida por despacho 

do membro do Governo responsável pela área da Saúde e, assim, diferentemente 

graduada em função das entidades que o prescrevem ou dispensam. Assim, neste caso o 

médico prescritor deve mencionar na receita o despacho ou portaria aplicado ao 

medicamento ou doença para que o utente usufrua da comparticipação20,21. 

 A comparticipação pode ser também realizada em regime de complementaridade 

ao SNS por várias entidades, como a Caixa Geral de Depósitos, a EDP energias de 

Portugal, entre outros. Para tal, é necessário que o utente se faça acompanhar do cartão 

de beneficiário da entidade em causa.   

 É ainda de referir que os medicamentos que sejam considerados imprescindíveis à 

vida são 100% comparticipados pelo Estado, como é o caso das insulinas20. 

 Os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus beneficiam de uma 

comparticipação especial, em que as tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia 

e cetonúria têm uma comparticipação de 85% e de 100% nas agulhas, seringas e lancetas. 

Os medicamentos manipulados também podem ser comparticipados em 30% desde que 

sejam os presentes no anexo de Despacho nº18694/2010, de 16 de Dezembro21.  
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6. INDICAÇÃO FARMACÊUTICA E AUTOMEDICAÇÃO 

O farmacêutico deverá ter um papel ativo na indicação farmacêutica. Assim, a indicação 

farmacêutico é o ato profissional em que o farmacêutico se responsabiliza pela seleção de 

um MNSRM e/ou indicação de medidas não farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou 

resolver um determinado problema de saúde, considerado como um transtorno menor ou 

sintoma menor, de carácter não grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente 

relação com manifestações clinicas de outros problemas de saúde. Neste ato, é importante 

que o farmacêutico estabeleça um diálogo com o doente, para que possa recolher a 

informação suficiente para avaliar o problema de saúde. É importante questionar o doente 

acerca do sintoma ou motivo de consulta ao farmacêutico, a duração do problema, a 

existência de outros sinais ou sintomas associados ao problema de saúde, outros 

problemas de saúde e quais os medicamentos que toma. Após isto e de identificar o motivo 

da consulta, o farmacêutico poderá indicar uma opção terapêutica, oferecer ao doente 

outros serviços de cuidados farmacêuticos ou, caso necessário, encaminhar o doente ao 

médico ou a outro profissional de saúde. 

 Se o farmacêutico verificar que existem condições para a indicação de um 

tratamento ao doente, deverá ter em atenção a seleção da substância ativa, dose, 

frequência de administração, duração do tratamento e forma farmacêutica. Esta seleção 

depende muito da situação fisiológica do doente, alergias medicamentosas, problemas de 

saúde já diagnosticados e medicamentos que o utente já tome. Desta forma, o 

farmacêutico tem que ter sempre a sua formação atualizada, deve-se reger pelas Normas 

de Orientação Farmacêuticas, protocolos de indicação, guias clínicas e guias 

farmacoterapêuticas, tendo em conta a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos. 

O farmacêutico não se pode esquecer nunca de aconselhar as medidas não 

farmacológicas para a melhoria do estado clínico do doente, a mudança ou o reforço de 

determinados atos e a informação acerca da importância deles, permite ao doente melhorar 

o autocuidado e consequentemente a sua qualidade de vida1. 

 Tal como na dispensa com receita médica, o farmacêutico aquando a indicação de 

um MNSRM tem que garantir que o utente ficou esclarecido em relação à ação do 

medicamento, posologia, duração e possíveis efeitos secundários, contraindicações e 

interações. Deve também, sempre que possível, seguir o estado do doente e avaliar assim 

a eficácia do tratamento e a necessidade de encaminhar ao médico caso não se verifiquem 

melhorias no seu estado de saúde. 

 A intervenção do farmacêutico neste tipo de situações ligeiras e autolimitadas 

permite, assim, melhorar o estado de saúde das populações, economizando recursos ao 

Estado e libertando pressão sobre os sistemas de saúde. Por outro lado, é também 

essencial que promova o uso racional dos MNSRM de forma a reduzir os problemas de 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Magda Gonçalves 
 

21 
 

saúde associados ao seu uso indevido. É fundamental, que o farmacêutico tenha um papel 

educador para com as populações relativamente ao comportamento que devem ter face à 

automedicação. 

  A automedicação é a o ato de iniciar um tratamento medicamentoso por iniciativa 

própria do doente. Nestes casos, o farmacêutico tem que orientar a utilização ou não do 

medicamento solicitado pelo doente, fazendo com que a automedicação se realize sob 

uma indicação adequada e segundo o uso racional do medicamento. Desta forma, o 

farmacêutico deve avaliar as necessidades do utente, avaliando o problema de saúde do 

doente, ou seja, qual o problema, os sintomas, há quanto tempo persistem e se já tomou 

alguma medicação. Deve avaliar se se tratam de patologias graves, em que nesse caso 

deverá aconselhar que recorra a uma consulta médica, ou de patologias menores, em que 

aí terá de prestar a informação adequado ao utente, só dispensando os medicamentos em 

caso de necessidade manifesta e adequação do tratamento1.  

 Na Farmácia Lopes os utentes prezam muito o aconselhamento farmacêutico. Em 

geral, solicitam o aconselhamento, e mesmo em casos que já tenham em mente 

automedicação, optam por seguir o aconselhamento farmacêutico em prol da sua saúde. 

Ao longo do meu estágio, o aconselhamento farmacêutico foi integrado de forma 

progressiva, à medida que ia contactando com a realidade do atendimento ao público. 

Graças ao apoio incondicional que tive de toda a equipa, aprendi imenso de quais os 

medicamentos mais adequados e seguros para indicação farmacêutica. As situações mais 

comuns foram: diarreia, obstipação, enjoo de movimento, endoparasitoses intestinais, 

constipações, inflamações, tosse e rouquidão, dermatomicoses, picadas de insetos, 

alergias solares, herpes labial e febre.  

 Esta área foi das que mais me cativou, pois pude ter um contato mais próximo com 

o utente, conhecer e melhorar o meu conhecimento em relação a algumas patologias e 

aplicar o conhecimento adquirido ao longo de 5 anos de formação académica. Aqui, 

sentimos o nosso esforço recompensado e sentimos que podemos ser úteis para a 

promoção da saúde e qualidade de vida das populações. 

 

7. SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA 

Os serviços farmacêuticos são cuidados de saúde prestados nas farmácias que 

podem ser complementares às outras unidades de saúde. São serviços prestados com o 

objetivo de promover a saúde e o uso racional do medicamento, fornecendo a informação 

correta aos utentes. A Portaria n.º 1429/2007, de 2 Novembro, define os serviços 

farmacêuticos que podem ser prestados pelas farmácias. 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Magda Gonçalves 
 

22 
 

7.1. Determinação dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

A determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos permite a medição de 

indicadores para avaliação do estado de saúde do doente. Estes parâmetros estão muitas 

vezes implicados na efetividade e segurança da medicação1.  

Na Farmácia Lopes faz-se a determinação dos seguintes parâmetros: peso, altura, 

índice de massa corporal, pressão arterial, colesterol total, triglicerídeos, ácido úrico e 

glicemia capilar. Durante a determinação destes deve-se aproveitar para conversar com o 

utente, conhecendo, assim, um pouco do seu histórico de saúde, para se puder fazer uma 

interpretação mais objetiva dos resultados. A farmácia possui um cartão de bolso para o 

registo destas determinações, o que facilita a interpretação dos resultados e permite que o 

utente tenha, assim, o seguimento dos seus valores. Estes para além de serem úteis para 

a equipa, são também úteis para que o seu médico possa avaliar o perfil do doente, e ver 

o seu seguimento (ANEXO X). 

Ao longo do meu estágio fiz inúmeras determinações, e verifiquei que a população 

já está bastante sensibilidade para o autocontrolo. Os testes mais solicitados eram a 

medição da pressão arterial, da glicemia capilar e do colesterol. Verifiquei também, que 

muitos utentes mais idosos aproveitam estes bocadinho a sós com o farmacêutico para 

poder esclarecer dúvidas que tenham relativas à medicação e a estilos de vida, para além 

de aproveitarem muitas vezes para desabafarem problemas da sua vida privada.  

 

7.2. Administração de vacinas e injetáveis 

 Um dos serviços farmacêuticos de promoção da saúde a prestar pelas farmácias 

segundo a Portaria n.º 1429/2007, de 2 Novembro, é a administração de vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação. 

A administração de vacinas e injetáveis deve ser executada por farmacêuticos, que 

têm que estar habilitados com formação complementar específica, reconhecida pela 

Ordem dos Farmacêuticos. Para além desta formação, é obrigatório ter o curso de suporte 

básico de vida, para saber atuar no tratamento de uma reação anafilática. Para isto, a 

farmácia deve dispor de instalações adequadas e autonomizadas, com um gabinete de 

atendimento personalizado que obedece aos requisitos expressos na Deliberação 

n.º139/CD/2010. Para além disto, a farmácia deve registar os dados de cada 

administração, como o nome do utente, a data de nascimento, o medicamento, lote e via 

de administração, bem como do farmacêutico que fez a administração22. 

Na Farmácia Lopes há a administração de vacinas e injetáveis, em que se obedece 

a todos os requisitos que a lei obriga, para garantir a segurança do doente e a nossa própria 

segurança. Ao longo do meu estágio, tirei o curso de administração de vacinas e injetáveis 

na entidade GESQAF. Como também já tenho o Curso Europeu de Primeiros Socorros, 
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foi-me permitido assistir a este serviço na farmácia diversas vezes e por fim, fazer eu 

própria a administração, sempre com o apoio das farmacêuticas da farmácia. O facto de 

me permitirem isto faz com que eu leve comigo uma mais-valia, estando, assim, melhor 

preparada para o mundo profissional que me espera.  

 

7.3. Outros serviços associados 

A Farmácia Lopes além dos serviços anteriormente referidos tem também ao dispor 

dos utentes consultas realizados por profissionais de podologia, nutrição e psicologia. 

 Para além disto, o farmacêutico também presta alguns serviços de primeiros 

socorros, em casos menores, como curativos a pequenos cortes e o teste das infeções 

urinárias. 

 Na realização do teste de infeções urinárias são utilizadas tiras de teste Combur-

test® para autodiagnóstico, através das quais é possível detetar vários analitos na urina. 

Este teste é realizado no gabinete de atendimento personalizado para preservar a 

privacidade do utente e para que o farmacêutico possa promover um diálogo com o mesmo, 

avaliando assim quais os sintomas de um possível infeção urinária que apresenta. Se o 

teste for negativo, o farmacêutico incute as medidas não farmacológicas que podem 

melhorar o seu estado de saúde. Deve-se também referir que, se os sintomas continuarem 

ou agravarem é melhor repetir o teste. Se o teste for positivo, deve-se encaminhar o utente 

ao médico, para que seja devidamente medicado.  

 Ao longo do estágio, tive a oportunidade de acompanhar alguns destes serviços de 

primeiros socorros, chegando mesmo a prestar alguns com acompanhamento, e de realizar 

o teste de infeções urinárias. 

 

7.4. VALORMED 

 A preocupação com o ambiente é cada vez mais importante e necessária, tornando-

se a gestão de resíduos essencial. Neste sentido, a VALORMED representa uma mais-

valia para a proteção do meio ambiente, bem como uma resposta aos requisitos ambientais 

exigidos por lei, na medida em que proporciona um sistema seguro de recolha de resíduos 

de embalagens de medicamentos e produtos equiparados nas farmácias comunitárias.  

 Nas Farmácia Lopes estão disponíveis contentores para os cidadãos depositarem 

as embalagens vazias, medicamentos e outros produtos quer de uso humano como 

veterinários, cujo PV se encontre expirado ou que já não tenha utilidade para a pessoa23 

(ANEXO XI). 

 Como futura farmacêutica, tenho o dever de alertar e sensibilizar as pessoas a 

entregarem estes produtos na farmácia, para a promoção do ambiente. Ao longo do 

estágio, observei que as pessoas cada vez mais aderem a estas iniciativas, e há mesmo 
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casos em que as pessoas se dirigem à farmácia apenas para depositarem estes resíduos 

no contentor da VALORMED. 

 

7.5. Farmacovigilância 

 O Sistema Nacional de Farmacovigilância tem como função a recolha sistemática 

de toda a informação relativa a suspeitas de reações adversas ao medicamento (RAMs) e 

posterior avaliação científica, tratamento e processamento dessa informação, de modo a 

implementar medidas de segurança adequadas para minimizar os riscos associados à 

utilização dos medicamentos. O INFARMED é a entidade responsável pelo seu 

acompanhamento, coordenação e aplicação. 

 Os profissionais de saúde devem comunicar ao INFARMED ou às Unidades 

Regionais de Farmacovigilância, as reações adversas ao medicamento de que tenham 

conhecimento24. Deste modo, o farmacêutico, pela sua relação de proximidade e confiança 

com os utentes, pode desempenhar um papel ativo neste processo, devendo estar atento 

ao aparecimento de possíveis RAMs. Assim, garante-se uma monitorização contínua e 

eficaz dos medicamentos existentes no mercado, permitindo caracterizar melhor e/ou 

quantificar RAMs já conhecidas ou identificar novas e implementar medidas que visam 

diminuir o risco da sua ocorrência. 

8. CONTABILIDADE E GESTÃO NA FARMÁCIA – RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

O processamento do receituário e a faturação é fundamental para o bom 

funcionamento da farmácia. Desta forma, ao longo do dia, na Farmácia Lopes, as receitas 

aviadas são colocadas em duas gavetas existentes nos balcões de atendimento. Quando 

a farmacêutica responsável pela recolha das receitas está disponível, estas são recolhidas 

e separadas por lotes. Cada lote é constituído por 30 receitas do mesmo tipo (pertencentes 

ao mesmo organismo). Depois disto, procede-se à sua conferência com vista a verificar se 

não houve erros na dispensa que possam acarretar prejuízo para a farmácia ou 

consequências na saúde dos utentes. Assim, durante a conferência do receituário os 

elementos a ter em atenção eram os seguintes: identificação do doente pelo número de 

utente ou beneficiário; PV; assinatura do médico prescritor; entidade responsável pela 

comparticipação; medicamentos dispensados de acordo com o prescrito; receita assinada 

pelo adquirente; receita carimbada, assinada e datada pelo farmacêutico. Este processo 

tornou-se muito mais simples com faturação eletrónica, em que estas estando sem erros 

de validação vão automaticamente para o lote do tipo 99, que inclui todas as receitas que 

tenham sido conferidas eletronicamente no momento da dispensa sem erro. Há ainda o 

lote do tipo 98, que inclui receitas que tenham sido conferidas eletronicamente no momento 

da dispensa e que tenham sido registadas com erro. O restante receituário, que não é alvo 
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de conferência eletrónica no momento da dispensa, é separado por lotes, de acordo com 

o referido anteriormente25. Cada lote é constituído por 30 receitas do mesmo tipo. 

Quando cada lote está completo, é impresso um verbete de identificação através 

do SI no qual consta o organismo e o número de lote respetivo, o número de receitas, o 

valor total dos PVP’s, o valor total pago pelos utentes e o valor a receber em 

comparticipações. No último dia do mês, ao fim do dia de trabalho, é emitida a Relação 

Resumo de Lotes (original e três cópias), sendo discriminado por organismo e, finalmente, 

a fatura mensal (original e três cópias) 26. 

No mês seguinte, até ao dia 5, um estafeta faz a recolha do receituário relativo ao 

SNS, que é entregue ao Centro de Conferência de Faturas. O receituário que pertence a 

outros subsistemas é entregue à Associação Nacional de Farmácias. Após avaliação, caso 

não seja detetada nenhuma incoerência, as entidades responsáveis fazem o pagamento 

do montante à farmácia. No entanto, se for detetado algum erro, essas receitas são 

consideradas inválidas e são devolvidas à farmácia juntamente com um resumo dos erros 

detetados. Caso sejam passíveis de serem corrigidos, a farmácia pode proceder à 

refaturação das receitas e enviá-las novamente. 

Ao longo do meu estágio, acompanhei as farmacêuticas responsáveis por esta área 

a verificarem as receitas, a colocarem os verbetes e a emitirem o resumo final. É de 

extrema importância estes procedimentos, uma vez que têm que assegurar que a farmácia 

receba a comparticipação dos medicamentos paga pelo Estado. 

 

9. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA FARMÁCIA LOPES 

Uma vez que realizei estágio hospitalar, o meu período de estágio na Farmácia 

Lopes decorreu de 16 de Março a 16 de Julho de 2015. Ao longo deste tempo realizei 

diversas atividades, de forma a cumprir o programa de estágio. O cronograma das 

atividades pode ser consultado no anexo XII. 

 

10. CONCLUSÃO 

Ao longo de quatro meses de estágio na Farmácia Lopes pude contactar com a 

realidade profissional, podendo aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do meu 

percurso académico. Mas, acima de tudo, o estágio permitiu-me a aquisição de novas 

competências. Um farmacêutico tem que conseguir aplicar os seus conhecimentos teóricos 

de uma forma prática e rápida. Na dispensa, aconselhamento, prestação de cuidados de 

saúde e na relação com o utente temos que estar sensibilizados para muitos aspetos que 

não se aprendem teoricamente, temos que saber agir de forma que nos compreendam e 

demonstrar que estamos realmente preocupados com a situação que nos deparamos. Na 

minha opinião, a conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas faz todo o 
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sentido ser com um estágio curricular, pois sem ele não estaríamos preparados para o 

futuro profissional que nos espera. 

O contacto com o público é muito enriquecedor e uma mais-valia na aquisição de 

competências essenciais para a atividade profissional, faz com que queiramos saber 

sempre mais, para estarmos preparados para qualquer questão e assim pudermos informar 

e aconselhar os utentes da melhor forma. A confiança que os utentes da Farmácia Lopes 

têm no farmacêutico é notória, desta forma, senti-me sempre na responsabilidade de 

fornecer informação adequada e segura, para promover a saúde e o bem-estar dos 

mesmos. 

Durante o meu estágio esforcei-me para atingir todos os objetivos propostos pelo 

manual de estágio. Assim, para além da dispensa e indicação farmacêutica, adquiri 

conhecimentos de gestão, funcionalidade e organização da farmácia, bem como da 

realidade do mercado farmacêutico.  

 Para o sucesso do meu estágio, foi fundamental a equipa com que me deparei na 

Farmácia Lopes, uma equipa de excelência, com um enorme espírito de entreajuda, que 

me desafiou e me transmitiu todos os seus conhecimentos para que eu, no futuro, seja 

como eles, uma profissional de excelência. 
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PARTE II 
 

TEMA 1: CONSULTA FARMACÊUTICA 
 

 A Farmácia Lopes está a implementar novos serviços de forma a prestar um 

atendimento cada vez mais personalizado e de excelência aos seus utentes. Desta forma, 

a Diretora Técnica propôs-me que fosse eu a implementar este novo serviço, que será 

continuado futuramente por toda a equipa. A Consulta Farmacêutica (CF) tem como 

objetivo fazer o seguimento farmacoterapêutico (SF) dos doentes polimedicados mais 

assíduos da farmácia. Isto irá promover o uso racional dos medicamentos e, assim, evitar 

os possíveis efeitos adversos dos mesmos. Diariamente, no atendimento ao balcão 

apercebemo-nos que muitos doentes apresentam dúvidas quanto à posologia do 

medicamento e à sua indicação terapêutica. Atualmente, com os medicamentos genéricos 

as dúvidas são ainda maiores, e o risco de confusão, por sua vez, torna-se ainda superior. 

Para evitar esta confusão, a equipa tem por hábito saber qual o laboratório que o doente 

costuma levar para continuar com o mesmo e, assim, o risco ser menor. Mas mesmo assim, 

a necessidade de seguimento de muitos doentes é notória. Para além disto, há também a 

efetividade e a segurança do medicamento que são necessárias avaliar, porque em muitos 

casos os medicamentos não estão a ter efeito e o doente continua com os mesmos riscos 

que tinha anteriormente à toma. Um exemplo disso é o caso de valores de colesterol e 

glicemia, em que me apercebia ao fazer-lhes os testes bioquímicos que estes parâmetros 

não estavam bons, mesmo a tomar a medicação, tendo assim que encaminhar ao médico. 

Há com certeza muitos casos assim, em que não nos apercebemos disso no dia-a-dia da 

farmácia, e que com um atendimento personalizado, em que se avaliam vários parâmetros, 

podemos melhorar e promover a saúde do doente. 

  
1. Enquadramento teórico  

1.1. Polimedicação e o doente idoso 

 Portugal é um dos países com maior consumo de medicamentos por pessoa. Isto 

implica não só riscos para o doente, mas também uma enorme despesa para o Serviço 

Nacional de Saúde. A polimedicação, definida por muitos autores, como a toma de cinco 

ou mais fármacos em simultâneo, pode ter consequências de grande gravidade para o 

doente, sendo responsável por muitos internamentos27. 

 Nos últimos anos, o número de pessoas com idade superior a 65 anos tem 

aumentado significativamente. Assim, o aumento da esperança média de vida levou ao 

aparecimento de diversas patologias relacionadas com a idade e, desta forma, ao aumento 

de doenças crónicas. Isto levou a que muitos idosos necessitassem de vários 
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medicamentos para tratar os seus problemas de saúde, levando à polimedicação, que pode 

levar a RAM’s e/ou interações que aumentam consoante o número de medicamentos 

administrados. No idoso, a administração de um só medicamento acarreta maior risco de 

efeitos adversos, já que nesta faixa etária ocorrem muitas alterações a nível da função 

hepática, renal, cardíaca e vascular, havendo ainda maior probabilidade de interações com 

outros fármacos, alimentos e bebidas alcoólicas.   

 A eficácia da terapêutica está muito condicionada pelo cumprimento da mesma, 

sendo fundamental a adesão do doente à terapêutica. A não adesão à terapêutica é muito 

frequente nos idosos e deve-se a diversos fatores, como a quantidade diária de 

medicamentos, a dificuldade de deglutição, a negação ou o medo da doença, a diminuição 

da autoestima, dificuldades económicas, o nível de educação do doente, esquecimento e 

automedicação. 

 Todo o profissional de saúde tem um papel importante na adesão do doente à 

terapêutica, sendo essencial a discussão com o doente acerca da doença e da 

necessidade do medicamento28. Um doente informado tem muitos mais cuidados do que 

um doente mal informado, se o doente perceber a necessidade do medicamento irá com 

certeza cumprir melhor o esquema terapêutico. 

 Em casos de polimedicação, independentemente da idade, estudos demonstram 

que o risco de interações entre os fármacos é de 6% para 2 fármacos, de 50% para 5 e 

quase 100% para 8 ou mais medicamentos. Assim, um regime terapêutico complexo, 

prolongado, sem melhoria clínica imediata e com efeitos adversos, potencia o 

aparecimento de problemas farmacológicos (doença não tratada, uso de fármacos sem 

indicação, dosagem sub-terapêutica, dose excessiva, não cumprimento, interação 

fármaco-fármaco, interação fármaco-doença e RAM) passíveis de serem diagnosticados 

precocemente, sendo fundamental a ação do profissional de saúde29.  

 Perante isto é importante o farmacêutico questionar-se sobre o que pode fazer para 

diminuir todos estes problemas associados ao uso irracional dos medicamentos. O 

farmacêutico tem que ter um papel ativo para os minimizar! É importantíssima a sua 

intervenção no processo de uso e nos seus efeitos (efetividade e segurança), sendo então 

uma mais-valia para o doente, e para a nossa “consciência” como profissionais de saúde, 

o SF dos doentes polimedicados. 

1.2. Cuidados Farmacêuticos 

Em 1980, Cuidados Farmacêuticos era descrito por Brodie como a prática 

profissional que “inclui a determinação da necessidade dos medicamentos necessários 

para uma situação individual e o fornecimento não só do medicamento mas também dos 

serviços necessários (antes, durante e depois do tratamento), de modo a assegurar uma 

segurança ótima e a efetividade da terapêutica”. No entanto, só quando Hepler e Strand 
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em 1990 publicaram o artigo Opportunities and responsabilities in pharmaceutical care é 

que foi demonstrado que o envolvimento do farmacêutico na avaliação dos resultados 

clínicos pode contribuir para a redução da morbi-mortalidade relacionada com os 

medicamentos. Assim, este serviço passa a ter como principal objetivo auxiliar os doentes 

a obter o máximo benefício da sua medicação.  

Em 1993, em Tóquio, na segunda reunião da Organização Mundial de Saúde sobre 

“O papel do farmacêutico nos sistemas de saúde” propõe-se um maior envolvimento dos 

farmacêuticos para melhorar os resultados clínicos obtidos com a farmacoterapia, assim 

como noutros aspetos dos cuidados de saúde. Para além disto, em 2001 o Comité de 

Ministros do Conselho da Europa reforçou a necessidade de o farmacêutico se envolver 

na avaliação dos resultados da farmacoterapia, interagindo com o doente e com outros 

profissionais de saúde.  

Atualmente, é um conceito vasto, em que há a interação entre o farmacêutico e o 

doente, havendo cooperação com o médico e outros profissionais de saúde, e tem como 

objetivo a melhoria da qualidade de vida do mesmo. Neste conceito, inclui-se a dispensa 

ativa, a consulta de indicação farmacêutica, a farmacovigilância, a manipulação magistral, 

a educação para a saúde e o SF, ou seja, todas as atividades direcionadas para um doente 

em particular30. 

1.3. O Farmacêutico 

 O farmacêutico desempenha um papel essencial na cedência de informação e no 

seguimento da terapêutica do doente, já que é o profissional de saúde com formação 

específica em medicamentos e mais acessível ao doente, colaborando, assim, para a 

redução da morbilidade e da mortalidade relacionadas com o uso dos medicamentos30. 

Uma vez que o farmacêutico é o técnico do medicamento, que percebe a química, 

a formulação, a utilização e os efeitos, tem o dever de ajudar os seus doentes a obter o 

máximo de benefício dos seus medicamentos, promovendo a sua qualidade de vida. 

1.4. Seguimento Farmacoterapêutico 

O SF é definido, atualmente, como o “serviço profissional que tem como objetivo 

detetar problemas relacionados com os medicamentos (PRM), para prevenir e resolver os 

resultados negativos associados à medicação (RNM)”. Este serviço leva a que haja um 

compromisso e deve ser contínuo, sistemático e documentado, em cooperação com o 

doente e outros profissionais de saúde, tendo por finalidade atingir resultados concretos 

que promovam a qualidade de vida do doente31. Estudos demonstram que a 

implementação do SF em ambulatório ou a nível hospitalar leva a uma melhoria dos 

resultados pretendidos com a farmacoterapia30. 

 Para a implementação deste serviço é necessário ter em consideração os seguintes 

aspetos: 
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 O farmacêutico tem que assumir um compromisso com as necessidades que os 

doentes apresentam em relação aos seus medicamentos, ou seja, uma 

responsabilidade para com os resultados da farmacoterapia de cada utente; 

 A deteção, prevenção e resolução de RNM’s leva obrigatoriamente à monitorização 

e avaliação contínua dos efeitos dos medicamentos utilizados pelo doente; 

 Colaboração e integração do farmacêutico na equipa multidisciplinar de saúde; 

 SF de modo contínuo. O farmacêutico tem que se envolver na prevenção e 

resolução de RNM’s, mas também no tratamento integral dos problemas de saúde 

do doente. É importante a ação educativa, a monitorização da terapêutica e os seus 

efeitos; 

 Desenvolver um plano de atuação, para preservar ou melhorar o estado de saúde 

do doente, avaliando continuamente os resultados das intervenções; 

 SF de modo sistematizado, ou seja, com procedimentos estabelecidos, que definam 

um modo estruturado e ordenado de atuar, de forma a ajudar a focar o trabalho do 

farmacêutico. 

 Assim, há um aumento da probabilidade de aumentar a eficiência e o êxito do 

serviço de SF31. Ao planear o serviço de SF é necessário ter em conta os seguintes 

requisitos: 

 Planear procedimentos padrão de trabalho, para cada etapa que compreende o SF; 

 Oferecer o serviço ao doente, tendo em conta critérios de inclusão ou elementos de 

triagem que permitam identificar os utentes que mais beneficiarão com este serviço, 

sempre com equidade e universalidade. Sendo a cooperação do utente 

imprescindível, é necessário informá-lo adequadamente e obter o seu 

consentimento; 

 É necessário registar a história farmacoterapêutica obtida numa entrevista inicial e 

a manutenção adequada da informação posterior; 

 Todas as atividades e intervenções devem ser convenientemente registadas. O 

compromisso com os resultados exige uma avaliação rigorosa dos mesmos.  

 Desta forma, o SF tem como objetivos a máxima efetividade dos tratamentos 

farmacológicos, a minimização dos riscos associados ao uso de medicamentos, contribuir 

para a racionalização do uso do medicamento e melhorar a qualidade de vida dos 

doentes32.  

 

1.4.1. Problemas Relacionados com os Medicamentos 

Segundo o Terceiro Consenso de Granada em 2007, PRM são “aquelas as 

situações que causam ou podem causar o aparecimento de um RNM associado ao uso 
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dos medicamentos”. Assim, o PRM são todas as situações que ponham o utilizador do 

medicamento em maior risco de sofrer um RNM31,33.  

 O modelo de Donadebian, que se baseia no conceito de Estrutura-Processo-

Resultado, permite considerar os PRM’s como indicadores do resultado do processo de 

uso do medicamento e os RNM’s como indicadores de morbi-mortalidade, ou seja, 

indicadores de efetividade e de segurança da terapêutica farmacológica de cada doente. 

Assim, intervir nos PRM’s permite prevenir o aparecimento de RNM’s. Os PRM’s mais 

comuns são: administração errada do medicamento, conservação inadequada do 

medicamento, caraterísticas pessoais, contraindicação, duplicação, erros de 

dispensação/validação, erros de prescrição, não adesão à terapêutica, interações, outros 

problemas de saúde que afetam o tratamento, problema de saúde insuficientemente 

tratado, entre outros. 

 O processo de uso dos medicamentos inicia-se pelo reconhecimento do problema 

de saúde do utente quer pelo médico (prescrição médica), pelo farmacêutico (indicação 

farmacêutica) e pelo próprio doente (automedicação). Aquando a dispensa do 

medicamento, o farmacêutico deve entregar o medicamento cedendo toda a informação 

adequada acerca do mesmo, para identificar, prevenir e resolver PRM’s encontrados33. 

 Em Portugal, o Grupo de Investigação em Cuidados Farmacêuticos da 

Universidade Lusófona (GICUF-ULHT) propôs uma classificação de PRM’s designada por 

“Classificação de PRM de Lisboa” (ANEXO XIII - tabela 1), e uma sistemática para os 

identificar (ANEXO XIII, figura 1). Assim, os parâmetros farmacoterapêuticos a serem 

avaliados para cada medicamento, dando origem a quatros categorias de PRM’s são: 

 Necessidade do medicamento: o fármaco deverá ter as suas indicações 

aprovadas e o utente ter um problema de saúde manifesto ou risco de o ter. 

 Medicamento adequado: alguns não podem ser utilizados por certos doentes 

por não fazerem efeito ou por poderem causar problemas de segurança 

(reações adversas, alergias e contraindicações). 

 Posologia adequada: dose, frequência, duração e momento correto da 

utilização do medicamento. 

 Condições do doente/sistema: o doente/cuidador deve saber e conseguir 

administrar o medicamento corretamente e de modo autónomo. Aspetos como 

o incumprimento, a dificuldade em administrar a medicação, a falta de recursos 

financeiros, o facto de o medicamento estar indisponível ou não estar 

comercializado, incluem-se nesta categoria. 

Desta forma, para identificar PRM avalia-se cada medicamento de acordo com 

estes quatros parâmetros. Para isto, fazem-se as quatro perguntas incluídas no fluxograma 

(ANEXO XIII, figura 1) de modo sequencial. Quando a resposta a uma destas perguntas 
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for NÃO, o farmacêutico encontrou um PRM. Aqui, interrompe-se o processo de avaliação 

na categoria que originou o PRM, uma vez que cada medicamento só pode ter um PRM 

por cada avaliação. Cada PRM encontrado pode levar a uma intervenção farmacêutica, e 

após a intervenção, torna-se necessário avaliar novamente a farmacoterapia, e assim 

sucessivamente, até que as respostas às quatros perguntas sejam SIM34. 

 

1.4.2. Resultados Negativos associados à Medicação 

Segundo o Terceiro Consenso de Granada, os RNM’s podem ser definidos como 

“resultados na saúde do doente não adequados ao objetivo da farmacoterapia e 

associados ao uso ou falha no processo de utilização dos medicamentos”. Assim, quando 

o doente está em risco de sofrer um problema de saúde associado ao uso do medicamento, 

geralmente devido a PRM’s, está-se perante uma suspeita de RNM. 

Os RNM’s são de três tipos, que englobam seis categorias (ANEXO XIV, tabela 1), 

relacionados com a necessidade do medicamento, com a sua efetividade e seguridade. 

Para a identificação de um RNM são colocadas questões, tal como nos PRM’s, e conforme 

a resposta obtida classificamos o RNM em questão (ANEXO XIV). 

Para além disto, é adequado termos noção que um medicamento é necessário 

quando foi prescrito por um médico ou indicado por um farmacêutico para um problema de 

saúde concreto que o doente apresenta; o medicamento não é efetivo quando não atinge 

suficientemente os objetivos tratados; não é seguro quando produz ou agrava algum 

problema de saúde; e um RNM considera-se quantitativo quando depende da magnitude 

do efeito33. 

Como já referido anteriormente, existe uma enorme necessidade de resolver os 

problemas da má utilização dos medicamentos. Para isso, tem de haver um melhor controlo 

da farmacoterapia através de SF tentando ao máximo evitar o aparecimento de RNM’s.   

1.5. Método de Dáder 

 O Método de Dáder de SF, desenvolvido pelo Grupo de Investigación en Aténcion 

Farmacéutica de la Universidade de Granada é uma ferramenta que possibilita ao 

farmacêutico seguir normas simples e claras, permitindo realizar um SF sistematizado, 

continuado e documentado. Permite registar, monitorizar e avaliar os efeitos da 

farmacoterapia utilizada pelo doente. 

 Este método baseia-se na obtenção de informação acerca dos problemas de saúde 

e da farmacoterapia do doente, para assim elaborar a história farmacoterapêutica. A partir 

daqui elabora-se o estado de situação, que permite visualizar o “panorama” sobre a sua 

saúde e o seu tratamento em momentos distintos, bem como avaliar os resultados da 

farmacoterapia. Em consequência disto, estabelece-se um plano de atuação com o doente, 
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onde ficarão registadas todas as intervenções farmacêuticas que se consideram oportunas 

para melhorar ou preservar o seu estado de saúde31. 

 As fases do SF do Método de Dáder estão descritas no ANEXO XV. 

 

2. Objetivos 

Com a CF, a Farmácia Lopes pretende otimizar a terapêutica farmacológica dos 

seus utentes, oferecendo um serviço personalizado que vai permitir diminuir os riscos 

associados ao uso dos medicamentos. Neste serviço avaliar-se-á a necessidade, 

efetividade e seguridade do medicamento, se existem duplicações ou interações entre os 

medicamentos e se há adesão à terapêutica. Visa fundamentalmente doentes 

polimedicados, independente da idade, para que assim possa contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida de toda a população, promovendo sempre o uso racional do 

medicamento e a educação para a saúde.  

 

3. Procedimentos 

Para dar início a este serviço, houve um conjunto de ações e procedimentos 

estabelecidos para que toda a equipa ficasse preparada e interiorizada com o assunto. Em 

conjunto com a Diretora Técnica, defini quais os critérios de seleção de utentes, os 

objetivos a atingir com a CF, os procedimentos a realizar durante a prestação do serviço e 

elaborei os documentos de apoio necessários.  

3.1. Formação da equipa da Farmácia Lopes 

Para que todos os membros da equipa estivessem dentro do assunto, elaborei um 

documento em que explica a essência deste serviço e como o oferecer. Ou seja, para todos 

conseguirem no atendimento ao balcão oferecer este serviço é necessário que saibam no 

que consiste, qual a forma correta de o anunciar e quando o fazer (ANEXO XVI). 

3.2. Critérios de seleção 

O critério de seleção para esta primeira fase é tratarem-se de doentes 

polimedicados, independentemente da idade. 

3.3. Métodos 

O método que optamos para a realização da CF foi o Método de Dáder. Assim, ficou 

estabelecido que quando se identifica um doente em que notámos a necessidade do SF e 

se enquadra nos critérios de seleção se faz a Oferta do Serviço, expondo-lhe em que 

consiste, as principais caraterísticas e o que se pretende. Explica-se que tem de trazer o 

seu saco dos medicamentos, MSRM e MNSRM, mesmo os que já tomou e os que só toma 

em SOS, bem como os suplementos. Para além disto, também pedimos que traga os 

resultados dos seus exames médicos e de análises ao sangue e agendamos a primeira 

visita. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Magda Gonçalves 
 

34 
 

 A primeira visita tem como objetivo recolher informação sobre os problemas de 

saúde do doente, a sua preocupação e a data de início dos mesmos, os medicamentos 

que toma, os hábitos sociais, situações de alergia. Inicia-se, assim, por uma pergunta 

aberta acerca dos problemas de saúde que preocupam o doente. De seguida, abre-se o 

saco de medicamentos e fazem-se as perguntas necessárias para avaliar o conhecimento 

acerca de cada medicamento e a adesão à terapêutica. Por fim, é importante fazer uma 

revisão da “cabeça aos pés” para averiguar se o doente não se esqueceu de mencionar 

nenhum problema de saúde ou algum medicamento. Faz-se o registo de parâmetros 

biológicos e fica-se com os dados pessoais do utente. A entrevista é realizada em um 

gabinete da farmácia, para haver um ambiente descontraído, com privacidade, cómodo e 

que favoreça a confiança entre o farmacêutico e o doente. A linguagem utilizada é também 

muito importante, tendo que ser adequada, que se saber escutar de forma ativa, atuar com 

empatia, usar e saber interpretar a linguagem não-verbal, facilitar a expressão de 

sentimentos e promover a tomada de decisões em conjunto. De acordo com o Método de 

Dáder, há um conjunto de documentos necessários para exercer uma CF com qualidade, 

entre eles, a pasta da História Farmacoterapêutica do doente e as folhas da entrevista 

farmacêutica. Assim, elaborei estes modelos para serem utilizados nestas consultas e 

melhoradas à medida que o serviço é implementado (ANEXO XVII).  

 A fase seguinte é designada por Estado de Situação, que é um documento que 

apresenta, sumariamente, a relação entre os problemas de saúde e os medicamentos do 

doente, em determinada data. Este permite analisar a “fotografia do doente” e é elaborado 

com a informação da história farmacoterapêutica. Permite visualizar o panorama sobre o 

estado de saúde, avaliar a farmacoterapia ou expor um caso numa sessão clínica e 

identificar suspeitas de RNM’s. Desta forma, elaborei um documento para o registo do 

estado de situação do doente para ser utilizado na Farmácia Lopes (ANEXO XVIII).  

 A próxima fase é a Fase de Estudo, em que se estuda, através de fontes de 

informação seguras e relevantes, os problemas de saúde e a medicação do doente. Avalia-

se a necessidade, efetividade e seguridade da medicação, desenha-se um plano de 

atuação com o doente e a equipa de saúde, para melhorar ou manter os resultados clínicos 

continuamente e promove-se a tomada de decisões clínicas baseadas na evidência 

científica. Nesta fase há ainda a ter em conta aspetos que possam comprometer a 

efetividade e a segurança do medicamento, como interações farmacológicas, interações 

fármaco-alimento e efeitos dos problemas de saúde e outras situações do doente sobre o 

medicamento.  

 Segue-se a Fase de Avaliação, em que há a identificação de RNM e/ou suspeitas, 

que se realiza por um processo sistemático de perguntas, disponíveis no ANEXO XIV 
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(figura 1). Este processo inicia-se pela primeira linha do estado de situação e o resultado 

é uma lista de suspeitas de RNM detetadas e classificadas. 

 Posteriormente, define-se o Plano de Atuação, em que se priorizam e decidem as 

atuações para resolver os RNM’s detetados. Assim, na etapa de Intervenção 

Farmacêutica comunica-se ao doente o RNM detetado e propõe-se a solução, 

combinando com ele como resolvê-lo. A intervenção pode ser apenas Farmacêutico - 

Doente quando o RNM se deve a causas derivadas do uso do medicamento por parte do 

doente, ou ser Farmacêutico - Doente – Médico se a estratégia delineada pelo médico não 

está a atingir os efeitos esperados ou caso se trate de um problema de saúde que necessite 

de diagnóstico médico. Estabelece-se aqui uma data para uma próxima visita com o 

objetivo de avaliar a resolução ou não do RNM – Resultado da Intervenção 

Farmacêutica. 

 Assim, o resultado da intervenção leva a que haja um Novo Estado de Situação, 

tendo que recolher as alterações existentes desde a intervenção, respeitantes aos 

problemas de saúde e aos medicamentos. Há um conjunto de Entrevistas Sucessivas 

para continuar a resolver os RNM’s pendentes segundo o plano de atuação acordado, 

prevenir o aparecimento de novos RNM’s e obter informação para documentar os novos 

estados de situação e melhorar a fase de estudo. 

3.4. Documentos 

Tal como já referi anteriormente, para registar toda a história farmacoterapêutica 

dos utentes criei um documento modelo que ficará arquivado num dossiê específico para 

CF na Farmácia Lopes (ANEXO XVII). O Estado de Situação ficará também arquivado 

neste dossiê (ANEXO XVIII).Para além disto, criei um documento de consentimento 

informado para que possa utilizar os dados dos doentes obtidos na CF neste trabalho 

(ANEXO XIX). 

Para além disto, foi criado um documento com a medicação diária e o respetivo 

horário, tamanho de bolso (ANEXO XX). Assim, o doente leva-o consigo e pode consultá-

lo sempre que tiver dúvidas, ou então, em caso de incapacidade, poderá ajudar o seu 

cuidador. Sempre que houver alguma alteração ou introdução de um novo medicamento, 

este deverá ser anulado e redigido um novo. 

 

4. Resultados e Discussão 

Para iniciar este novo serviço começamos por o realizar a dois utentes. No entanto, 

tal como já referido, pretende-se oferecer este serviço a uma grande parte dos utentes da 

farmácia, uma vez que grande parte é polimedicada.  

O primeiro foi convidado a participar num atendimento ao balcão, em que verifiquei 

que era polimedicado e que tinha trocado recentemente o medicamento para o colesterol, 
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por questões económicas, e receava que isso o prejudicasse. Quando ofereci ao doente o 

serviço ele mostrou-se muito interessado e marcamos logo o dia da primeira entrevista. 

Expliquei-lhe que tinha que trazer consigo o seu “saco de medicamentos”, com todos os 

MSRM e os MNSRM que faz diariamente, em SOS e os que já tomou, bem como os 

resultados das suas análises anteriores e que o serviço era gratuito. 

O utente (Sr. ML) apareceu no dia da entrevista à hora marcada e iniciamos a 

mesma pela assinatura do consentimento informado, para que eu possa utilizar os seus 

dados neste presente trabalho. Preenchi a capa da história farmacoterapêutica, ficando aí 

com os seus dados para questões futuras.  

Após assinar o consentimento informado, o utente começou a contar um pouco a 

sua história de vida e dos seus problemas de saúde. Assim, fiz-lhe a pergunta aberta 

acerca dos mesmos e ele citou os seguintes: “colesterol (desde há uns 15 anos), diabetes 

(3 anos), potássio baixo (25 anos), magnésio baixo (15 anos) e triglicerídeos (10 anos) ” 

(sic). De seguida, abrimos o seu “saco de medicamentos” e fomos retirando um a um e 

analisando-o. Preenchendo a história farmacoterapêutica, fui-lhe questionando acerca de 

cada medicamento as 10 perguntas da tabela (ANEXO XXI). De seguida, fizemos a revisão 

de toda a informação, em que o questionei de forma a perceber se se tinha esquecido de 

algum medicamento ou problema de saúde e o abordei para perceber se os problemas de 

saúde mencionados o preocupam bastante (B), regular (R), ou pouco (P). Acabando a 

revisão, passamos para a avaliação dos seus exames/análises, e anotei os valores de 

pressão arterial (PA), colesterol, triglicerídeos e glicemia de 27 de Maio de 2014, de 23 de 

Fevereiro de 2015, de 22 de Maio de 2015 e ainda os avaliamos de novo na entrevista. A 

PA está ótima (PA sistólica/PA diastólica: 114/73 mmHg a 22 de Maio de 2015 e 108/76 

mmHg a 11 de Junho de 2015), o colesterol total piorou de 2014 para cá (179mg/dL a 27 

de Maio de 2014, 217 mg/dL a 22 de Maio de 2015 e 227 mg/dL a 11 de Junho de 2015), 

os triglicerídeos tanto em 2014 como em 2015 estavam controlados (146mg/dL e 103, 

respetivamente), e a sua glicemia em jejum estava um pouco acima (114 em jejum a 27 de 

Maio de 2014 e 113 a 11 de Junho de 2015). Pesa 72kg e tem 163cm de altura, tendo, 

assim, um Índice de Massa Corporal de 27,1 (excesso de peso). Para terminar a entrevista, 

recolhi outros dados importantes acerca dos seus hábitos sociais: não fuma, apenas bebe 

um copo de vinho maduro ao almoço, consome 3 cafés por dia, não pratica exercício físico 

e tem bastante cuidado com a alimentação, não podendo comer legumes. Nasceu a 4 de 

Fevereiro de 1969, tem a perna esquerda amputada devido a um acidente de trabalho e 

desde aí que deixou a profissão de pedreiro, estando agora reformado. Tem todas as 

vacinas em dia, nunca teve nenhuma alergia a medicamentos nem reações adversas, nem 

a alimentos (ANEXO XXI). É de referir que esta primeira entrevista demorou 

aproximadamente 1 hora. 
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Após esta entrevista, procedi ao estudo e preenchimento do seu estado de situação 

e, consequentemente, à avaliação dos dados recolhidos.  

Quanto à avaliação do conhecimento acerca da terapêutica, foi considerado que o 

utente conhece Bem, já que respondeu que sim às perguntas e respeita as precauções da 

toma dos mesmos. Relativamente à adesão à terapêutica, também se considerou que o 

utente cumpre Bem, uma vez que referiu que toma sempre os seus medicamentos. 

De seguida, na fase de estudo procedeu-se ao estudo dos problemas de saúde e 

da farmacoterapia do utente, averiguando-se a necessidade, efetividade e seguridade 

(consultar ANEXO XXII). Aqui, verifiquei que as indicações terapêuticas que o utente referiu 

para cada medicamento estão de acordo com a informação disponível no RCM do 

medicamento35-47. Avaliando, então a necessidade, cheguei à conclusão que todos os 

medicamentos são necessários para os problemas de saúde do utente. Relativamente à 

efetividade, todos os medicamentos estão a ser efetivos, à exceção do medicamento para 

o colesterol, uma vez que os seus valores mais recentes estão superiores a 190mg/dL 

(valor de referência). Os valores da glicemia em jejum também estão um pouco acima do 

valor de referência (110mg/dL), no entanto, por enquanto, não considero que seja um 

problema de efetividade, mas pretendo alertar o doente para o controlo deste valor, para 

caso necessário, falar com o seu médico. Quanto à seguridade dos medicamentos, 

avaliando o seu RCM, em que consta os efeitos secundários e contraindicações, não 

aparenta ter problemas neste âmbito, à exceção da espironolactona, em que consta que 

não é aconselhável a administração simultânea de suplementos de potássio, podendo 

causar hipercaliemia. No entanto, neste utente o efeito pretendido é exatamente esse, uma 

vez que apresenta hipocaliemia, e o objetivo do uso concomitante de ambos é para 

aumentar os níveis de potássio. Estudando ainda a seguridade, procedi à averiguação das 

interações medicamento-medicamento e medicamento-alimento no website “Drugs.com”. 

Aqui, detetei novamente a interação entre o cloreto de potássio e a espironolactona, mas 

como já referi anteriormente, no caso deste doente o problema de seguridade não se 

aplica, tendo claro, que ser alertado para os possíveis riscos e de como agir. Detetei ainda 

a interação major entre a pravastatina e o fenofibrato (substâncias ativas do Pravafenix® 

(SMB)), tendo assim que alertar o doente para os cuidados a ter, mas não se trata ainda 

de um problema de seguridade, já que o doente está a ser acompanhado pelo médico e 

monitorizado. Para além deste, há ainda duas interações moderadas, entre a 

espironolactona e o ibuprofeno e entre a espironolactona e a metformina. Relativamente à 

primeira, o risco é muito baixo, uma vez que o utente só toma ibuprofeno quando sente 

dor, sendo isto ocasionalmente. Quanto à segunda, o risco já é superior, uma vez que faz 

ambos diariamente, podendo então estar a espironolactona a aumentar os níveis 

glicémicos (consultar ANEXO XXIII). 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Magda Gonçalves 
 

38 
 

Desta forma, na fase de avaliação detetei duas suspeitas de RNM (ANEXO XXII). 

A primeira suspeita é de inefetividade não quantitativa para o Pravafenix® (SMB), uma vez 

que os valores mais recentes de colesterol estão elevados e quando o utente tomava o 

Crestor ® (AstraZeneca) tinha este parâmetro controlado. É certo que a troca se deu pelo 

facto do Crestor ® (AstraZeneca) ter um preço elevado, mas este novo medicamento não 

está a conseguir controlar este problema de saúde. Desta forma, o plano de atuação passa 

por recomendar a ida ao médico para que possa averiguar qual a melhor alternativa 

farmacológica para a redução do colesterol. 

Relativamente à segunda suspeita de RNM, esta é de inseguridade não 

quantitativa, já que a espironolactona poderá estar a aumentar os níveis de glicemia. Aqui, 

o plano de atuação passa por recomendar o doente a controlar os seus valores diariamente 

e caso necessário, falar com o seu médico. 

Com o estudo feito, pude marcar a segunda entrevista, em que pretendia comunicar 

ao doente qual a intervenção farmacêutica. Nesta, que demorou cerca de 30minutos, 

entreguei também o seu plano farmacológico, com a medicação diária e respetivo horário 

(ANEXO XXIV). Expliquei-lhe os RNM’s encontrados e fiz-lhe as recomendações sugeridas 

anteriormente. Comuniquei-lhe também a necessidade de haver uma próxima consulta, 

para averiguar o resultado da intervenção farmacêutica. Assim, acordamos que o utente 

entraria em contacto com a farmácia, após a consulta com o médico, para agendar a 

próxima consulta. 

Relativamente à utente 2 (Sra. MAC), esta também foi convidada a participar num 

atendimento ao balcão. Quando a atendi, apercebi-me que a utente tomava mesmo muitos 

medicamentos, então questionei-a se eram todos efetivamente para si. Como a utente me 

respondeu afirmativamente, e referiu que o facto de tomar tantos medicamentos a fazia 

pensar que “não vai morrer da doença, vai morrer da cura”, apercebi-me que esta não se 

sentia segura e achei que lhe devia proporcionar um atendimento personalizado. Desta 

forma, comuniquei-lhe que estávamos a oferecer um novo serviço na farmácia, explicando-

lhe em que consistia e quais as vantagens. A utente mostrou-se logo muito interessada e 

marcamos, assim, a data da primeira consulta. 

A primeira entrevista decorreu com o mesmos passos já referidos no utente 1, 

começando pela assinatura do consentimento informado e fazendo todas as perguntas 

necessárias para preencher a história farmacoterapêutica da utente (ANEXO XXV). 

Apercebi-me que a utente também aproveitou logo aquele bocadinho para desabafar, 

contar os seus problemas e frustrações, demonstrando mais uma vez que estas consultas 

são uma mais-valia para se estabelecer uma relação de confiança entre o utente e o 

farmacêutico, demorando aproximadamente 1hora e 30minutos. Assim, após a entrevista 

procedi ao estudo e respetivo preenchimento do seu estado de situação (ANEXO XXVI). 
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Relativamente à avaliação do conhecimento acerca da terapêutica, considerei que a utente 

conhece Bem e cumpre Bem. Quanto aos seus problemas de saúde, há problemas de 

saúde que não têm terapia medicamentosa associada, dentro dos quais o síndrome das 

pernas inquietas. Para este problema de saúde a utente está apenas a ter certos cuidados, 

recomendados pelo seu médico, como uma boa higiene do sono, entre outros, e prefere 

continuar sem farmacoterapia, uma vez que não a preocupa muito. Referiu, ainda, que 

muitos dos seus problemas de saúde advêm da radioterapia que fez para o tratamento do 

linfoma de Hodgkin.  

Desta forma, avaliei a necessidade, efetividade e seguridade da farmacoterapia da 

utente (ANEXO XXVI). Averiguando a necessidade, conclui que todos os seus 

medicamentos são necessários para os seus problemas de saúde. Apesar de haver 

problemas de saúde a não receber medicação, não considero que sejam um RNM de 

necessidade, uma vez que a alternativa passa por tratamentos não farmacológicos. Quanto 

à efetividade, considero que todos os medicamentos estão a ser efetivos, tendo claro 

medicamentos em que não temos a completa certeza, uma vez que estão a atuar, por 

exemplo, de forma a prevenir a recorrência do Enfarte Agudo do Miocárdio (EAM). Ao 

avaliar a seguridade dos medicamentos verifiquei que o Letter ® (SANOFI) deve ser 

administrado com precaução em indivíduos que sofram de doenças cardiovasculares, 

havendo assim risco relativamente à seguridade do medicamento, uma vez que já teve um 

EAM, para além de que pode interagir com os anticoagulantes orais administrados, 

podendo potenciar a sua ação, sendo, assim, de extrema necessidade a monitorização da 

doente. A utente também se queixou de dores e fraqueza nos braços e cervicais, o que 

associei à toma da sinvastatina, estando, assim, em causa a sua seguridade, uma vez que 

este fármaco pode provocar miopatia. No entanto, uma vez que apresenta vários 

problemas de saúde não é prudente dizer que advém deste fármaco, mas sim apenas 

recomendar que fale com o seu médico, e que este faça os exames necessários para 

averiguar48-66. De seguida, procedi à averiguação das interações medicamento-

medicamento e medicamento-alimento no website “Drugs.com”. 

Ao averiguar as interações, apercebi-me que apresenta inúmeras interações 

medicamento-medicamento (ANEXO XXVII). Uma vez que está a ser acompanhada pelo 

médico e necessita realmente destes medicamentos para assegurar a sua saúde, o 

aconselhamento passa por lhe expor os cuidados a ter e os parâmetros a monitorizar, 

explicar-lhe os riscos que apresenta com o uso concomitante de certos medicamentos, e 

em caso de ter algum sinal ou sintoma, que ponha em risco a sua saúde, consultar o 

médico.  

Assim, na fase de avaliação, detetei várias suspeitas de RNM’s de inseguridade 

não quantitativa, uma vez que está em causa a seguridade dos diversos fármacos, mas 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Magda Gonçalves 
 

40 
 

esta não é dependente da quantidade dos mesmos (ANEXO XXVI). O passo seguinte 

ocorreu com a marcação da segunda entrevista, para explicar-lhe qual a intervenção 

farmacêutica. Assim, expliquei à utente todos os cuidados necessários para promover a 

sua saúde e quais os RNM’s detetados, para que a utente possa ir ao seu médico para os 

resolver, e todos os sinais e sintomas que a utente tem de estar atenta. Informei-a da 

necessidade de marcarmos a próxima consulta, após a ida ao médico, para averiguar o 

resultado da intervenção farmacêutica, e entreguei-lhe o seu plano farmacológico atual 

(ANEXO XXVIII). 

 

5. Conclusão 

No início do estágio não foi possível começar logo a trabalhar neste serviço, já que 

inicialmente há vários aspetos para aprendermos e para nos ambientarmos, e uma vez que 

a implementação de qualquer serviço numa farmácia tem de estar de acordo com 

determinados requisitos de foro regulamentar, durante o estágio, só me foi possível fazer 

o acompanhamento a estes dois utentes. Este serviço foi implementado na Farmácia 

Lopes, e no momento já existem novos doentes a serem acompanhados (mais 4 doentes) 

pela restante equipa. Visto que ainda está em fase experimental, poderão haver certos 

aspetos que tenham de ser revistos e melhorados futuramente, já que só com a prática é 

que nos vamos apercebendo das verdadeiras necessidades 

Os utentes mostraram-se bastante satisfeitos com a CF, mostrando-se disponíveis 

e com interesse em usufruir continuamente da mesma. Salientaram que assim se sentiam 

mais seguros com a sua terapêutica medicamentosa. 

Na minha opinião, este serviço tem ganhos na saúde dos doentes, contribuindo 

para a racionalização da terapêutica dos doentes polimedicados. Para além disto, 

consegue-se estabelecer uma relação de confiança entre os utentes e o Farmacêutico. 

Para mim, enquanto Farmacêutica estagiária, este foi bastante gratificante, permitiu-me 

relembrar e adquirir novos conhecimentos e competências, para que conseguisse estar 

perante o doente e informá-lo de quais os aspetos que teria que ter em conta para melhorar 

a sua qualidade de vida.  

Assim, este serviço é uma mais-valia para o utente, para a farmácia e para o 

farmacêutico. O seu sucesso irá promover a saúde do utente, a fidelidade do mesmo para 

com a sua farmácia e a relação com o seu Farmacêutico, uma vez que um Farmacêutico 

informado acerca de toda a terapêutica do seu utente dará um aconselhamento 

personalizado, com maior segurança. É também uma vantagem para o Farmacêutico, dado 

que, assim, estará constantemente a renovar conhecimentos e a atualizar os mesmos, já 

que a necessidade de estudar a terapia do doente irá exigi-lo. Espero que a implementação 

deste serviço traga todas as vantagens que referi aos utentes da Farmácia Lopes!  
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TEMA 2: PROTEÇÃO SOLAR 
  

 Uma vez que realizei estágio nos meses em que as pessoas começam a procurar 

protetores solares e a adquirir produtos para o cuidado com a pele, para estarem 

preparadas para o Verão, decidi elaborar uns panfletos para os clientes da Farmácia 

Lopes, de forma a promover o hábito da proteção solar. 

 

1. Enquadramento teórico 

A exposição solar pode levar a sequelas graves na saúde do ser-humano, tal como 

cancro da pele, fotoenvelhecimento, imunossupressão e à exacerbação da fototoxicidade. 

Estudos demonstram que a exposição no período infantil está relacionada com o 

subsequente risco de desenvolver melanoma ou outros tipos de cancro de pele, sendo 

essencial a proteção solar da criança. O número de crianças que sofre de queimaduras 

solares é bastante elevado, havendo mesmo estudos que demonstram que cerca de 83% 

sofrem de queimaduras durante o Verão e que 36% dos adolescentes têm recidivas. No 

Reino-Unido ocorrem, por ano, mais de 1,3 milhões de casos novos de cancro, e mais de 

90% são causados pela exposição à radiação Ultravioleta (UV).67 Em Portugal, 12 mil 

novos casos são diagnosticados por ano, sendo que desses 1 milhar corresponde a 

melanomas (forma mais grave da doença).68 

Tal como todos sabemos, o planeta Terra é constantemente bombardeado por 

radiação solar, em que uma parte é composta por radiação UV, que se divide em três tipos: 

UVA, UVB e UVC. A atmosfera terrestre bloqueia a passagem da radiação UVC, mas não 

da UVA e UVB. Antigamente associava-se maior risco para a UVB, atualmente, sabe-se 

que a UVA e UVB apresentam ambas riscos significativos para a saúde humana.67 

1.1. A pele 

A pele é o maior órgão do corpo humano, protegendo do calor, da luz, das feridas 

e infeções. Ajuda a regular a temperatura corporal e armazena água e gordura. É também 

responsável pela produção de vitamina D. 

Este órgão é constituído pela epiderme e pela derme. A epiderme é a camada 

superior e é constituída por células pavimentosas, células basais e por melanócitos. A 

derme encontra-se abaixo da epiderme e contém vasos sanguíneos, vasos linfáticos e 

glândulas 69. 

1.2. Tipos de Cancro de Pele 

Existem diferentes tipos de cancro de pele. Estes são designados de acordo com o 

tipo de célula que lhe dá origem. Assim, há o cancro da pele não-melanoma e o melanoma. 
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Relativamente ao não melanoma, os dois tipos de cancro de pele mais comuns são 

o carcinoma pavimentoso e o carcinoma basocelular. Normalmente, responde bem ao 

tratamento e raramente se espalha para outras zonas do corpo69,70.  

Quanto ao melanoma, este é o tipo de cancro de pele mais grave e tem início nos 

melanócitos. Se não diagnosticado atempadamente, pode propagar-se para outras zonas 

do corpo humano. O número de casos aumenta de ano para ano e mesmo representado 

apenas 2% dos casos com cancro da pele, representa a maioria do número de mortes70,71. 

1.3. Protetores solares 

A radiação UVB está associada ao aparecimento de eritemas e ao dano direto de 

DNA, enquanto que a UVA ao fotoenvelhecimento. A UVA é também responsável por gerar 

espécies reativas de oxigénio que danificam indiretamente o DNA. Embora as células da 

pele possuam antioxidantes e enzimas responsáveis pelo reparo do DNA, a exposição 

solar excessiva pode levar a mutações e instabilidade genética. Para além disto, sabe-se 

que a UVA pode levar ao aumento do número de células inflamatórias dérmicas, 

diminuindo o número de células de Langerhans e de células apresentadoras de antigénios. 

Os protetores solares estão disponíveis no mercado desde 1928 e desempenham 

um papel muito importante na prevenção do cancro da pele. Inicialmente, a indústria 

focava-se no aumento do fator de proteção solar (FPS) e na proteção dos raios UVB 

através de formulações que combinavam novos filtros e desenvolviam novas substâncias. 

Estudos recentes têm demonstrado a importância da proteção contra as radiações 

UVA, uma vez que a nível do mar as UVA correspondem a aproximadamente 95% da 

energia UV que atinge a Terra, enquanto as UVB aos restantes 5%. O alto valor de FPS e 

a proteção contra as radiações UVB era obrigatório, mas agora sabe-se que a proteção 

contra as UVA é igualmente essencial para garantir a eficácia de um protetor solar72. 

Os protetores solares quando aplicados corretamente são eficazes na prevenção 

de queimaduras e na redução de efeitos crónicos da radiação UV, tal como 

imunossupressão, fotocarcinogénese e fotoenvelhecimento72. 

A American Academy of Dermatology recomenda o uso regular de protetor solar 

para a prevenção do cancro da pele, bem como a escolha de um de amplo espetro 

(UVB/UVA). Recomenda o uso diário de um com o FPS de 30, com a aplicação generosa 

(2mg/cm2 corporal) e uniforme, tendo que ser aplicado 15 a 30 minutos antes da exposição. 

Para manter a eficácia é importante a reaplicação 15 a 20 minutos após a primeira 

exposição e depois a cada 2 horas, ou mais frequente se transpirar ou nadar. A escolha do 

veículo é também importante, sendo que os protetores em loção e creme são mais fáceis 

de aplicar e são uma melhor opção para pessoas com pele seca. Os protetores em spray 

e aerossol são úteis para áreas de superfície do corpo grandes. Quanto aos em stick são 

uma boa opção para aplicar no rosto e no contorno de olhos.  
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É de salientar que o uso de protetor não deve ser a única medida de prevenção. É 

essencial adotar hábitos que previnam o efeito de radiações UV, tal como evitar a 

exposição entre as 10h e as 16h (pico das radiações UV), usar óculos de sol, chapéus de 

abas largas e roupas que protejam da exposição 67,72. 

 

2. Objetivos 

Com a elaboração destes panfletos, pretende-se sensibilizar as pessoas para o uso 

de protetor solar diariamente e para os cuidados a ter com os sinais que possam vir a surgir 

na sua pele. 

 

3. Discussão 

De forma a cumprir o objetivo proposto elaborei dois panfletos. No primeiro (ANEXO 

XXIX) dei a conhecer aspetos que possam alarmar as pessoas para o perigo que 

representa a exposição solar e quais as medidas preventivas, para que os utentes da 

Farmácia Lopes optem por estilos de vida que promovam a sua saúde. Distribui estes 

panfletos no mês de Julho, e acho que podem ser muito úteis, uma vez que verifiquei no 

atendimento ao balcão que o número de pessoas que procura algo para as queimaduras 

solares ainda é bastante elevado. O segundo panfleto (ANEXO XXX) é relativo aos sinais 

de alerta para o melanoma. Assim, distribui este panfleto também no mês de Julho, para 

que as pessoas saibam autoavaliar-se, e para que as não têm este hábito o adquiram 

67,72,73,74. 

 

4. Conclusão 

A entrega destes panfletos mostrou-se bastante útil, deu para perceber que um 

determinado nicho de pessoas, que não tinham por hábito o uso de protetor solar, começou 

a adquirir este produto e a questionar-nos ao balcão relativamente aos aspetos 

mencionados nas medidas preventivas. Para além disto, notou-se que ficaram 

particularmente interessados em levar consigo o panfleto que apresenta os aspetos a ter 

em atenção (ANEXO XXX). Uma vez que a Farmácia Lopes se situa numa zona em que 

as pessoas trabalham bastante ao ar livre, como no campo, e que praticam bastante 

desporto, espero que daqui para a frente, os seus utentes tenham maior cuidado com a 

exposição solar. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I – Espaço físico exterior da Farmácia Lopes 

 

 

Figura 1 – Espaço exterior da Farmácia Lopes 

 

  

Figura 2 – Espaço exterior da Farmácia Lopes 
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ANEXO II – Espaço físico interior da Farmácia Lopes 

 

Figura 1 – Postos de atendimento 

 

Figura 2 – Zona de atendimento ao público 
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Figura 3 – Gabinete de determinação dos parâmetros bioquímicos 

 

 

Figuras 4 e 5 – Gabinete de administração de injetáveis 

 

 

Figuras 6 e 7 – Armazenamento dos medicamentos 
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ANEXO III – Horário de funcionamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Horário de funcionamento afixado na porta  
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ANEXO IV – Encomendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Chegada de encomendas da OCP Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2 e 3 – Faturas  
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ANEXO V – Exposição dos produtos de cosmética e dermofarmácia na zona de 

atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Produtos de cosmética e dermofarmácia  

 

 

Figura 2 – Produtos de cosmética e dermofarmácia  
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Figura 3 e 4 – Produtos de cosmética e dermofarmácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Produtos de cosmética e dermofarmácia  
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ANEXO VI – Exposição dos medicamentos de uso veterinário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Medicamentos de uso veterinário 

 

ANEXO VII – Exposição de Dispositivos Médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Dispositivos médicos 
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ANEXO VIII – Exposição de Artigos de Puericultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Artigos de puericultura 

 

ANEXO IX – Receita eletrónica e Documento de Psicotrópicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Receita médica eletrónica Figura 2 – Guia de tratamento para o utente 
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Figura 3 – Documento de psicotrópicos e fotocópia da receita 

 

ANEXO X – Cartão de registo dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos da 

Farmácia Lopes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 e 2 – Cartão de registo dos valores obtidos  
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ANEXO XI – VALORMED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Contentor do VALORMED à entrada da Farmácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Contentores do VALORMED  
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ANEXO XII – Cronograma das atividades realizadas 

 

Tarefas 

Março Abril Maio Junho Julho 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3

Armazenamento 

de medicamentos 
                    

Verificação de 

encomendas 
                    

Efetuar e 

rececionar 

encomendas 

                    

Determinação 

dos parâmetros 

bioquímicos e 

fisiológicos 

                    

Devoluções                     

Tratamento das 

receitas 
                    

VALORMED                     

Atendimento de 

observação 
                    

Atendimento com 

acompanhamento 
                    

Atendimento 

autónomo 
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Aconselhamento 

Farmacêutico 
                    

Planeamento 

Tema 1 
                    

Planeamento 

Tema 2 
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ANEXO XIII – Problemas Relacionados com os Medicamentos34 

Tabela 1: Classificação de PRM’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Sistemática para identificar PRM’s 
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ANEXO XIV – Resultados Negativos Associados à Medicação33 

Tabela 1: Classificação de RNM 

 

Sistemática para identificar RNM: 
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ANEXO XV – Seguimento Farmacoterapêutico33 
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Figura 1: Fluxograma do Seguimento Farmacoterapêutico 
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ANEXO XVI – Formação da equipa da Farmácia Lopes 

 

SEGUIMENTO FARMACOTERAPÊUTICO 

 

O  seguimento  farmacoterapêutico  (SFT)  pretende  monitorizar  e  avaliar  a 

farmacoterapia do doente, de uma forma contínua, para assim poder obter os melhores 

resultados em  saúde. Com o  seguimento é possível  a deteção de eventuais problemas 

relacionados com os medicamentos (PRM) e evitar ou resolver resultados negativos do uso 

dos medicamentos (RNM) para, assim, informar o doente e poder tratar dessas questões 

em  conjunto, ou, eventualmente,  informar o médico. Uma  vez que, hoje em dia, uma 

grande  percentagem  de  pessoas  necessita  de  diversos  medicamentos  (doentes 

polimedicados),  a  intervenção  farmacêutica  é  uma  mais‐valia  para  assegurar  a  sua 

qualidade de vida. 

Neste sentido, o Método de Dáder apresenta‐se como uma ferramenta simples que 

permite realizar o SFT a qualquer doente de uma forma simples, contínua e documentada. 

Este método baseia‐se na obtenção da História Farmacoterapêutica do doente, isto é, nos 

problemas de saúde que este apresenta, nos medicamentos que utiliza e na avaliação do 

seu Estado de Situação numa determinada data, de forma a identificar e resolver PRM e 

RNM. Após a identificação, realizam‐se as intervenções farmacêuticas necessárias para os 

resolver e avaliar os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta do serviço: 

Explicar de forma clara o serviço oferecido: o que é, o que pretende e 

as principais caraterísticas. 

Etapas do Método de Dáder: 

1‐ Oferta do serviço 

2‐ Primeira visita (História Farmacoterapêutica) 

3‐ Estado de situação 

4‐ Fase de estudo 

5‐ Fase de avaliação 

6‐ Plano de atuação 

7‐ Intervenção farmacêutica 

8‐ Resultado da intervenção 

9‐ Novo estado de situação 
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Quando? 

 Há suspeita de PRM ou RNM, como por exemplo, quando há um parâmetro 

bioquímico anormal; 

 Se apercebe durante a dispensação de alguma queixa do doente; 

 O doente expõe alguma preocupação relativa a algum dos seus problemas 

de saúde ou medicamentos; 

 O doente solicita o serviço; 

 O farmacêutico deteta algum PRM durante a dispensação; 

 … 

Ou seja, pode ser oferecido durante a prestação de outros serviços centrados no doente. 

 

Se o doente aceitar o serviço: 

 Marcar a primeira visita 

 Trazer todos os medicamentos (mesmo os que já tomou anteriormente) – saco dos 

medicamentos 

Objetivo: obter o máximo de informação possível sobre o doente e iniciar a sua história 

farmacoterapêutica 

 

No final, pretende‐se entregar ao doente uma tabela com a medicação que toma e o 

respetivo horário, do género do ilustrado na seguinte imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde já, o meu agradecimento pela colaboração! 

Magda Gonçalves 
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ANEXO XVII – História Farmacoterapêutica 

 

HISTÓRIA FARMACOTERAPÊUTICA 

 

 

Doente nº: 35/11/3658/ _ _ /_ _ _ _ _ 

 

Nome: ________________________________________ 

 

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

Farmacêutico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados de Contato:

Morada: _____________________________________ 

Telefone: _______________ 
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PRIMEIRA VISITA 

 

Doente nº: 35/11/3658/ _ _ /_ _ _ _ _ 

 

PREOCUPAÇÕES DE SAÚDE 

Problemas de saúde Data de início 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

 

SACO COM MEDICAMENTOS 

 

 

 

 

 

Medicamento 1:   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? 
 

2. Quem o receitou? 
 

3. Para quê? 
 

4. Está melhor? 
 

5. Desde quando? 

6. Quanto? 
 

7. Como? 
 

8. Até quando? 
 

9. Dificuldade na utilização? 
 

10. Algum problema? 
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Medicamento 2:   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? 
 

2. Quem o receitou? 
 

3. Para quê? 
 

4. Está melhor? 
 

5. Desde quando? 

6. Quanto? 
 

7. Como? 
 

8. Até quando? 
 

9. Dificuldade na utilização? 
 

10. Algum problema? 

Medicamento 3:   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? 
 

2. Quem o receitou? 
 

3. Para quê? 
 

4. Está melhor? 
 

5. Desde quando? 

6. Quanto? 
 

7. Como? 
 

8. Até quando? 
 

9. Dificuldade na utilização? 
 

10. Algum problema? 

Medicamento 4:   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? 
 

2. Quem o receitou? 
 

3. Para quê? 
 

4. Está melhor? 
 

5. Desde quando? 

6. Quanto? 
 

7. Como? 
 

8. Até quando? 
 

9. Dificuldade na utilização? 
 

10. Algum problema? 
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Medicamento 5:   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? 
 

2. Quem o receitou? 
 

3. Para quê? 
 

4. Está melhor? 
 

5. Desde quando? 

6. Quanto? 
 

7. Como? 
 

8. Até quando? 
 

9. Dificuldade na utilização? 
 

10. Algum problema? 

Medicamento 6:   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? 
 

2. Quem o receitou? 
 

3. Para quê? 
 

4. Está melhor? 
 

5. Desde quando? 

6. Quanto? 
 

7. Como? 
 

8. Até quando? 
 

9. Dificuldade na utilização? 
 

10. Algum problema? 

Medicamento 7:   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? 
 

2. Quem o receitou? 
 

3. Para quê? 
 

4. Está melhor? 
 

5. Desde quando? 

6. Quanto? 
 

7. Como? 
 

8. Até quando? 
 

9. Dificuldade na utilização? 
 

10. Algum problema? 
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Medicamento 8:   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? 
 

2. Quem o receitou? 
 

3. Para quê? 
 

4. Está melhor? 
 

5. Desde quando? 

6. Quanto? 
 

7. Como? 
 

8. Até quando? 
 

9. Dificuldade na utilização? 
 

10. Algum problema? 

Medicamento 9:   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? 
 

2. Quem o receitou? 
 

3. Para quê? 
 

4. Está melhor? 
 

5. Desde quando? 

6. Quanto? 
 

7. Como? 
 

8. Até quando? 
 

9. Dificuldade na utilização? 
 

10. Algum problema? 

Medicamento 10:   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? 
 

2. Quem o receitou? 
 

3. Para quê? 
 

4. Está melhor? 
 

5. Desde quando? 

6. Quanto? 
 

7. Como? 
 

8. Até quando? 
 

9. Dificuldade na utilização? 
 

10. Algum problema? 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Magda Gonçalves 
 

80 
 

 

 

MEDICAÇÃO ANTERIOR 

 

Medicamento 1: 

1. Está a tomar? 
 

2. Para quê? 

3. Melhorou? 
 

4. Algum problema? 

 

 

Medicamento 2: 

1. Está a tomar? 
 

2. Para quê? 

3. Melhorou? 
 

4. Algum problema? 

 

Medicamento 3: 

1. Está a tomar? 
 

2. Para quê? 

3. Melhorou? 
 

4. Algum problema? 

 

 

 

Medicamento 11:   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? 
 

2. Quem o receitou? 
 

3. Para quê? 
 

4. Está melhor? 
 

5. Desde quando? 

6. Quanto? 
 

7. Como? 
 

8. Até quando? 
 

9. Dificuldade na utilização? 
 

10. Algum problema? 
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Medicamento 4: 

1. Está a tomar? 
 

2. Para quê? 

3. Melhorou? 
 

4. Algum problema? 

 

REVISÃO 

 

Revisão  Medicamento 
Data 
início 

Problemas 
de saúde 

Data 
início 

Preocup:
B,R,P 

Cabelo     
Cabeça     

Ouvidos, olhos, 
nariz, garganta 

   

Boca     
Pescoço     
Mãos     

Braços e músculos     

Coração     
Pulmões     
Digestivo     

Rins (urina, …)     
Fígado     

Órgãos genitais     
Pernas     
Pés     

Musculosquelético 
(gota, dores nas 

costa, tendinite,…)

   

Pele (seca, 
erupções,…) 

   

Psicológico 
(depressões, 
epilepsia,…) 
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PARÂMETROS BIOLÓGICOS 

 

 

HÁBITOS SOCIAIS 

Tabaco (nº cigarros/dia) 

Álcool (g/dia) 

Café (nºcafés/dia) 

Outras drogas 

Exercício físico (nº dias/semana) 

Dieta 

Vitaminas e minerais 

 

Vacinas: 

Alergias a medicamentos e/ou RAM: 

Alergias a alimentos: 

Situações fisiológicas: 

OUTROS DADOS DO DOENTE: 

Profissão: 

Ano de Nacimento:  

Médico de família: 

Médicos especialistas: 

  Nome:       Especialidade:    Telefone: 

Data 
PA 

(mmHg) 
Colesterol 
(mg/dL) 

Triglicerídeos
(mg/dL) 

Glicemia 
(mg/dL) 

Peso 
(kg) 

Altura 
(cm) 

IMC 
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ANEXO XVIII – Estado de Situação 
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ANEXO XIX – Consentimento Informado 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

O meu nome é Magda Patrícia Sousa Gonçalves, aluna do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e estou a 

implementar um novo serviço na Farmácia Lopes, sob a supervisão da Diretora Técnica, 

Doutora Filipa Leitão, intitulado “Consulta Farmacêutica”. O objetivo deste serviço é 

promover o uso racional dos medicamentos para melhorar a qualidade de vida dos 

doentes. Pretende-se implementar o seguimento farmacoterapêutico para averiguar a 

necessidade, efetividade e seguridade dos medicamentos utilizados, sendo assim passível 

de se identificarem eventuais resultados negativos associados à medicação. 

Este serviço não acarreta quaisquer riscos para a sua saúde, uma vez que todas 

as intervenções futuras serão sempre baseadas em informação científica fidedigna e com 

a sua aprovação. Pretendo, desta forma, o seu consentimento para utilizar os seus dados 

no meu trabalho de estágio curricular, sendo sempre a sua identidade protegida. 

Desta forma, peço que, se concordar com o acima descrito, assine no espaço 

seguinte: 

 

Assinatura: 

 

__________________________________________________ 

 

Data:  ___________________ 

 

Desde já agradeço a sua colaboração! 

 

Magda Patrícia Sousa Gonçalves 
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ANEXO XX – Medicação Diária do Utente 
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ANEXO XXI – História Farmacoterapêutica do utente 1 

 

          PRIMEIRA VISITA 

 

Doente nº: 35/11/3658/ 11 /00001 

 

PREOCUPAÇÕES DE SAÚDE 

Problemas de saúde Data de início 
1. “colesterol” (sic)  15 anos 

2.   “diabetes” (sic)  3 anos 

3.  “potássio baixo” (sic)  25 anos 

4. “magnésio baixo” (sic)  15 anos 

5. “triglicerídeos” (sic)  10 anos 

6.   
7.   
8.   

 

SACO COM MEDICAMENTOS 

 

 

 

Medicamento 1: Cloreto de Potássio 
Secalan Retard® (Novartis Consumer Health) 

CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

11. Está a tomar? Sim 
 

12. Quem o receitou? Médico 
especialista 

 
13. Para quê? “para não me 

bloquearem as mãos – 
problema de potássio” (sic) 
 

14. Está melhor? Sim 
 

15. Desde quando? 25 anos 

16. Quanto? 4/dia 
 

17. Como? 2 de manhã e 2 à noite 
 

18. Até quando? Para sempre 
 

19. Dificuldade na utilização? Não  
 

20. Algum problema? Não 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Magda Gonçalves 
 

87 
 

 

 

 

 

 

 

Medicamento 2: Espironolactona 100mg  CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

11. Está a tomar? Sim 
 

12. Quem o receitou? Médico 
especialista 

 
13. Para quê? “Para ajudar a 

aumentar o potássio” (sic) 
 

14. Está melhor? Sim 
 

15. Desde quando? Há 8 anos 

16. Quanto? 2/dia 
 

17. Como? 1 de manhã e 1 à noite 
 

18. Até quando? Para sempre 
 

19. Dificuldade na utilização? Não 
 

20. Algum problema? Não 

Medicamento 3: Pravafenix 40/160mg® 
(SMB) 

CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

11. Está a tomar? Sim 
 

12. Quem o receitou? Médico 
especialista 

 
13. Para quê? Colesterol e 

triglicerídeos 
 

14. Está melhor? “Nem por isso” (sic) 
 

15. Desde quando? 2 meses 

16. Quanto? 1/dia 
 

17. Como? À noite  
 

18. Até quando? Até voltar ao médico 
 

19. Dificuldade na utilização? Não  
 

20. Algum problema? Não  

Medicamento 4: Loratadina 10mg  CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

11. Está a tomar? Sim  
 

12. Quem o receitou? Médico de 
família 

 
13. Para quê? “Para a comichão 

porque tenho alergia à alcatifa” 
 

16. Quanto? 1/dia 
 

17. Como? à noite 
 

18. Até quando? até melhorar 
 

19. Dificuldade na utilização? Não 
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14. Está melhor? Sim 
 

15. Desde quando? 3 meses 

20. Algum problema? Não 

Medicamento 5: Metformina 850 mg  CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

11. Está a tomar? Sim 
 

12. Quem o receitou? Médico 
especialista 

 
13. Para quê? Diabetes 

 
14. Está melhor? Sim  

 
15. Desde quando? 3 anos 

16. Quanto? 2/dia 
 

17. Como?1 de manhã e 1 à noite 
 

18. Até quando? Para sempre 
 

19. Dificuldade na utilização? Não 
 

20. Algum problema? Não 

Medicamento 6: Magnesium‐OK® 
(ANGELINI) 

CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

11. Está a tomar? Sim 
 

12. Quem o receitou? Médico 
especialista 

 
13. Para quê? “Para a fraqueza dos 

ossos”(sic) 
 

14. Está melhor? Sim 
 

15. Desde quando? 15 anos 

16. Quanto? 1/dia 
 

17. Como? 1 de manhã 
 

18. Até quando? Para sempre 
 

19. Dificuldade na utilização? Não 
 

20. Algum problema? Não 
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Medicamento 7:  Trosyd 10mg/g® (Pfizer)+ 
Locoid®(Astellas Farma) 

CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

11. Está a tomar? Só quando necessita
 

12. Quem o receitou? Médico de 
família 

 
13. Para quê? “Secura e bolhas na 

barriga e no pé”(sic) 
 

14. Está melhor? Sim  
 

15. Desde quando? Há 4 anos 

16. Quanto? 1/dia 
 

17. Como? Durante 3 dias 
 

18. Até quando? Até melhorar 
 

19. Dificuldade na utilização? Não  
 

20. Algum problema? Não  

Medicamento 8: Fucidine® (LEO)  CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

11. Está a tomar? Só quando precisa  
 

12. Quem o receitou? Médico do 
hospital  

 
13. Para quê? “borbulhas que ganho 

por causa da prótese” (sic) 
 

14. Está melhor? Sim  
 

15. Desde quando? 1 ano 

16. Quanto? 2 x dia 
 

17. Como? De manhã e à noite 
 

18. Até quando? Durante uma semana 
 

19. Dificuldade na utilização? Não 
 

20. Algum problema? Não 

Medicamento 9: Ibuprofeno 400mg  CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

11. Está a tomar? Só quando precisa 
 

12. Quem o receitou? Médico de 
família 

 
13. Para quê? Quando tem dores 

 
14. Está melhor? Sim 

 
15. Desde quando? Não sabe 

16. Quanto? 3 x dia 
 

17. Como? 8/8 horas 
 

18. Até quando? até melhorar 
 

19. Dificuldade na utilização? Não 
 

20. Algum problema? Não  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | Magda Gonçalves 
 

90 
 

 

 

 

MEDICAÇÃO ANTERIOR 

 

Medicamento 1: Crestor® 10mg 
(AstraZeneca) 

5. Está a tomar? Não 
 

6. Para quê? Colesterol 

7. Melhorou? Sim  
 

8. Algum problema? Bastante caro 

 

 

Medicamento 2: Fenofibrato 267mg

5. Está a tomar? Não  
 

6. Para quê? Triglicerídeos 

7. Melhorou? Sim  
 

8. Algum problema? Não 

 

 

 

Medicamento 10: Sintrom ® 4mg (Novartis)  CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

11. Está a tomar? Sim  
 

12. Quem o receitou? Médico 
especialista 

 
13. Para quê? “Para o sangue” (sic) 

 
14. Está melhor? Sim  

 
15. Desde quando? Há 4 anos 

16. Quanto? ¼ à segunda, terça e 
quarta‐feira, ½ à quinta‐feira e 
domingo e ¼ à sexta‐feira e 
sábado (varia conforme o 
resultado dos exames de 
controlo) 

17. Como? À noite 
 

18. Até quando? Para sempre 
 

19. Dificuldade na utilização? Não  
 

20. Algum problema? Não 
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REVISÃO 

 

Revisão  Medicamento
Data 
início 

Problemas 
de saúde 

Data 
início 

Preocup:
B,R,P 

Cabelo           

Cabeça           

Ouvidos, olhos, 
nariz, garganta 

         

Boca           

Pescoço           

Mãos 
Silkis®+ 

Loratadina 
3 

meses 
Alergias    P 

Braços e músculos           

Coração           

Pulmões           

Digestivo           

Rins (urina, …)           

Fígado           

Órgãos genitais           

Pernas           

Pés  Trosyd®+ Locoid    Alergias     

Musculosquelético 
(gota, dores nas 

costa, tendinite,…)
Ibuprofeno    Dores    P 

Pele (seca, 
erupções,…) 

Trosyd®+ Locoid 
Silkis®+ 

Loratadina 
 

Alergias e 
dermatites 

  P 

Psicológico 
(depressões, 
epilepsia,…) 
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PARÂMETROS BIOLÓGICOS 

 

HÁBITOS SOCIAIS 

 

Tabaco (nº cigarros/dia)  Não  

Álcool (g/dia)  1 copo de vinho maduro ao almoço 

Café (nºcafés/dia)  3 x dia 

Outras drogas  Não  

Exercício físico (nº dias/semana)  Não faz 

Dieta  “Não posso comer verduras” (sic) 

Vitaminas e minerais  Não  

 

Vacinas: Todas em dia 

Alergias a medicamentos e/ou RAM: Não  

Alergias a alimentos: Não  

Situações fisiológicas: perna esquerda amputada 

 

OUTROS DADOS DO DOENTE: 

Profissão: Antes do acidente trabalhava como pedreiro; há 5 anos que está reformado  

Ano de Nacimento: 4/02/1969 

Médico de família: Dra. Joana do Centro de Saúde de Barroselas 

Médicos especialistas: 

Nome:       Especialidade:      Telefone: 

Data 
PA 

(mmHg) 
Colesterol 
(mg/dL) 

Triglicerídeos
(mg/dL) 

Glicemia 
(mg/dL) 

Peso 
(kg) 

Altura 
(cm) 

IMC 

27/05/14  ‐‐‐‐‐  179  146  114  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐ 

23/02/15  ‐‐‐‐‐  170  103  109  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 

22/05/15  114/73  217  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 

11/06/15  108/76  227  ‐‐‐‐‐‐‐‐  113  72  163  27,1 
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ANEXO XXII – Estado de situação do utente 1 
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ANEXO XXIII – Interações medicamento-medicamento do utente 1 

 

INTERAÇÕES FARMACOLÓGICAS 

Doente nº: 35/11/3658 /11/00001 

 

 
Espironolactona 

 
 
 
 

Cloreto de Potássio 
 

A utente deve ser aconselhada a falar com 
o seu médico. A combinação desta 
medicação pode aumentar os níveis de 
potássio no sangue. Altos níveis de 
potássio podem levar a hipercalemia, que 
em casos severos pode levar a falha renal, 
paralisia muscular, ritmo cardíaco irregular 
e paragem cardíaca. É importante manter 
a ingestão adequada de líquidos durante o 
tratamento. É necessário um ajuste da 
dose ou monitorização frequente pelo 
médico para o uso seguro de ambos. Deve 
procurar ajuda médica se sentir náuseas, 
vómitos, fraqueza, confusão, formigueiro 
nas mãos e pés, pulso fraco ou batimento 
cardíaco lento ou irregular. 

 

 

 

 
Pravastatina 

 
 
 
 

Fenofibrato 
 

A coadministração de fenofibrato e 
pravastatina aumenta o risco de efeitos 
secundários, tais como dano hepático e 
rabdomiólise. Em alguns casos, 
rabdomiólise pode causar dano renal ou 
mesmo morte. É necessário um ajuste de 
dose ou monitorização médica frequente. 
É importante avisar o médico se houver dor 
muscular inexplicada, sensibilidade ou 
fraqueza, especialmente se estes sintomas 
forem acompanhados por febre ou urina 
escura. 
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Legenda: 

  Interação major entre os dois medicamentos   

 

 Interação moderada entre os dois medicamentos 

 

 

 

 
Ibuprofeno 

 
 
 
 

Espironolactona 
 

É importante avisar o médico da toma de 
ibuprofeno. Podem ser necessário ajuste 
de doses ou ensaios especiais para 
averiguar a segurança de ambos os 
medicamentos. Se administrar ambos os 
medicamentos, beber muita água durante 
o tratamento e monitorizar a pressão 
arterial e a função renal. 

 
Espironolactona 

 
 
 
 

Metformina 
 

Espironolactona pode aumentar os níveis 
de açúcar no sangue e interferir com o 
controlo glicémico. Com a coadministração 
é necessário o ajuste de doses ou maior 
monitorização da glicémia. Devido aos 
seus efeitos renais, a espironolactona pode 
aumentar o risco de acidose lática. Deve 
procurar ajuda médica imediata se 
desenvolver sinais e sintomas de acidose 
lática, tais como fadiga, fraqueza, dor 
muscular, sonolência, dor ou desconforto 
abdominal, batimento cardíaco rápido ou 
irregular, calafrios, entre outros. 
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ANEXO XXIV – Medicação diária do utente 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:  
 
Data de Nascimento: 4/02/1969       Alergias: Não         Observações: 

 

Em jejum 
Pequeno‐
almoço  Almoço  Jantar  Ao deitar 

Metformina 850mg    1    1   

Cloreto de Potássio    2    2   

Espironolactona    1    1   

Magnésio    1       

Sintrom        1   

Pravafenix ®         1   

Loratadina 10mg          1 

           

           

Medicamento 

Horário 
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ANEXO XXV – História Farmacoterapêutica da utente 2 

 

    PRIMEIRA VISITA 

 

Doente nº: 35/11/3658/ 11 /00002 

 

PREOCUPAÇÕES DE SAÚDE 

Problemas de saúde Data de início 
1. Linfoma de Hodgkin  Há 28 anos ‐ tratado 

2. Hipotiroidismo  Há 26 anos 

3. Afonia crónica  Há 26 anos 

4. Acuidade visual  Há 26 anos 

5. Gastrite crónica  Há 12 anos 

6. Ansiedade  Há 26 anos 

7. Síndrome das pernas inquietas  Há 15 anos 

8. Gonartrose, coxartrose, hérnias discais  Há 20 anos 

9. Enfarte Agudo do Miocárdio  Há 4 anos 

10. Asma  Há 26 anos 

11. Enxaqueca   Há 20 anos 

 

SACO COM MEDICAMENTOS 

 

 

 

 

Medicamento 1: Pantoprazol 40mg   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

21. Está a tomar? Sim  
 

22. Quem o receitou? Médico de família 
 

23. Para quê? Proteger o estômago 
 

24. Está melhor? Sim  
 

25. Desde quando? 12 anos 

26. Quanto? 1/dia 
 

27. Como? 1 de manhã em jejum 
 

28. Até quando? Para sempre 
 

29. Dificuldade na utilização? Não  
 

30. Algum problema? Não  
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Medicamento 2: Letter ® (Sanofi)  CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

21. Está a tomar? Sim  
 

22. Quem o receitou? Médico do IPO 
 

23. Para quê? Para a tiróide 
 

24. Está melhor? “sim, está compensada” 
(sic) 

 
25. Desde quando? Há 26 anos 

26. Quanto? 1/dia 
 

27. Como? 1 antes do peq.almoço, mas 
espera que passem os 20‐30 minutos 
do pantoprazol 

 
28. Até quando? Para sempre 

 
29. Dificuldade na utilização? Não  

 
30. Algum problema? Não 

Medicamento 3: Lasix ® 40mg (Sanofi)  CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

21. Está a tomar? Sim  
 

22. Quem o receitou? Cardiologista do 
Hospital de Braga  

 
23. Para quê? Para a retenção de líquidos 

 
24. Está melhor? Sim 

 
25. Desde quando? Há 4 anos 

26. Quanto? 1/dia 
 

27. Como? 1 de manhã em jejum 
 

28. Até quando? Não sabe 
 

29. Dificuldade na utilização? Não  
 

30. Algum problema? Não, apesar do 
incómodo de urinar bastante de 
manhã 

Medicamento 4: Gabapentina 300mg  CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

21. Está a tomar? Sim 
 

22. Quem o receitou? Médico do IPO 
 

23. Para quê? Para a enxaqueca 
 

24. Está melhor? Sim  
 

25. Desde quando? Há 20 anos 

26. Quanto? 1/dia 
 

27. Como? ao pequeno‐almoço 
 

28. Até quando? Para sempre 
 

29. Dificuldade na utilização? Não  
 

30. Algum problema? Não  
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Medicamento 5: Sertralina 50 mg   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

21. Está a tomar? Sim  
 

22. Quem o receitou? Médico do IPO  
 

23. Para quê? Para controlar a ansiedade 
 

24. Está melhor? Sim 
 

25. Desde quando? Há 24 anos 

26. Quanto? ½ /dia 
 

27. Como? Ao pequeno‐almoço 
 

28. Até quando? Pensa que para sempre 
 

29. Dificuldade na utilização? Não  
 

30. Algum problema? Não  

Medicamento 6: Xanax ®0,5mg (Pfizer)  CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

21. Está a tomar? Sim  
 

22. Quem o receitou? Médico do IPO 
 

23. Para quê? Controlar a ansiedade 
 

24. Está melhor? Sim  
 

25. Desde quando? Há 24 anos 

26. Quanto? 1/dia 
 

27. Como? ½ ao pequeno almoço e ½ às 
17h 

 
28. Até quando? Para sempre 

 
29. Dificuldade na utilização? Não  

 
30. Algum problema? Não 

Medicamento 7: Perindopril 4mg   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

21. Está a tomar? Sim  
 

22. Quem o receitou? Cardiologia 
 

23. Para quê? Tensão arterial 
 

24. Está melhor? Sim  
 

25. Desde quando? Há 4 anos 

26. Quanto? ½ /dia 
 

27. Como? De manhã, ao pequeno‐
almoço 

 
28. Até quando? Não sabe 

 
29. Dificuldade na utilização? Não  

 
30. Algum problema? Não 
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Medicamento 8: Procoralan® 5 mg (Servier)  CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

21. Está a tomar? Sim  
 

22. Quem o receitou? Cardiologista 
 

23. Para quê? Ritmo cardíaco 
 

24. Está melhor? Sim 
 

25. Desde quando? Há 4 anos 

26. Quanto? 2/dia 
 

27. Como? 1 ao pequeno‐almoço e 1 ao 
jantar 

 
28. Até quando? Não sabe 

 
29. Dificuldade na utilização? Não  

 
30. Algum problema? Não  

Medicamento 9: Veraspir Diskus ® 50/250 
(GlaxoSmithKline) 

CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

11. Está a tomar? Sim 
 

12. Quem o receitou? Médico do IPO 
 

13. Para quê? Para a asma 
 

14. Está melhor? Sim 
 

15. Desde quando? Há 24/25 anos 

16. Quanto? 2 Inalações/dia 
 

17. Como? 1 ao pequeno‐almoço e 1 à 
noite 

 
18. Até quando? Para sempre 

 
19. Dificuldade na utilização? Não  

 
20. Algum problema? Não 

Medicamento 10: Tromalyt ® 150mg (Neo‐
Farmacêutica) 

CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

21. Está a tomar? Sim  
 

22. Quem o receitou? Cardiologista 
 

23. Para quê? “Para pôr o sangue 
fino”(sic) 

 
24. Está melhor? Sim 

 
25. Desde quando? Há 4 anos 

26. Quanto? 1/dia 
 

27. Como? 1 depois do pequeno‐almoço 
 

28. Até quando? Não sabe 
 

29. Dificuldade na utilização? Não  
 

30. Algum problema? Não, mas “quando 
me corto tenho dificuldade em parar 
a hemorragia e estou dependente de 
uma operação por isso mesmo” (sic) 
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Medicamento 11: Clopidogrel 75mg  CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

21. Está a tomar? Sim 
 

22. Quem o receitou? Cardiologista 
 

23. Para quê? “Para o sangue” (sic) 
 

24. Está melhor? Sim  
 

25. Desde quando? Há 4 anos 

26. Quanto? 1/dia 
 

27. Como? 1 Depois do almoço 
 

28. Até quando? Não sabe 
 

29. Dificuldade na utilização? Não 
 

30. Algum problema? Não, o mesmo do 
Tromalyt ®  

Medicamento 12: Aldactone ® 25mg (Pfizer)  CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? Sim  
 

2. Quem o receitou? Cardiologista 
 

3. Para quê? “Para a retenção de 
líquidos” (sic) 

 
4. Está melhor? Sim 

 
5. Desde quando? Há 4 anos 

6. Quanto? 1/dia 
 

7. Como? 1 Depois do almoço 
 

8. Até quando? Não sabe 
 

9. Dificuldade na utilização? Não  
 

10. Algum problema? Não  

Medicamento 13: Glucosamina 1500mg   CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? Sim 
 

2. Quem o receitou? Médico de família 
 

3. Para quê? Para a cartilagem e 
articulações 

4. Está melhor? Mais ou menos, “acho 
que estou a prevenir e não a 
melhorar” (sic) 

5. Desde quando? Há 5 anos 

6. Quanto? 1/dia 
 

7. Como? 1 carteira ao jantar, diluído 
 

8. Até quando? Não sabe 
 

9. Dificuldade na utilização? Não  
 

10. Algum problema? Não 
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Medicamento 14: Sinvastatina 40mg  CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? Sim 
 

2. Quem o receitou? Cardiologista 
 

3. Para quê? “Para ajudar  proteger o 
coração, por causa do EAM” (sic) 

 
4. Está melhor? Pensa que sim 

 
5. Desde quando? Há 4 anos 

6. Quanto? 1/dia 
 

7. Como? Ao jantar 
 

8. Até quando? Não sabe 
 

9. Dificuldade na utilização? Não  
 

10. Algum problema? Não, mas queixa‐se 
de dores musculares principalmente 
nos braços e cervicais 

Medicamento 15: Serenal ® 15mg (Meda 

Pharma) 
CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? Sim 
 

2. Quem o receitou? Médico do IPO 
 

3. Para quê? Para dormir 
 

4. Está melhor? Sim 
 

5. Desde quando? Há 25 anos 

6. Quanto? 1/dia 
 

7. Como? Ao deitar 
 

8. Até quando? Para sempre  
 

9. Dificuldade na utilização? Não 
 

10. Algum problema? Não 

Medicamento 16: Voltaren rapid ® 50mg 
(Novartis) 

CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? Só em SOS 
 

2. Quem o receitou? Médico de família 
 

3. Para quê? Para a enxaqueca 
 

4. Está melhor? Melhora quando toma 
(alivia) 

 
5. Desde quando? Há 15 anos 

6. Quanto? 3 x dia 
 

7. Como? Só toma mesmo em crises 
grandes de enxaqueca 

 
8. Até quando? Não sabe  

 
9. Dificuldade na utilização? Não 

 
10. Algum problema? Não 
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Medicamento 17: Dafalgan ® 1g  (Bristol‐Myers 

Squibb Farmacêutica Portuguesa, SA) 
CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? Só em SOS 
 

2. Quem o receitou? Médico de família 
 

3. Para quê? “Quando tenho muitas 
dores de cabeça por causa da 
visão”(sic) 

 
4. Está melhor? Melhora quando toma 

 
5. Desde quando? Há 4 anos 

6. Quanto? 1/dia 
 

7. Como?  
 

8. Até quando? Não sabe  
 

9. Dificuldade na utilização? Não 
 

10. Algum problema? Não 

Medicamento 18: Bricanyl turbohaler® 500µg 
(Astrazeneca) 

CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? Só em SOS 
 

2. Quem o receitou? Pneumologista 
 

3. Para quê? Crises de asma 
 

4. Está melhor? Melhora quando toma 
 

5. Desde quando? Há 4 anos 

6. Quanto? 3‐4 x dia 
 

7. Como? Inalação 
 

8. Até quando? Não sabe  
 

9. Dificuldade na utilização? Não 
 

10. Algum problema? Não 

Medicamento 19: Ventilan ® 5mg/mL  
(GlaxoSmithKline) 

CUMPRE: B , R , M        CONHECE: B, R, M 

1. Está a tomar? Só em SOS 
 

2. Quem o receitou? Médico do IPO 
 

3. Para quê? “Crises desesperantes de 
asma, após o Bricanyl ®” (sic) 

 
4. Está melhor? Normalmente melhora 

 
5. Desde quando? Há 15 anos 

6. Quanto? 2‐3 x dia 
 

7. Como? Inalação por nebulização 
 

8. Até quando? Não sabe  
 

9. Dificuldade na utilização? Não 
 

10. Algum problema? Não 
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MEDICAÇÃO ANTERIOR 

Medicamento 1: Singulair ® 10mg (MSD)

9. Está a tomar? Não 
 

10. Para quê? Para a asma 

11. Melhorou? Sim 
 

12. Algum problema? Não, só foi retirado pelo 
médico para ver se a a doente aguenta 
sem o medicamento 

 

REVISÃO 

Revisão  Medicamento 
Data 
início 

Problemas 
de saúde 

Data 
Início 

Preocup:
B,R,P 

Cabelo           

Cabeça  Gabapentina    Enxaqueca    R 

Ouvidos, olhos, 
nariz, garganta 

   
Acuidade 

visual, afonia 
  B 

Boca           

Pescoço     
Nódulos 

cordas vocais 
  R 

Mãos           

Braços e músculos  Glucosamina    Dor e fadiga     R 

Coração      EAM    B 

Pulmões      Asma    B 

Digestivo  Pantoprazol        P 

Rins (urina, …)           

Fígado           

Órgãos genitais           

Pernas     
Síndrome das 

pernas 
inquietas 

  P 

Pés           

Musculosquelético 
(gota, dores nas 

costa, tendinite,…) 

Voltaren rapid ®, 
Dafalgan ®  

 
Dores nas 
costas 

  R 

Pele (seca, 
erupções,…) 

         

Psicológico 
(depressões, 
epilepsia,…) 

Serenal ®, Xanax 
®, Sertralina 

  Ansiedade     P 
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PARÂMETROS BIOLÓGICOS 

 

HÁBITOS SOCIAIS 

 

Tabaco (nº cigarros/dia)  Não  

Álcool (g/dia)  1 Copo de vinho às vezes 

Café (nºcafés/dia)  Não, desde o EAM 

Outras drogas  ‐‐‐‐‐‐ 

Exercício físico (nº dias/semana)  Caminha no Verão 3x/semana 

Dieta  Evita gorduras e fritos 

Vitaminas e minerais  ‐‐‐‐‐‐ 

Vacinas: todas em dia e fez em Dezembro a Broncho‐Vaxon ® (OM Pharma) (asma)  

Alergias a medicamentos e/ou RAM: Não 

Alergias a alimentos: Não 

Situações fisiológicas: teve Linfoma de Hodgkin 

OUTROS DADOS DO DOENTE: 

Profissão: Era secretária; agora está reformada 

Ano de Nacimento: 17/09/65 

Médico de família: Dr. Alberto Guerra 

Médicos especialistas: 

  Nome:       Especialidade:     Telefone: 

         

 

 

 

 

Data 
PA 

(mmHg) 
Colesterol 
(mg/dL) 

Triglicerídeos
(mg/dL) 

Glicemia 
(mg/dL)  

Peso
(kg) 

Altura 
(cm) 

IMC 

29/01/15  ‐‐‐‐‐‐  150  76  99  74  165  27.2 

11/06/15  129/64             
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ANEXO XXVI – Estado de Situação da utente 2 
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ANEXO XXVII – Interações medicamento-medicamento da utente 2 

INTERAÇÕES FARMACOLÓGICAS 

 

Doente nº: 35/11/3658/11/00002 

 

 
Sertralina 

 
 
 
 

Procoralan ® (Servier) 
 

O uso concomitante deve ser evitado, por 
haver risco de prolongamento do intervalo 
QT. É recomendada monitorização 
cardíaca. Aconselhar os doentes a 
procurar um médico caso apresentem 
sintomas que possam indiciar a ocorrência 
de torsade de pointes (tonturas, vertigens, 
desmaios, palpitações, ritmo cardíaco 
irregular, falta de ar ou síncope). 

 

 

 

 

 
Bricanyl turbohaler ®(Astrazeneca) 

 
 
 
 

Procoralan ® (Servier) 
 

Deve ser evitado o uso concomitante de 
Procoralan ® com medicamentos que 
possam prolongar o intervalo QT. É 
recomendada monitorização cardíaca. 
Aconselhar os doentes a procurar um 
médico caso apresentem sintomas que 
possam indiciar a ocorrência de torsade de 
pointes (tonturas, vertigens, desmaios, 
palpitações, ritmo cardíaco irregular, falta 
de ar ou síncope). 
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Aldactone ®(Pfizer) 

 
 
 
 

Perindopril  

 
A administração de perindopril com 
espironolactona pode levar ao aumento dos 
níveis de potássio no sangue 
(hipercaliemia). Os sintomas 
característicos da hipercaliemia são: 
fraqueza, confusão, dormência e arritmia 
cardíaca. O uso concomitante leva a que 
haja a necessidade de ajustar a dose ou a 
que se façam ensaios de segurança. 
 

Voltaren rapid ® (Novartis) e 
Tromalyt ®  (Neo‐Farmacêutica) 

 
 
 
 

Clopidogrel 

O uso de ambos pode levar a hemorragias, 
dor abdominal, fraqueza e ao aparecimento 
de melenas. Se o doente tiver algum destes 
problemas é importante avisar o médico. 

Sertralina 
 
 
 
 

Veraspir Diskus ® (GlaxoSmithKline) 

Aumenta o risco de arritmia. É importante 
não exceder a dose e a frequência de uso 
recomendada. Deve procurar ajuda médica 
se tiver tonturas, desmaios, dispneia ou 
palpitações cardíacas. 
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Lasix ® (Sanofi) 
 
 
 
 

Veraspir Diskus ® (GlaxoSmithKline) 

Pode levar a hipocaliemia. Em casos 
graves, a hipocaliemia pode levar a 
fraqueza muscular, paralisia, dificuldade 
em respirar e deglutir e arritmia. É 
importante avisar o médico se sentir 
náuseas, vômitos, obstipação, cólicas 
abdominais, confusão, tonturas, vertigens, 
desmaios, fraqueza muscular, cãibras 
musculares, dormência, formigamento, 
taquicardia, dor no peito e / ou inchaço nas 
pernas ou nos pés. 

Sertralina 
 
 
 
 

Gabapentina  

Pode levar ao aumento dos efeitos 
secundários, tais como tonturas, 
sonolência e dificuldade de concentração. 
O doente deve evitar ou limitar a ingestão 
de álcool durante o tratamento. 

Alprazolam 
 
 
 
 

Gabapentina  

Pode levar ao aumento dos efeitos 
secundários, tais como tonturas, 
sonolência e dificuldade de concentração. 
O doente deve evitar ou limitar a ingestão 
de álcool durante o tratamento. 
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Serenal ® (Meda Pharma) 
 
 
 
 

Perindopril 

A administração de ambos os 
medicamentos pode levar a um efeito 
aditivo de diminuição da pressão arterial. O 
doente pode sentir dores de cabeça, 
tonturas, vertigens, desmaios e/ou 
alterações na frequência cardíaca. É 
importante avisar o médico se tiver algum 
destes sintomas.  

Lasix ® (Sanofi) 
 
 
 
 

Perindopril 

A coadministração pode levar a um efeito 
aditivo na diminuição da pressão arterial. É 
importante falar com o médico se tiver uma 
redução da frequência cardíaca, tonturas, 
desmaios ou dores de cabeça. 

Sertralina 
 
 
 
 

Clopidogrel  

Aumento do risco de hemorragia. O doente 
deve procurar ajuda médica se tiver 
hemorragias, hematomas, tonturas, 
melenas, ou outros sinais/sintomas de 
hemorragia.  
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Alprazolam 
 
 
 
 

Perindopril 

A administração de ambos os 
medicamentos pode levar a um efeito 
aditivo de diminuição da pressão arterial. O 
doente pode sentir dores de cabeça, 
tonturas, vertigens, desmaios e/ou 
alterações na frequência cardíaca. É 
importante avisar o médico se tiver algum 
destes sintomas. 

Tromalyt ®(Neo‐Farmacêutica) 
 
 
 
 

Perindopril 

É importante a monitorização da pressão 
arterial e da função renal.  

Voltaren rapid ®(Novartis) 
 
 
 
 

Perindopril 

O Voltaren rapid® pode levar à diminução 
do efeito do Perindopril. O uso 
concomitante pode afetar a função renal, 
especialmente se usados com frequência 
ou cronicamente. O doente deve contactar 
o médico se tiver sinais ou sintomas que 
indiciem lesão renal, tais como náuseas, 
perda de apetite, vómitos, perda súbita de 
peso, retenção de líquidos, dispneia, 
cãibras musculares, cansaço, tonturas, 
arritmias, entre outros. 
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Lasix ®(Sanofi) 
 
 
 
 

Pantoprazol 

A coadministração pode levar a 
hipomagnesemia. Em casos mais graves, 
a hipomagnesimia pode levar a arritmia, 
palpitações, espasmo muscular, tremor ou 
convulsões.  

Sinvastatina 
 
 
 
 

Pantoprazol 

A coadministração pode levar ao aumento 
dos níveis sanguíneos de sinvastatina. Isto 
pode aumentar o risco de efeitos 
secundários, tais como danos hepáticos e 
rabdomiólise. É importante avisar o médico 
se tiver dores musculares inexplicáveis, 
sensibilidade, ou fraqueza durante o 
tratamento com sinvastatina. Isto também 
se aplica se desenvolver febre, calafrios, 
dor nas articulações ou inchaço, 
sangramento anormal ou hematomas, 
erupção cutânea, comichão, perda de 
apetite, fadiga, náuseas, vômitos, colúria, e 
/ ou icterícia, uma vez que estes podem ser 
sinais e sintomas de lesão hepática. 

Clopidogrel 
 
 
 
 

Pantoprazol 

A combinação destes medicamentos pode 
reduzir a eficácia do clopidogrel na 
prevenção de EAM. 
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Serenal ® (Meda Pharma) 
 
 
 
 

Gabapentina 

O uso concomitante pode levar a um 
aumento dos efeitos secundários, tais 
como tonturas, sonolência e dificuldade de 
concentração. O doente deve evitar ou 
limitar o consumo de álcool durante o 
tratamento.  

Tromalyt ®(Neo‐Farmacêutica) 
 
 
 
 

Voltaren rapid ® (Novartis) 

Aumento do risco de desenvolver úlceras 
gastrointestinais. O doente deve contactar 
o médico caso sinta dor abdominal, 
distensão abdominal, tonturas, náuseas, 
vómitos, perda de apetite e/ou melenas. 

Serenal ®(Meda Pharma) 
 
 
 
 

Lasix ® (Sanofi) 

Estes medicamentos podem ter efeitos 
aditivos na diminuição da pressão arterial. 
O doente pode sentir dor de cabeça, 
tonturas, vertigens, desmaios, e / ou 
alterações no pulso ou frequência cardíaca

Alprazolam 
 
 
 
 

Lasix ® (Sanofi) 

Estes medicamentos podem ter efeitos 
aditivos na diminuição da pressão arterial. 
O doente pode sentir dor de cabeça, 
tonturas, vertigens, desmaios, e / ou 
alterações no pulso ou frequência cardíaca
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Serenal ®(Meda Pharma) 
 
 
 
 

Aldactone ® (Pfizer) 

Estes medicamentos podem ter efeitos 
aditivos na diminuição da pressão arterial. 
O doente pode sentir dor de cabeça, 
tonturas, vertigens, desmaios, e / ou 
alterações no pulso ou frequência cardíaca

Alprazolam 
 
 
 
 

Aldactone ® (Pfizer) 

Estes medicamentos podem ter efeitos 
aditivos na diminuição da pressão arterial. 
O doente pode sentir dor de cabeça, 
tonturas, vertigens, desmaios, e / ou 
alterações no pulso ou frequência cardíaca

Lasix ®(Sanofi) 
 
 
 
 

Bricanyl turbohaler® (Astrazeneca) 

Pode levar a hipocaliemia. Em casos 
graves, a hipocaliemia pode levar a 
fraqueza muscular, paralisia, dificuldade 
em respirar e deglutir e arritmia. É 
importante avisar o médico se sentir 
náuseas, vômitos, obstipação, cólicas 
abdominais, confusão, tonturas, vertigens, 
desmaios, fraqueza muscular, cãibras 
musculares, dormência, formigamento, 
taquicardia, dor no peito e / ou inchaço nas 
pernas ou nos pés. 

Lasix ® (Sanofi) 
 
 
 
 

Voltaren rapid® (Novartis) 

Durante a coadministração é importante 
beber muita água. É importante monitorizar 
a pressão arterial e a função renal. 
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Aldactone ®(Pfizer) 
 
 
 
 

Voltaren rapid® (Novartis) 

Durante a coadministração é importante 
beber muita água. É importante monitorizar 
a pressão arterial e a função renal. 

Serenal ®(Meda Pharma)

 
 
 
 

Sertralina  

O uso concomitante pode aumentar os 
efeitos secundários, tais como tonturas, 
sonolência e dificuldade de concentração. 
O doente deve evitar ou limitar o uso de 
álcool durante o tratamento com estes 
medicamentos.  

Lasix®(Sanofi) 
 
 
 
 

Sertralina  

A Sertralina pode levar a hiponatremia e o 
uso concomitante com Lasix ® pode 
aumentar este risco. O doente deve 
procurar ajuda médica se sentir náuseas, 
vômitos, dor de cabeça, letargia, 
irritabilidade, dificuldade de concentração, 
perda de memória, confusão, espasmo 
muscular, fraqueza ou instabilidade. Casos 
mais graves podem levar a alucinações, 
desmaios, convulsões, coma e até morte. 
Sertralina também pode afetar a pressão 
arterial e a frequência cardíaca.  
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Voltaren rapid ®(Novartis) 
 
 
 
 

Sertralina  

A administração de ambos os 
medicamentos aumenta o risco de 
hemorragia.  

Bricanyl turbohaler ® (Astrazeneca)
 
 
 
 

Sertralina  

Aumenta o risco de arritmia. É importante 
não exceder a dose e a frequência de uso 
recomendada. Deve procurar ajuda médica 
se tiver tonturas, desmaios, dispneia ou 
palpitações cardíacas. 

Aldactone ® (Pfizer) 
 
 
 
 

Sertralina  

A Sertralina pode levar a hiponatremia e o 
uso concomitante com Aldatone ® pode 
aumentar este risco. O doente deve 
procurar ajuda médica se sentir náuseas, 
vômitos, dor de cabeça, letargia, 
irritabilidade, dificuldade de concentração, 
perda de memória, confusão, espasmo 
muscular, fraqueza ou instabilidade. Casos 
mais graves podem levar a alucinações, 
desmaios, convulsões, coma e até morte. 
Sertralina também pode afetar a pressão 
arterial e a frequência cardíaca. 
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Legenda: 

  Interação major entre os dois medicamentos   

 

 Interação moderada entre os dois medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromalyt ® (Neo‐Farmacêutica) 
 
 
 
 

Sertralina  

A administração de ambos os 
medicamentos aumenta o risco de 
hemorragia. 
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ANEXO XXVIII – Medicação diária da utente 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nome:   
 

Data de Nascimento: 17/09/65      Alergias: Não      Observações: EAM 
há 4 anos e Linfoma de Hodgkin há 28 anos

 

Em jejum 
Pequeno‐
almoço  Almoço  Jantar  Ao deitar 

Pantoprazol  1         

Letter ® 
1 (20minutos 

após o 
anterior) 

       

Sertralina    1       

Xanax ®   ½       17h: ½    

Serenal ®           1 

Glucosamina 
1500mg  

      1   

Lasix ®   1         

Perindopril     ½        

Procoralan ®    1    1   

Tromalyt ®     1       

Clopidogrel      1     

Aldactone ®       1     

Sinvastatina        1   

Veraspir Diskus ®     1    1   

Gabapentina    1       

Medicamento 

Horário 
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ANEXO XXIX – Panfleto Exposição Solar 
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ANEXO XXX – Panfleto Sinais de Alerta: ABCDE do Melanoma 
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Resumo 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são um conjunto de atividades 

farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados, que 

são designadas por “atividades de Farmácia Hospitalar”. São departamentos com 

autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação geral dos Órgãos de Administração 

dos Hospitais, perante os quais respondem pelos resultados do seu exercício. A direção 

dos serviços é, obrigatoriamente, assegurada por um farmacêutico hospitalar. Estes 

serviços são os que, nos hospitais, asseguram a terapêutica medicamentosa aos 

doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integram as equipas de 

cuidados de saúde e promovem ações de investigação científica e de ensino1.  

São inúmeras as responsabilidades dos serviços farmacêuticos de um hospital, 

bem como, as responsabilidades dos farmacêuticos para garantir um serviço de 

qualidade e adequado às inúmeras situações que podem surgir.  

Ao realizar este estágio na Farmácia Hospitalar do Hospital de Braga, foi possível 

compreender a importância deste serviço e da função que o farmacêutico pode 

desempenhar nesta área. Assim, após esta experiência e com a elaboração deste 

relatório pretende-se demonstrar tudo aquilo que foi possível aprender durante o período 

de estágio, desde as áreas mais técnico-científicas, às áreas mais práticas 

nomeadamente na execução de certos manipulados ou na validação de prescrições 

médicas.  
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1. O Hospital de Braga 

O Hospital de Braga (HB) é uma unidade hospitalar integrada no Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), no âmbito de uma Parceria Público Privada celebrada através de um 

contrato de gestão assinado pela Administração Regional de Saúde Norte, em 

representação do Ministério da Saúde. Em 2008 o hospital foi entregue à gestão de um 

consórcio privado liderado pelo Grupo José de Mello Saúde, ao abrigo de um contrato no 

âmbito das Parcerias Público/Privadas na Saúde, rumo a um novo hospital construído de 

raiz, com transferência de instalações em Maio de 2011. Esta nova construção, veio 

substituir o antigo Hospital de São Marcos, uma estrutura com mais de 500 anos2. 

A criação do HB permitiu alargar os cuidados médicos a cerca de 1,2 milhões de 

pessoas dos distritos de Braga e Viana do Castelo e permitiu ainda disponibilizar maiores 

e melhores instalações totalmente equipadas com tecnologia de primeira linha. 

As novas instalações conciliam unidades de assistência médica, investigação e 

ensino universitário de excelência. Um espaço criado para prestar os melhores e mais 

inovadores cuidados de saúde com tecnologia de última geração2. 

 

2. Os Serviços Farmacêuticos 
 

A função da equipa dos Serviços Farmacêuticos (SF) consiste em assegurar 

cuidados de excelência aos doentes, garantindo o controlo integral do circuito do 

medicamento e promovendo o crescimento técnico mediante a colaboração na 

investigação e ensino. Pretende-se que seja assegurada a adequada gestão de stocks, 

visando a segurança dos registos e informação, a disponibilidade dos dados e a rapidez 

de resposta. Todo o circuito está informatizado, com prescrição eletrónica interna, para 

todas as camas com distribuição de medicamentos em dose unitária e externa, para os 

doentes em regime ambulatório3. Os SF são uma peça fundamental nos cuidados de saúde 

dispensados aos doentes em meio hospitalar, uma vez que conseguem assegurar a terapia 

medicamentosa, qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos.  

O farmacêutico hospitalar (FH) é um profissional de saúde habilitado, com 

responsabilidade na utilização correta e racional dos medicamentos no hospital e com 

formação para fornecer informações sobre o medicamento a todos os outros profissionais 

de saúde1.  

O cargo de diretor dos SF do HB é desempenhado pela Dr.ª Ana Plácido que 

coordena uma equipa, composta por Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT) e Assistentes Operacionais (AO). 
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3. Sistema de Gestão da Qualidade 

    

A Qualidade tem de estar presente em todos os atos do HB, deste modo, existe uma 

equipa responsável pela Qualidade e Gestão de Risco, estrutura organizacional 

integradora das diversas áreas, promovendo a melhoria contínua, nomeadamente na 

segurança do doente, na gestão de risco, no controlo da infeção e gestão das reclamações 

e sugestões 4. 

O HB implementou o sistema de gestão da Qualidade em Junho de 2013, em que foi 

acreditado pela Caspe Healthcare Knowledge Systems, regendo-se pela norma ISO 

9001:2008. Para garantir a máxima eficácia e qualidade o HB implementou a utilização de 

um portal (ANEXO I), em que todos os procedimentos estão disponíveis para todos os 

profissionais de saúde. Este portal permite que todas as atualizações estejam disponíveis 

para todos, para além de evitar que as impressões estejam desatualizadas. 

Para além da acreditação do HB, os SF são certificados, garantindo assim a máxima 

qualidade do serviço prestado. É de referir que todos os procedimentos estão devidamente 

regulamentados para que, assim, se evite ao máximo o erro.  

Em novembro de 2015 o HB será sujeito a nova reacreditação, pelo que durante o 

nosso estágio determinados procedimentos estavam já a ser revistos, para promover a 

melhoria contínua do serviço prestado. 

 

4. Organização dos serviços e Gestão de encomendas 

4.1. Escolha de medicamentos 

 A escolha dos medicamentos necessários para utilização num hospital é de extrema 

importância e relevância para um correto funcionamento dos serviços. No HB a Comissão 

de Farmácia e Terapêutica (CFT) é a entidade responsável por este processo tendo 

sempre por base o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e o 

Formulário Hospitalar José de Mello Saúde (FHJMS) e ainda as necessidades terapêuticas 

verificadas pelos pacientes, sem esquecer os critérios fármaco-económicos. Em caso de 

não existência de um fármaco nos formulários pode ser necessário fazer uma adenda5.  

 

4.2. Obtenção dos medicamentos/produtos 

 Existem 3 armazéns que são geridos de uma forma semelhante: o armazém geral 

da farmácia, o dos citotóxicos e do ambulatório, estes 2 últimos têm um stock específico e 

as encomendas são feitas à parte.  

Para fazer as encomendas é necessário saber quais os produtos que estão em 

falta, ou em quantidades abaixo do número ideal para ter em stock, saber quais os 
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medicamentos necessários em condições excecionais e que seja necessário uma 

encomenda específica, entre outros. Assim sendo, e através de um documento excel e do 

programa informático utilizado no hospital consegue-se obter um registo dos consumos 

efetuados e fazer a diferença destes valores em relação às quantidades existentes em 

stock. Desta forma, é obtido um valor para cada produto que dá a indicação de quais e 

quantos é necessário encomendar. Após esta verificação tem de se converter as 

quantidades necessárias em quantidades por caixa, pois é assim que se faz a encomenda 

ao fornecedor. Em suma, cada produto tem definido um Ponto de Encomenda (PE) e um 

stock mínimo e máximo, com base nos consumos. Depois o programa informático gera 

uma listagem de tudo o que está abaixo do PE. 

 Sempre que é necessário um medicamento e se atinge o Kanban (Fig.1) este deve 

ser retirado para posteriormente se fazer a encomenda. 

O sistema de Kanbans baseia-se num conjunto de 

cartões que contêm a designação do produto por 

Designação Comum Internacional (DCI), localização, 

código interno, a quantidade máxima e o PE, ou seja a 

quantidade que é necessário atingir para ser necessário 

uma nova encomenda do produto. Estes valores 

garantem uma correta gestão dos stocks e têm 

essencialmente por base, uma rentabilização financeira 

e espacial, relacionam-se também com os prazos de 

validade, capacidade de armazenamento e rotatividade 

dos produtos, para assim não haver produtos a mais e 

consequentemente falta de espaço. Todas estas características variam de produto para 

produto, daí ser necessário haver um controlo individualizado deste processo.  

 Posteriormente, a administrativa dos SF emite uma nota de encomenda com base 

no sistema informático disponível, onde pode aceder a dados como quantidades por caixa, 

laboratório fornecedor e preço. Dependendo do valor da encomenda a validação passa 

pelo farmacêutico responsável ou pela administração e, por fim, é enviada a encomenda 

aos laboratórios respetivos.  

 Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP), para além da nota de 

encomenda, necessitam ainda de um anexo específico (ANEXO II). Neste anexo existem 

informações associadas à encomenda em causa, DCI, forma farmacêutica e dosagem, 

para além dos dados das entidades, tanto requisitante como fornecedora. Após este 

processo, é enviado ao laboratório fornecedor o original e o duplicado. Depois, o 

documento é datado e assinado pelo diretor técnico do laboratório em questão e o original 

é devolvido aos SF para ser arquivado.  

Figura 1 – Kanban. 
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Na eventualidade de haver uma rutura de stock, o produto em falta pode ser 

adquirido ao distribuidor, que efetua entregas diárias, ou pode ser realizado um pedido de 

empréstimo a outra instituição, garantindo a sua devolução logo que o stock seja reposto 

de acordo com a normalidade. 

Ao longo do estágio procedemos à recolha de Kanbans quando atingido o PE e 

também acompanhámos o processo de criação e validação da lista de necessidades de 

produtos. 

 

4.3 . Receção das encomendas 

 Na zona correspondente à receção das encomendas existe um AO responsável 

pela receção das mesmas. Inicialmente, verifica quais os produtos que devem ser 

arrumados em primeiro lugar, nomeadamente os de frio e certifica-se de que as condições 

corretas de armazenamento foram cumpridas durante o transporte. Confere com as 

faturas, se os produtos correspondem àqueles que foram enviados, se as quantidades 

estão corretas e verifica também se o lote e a validade referidas na fatura são as que vêm 

impressas nos produtos. Posteriormente, os assistentes técnicos fazem a entrada 

informática dos produtos e estes podem ser armazenados nos seus locais respetivos. 

 Em relação aos medicamentos hemoderivados, a guia de remessa/fatura tem de vir 

obrigatoriamente acompanhada do Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

(CAUL), emitido pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

(INFARMED). Este documento é arquivado pelo FH num arquivo específico.  Para além 

disto, também pode ser enviado o certificado de análise do lote  6,7. 

 No caso de existir alguma irregularidade em todo este processo, é feito um contacto 

com o laboratório ou distribuidor em causa para se perceber qual o problema, sendo que 

até tudo estar resolvido estes produtos ficam armazenados em local próprio, diferente dos 

restantes produtos (quarentena). 

 

4.4. Armazenamento 

 Uma das principais funções dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) passa 

pelo aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos. Este 

armazenamento deve ser feito de maneira a garantir as condições necessárias de espaço, 

luz, temperatura, humidade e segurança1.  

Os produtos que têm condições especiais de armazenamento, nomeadamente os 

inflamáveis, gases medicinais, estupefacientes, citotóxicos e produtos refrigerados, devem 

estar em locais e condições específicas de armazenamento, devido às suas características 

inerentes1. Segundo a Portaria nº 53/71 de 3 de fevereiro, os produtos inflamáveis têm de 
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estar num local próprio com kit de emergência e onde as condições de segurança sejam 

garantidas8. 

Os produtos de frio, tal como referido anteriormente, devem ser os primeiros a ser 

armazenados para garantir que mantêm as condições necessárias à sua estabilidade. 

Estes devem ser colocados em frigoríficos e arcas exclusivos para o efeito, havendo um 

controlo da temperatura regulado por um dispositivo próprio, que garante a emissão de um 

alerta aquando da ocorrência de incidências e/ou discrepâncias no armazenamento de 

produtos. Estupefacientes, psicotrópicos e medicamentos urgentes devem também ser dos 

primeiros a ser arrumados. Os MEP são armazenados numa sala à parte onde existe um 

conjunto de cofres destinados a estes produtos em particular. Esta sala só pode ser aberta 

com recurso a um cartão com fita magnética, em que só as farmacêuticas podem aceder.  

 Os medicamentos utilizados nos ensaios clínicos também possuem uma sala 

específica de armazenamento, onde estes são colocados por ordem alfabética e onde 

existe também um frigorífico para os medicamentos que necessitem destas condições.  

 Os injetáveis de grande volume estão num armazém de corredores largos para 

facilitar o transporte e circulação destes produtos. 

Os medicamentos citotóxicos são armazenados em local próprio, separados dos 

restantes medicamentos, sendo que neste local existe um kit de emergência para casos 

de derramamento. 

 Os medicamentos que não requerem condições especiais de conservação situam-

se no armazém geral e são organizados por ordem alfabética de DCI. Os colírios, material 

de penso e contrastes, concentrados eletrolíticos e dietas estão isolados dos restantes 

produtos, em salas à parte do armazém geral. 

Os medicamentos que terminaram a validade são retirados, identificados como não 

conformes e colocados na sala de quarentena. Os que são aceites pelos laboratórios são 

devolvidos a estes e é emitida uma nota de crédito, os que não o são seguem para 

incineração de acordo com a legislação em vigor.   

  

5.  Autorização de Utilização Especial 

 

Segundo a deliberação n.º 105/CA/2007, referindo o Decreto-lei n.º 176/2006, de 30 

de Agosto, estabelece-se que o INFARMED pode autorizar a utilização em Portugal de 

medicamentos não possuidores de qualquer das restantes autorizações previstas nesse 

Decreto-Lei. 

Assim, excecionalmente, podem ser feitas aquisições de medicamentos que 

necessitam de uma Autorização de Utilização Especial (AUE), ou seja, medicamentos com 

benefício clínico bem reconhecido, mas que, no entanto, não sejam comercializados em 
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Portugal, contudo possuam Autorização de Introdução no Mercado (AIM) num país da 

União Europeia ou medicamentos com provas preliminares de benefício clínico ainda que 

sem AIM em qualquer país. Para este efeito, o médico deve solicitar a aquisição do 

medicamento, depois de uma aprovação do Diretor de Serviço e da CFT. Se o 

medicamento não constar do FHJMS, o Diretor do Serviço requisitante deve preencher o 

formulário de justificação clínica (ANEXO III) assinalando a indicação terapêutica 

pretendida, estratégia terapêutica, listagem de terapêuticas alternativas no mercado e 

motivos da sua inadequação, bem como fundamentação científica da utilização do 

medicamento, a enviar à CFT. Posteriormente, é enviado um requerimento ao INFARMED 

a solicitar aprovação para a aquisição (ANEXO IV). Se o medicamento fizer parte do 

FHJMS, não é necessário o envio do formulário de justificação clínica.    

Os medicamentos pedidos através deste requerimento devem ser imprescindíveis à 

prevenção, diagnóstico ou tratamento de determinadas patologias que não apresentem 

alternativa terapêutica. Para além disso, não devem existir em Portugal medicamentos 

essencialmente similares, que possuam idêntica composição qualitativa e quantitativa. 

As autorizações concedidas têm sempre caráter temporário e meramente 

transitório, sendo que após aprovação têm a duração de 1 ano. 

 

6. Produção de medicamentos  

Uma função essencial em farmácia hospitalar é a preparação de medicamentos 

manipulados. Esta atividade surge da necessidade de adaptar doses a situações clínicas 

específicas, nomeadamente em neonatologia ou pediatria, ou mesmo quando não existem 

opções terapêuticas adequadas no mercado. 

As normas para uma correta execução desta atividade podem ser encontradas nas 

Boas Práticas na Preparação de Medicamentos Manipulados, bem como em inúmeros 

Decretos-Lei disponíveis para consulta no site do INFARMED 9. 

No HB para além da preparação de manipulados não estéreis e preparações 

estéreis, também se realiza o reembalamento de formas orais sólidas e também o 

fracionamento quando necessário, para assim obter doses que muitas vezes não estão 

disponíveis no mercado. Em cada embalagem obtida por este processo é obrigatório 

constar DCI, dosagem, prazo de validade, lote de fabrico e data da reembalagem. 

 

6.1. Produção de preparações não estéreis  

Antes da preparação de medicamentos, é necessário analisar e confirmar as doses 

e as quantidades necessárias a efetuar para cada paciente, tendo sempre em conta as 

condições de estabilidade. É efetuada uma ficha de preparação na qual se inclui a 
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identificação do medicamento, as quantidades pesadas de cada componente da fórmula, 

os operadores responsáveis por cada tarefa, o procedimento, cálculos e, por fim, os 

ensaios característicos da preparação que indicam que esta se encontra conforme ou não 

conforme (ANEXO V). É elaborado um conjunto de etiquetas identificativas e rótulos com 

o nome do doente, do processo, o que foi preparado e em que quantidades, para além do 

lote, origem e prazo de validade. Os rótulos podem, ainda, conter informação sobre 

condições de conservação, via e modo de administração. 

Desta forma, tudo fica registado de maneira a que a rastreabilidade do produto seja 

mais fácil na eventualidade de algum problema com a preparação ou para saber melhor 

como proceder na preparação de fármacos semelhantes. Para garantir que se mantêm as 

condições adequadas à preparação é necessário utilização de luvas, máscara e também 

de uma touca. 

Ao longo do estágio foi possível proceder à preparação de papéis de esomeprazol, 

suspensão de hidroclorotiazida + espironolactona, colutórios, álcool a 50º, solução de ácido 

acético, entre outros, sempre supervisionadas pela farmacêutica responsável. 

 

6.2. Produção de preparações estéreis  

 O FH tem a seu cargo um conjunto de práticas relacionadas com medicamentos de 

alto risco e de margem terapêutica estreita, específicos de ambiente hospitalar. 

 No HB, a Unidade de Preparação de Citotóxicos é uma zona independente do resto 

dos SF. É constituída por uma área de produção e por outras áreas de apoio (sala de 

documentação, sala de apoio, vestiário, zona de lixos e sala limpa).  

O controlo da contaminação, nomeadamente, das partículas em suspensão no ar 

(garantindo níveis apropriados para a manipulação de citotóxicos) comprovam o grau de 

limpeza exigido em cada zona de trabalho. As instalações e os equipamentos são, assim, 

adequados às atividades e à qualidade necessárias para a minimização do risco de erros 

e de contaminação.  

 O FH, para evitar riscos de contaminação durante a manipulação, previamente 

retira todos os acessórios, veste a farda, coloca protetores do calçado ou então calçado 

próprio, touca, máscara e ainda uma bata descartável.  

Antes de entrar para a sala limpa lava as mãos em água corrente para de seguida 

colocar o primeiro par de luvas antes de entrar na sala de preparação. Já nesta sala coloca 

o 2º par de luvas, sobrepondo os punhos da bata.  

Tudo o que entra na câmara de fluxo laminar tem de ser pulverizado com álcool a 

70º e as embalagens de seringas, agulhas, tampas, compressas e campos abertas à 

entrada na mesma. Para verificar se todo o processo de esterilização está a ser cumprido 

e se as condições de assepsia são mantidas, são utilizadas um conjunto de placas de petri 
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(placas de contacto com agar-agar e placas de gelose de sangue para o teste das dedadas 

das luvas), para comprovar a eficácia do procedimento assético, sendo estas placas 

enviadas diariamente para o laboratório de análises. 

 Tem que ser garantida a qualidade da preparação e, por isso, deve ser realizada e 

supervisionada por pessoal competente. Assim, há uma dupla verificação, em que um FH 

ou técnico prepara o manipulado e outro verifica ainda na câmara de fluxo laminar. Há um 

registo dos responsáveis pela execução e verificação. Os manipulados produzidos são 

identificados, de forma clara e sem ambiguidade, para evitar possíveis erros, sendo tudo 

isto verificado pelos FH’s. 

 A validação das preparações, o seu acondicionamento e a validação final do 

tratamento são da responsabilidade do FH, pelo que verifica: o fármaco preparado e 

respetivo volume; as características organoléticas; solução de diluição e respetivo volume; 

no caso de perfusões, o tipo de prolongador de sistema ou sistema de administração 

utilizados, a correta adaptação deste ao soro de diluição e confirma o fecho de todos os 

clamps; no caso de bolús, a utilização do obturador; a validade (depende da estabilidade 

físico-química e microbiológica definida pelo fabricante). 

Após a validação da prescrição médica tem de se proceder à emissão dos mapas 

e dos respetivos rótulos. No mapa de produção é registado o lote, a validade, a 

concentração e o laboratório correspondente a cada um dos fármacos utilizados. Por fim, 

tem de se fazer o débito ao doente de todos os fármacos que se encontram discriminados 

no protocolo10. 

Os citotóxicos preparados são acompanhados por um rótulo, que inclui o nome do 

doente, fármaco, dosagem, solução de diluição, via de administração, data de preparação 

e validade/estabilidade. Para além disso, o FH certifica-se que estão indicadas todas as 

condições de conservação e outros avisos relevantes. Assim, estes rótulos são impressos 

através do sistema informático, em que há a impressão duplicada. Uma versão é colocada 

imediatamente após preparação e a outra é colocada após ser protegido por papel prata. 

Há ainda outros rótulos a colocar, como a etiqueta autocolante “CITOTÓXICO”, o rótulo 

“FRIGORÍFICO” nas preparações que exijam o armazenamento entre 2-8ºC e o rótulo 

“INTRATECAL” quando isso se verifica. Após embalamento e rotulagem, as preparações 

são colocados num saco (acondicionamento secundário), que é selado. As preparações 

destinadas a uso intratecal têm de ser colocadas num saco separadas das restantes 

preparações.   

 No final, já no Hospital de Dia Oncológico, é avaliada a conformidade do tratamento 

preparado com o mapa de produção, o correto acondicionamento das preparações, 

assinaturas e datas para que, assim, o manipulado possa ser aprovado para utilização e o 

produto final seja libertado, a cargo do FH. Após a preparação, dá-se o transporte em sacos 
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térmicos para o Hospital de Dia Oncológico, sendo este rastreável, em que há um 

procedimento escrito de quem assegurou o transporte e quem efetuou a receção10. 

 

7. Hospital de Dia Oncológico  

 

A área da oncologia tem apresentado elevado desenvolvimento científico nos 

últimos anos, sendo que a descoberta de novos fármacos tem proporcionado maior 

longevidade, qualidade de vida e bem-estar aos doentes. O papel do FH nesta área é 

fundamental, sendo responsável pela validação dos protocolos oncológicos, pela 

manipulação de citotóxicos e dispensa dos mesmos, tendo como objetivo final a promoção 

da saúde e segurança do doente10. 

No Hospital de Dia (HD) após prescrição médica, a receção da mesma é efetuada 

através do sistema informático. Assim, o FH é responsável pela validação da prescrição 

médica, devendo ter em conta vários parâmetros: nome do doente; peso, altura e superfície 

corporal; diagnóstico; nome do protocolo de quimioterapia; número do ciclo de 

quimioterapia; datas do último e próximo tratamento; citotóxico (s) /outros fármacos 

prescritos; dose do fármaco de acordo com a superfície corporal, peso, fórmula de Calvert; 

forma farmacêutica; tipo de soluções de diluição do respetivo fármaco e respetiva 

concentração; tempo de perfusão e via de administração; medicamentos prescritos como 

pré-medicação; nome do prescritor e assinatura e data de prescrição. Na validação o FH 

confronta o diagnóstico com o protocolo prescrito, e de seguida se a dose do fármaco está 

adequada ao doente, sendo que em oncologia é normalmente calculada em função da 

superfície corporal (m2). O volume em que deve ser feita a diluição do medicamento resulta 

da divisão entre a dose prescrita e a concentração do fármaco recomendada no RCM do 

medicamento. Sempre que existem discrepâncias entre a prescrição e o que é 

recomendado pelas guidelines, o FH tem de contactar o médico para esclarecer a situação 

antes de proceder à preparação, contribuindo deste modo para prevenir erros de 

medicação e/ou administração. 

 O doente, na maioria dos casos, antes de ser submetido a tratamento realiza 

análises hematológicas, bem como outros exames que o médico peça, para averiguar a 

viabilidade do doente para receber a quimioterapia. Quando um doente não apresenta 

condições, por ter algum parâmetro anormal, faz-se redução de dose ou adia-se a sessão 

para uma data posterior. Nos casos em que o doente apresenta condições, é dado o “OK” 

pelo médico, ou em certos casos pela equipa de enfermagem e o FH passa a analisar e a 

validar a prescrição, tal como referido acima. As prescrições validadas são enviadas para 

a equipa responsável pela preparação dos citotóxicos. Quando os citotóxicos chegam ao 

HD são confirmados pelo FH e um enfermeiro comparando o medicamento com o prescrito 
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(ANEXO VI), tendo ainda especial atenção à integridade da embalagem, ausência de 

precipitados e de partículas de suspensão. É ainda de referir que, para isto, o FH e o 

enfermeiro têm de estar devidamente protegidos, com bata descartável, luvas e máscara 

para não colocarem a sua saúde em risco.  

Para além disto, a quimioterapia oral, como a capecitabina, hidroxiureia ou imatinib, 

é levantada pelo doente nos SF do HD, sendo fornecida nas quantidades exatas para o 

período de tempo correspondente a um mês ou até à próxima visita. Estes são debitados 

ao doente, tal como outros que são dados aos enfermeiros (filgrastim, dexametasona, etc), 

por fazerem parte do protocolo. 

Diariamente é necessário contabilizar o número de doentes e respetivos 

tratamentos, separando-os por período da manhã e da tarde para desta forma haver um 

registo de toda a informação (ANEXO VII). 

8. Distribuição  

A distribuição de medicamentos é a atividade dos serviços farmacêuticos com mais 

visibilidade e onde mais vezes se estabelece o contacto destes serviços com os serviços 

clínicos do hospital, sendo uma atividade muito importante para o correto circuito do 

medicamento. Os principais objetivos são: garantir o cumprimento da prescrição e a correta 

administração dos medicamentos; racionalizar a distribuição dos medicamentos e o custo 

associado aos mesmos; diminuir os erros relacionados com a medicação (administração 

de medicamentos não prescritos, troca da via de administração, erros de doses, etc.); 

monitorizar a terapêutica, entre outros1. 

Neste sistema, existe um registo individualizado da medicação que cada doente 

recebe enquanto estiver internado ou da medicação fornecida pelo hospital na distribuição 

ambulatória, com o objetivo de monitorizar a terapêutica medicamentosa do doente. O 

registo farmacoterapêutico deverá mencionar o diagnóstico, doenças crónicas existentes 

e alergias permitindo, ao farmacêutico responsável pela validação, compreender se a 

medicação atribuída é a mais adequada e se o processo pode correr normalmente. Só 

depois da validação do farmacêutico é que os medicamentos podem ser fornecidos ao 

paciente. 

Existem essencialmente quatro tipos de distribuição de medicamentos no HB: a 

distribuição clássica, a distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU), a 

distribuição em regime ambulatório e os circuitos especiais de distribuição, havendo 

características específicas para cada forma de distribuição. 
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8.1. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

 No HB a distribuição de medicamentos aos doentes internados ocorre, 

essencialmente, por dose unitária, em que a cada doente corresponde uma gaveta (que 

apresenta o respetivo serviço, número da cama, nome do doente e o processo), que 

contém, então, a sua medicação necessária a um período de 24horas, exceto nos fins-de-

semana e feriados, sendo nestes períodos as malas preparadas para um intervalo máximo 

de 48horas. 

 O ciclo da dose unitária inicia-se pela prescrição médica, segue-se a validação da 

mesma, por parte dos farmacêuticos, para que os TDT’s possam proceder à sua 

preparação. Assim, a farmacêutica responsável por cada serviço, avalia a prescrição 

médica, detetando e resolvendo problemas associados (duplicação de doses, 

medicamentos extra-formulário, alergias, interações, entre outros), sendo que quando os 

identifica contacta o médico prescritor (ANEXO VIII).  

 Na prescrição médica devem constar vários parâmetros como a data de prescrição, 

identificação do doente e do médico e os medicamentos designados por DCI com a 

respetiva dose, forma farmacêutica e via de administração. Devem ainda ser mencionadas 

outras informações úteis, como o diagnóstico, alergias, peso, tipo de dieta ou justificação 

da prescrição de antibióticos (em certos casos). 

Após a validação é emitido o mapa farmacoterapêutico (ANEXO IX), que contém 

todos os fármacos que devem ser dispensados a cada doente por um período de 24 horas, 

havendo dois tipos de visualização da terapêutica: o mapa por doente e o mapa por 

medicamento com a quantidade necessária. Posteriormente, o próprio sistema informático 

está parametrizado para enviar a informação para as máquinas respetivas: a Fast 

Dispensing System (FDS) e o Kardex. 

 O sistema FDS (ANEXO X) destina-se às formas farmacêuticas orais sólidas, em 

que os comprimidos são embalados individualmente (ANEXO XI). Procede-se ao 

embalamento de cada comprimido em invólucros individuais, em que o primeiro (sem 

medicamento) contém a informação do doente com serviço, cama, nome e processo e os 

seguintes contêm o medicamento, com informação acerca do mesmo, como lote, validade 

e laboratório (ANEXO XII). Depois há um invólucro sem medicamento e com um traço, para 

separar o doente anterior do novo doente. Aqui, o TDT confere toda a fita para verificar a 

inexistência de não conformidades (sacos vazios, má impressão, sacos com mais do que 

1 comprimido…).  

 O sistema Kardex (ANEXO XIII) é responsável pela distribuição unitária de 

injetáveis ou de formas sólidas fraturáveis, entre outros. Para este são enviados os mapas 

farmacoterapêuticos com diferentes fármacos necessários e a respetiva quantidade. 

Assim, por exemplo, uma ampola é dispensada e o TDT é responsável por colocá-la na 
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gaveta do respetivo doente, em que essa informação é obtida pelo auxílio de um monitor 

que apresenta o doente que necessita do medicamento que acabou de sair, ou seja, faz a 

dispensa por medicamento, sendo que para um serviço começa por um determinado 

medicamento e “corre” todos os doentes com prescrição desse medicamento. 

Para além disto, há ainda os medicamentos de elevado volume, como bolsas de 

nutrição parentérica, ou que têm condições especiais de armazenamento, que não podem 

ser dispensadas por estes sistemas. Assim há AO que são responsáveis pela sua recolha, 

sendo este serviço verificado por um TDT. 

 Os sistemas semiautomatizados permitem a diminuição de erros, do tempo de 

preparação da medicação e a racionalização dos stocks nas unidades de distribuição, 

otimizando a qualidade global do trabalho. 

 A saída das malas (ANEXO XIV) para as respetivas enfermarias é da 

responsabilidade de um AO, a horas definidas de acordo com o serviço a que se destinam. 

Após a saída dos medicamentos imputa-se informaticamente a saída dos mesmos por 

doente. Muitas vezes, quando as malas retornam aos SF, há fármacos devolvidos que, por 

alguma razão, não foram administrados ao doente. Após verificação das condições de 

conservação e prazo de validade, procede-se à devolução informática da medicação por 

doente. Para garantir a eficácia do processo, o Kardex emite diariamente mapas de 

reposição, indicando quais os fármacos cuja quantidade se encontra inferior ao stock 

mínimo (definido como necessidade para reposição). A distribuição unidose é limitada pois 

não contempla os casos de medicação de urgência, ou em que o médico ainda não fez a 

prescrição, daí os serviços necessitarem de armários de recurso, de modo a suprir estas 

necessidades.  

A validação de prescrições médicas, bem como a preparação das malas para as 

enfermarias foi parte integrante do nosso estágio, sempre supervisionada por um FH. 

 

8.2. Distribuição clássica 

A distribuição clássica carateriza-se pela reposição de stocks nas enfermarias de 

cada serviço clínico, calculado com base no serviço da mesma. Assim, refere-se ao 

sistema de distribuição de medicamentos que se inicia através de requisição informática 

pelo enfermeiro, para que os SF possam repor o stock estabelecido. Desta forma, após 

avaliação e validação por um FH, para que haja a diminuição de possíveis erros, o pedido 

é preparado com o auxílio de um PDA, com o qual se vai fazendo o débito dos produtos no 

momento do picking. Por fim, os produtos são entregues por um AO ao serviço 

correspondente1. 

Em alguns serviços existem armazéns avançados. Estes armazéns têm um stock 

pré-definido, conforme os gastos, para suprir eventuais necessidades. Estão definidos o 
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stock máximo, o mínimo e o nível de reposição. Desta forma, há a reposição duas vezes 

por semana, conforme o registo informático do(a) enfermeiro(a) chefe. Assim, os SF 

repõem, transferindo os medicamentos do armazém da farmácia para o serviço. Quando o 

medicamento é fornecido ao doente, o(a) enfermeiro(a) faz o registo da administração, 

abatendo ao stock. Desta forma, permite consultar tudo o que foi administrado ao doente. 

No HB existe também um sistema semiautomático, Pyxis, num serviço, que 

dispensa os medicamentos, a partir do qual o enfermeiro retira o medicamento consultando 

a prescrição do respetivo doente, fazendo, assim, o débito direto ao doente. O stock foi 

definido consoante o histórico de consumos, sendo constituído por um máximo e mínimo. 

Assim, diariamente é avaliado, havendo a reposição ao mínimo. À sexta-feira ou vésperas 

de feriado é reposto ao máximo, para suportar as necessidades. Este sistema permite uma 

maior rastreabilidade, já que regista os utilizadores, o consumo dos fármacos e as 

respetivas devoluções que decorreram num determinado período de tempo. Para além 

disto, permite o controlo dos prazos de validade de todos os fármacos. 

Nos serviços clínicos quando é necessário um medicamento urgente e está fora 

dos horários estabelecidos, é gerado um pedido urgente informaticamente e entregue ao 

serviço por um AO.  

Ao longo do nosso estágio tivemos a oportunidade de acompanhar a validação dos 

pedidos, o picking e a reposição do stock dos armazéns avançados. 

 

8.3. Distribuição em regime ambulatório 

 

Um doente em regime de ambulatório é um doente seguido na Consulta 

Externa/Hospital de Dia. Existem várias patologias, devido à especificidade dos 

tratamentos disponíveis e ao risco dos próprios medicamentos que as tratam (possíveis 

efeitos secundários graves), que exigem um acompanhamento mais próximo do doente. 

Assim, os SFH dispensam para estes doentes medicamentos de forma gratuita 

(previamente prescritos em consultas especializadas) efetuando, simultaneamente, um 

acompanhamento destes. Pretende-se, deste modo, acompanhar o doente e assegurar a 

sua adesão à terapêutica1.  

 Na farmácia de ambulatório do HB existem condições de conservação de 

medicamentos adequadas em termos de temperatura (inferior a 25ºC) e humidade relativa 

(inferior a 60%). Existe um frigorífico para armazenamento de medicamentos entre os 2 e 

8ºC. 
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 Neste serviço, o farmacêutico é responsável pela dispensa e aconselhamento, bem 

como do controlo de todos os medicamentos dispensados e organização do registo 

farmacoterapêutico de todos os doentes. 

 O fornecimento de medicamentos em regime de ambulatório é efetuado 

gratuitamente quando se tratam de medicamentos legislados ou com autorização dos 

órgãos de administração e gestão do hospital após justificação clínica devidamente 

fundamentada.  

 Todos os medicamentos são cedidos mediante a apresentação de prescrição 

médica eletrónica emitida pelo hospital, exceto os doentes externos ao HB seguidos em 

consulta especializada certificada, ao abrigo do Despacho 18419/10 de 2 de dezembro 

(Anexo XV). As prescrições neste serviço têm a validade de 4 meses, sendo que apenas 

é fornecida a medicação para 1 mês, tendo o utente de se deslocar à farmácia do hospital 

mensalmente para adquirir os seus medicamentos. 

 Toda a medicação fornecida tem de ser previamente autorizada pelos órgãos de 

administração e gestão do HB através do envio, pelo médico, de um extra-formulário 

(ANEXO XVI), onde indica a terapêutica necessária e a justificação clínica daquela 

medicação. Após esta autorização, o utente passa a ter um cartão da farmácia com os 

seus dados e datas importantes de levantamento de medicação ou de administração de 

injetáveis (ANEXO XVII). Este cartão deve ser sempre apresentado de cada vez que o 

utente se dirige à farmácia para assim se poder proceder à cedência da terapêutica. 

 De acordo com o Despacho 18419/10 de 2 de Dezembro, a dispensa de 

medicamentos biológicos (Etanercept, Adalimumab, Infliximab, Ustecinumab e 

Golimumab) tem de ser registada num ficheiro em Excel para registo mínimo, enviando o 

ficheiro mensal ao INFARMED. Isto é obrigatório para doentes com artrite reumatóide, 

espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase 

em placas. 

Tal como o procedimento anterior, existem outros procedimentos específicos 

obrigatórios em regime de ambulatório, nomeadamente, na dispensa de hormonas de 

crescimento, de talidomida e fármacos para a IVG (interrupção voluntária da gravidez). No 

caso da hormona de crescimento há um dossier com a informação necessária da criança 

e do seu responsável, para que só esse possa levantar a medicação, para evitar o risco de 

usos ilícitos. Quanto à talidomida, esta só pode ser usada para o tratamento de mieloma 

múltiplo em pessoas com mais de 65 anos, no entanto, há casos em que é utilizada para 

outra indicação, tendo o seu uso de ser aprovado pela Comissão de Ética. Uma vez que 

apresenta risco teratogénico, é obrigatório assegurar que as mulheres não engravidem 

durante o tratamento. Caso se trate de uma mulher com risco de engravidar tem de ter 

renovação da prescrição médica de 4 em 4 semanas, tendo de apresentar o resultado do 
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teste de gravidez negativo na consulta. Para além disso, o levantamento da talidomida só 

pode ser realizado após 7 dias da data da prescrição, sendo que o duplicado do formulário 

tem de ser enviado à Celgene (empresa responsável) no final de cada mês. Relativamente 

à consulta de IVG, existe um stock de medicamentos disponível sendo reposto pelo 

ambulatório após as consultas. 

Desta forma, os medicamentos dispensados em FH são utilizados em várias 

patologias estando estas discriminadas numa tabela disponível no site do INFARMED 

(Anexo XVIII) 11. 

Para além da medicação habitual, também pode ser fornecida alimentação com 

fórmula para lactentes para filhos de mães com HIV durante o primeiro ano de vida, para 

assim tentar evitar a propagação da doença, uma vez que os linfócitos afetados 

conseguem passar através do leite materno. 

Com este serviço foi-nos possível verificar que existem sempre algumas dúvidas 

em relação à medicação e a reações adversas por parte dos doentes, sendo assim o 

farmacêutico fundamental para ajudar a população nesta área. Com todo o registo 

informático efetuado torna-se possível averiguar se a pessoa adere ou não à terapêutica e 

se os resultados associados à medicação são positivos ou não.  

 

9. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

 Alguns medicamentos estão sujeitos a um controlo e legislação especial, devido a 

estarem associados a efeitos adversos graves e ao facto de poderem ser usados para fins 

não terapêuticos. Assim, estão regulamentados por uma legislação específica que os 

obriga a condições especiais de segurança e armazenamento1. 

 

9.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP) 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são substâncias extremamente 

importantes para a medicina, e as suas propriedades, desde que utilizadas corretamente, 

podem trazer benefícios terapêuticos a um número elevado de doenças. Estas substâncias 

estão associadas a atos ilícitos e, por isso, são alvo de um rigoroso controlo por parte das 

autoridades competentes. No entanto, são medicamentos com um uso terapêutico 

importante para determinadas situações clínicas, uma vez que atuam diretamente sobre o 

sistema nervoso central, podendo atuar como depressores ou estimulantes. Estes 

medicamentos podem, contudo, induzir habituação ou dependência, sendo fundamental a 

sua utilização de acordo com as indicações médicas12. 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos estão regulamentados pelo 

Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de Janeiro, que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e 

consumo de estupefacientes e psicotrópicos”, pela Lei nº45/96 de 22 de Janeiro, que altera 
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o Decreto-Lei nº 15/93, pelo 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”. 

Todos os movimentos de entrada e saída destes medicamentos são sujeitos a um 

controlo rigoroso, sendo registados no “Livro de Registos de Estupefacientes e 

Psicotrópicos” segundo a Portaria n.º 981/98 de 8 de Junho e pelo preenchimento do anexo 

X desta portaria (Anexo XIX). 

No Hospital de Braga, estes medicamentos estão acondicionados em sala fechada, 

com acesso condicionado a FH’s, pela leitura ótica do cartão de identificação de cada um. 

No interior desta sala estão ainda acondicionados em cofres metálicos, cada um com um 

código de segurança. Nos serviços clínicos estão igualmente acondicionados em cofres. 

Cada serviço clínico, devido às suas especificidades possui um stock de medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, previamente acordado entre o FH e o enfermeiro-chefe do 

serviço. A reposição é efetuada de acordo com os registos efetuados no Anexo X - Modelo 

1509, exclusivo da INCM. A cada requisição corresponde só uma substância ativa e uma 

determinada dosagem. O enfermeiro preenche a requisição com o nome do doente a quem 

foi administrado o medicamento, a quantidade administrada, a data de administração e 

rubrica. Posteriormente, a requisição será validada e assinada pelo diretor de serviço ou 

seu legal substituto. Após a receção de cada requisição, o FH faz a validação da mesma, 

no caso de estar tudo conforme data, assina e repõe a quantidade de medicamentos gastos 

pelo serviço clínico. Caso não esteja tudo conforme, o FH contacta o enfermeiro chefe para 

que possam resolver a situação. O anexo X é composto por um original e um duplicado, 

sendo o duplicado arquivado nos serviços clínicos e o original nos SF, de acordo com uma 

ordem mensal. Os registos de consumo destes medicamentos são efetuados a cada 

serviço clínico 1.  

 Nos SF do HB são efetuados controlos de stock de 2 em 2 dias pelo FH, para que 

haja grande controlo destas substâncias. Assim, são registados em mapas de controlo e 

arquivados. 

 A aquisição destes medicamentos tem de ser autorizada pelo INFARMED e a nota 

de encomenda tem de ser obrigatoriamente acompanhada pelo impresso Anexo VII da 

Portaria n.º 981/98 de 8 de Junho (ANEXO II). O anexo VII tem de ser assinado e carimbado 

pelo FH requisitante e pelo Diretor Técnico do laboratório fornecedor. 

O rigoroso cumprimento de todos estes procedimentos é fundamental para cumprir 

todas as normas de segurança e o uso racional do medicamento. Durante o estágio, 

tivemos a oportunidade de acompanhar o FH responsável por esta área, podendo 

acompanhar todos os procedimentos efetuados, desde o controlo do stock, validação de 

requisições e preparação dos medicamentos para entrega nos serviços. 
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9.2. Medicamentos Hemoderivados 

Os medicamentos hemoderivados são medicamentos derivados do sangue ou do 

plasma humano e fazem parte de um grupo particular e diferenciado dentro das 

especialidades farmacêuticas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

estes medicamentos são constituídos por proteínas plasmáticas de interesse terapêutico 

que não podem ser sintetizadas por métodos convencionais. De entre os produtos incluídos 

destacam-se: albumina humana, imunoglobulinas, fatores da coagulação (Fator VII, Fator 

VIII, Fator IX…), complexos protrombínicos, entre outros13. 

Estes medicamentos, assim como os MEP, estão sujeitos a um controlo e legislação 

específica. Para serem comercializados, têm que obedecer a determinados 

requisitos/especificações que quando cumpridos é emitido pelo INFARMED um Certificado 

de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), que atesta a segurança de utilização destes 

medicamentos. A receção destes medicamentos é acompanhada pela guia de 

remessa/fatura, pelo CAUL e pelo relatório de análise microbiológica e físico-química do 

produto para garantir a sua conformidade e segurança na comercialização/utilização.  

O Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro, veio revogar o Despacho 

n.º 11291/97, de 27 de outubro e determinou a obrigatoriedade de identificar e registar 

todos os medicamentos hemoderivados prescritos e cedidos em meio hospitalar, em 

impresso próprio para o efeito, modelo n.º 1804 da Imprensa Nacional Casa da Moeda 

(INCM) (ANEXO XX). Desta forma, criou-se um registo uniforme, que contempla 

prescrição, identificação, registo e administração de medicamentos hemoderivados7.  

Antes do fornecimento destes medicamentos, o FH responsável terá que validar a 

requisição/prescrição e proceder ao fornecimento do medicamento prescrito. No registo de 

fornecimento deverá constar o medicamento a ser fornecido, lote, CAUL, laboratório 

fornecedor e quantidades. O consumo de cada medicamento hemoderivado é imputado ao 

doente. 

O modelo n.º 1804 da INCM é constituído por duas vias autocopiativas – “via 

serviço” e “via farmácia”. A “via serviço” é arquivada no processo clínico do doente e a “via 

farmácia” é arquivada nos SF. Este modelo possui quatro quadros para preenchimento. O 

quadro A identifica o médico e o doente; o quadro B refere-se à prescrição do medicamento 

hemoderivado, nomeadamente dose, posologia, frequência e respetiva justificação clínica; 

o quadro C é preenchido pelo FH com o nome do medicamento hemoderivado, quantidade, 

lote e laboratório de origem; o quadro D é o local de registo das administrações, onde deve 

constar o lote administrado e a rubrica do responsável pela administração. Os 

hemoderivados não administrados, deverão ser devolvidos aos SF no prazo máximo de 24 

h após alteração da prescrição, desde que se tenham mantido as condições de 
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armazenamento adequadas. A devolução deverá ser registada no quadro D, devidamente 

assinada e datada pelo enfermeiro.  

Todos estes registos deverão ser efetuados em conformidade e são fundamentais 

para a rastreabilidade de cada medicamento, no caso de ser observada alguma não 

conformidade com algum dos lotes.  

Ao longo do estágio, tivemos a oportunidade de, juntamente com a FH responsável 

pelos medicamentos hemoderivados, efetuar a validação de prescrições/requisições 

destes medicamentos, proceder ao preenchimento do modelo n.º 1804, para além de 

fornecer os medicamentos referidos aos serviços clínicos respetivos. 

 

10. Gases Medicinais 
 

 O FH é o profissional responsável pela orientação e regulação deste produto a nível 

hospitalar, que por ser muito específico apresenta algumas particularidades técnicas que 

implicam uma grande articulação com os serviços técnicos e de manutenção do hospital, 

bem como das empresas fornecedoras. São produtos na maioria dos casos 

disponibilizados sob a forma de gás, em cilindros, conduzidos normalmente através de 

sistemas de canalização14. 

 O estatuto do medicamento, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 

Agosto, mais concretamente o artigo 149º, refere como gases medicinais, todos aqueles 

que possam ser usados como medicamentos ou dispositivos médicos, sendo necessário 

como qualquer outro medicamento uma AIM. De acordo com este decreto, os gases 

medicinais são: “gases ou a mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em 

contacto direto com o organismo humano e que desenvolvam uma atividade apropriada a 

um medicamento, designadamente pela sua utilização em terapias de inalação, anestesia, 

diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados 

a transplantes, sempre que estejam em contacto com estes”.  

 Uma das principais formas de armazenamento são os cilindros ou garrafas de gás 

sendo um reservatório transportável e pressurizado. A identificação dos cilindros de gases 

medicinais segue uma norma internacional (EN 1089- 3:2004) que determina que a ogiva 

(topo da garrafa) tem uma cor diferente consoante o gás que transporta. Em consonância 

com a cor das ogivas está a cor dos tubos através dos quais circula o ar. A título de 

exemplo, existem as garrafas com CO2 usadas em laparoscopias (cinzentas) e o protóxido 

de azoto em anestesia (azuis) 14. 

 Existem sempre 3 fontes de fornecimento (em garrafas ou recipientes criogénicos): 

fonte principal, reserva ou emergência. As garrafas são substituídas sempre que ficam 

vazias, havendo a encomenda ao fornecedor do número necessário para reposição.  



Relatório – Estágio em Farmácia Hospitalar Hospital de Braga 
 

19 
 

 Para além das garrafas existem também os tanques de armazenamento, que, 

igualmente, têm um de reserva e um de emergência. Neste caso, a reposição de stock é 

feita sempre que o tanque fica com uma capacidade inferior a 50%. Todo o processo de 

recolha das garrafas vazias e reposição do respetivo stock (incluindo os tanques) está a 

cargo da empresa responsável, havendo de qualquer das formas um controlo pelo FH que 

está a coordenar esta área. Esta empresa recebe sempre alertas quando há qualquer tipo 

de falha com os equipamentos (tanques e misturadores) deslocando-se logo que possível 

um técnico para resolução do problema14. 

 No estágio foi-nos possível observar o processo de armazenamento, bem como 

todo o circuito e perceber também como é feita a reposição deste produto em particular. 

 

11. Medicamentos Extra-formulário 

 

A nível nacional todos os hospitais têm acesso e usam como referência o FHNM, 

no entanto, uma vez que o HB se trata de uma parceria público privada, existe um 

formulário específico (FHJMS), tendo por base o FHNM, que funciona na mesma como 

guia de referência na utilização terapêutica na maioria das situações clínicas vivenciadas 

em ambiente hospitalar.  

Apesar da existência deste guia, e porque a saúde é uma ciência em constante 

evolução, surgem muitas vezes patologias que exigem fármacos que não estão incluídos. 

Estes formulários não são, uma limitação à prescrição médica, porém todos os 

medicamentos extra-formulário prescritos têm de ser sujeitos a uma avaliação cuidada. O 

médico deve explicar porque é que nenhum dos medicamentos do FHJMS se adequa para 

o tratamento, quais as vantagens do novo e outros motivos ou factos que ache relevantes. 

Nestas situações, o prescritor deverá solicitar ao hospital a introdução de um novo fármaco 

no FHJMS ou em alternativa, a autorização para a sua utilização excecional em 

determinado contexto clínico e por doente (ANEXO XXI). Neste caso, o médico deverá 

preencher um impresso próprio e remeter à CFT para a avaliação da sua eficácia, 

qualidade, segurança, relação custo/benefício e a aprovação ou não da sua introdução ou 

utilização pontual. Neste contexto, cabe à CFT decidir a utilização pontual do fármaco 

extra-formulário, ou a sua inclusão na adenda (caso se aplique). Após autorização é 

possibilitado aos SF a dispensa dos medicamentos extra-formulário. 
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12. Ensaios clínicos (EC) 

O regime de realização de EC com medicamentos de uso humano é regulado pelo 

regime jurídico estabelecido pela Lei nº 21/2014, de 16 de Abril, que transpõe para a 

Diretiva 2001/20/CE, de Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril, relativa à 

aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados 

Membros respeitantes à aplicação de boas práticas clínicas na condução dos ensaios 

clínicos de medicamentos para uso humano.  

 Um EC é definido como “qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a 

fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”.  

 Todos os EC devem ser concebidos, realizados, registados e notificados e os seus 

resultados revistos e divulgados de acordo com os princípios das boas práticas clínicas, 

aplicáveis à investigação em seres humanos (ANEXO XXII). 

 A realização de estudos clínicos está dependente de avaliação prévia, em que se 

conclua que os potenciais benefícios, no presente ou no futuro, superam os riscos e 

inconvenientes previsíveis15. Para a aprovação de um novo EC, é necessário o parecer 

favorável da Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC). A CEIC rege-se não 

só por normas legais, mas essencialmente por princípios éticos que têm como objetivo o 

respeito pela dignidade e o bem-estar16. Para além disto, é necessária autorização do 

INFARMED e da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). O pedido de 

autorização é feito após a aprovação do Conselho de Administração (CA) do HB que 

autoriza, ou não, a execução dos ensaios, após consulta da Comissão de Ética para a 

Saúde (CES). Para além disto, é também importante referir que o paciente tem de assinar 

um consentimento informado, em que expressa a sua decisão livre de participar num 

ensaio clínico, após ter sido informado da natureza, da consequência e risco do estudo, 

bem como do seu direito de se retirar a qualquer momento15. 

 Nos hospitais e unidades de saúde, a realização destes EC exige a constituição de 

equipas multidisciplinares, treinadas e motivadas que permitam o seu desenvolvimento e 

implementação mais eficaz e segura16. 

 O FH é responsável pelo circuito do medicamento experimental (ANEXO XXIII). Os 

Medicamentos Experimentais (ME) devem ser armazenados e cedidos pelos serviços 

farmacêuticos hospitalares garantindo a sua correta conservação e a manutenção do 

respetivo circuito. Os SF devem manter os registos e confirmação do armazenamento e da 
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utilização dos medicamentos destinados à realização dos EC, garantindo a segurança, 

responsabilidade, transparência e a rastreabilidade. São ainda responsáveis pela receção, 

armazenamento, preparação, dispensa, recolha e devolução ou destruição do 

medicamento, tendo o dever de elaborar um documento descritivo do circuito do ME 

contendo elementos relativos à receção, ao armazenamento, à dispensa e à sua 

administração. 

 O primeiro contacto com o promotor/monitor dá-se durante a visita de qualificação. 

Nesta, geralmente, é efetuada uma visita pelas instalações da zona de EC nos SF e é 

disponibilizada ao serviço uma sinopse do protocolo com informações relativas ao ME e ao 

recrutamento. Deve, também, ser preenchido um formulário próprio para facilitar o parecer 

final17. Se o EC é aprovado por ambas as partes, o passo seguinte passa por uma vista de 

início. A visita de início é uma reunião, promovida pelo promotor/monitor, onde se 

estabelecem as funções de cada interveniente. É nesta visita que o circuito do ME fica 

definido nos SF, sendo entregue toda a documentação necessária ao ensaio e os códigos 

pessoais para acesso ao sistema IVRS/IWRS. Há, então, um dossier nos SF que contém: 

protocolo do ensaio, brochura do investigador e/ou RCM, autorizações e pareceres 

(INFARMED, CEIC, CES, CNPD), protocolo financeiro, formulários relativos à ME 

(accountability,….), cópias dos certificados de libertação de lote dos medicamentos, 

correspondência, contactos e registo de treino. Após isto, dá-se o circuito do ME passando 

pela receção, armazenamento (gestão), dispensa (informação, preparação), devolução, 

reconciliação e destruição. Estas etapas estão devidamente legisladas, de forma a garantir 

a qualidade e segurança dos EC. É de frisar, que no caso do HB, a destruição dos resíduos 

é da exclusiva responsabilidade do promotor, havendo uma fase de recolha por parte 

deste. 

 A FH responsável pelos EC diariamente monitoriza a temperatura ambiente e a 

humidade da sala de armazenamento, fazendo, então, o registo dos mesmos. Os 

frigoríficos possuem um sistema eletrónico de controlo de temperaturas, em que o registo 

fica guardado em uma página do serviço na Internet e o relatório é dado a cada 30 minutos. 

Caso haja alguma avaria ou irregularidade é enviado um alerta, tanto para o e-mail, como 

para o telefone de prevenção, para que a situação seja resolvida o mais rápido possível. 

 Durante o nosso estágio no HB, pudemos acompanhar várias etapas deste 

processo. Acompanhamos uma visita de qualificação, várias receções de medicamento, o 

armazenamento e a verificação diária, dispensa e devolução. Neste âmbito, fizemos 

também algumas apresentações orais relacionadas com temas que estavam a ser alvo de 

estudo nos EC (ANEXOS XXIV a XXVII). 
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13.  Comissões Técnicas e Grupos Consultivos 

 

O FH exerce um papel muito importante, assumindo funções em comissões 

técnicas e científicas. No HB existem várias comissões muito importantes para garantir a 

máxima eficácia e qualidade dos serviços prestados, havendo sempre farmacêuticos 

responsáveis nestas. 

A CFT, que é constituída por 2 médicos e 2 farmacêuticos, é um órgão de apoio 

técnico à Comissão Executiva, tendo em vista a apreciação, implementação e avaliação 

da política do medicamento nos serviços do HB. Tem como funções, por exemplo, atuar 

como órgão de ligação e suporte do Comité de Formulário da José de Mello Saúde; 

pronunciar-se sobre a utilização de novos medicamentos e promover uma boa prática 

farmacoterapêutica.  

O Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos 

(PPCIRA) tem um farmacêutico responsável, tendo como objetivo principal reduzir 

as infeções  associadas aos cuidados de saúde, evitáveis, através da implementação de 

práticas baseadas na evidência. Este programa foi aprovado pelo Despacho do Sr. Ministro 

da Saúde, Dr. Correia de Campos, n.º 14178/200718. 

A CES pretende resolver problemas éticos que surjam em ambiente hospitalar e foi 

criada com base no Decreto-Lei n.º 97/95 de 10 de Maio. As suas principais funções 

passam pelo zelo dos padrões de ética no exercício das ciências médicas, para assim 

proteger e garantir a dignidade e integridade humanas e salvaguardar o exercício do 

consentimento informado19.   

No HB existem também outras comissões e grupos de trabalho nas quais o FH tem um 

papel importante, tais como Gestão de Risco, de Catástrofe, Feridas e Pensos, de 

Informatização Clínica e Comissão de Coordenação Oncológica. 

 

14.  Projetos desenvolvidos 

14.1. Hepatite C Crónica 

 Um assunto bastante discutido na comunicação social e com grande impacto a nível 

hospitalar é a situação relativa à medicação utilizada na Hepatite C crónica. Segundo um 

parecer da CNFT (Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica) o tratamento 

medicamentoso da Hepatite C crónica causada pelo vírus da hepatite C (VHC) tem tido 

uma evolução significativa com a disponibilização recente de fármacos designados, no seu 

conjunto, por antivíricos de ação direta (direct acting antivirals, DAA), cujo mecanismo de 

ação passa pela inibição direta da replicação do vírus por interferência com passos 

específicos do seu ciclo replicativo. De uma forma geral, a CNFT reconhece a eficácia e a 
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relação benefício-risco favorável de fármacos como o boceprevir, telaprevir, sofosbuvir, 

simeprevir e daclatasvir no tratamento das indicações aprovadas. No entanto, o custo 

elevado atualmente associado aos tratamentos baseados em fármacos deste grupo impõe 

a necessidade de uma avaliação farmacoeconómica do seu impacto clínico no âmbito do 

SNS, a qual, pela sua complexidade e pela necessidade de considerar todas as alternativas 

terapêuticas existentes e potenciais, tem sido morosa, justificando a tomada de medidas 

excecionais20.  

 Neste caso em concreto, verifica-se a importância desta comissão, no sentido de 

racionalizar a disponibilização do fármaco a doentes de acordo com critérios clínicos 

rigorosos, nomeadamente elementos clínicos específicos, como por exemplo, o genótipo 

do vírus, os valores de plaquetas, biópsia, entre outros. Só com a junção de todos os 

critérios se chega à conclusão se a medicação é autorizada ou não. 

 De acordo com a portaria mais recente n.º 114-A/2015 foi atualizada a lista de 

medicamentos disponíveis para o tratamento da hepatite C, sendo um dos novos fármacos 

o Harvoni® (ledipasvir + sofosbuvir - Gilead) 21. Este fármaco demostrou uma elevada 

capacidade de cura, sendo que cerca de 94% a 99% dos doentes que efetuaram esta 

terapêutica tiveram resultados negativos nas análises ao vírus, 12 semanas após o final do 

tratamento22. Tendo isto em consideração, doentes com genótipo 1 (mais comum em 

Portugal) e que cumpram alguns dos critérios pré-estabelecidos vão ter direito a esta 

medicação no sentido de no futuro diminuir a prevalência desta doença no nosso país. 

 No âmbito desta temática realizámos um trabalho sobre a evolução da terapêutica 

desta patologia nos últimos anos e analisámos as principais características dos fármacos 

e do seu impacto no controlo da doença (ANEXO XXVIII). 

 

14.2. Kits cirurgia ambulatório 

Segundo o Decreto-Lei n.º 75/2013, de 4 de Junho, os estabelecimentos e serviços 

prestadores de cuidados de saúde, públicos e privados, independentemente da sua 

natureza jurídica, devem dispensar medicamentos para tratamento no período pós-

operatório de situações de cirurgia de ambulatório melhorando assim a prestação de 

cuidados de saúde em qualidade e equidade para o utente23.  

Cirurgia de ambulatório é uma intervenção cirúrgica programada, realizada sob 

anestesia geral, locorregional ou local, que, embora habitualmente efetuada em regime de 

internamento, pode ser realizada com permanência do doente inferior a vinte e quatro 

horas. 
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Os fármacos disponibilizados não têm qualquer custo 

para o utente, sendo que são atribuídos de acordo com o tipo 

de cirurgia efetuado. Os grupos farmacoterapêuticos incluídos 

são: analgésicos, anti-inflamatórios não esteroides, anti-

eméticos, protetores da mucosa gástrica e inibidores da bomba 

de protões. Assim, foram preparados vários kits em que se 

colocavam fármacos como paracetamol, ibuprofeno, tramadol 

e ondasetron. (fig.2) Tanto os fármacos como as quantidades 

dependiam da situação em causa e do tempo de recuperação 

que cada cirurgia pode envolver. São ainda dispensados 

analgésicos estupefacientes, como o tramadol, sempre que 

estejam em causa procedimentos cirúrgicos com dor esperada no pós-operatório de 

intensidade não controlável somente com fármacos anti-inflamatórios não esteroides e nos 

quais se revele necessária a administração de analgésicos potencialmente mais eficazes. 

A quantidade de medicamentos dispensados não pode ser superior à necessária 

para sete dias de tratamento após a intervenção cirúrgica. 

 

14.3. Neonatologia 

  

 No âmbito da neonatologia sabe-se que é muito importante o cálculo e a adaptação 

das doses a bebés que são mais frágeis e aos quais não se pode administrar os mesmos 

fármacos ou doses semelhantes às dadas aos adultos.   

 Na altura em que começamos o nosso estágio iniciou-se o desenvolvimento, na 

área da neonatologia, de um projeto que pretendia melhorar e facilitar o cálculo das doses 

dos fármacos utilizados nesta especialidade. De modo a criar um sistema mais simplificado 

e de fácil acesso aos vários profissionais de saúde, desenvolvemos um ficheiro de excel 

no qual colocamos os vários fármacos utilizados na neonatologia, associando a cada 

fármaco os solventes mais apropriados à sua diluição, bem como os respetivos cálculos e 

quantidades de solventes adequadas e também o modo de administração, bólus ou 

perfusão (ANEXO XXIX). Para obter esta informação foi utilizado livro Pediatric Dosage 

Handbook e um site, o Neofax, que está disponível apenas para profissionais, tendo toda 

a informação sobre os fármacos, nomeadamente doses, forma de administração, diluições, 

solventes, contra-indicações, modo de preparação, entre outras. É uma fonte de 

informação que foi desenhada para ajudar os vários profissionais de saúde a melhorar os 

resultados e a eficiência da medicação nesta faixa da população. Para além dos dados 

acerca de cada fármaco, existe também uma secção que permite o cálculo de doses 

Figura 2 – Exemplo de 

um kit preparado no HB. 
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introduzindo para isso a idade do bebé, peso e altura para assim se obter um resultado 

específico para um determinado fármaco24. 

 Uma vez que o neofax também permite obter as mesmas informações para a idade 

pediátrica, acabamos por desenvolver um projeto semelhante ao anterior, mas adequado 

a crianças mais desenvolvidas para assim facilitar o trabalho dos médicos, farmacêuticos 

e dos restantes profissionais de saúde que contactam com estes pacientes e que têm 

muitas vezes que proceder à adequação da terapêutica nestes casos particulares (ANEXO 

XXX). 

 Ainda em neonatologia, foi-nos ensinado como fazer os cálculos para adequação 

de quantidades de nutrientes utilizados na nutrição parentérica. Estas bolsas são 

preparadas por outra unidade hospitalar, após a validação da prescrição, vindo já prontas 

com as doses apropriadas. Estes cálculos são efetuados por software adequado, no 

entanto fizemos alguns exercícios para perceber melhor como se chegava ao resultado 

final com base em bibliografia adequada (ANEXO XXXI E XXXII). 

 Nesta área, fizemos também um documento para consulta do Plano Nacional de 

Vacinação em que averiguamos as respetivas alternativas comerciais para cada vacina 

incluída no mesmo. (ANEXO XXXIII) 

 Como trabalho final, para término do nosso estágio, fizemos ainda uma 

apresentação acerca das preparações e particularidades em neonatologia, em que 

abordamos a importância dos vários constituintes e da diluição, tanto em soluções orais 

como em endovenosas. Este trabalho foi muito interessante para aprofundar o nosso 

conhecimento, dando-nos noção de vários aspetos a ter em conta e que não podem ficar 

esquecidos quando se trata de um recém-nascido, tanto a nível farmacológico como 

nutricional. (ANEXO XXXIV) 

  

14.4. Estudo de utilização de Medicamentos - Dose Diária Definida  

Os medicamentos podem ser classificados de diferentes formas de acordo, por 

exemplo com o seu modo de ação, por categorias fármaco-terapêuticas, as doenças para 

as quais estão indicados, por categorias de diagnóstico ou a sua estrutura química. Cada 

sistema de classificação tem as suas vantagens e limitações e a sua utilidade dependerá 

da utilização que será atribuída à mesma. O objetivo principal da classificação ATC 

(Anatomical-Therapeutic-Chemical Classification System) é fornecer um conjunto de 

estatísticas de utilização de medicamentos e comparações a nível internacional, com vista 

à melhoria da qualidade do uso dos medicamentos. Em 1981, o Gabinete Regional 

Europeu da OMS recomendou o sistema ATC/DDD (Defined Daily Dose) para estudos 

internacionais de utilização de medicamentos25.  
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A Dose Diária Definida (DDD) é uma medida que permite verificar a utilização dos 

medicamentos. Segundo a definição dada pela OMS: “a DDD é a dose média diária 

assumida de um fármaco quando usado na sua principal indicação terapêutica em adultos. 

Assim, ela aproxima-se da realidade prescritiva, sendo definida a partir da experiência 

existente com o fármaco, e das recomendações existentes na literatura e dos seus 

fabricantes”. O consumo de medicamentos, tendo como medida a DDD, é expresso 

normalmente em DDD/1000 habitantes/dia (DHD). 

 Assim, para haver uma noção mais concreta relativamente ao consumo de 

medicamentos no HB efetuou-se com a ajuda do sistema informático uma reunião de 

informação de todos os consumos de fármacos efetuados nos últimos 2 anos na 

especialidade da Medicina Interna, no âmbito de um projeto em curso de aproximação do 

Farmacêutico Hospitalar aos restantes profissionais de saúde, impulsionando a Farmácia 

Clínica no HB. Os dados obtidos permitem a análise comparativa da utilização dos 

fármacos mais utilizados neste Serviço Clínico e com maior impacto económico. A 

utilização deste método permite uma análise fidedigna dos dados, sem introdução de 

variáveis que deturpem os resultados (como por exemplo, a variabilidade de fornecedores 

e diferentes preços de aquisição para o mesmo medicamento ao longo tempo). Após a 

recolha destes dados realiza-se um gráfico para melhor visualização dos resultados e 

assim retirar as conclusões mais adequadas (ANEXO XXXV). 

 Com este projeto pretende-se também aproximar os serviços farmacêuticos dos 

médicos para tornar os serviços do HB mais eficientes e organizados, dispondo estes das 

informações mais adequadas a uma correta prática clínica.  

 

14.5. Medicamentos administrados por sonda nasogástrica 

 

 Muitas vezes nos serviços hospitalares existem situações em que o paciente está 

sujeito a condições diferentes do habitual, nomeadamente o facto da sua alimentação e 

consequente administração de medicamentos ser efetuada através de uma sonda. Ao 

verificar a prescrição efetuada pelos médicos, a farmacêutica responsável pela validação 

tem de se assegurar de que os fármacos prescritos podem ser triturados ou dissolvidos 

num veículo apropriado a administração por esta via e assim garantir que estes mantêm 

as suas propriedades e efeitos terapêuticos.  

 Assim foi-nos proposto que elaborássemos um ficheiro em que reuníssemos toda a 

informação disponível sobre esta situação. Desta forma, e com base no Resumo de 

Características do Medicamento, registamos quais as suas condições de administração e 

se eram adequados a esta via ou não. Todos os que tinham as mesmas características 

ficaram agrupados pela mesma cor (vermelho: não podem ser manipulados; laranja: 
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podem ser manipulados e administrados com algumas limitações; verde: podem ser 

manipulados) para assim ser mais fácil a posterior consulta, uma vez que este ficheiro está 

disponível a todas as farmacêuticas para consultar na altura da validação e sempre que 

seja colocada uma dúvida neste campo (ANEXO XXXVI).   

 

14.6. Novos medicamentos 

  

 A saúde é uma ciência em constante evolução e, como tal, é de extrema importância 

estar sempre atualizado acerca de novos fármacos e das suas características inerentes. 

Uma vez que têm surgido alguns medicamentos novos, por exemplo os da Hepatite C, 

entre outros, achamos importante elaborar um ficheiro com as informações mais 

importantes acerca destes fármacos. Assim, foi implementado um sistema de comunicação 

entre farmacêuticas com a informação de medicamentos. Quando é introduzido um novo 

medicamento no HB, é preenchida a ficha de características do mesmo e encaminho via 

correio eletrónico para todos os elementos da equipa farmacêutica. 

 Para cada fármaco colocamos o seu grupo farmacoterapêutico, mecanismo de 

ação, interações, contra-indicações, posologia e como tomar e se o doente se esquecer de 

tomar o que fazer nessa situação. Toda a informação foi retirada do site do INFARMED e 

da EMA (ANEXO XXXVII). 

 

15.  Conclusão 

Ao longo deste estágio foi-nos possível adquirir um conhecimento bastante vasto em 

várias áreas. Passámos por várias especialidades e departamentos e em todos eles 

aprendemos algo novo. 

Uma das principais conclusões é que o FH tem uma função muito importante para 

garantir que o circuito do medicamento se mantenha de forma correta para assim 

assegurar que as pessoas têm o melhor tratamento possível e que recebem o tratamento 

adequado. O FH acaba por ter uma importância bastante grande em várias áreas e sempre 

em interligação com outros profissionais de saúde, sendo assim um profissional 

interdisciplinar e multifacetado.  

Graças a toda a equipa podemos aplicar os nossos conhecimentos e ensinamentos 

durante o estágio nas mais diversas vertentes, pois foi-nos dada a possibilidade de realizar 

vários trabalhos em temas não antes explorados e a partir dos quais adquirimos também 

mais conhecimento.  

Tudo o que aprendemos vai ser bastante útil e relevante para o nosso futuro 

profissional, concluindo assim que foi uma experiência muito enriquecedora.   
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17. ANEXOS 

ANEXO I – Portal da Qualidade utilizado no HB 
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ANEXO II – Anexo VII utilizado nas encomendas dos MEP 
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ANEXO III – Justificação Clínica para pedido de AUE 
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ANEXO IV – AUE de Medicamentos de Uso Humano – 

Impresso de Uso Obrigatório pelas entidades requisitantes 
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ANEXO V – Fichas de preparação de produtos não estéreis 
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ANEXO VI – Exemplo de preparações verificadas e utilizadas no HD oncológico 
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ANEXO VII – Exemplo de contabilização do número de preparações e de doentes do 

HD oncológico 
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ANEXO VIII – Exemplo de uma prescrição médica 
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ANEXO IX – Exemplo de um mapa farmacoterapêutico 
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ANEXO X – Sistema FDS 
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ANEXO XI – Exemplo de forma farmacêutica oral sólida reembalada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII – Exemplo de formas farmacêuticas orais sólidas embaladas por doente  
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ANEXO XIII – Sistema kardex 
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ANEXO XIV – Malas para a DIDDU 
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ANEXO XV – Prescrição utilizada na farmácia de ambulatório   
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ANEXO XVI – Extra-formulário necessário para autorização da terapêutica na 

farmácia de ambulatório 
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ANEXO XVII – Cartão utilizado pelos utentes na farmácia de ambulatório 
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ANEXO XVIII – Tabela da medicação utilizada em regime ambulatório nos SFH 

disponível no site do INFARMED 
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Retirado de: INFARMED, Uso em farmácia hospitalar: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/AVALIA

CAO_ECONOMICA_E_COMPARTICIPACAO/MEDICAMENTOS_USO_AMBULATORIO/MEDICA

MENTOS_COMPARTICIPADOS/Dispensa_exclusiva_em_Farmacia_Hospitalar - acedido em 

06/04/2015 
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ANEXO XIX – Anexo X para fornecimento de MEP 
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ANEXO XX – Exemplo de uma requisição de medicamentos hemoderivados 
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ANEXO XXI – Exemplo de uma requisição para um extra-formulário 
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ANEXO XXII – Boas práticas clínicas no âmbito dos EC 

1. Conhecer e aderir ao Protocolo de Estudo 

2. Selecionar colaboradores, treinar e delegar 

3. Criar áreas específicas de arquivo de forma a garantir a confidencialidade dos 

dados e manter os dados dos arquivos atualizados 

4. Manter atualizados todos os certificados de calibração de todos os equipamentos 

alocados aos Ensaios Clínicos 

5. Proteção dos participantes de investigação: aprovações, consentimento informado 

6. Recrutamento: previsão adequada, tendo em conta critérios de inclusão/ exclusão, 

procedimentos específicos, sazonalidade de patologias e duração do tratamento 

7. Controlo do medicamento experimental 

8. Farmacovigilância 

9. Qualidade dos dados 

10. Comunicar 

 

ANEXO XXIII - Circuito dos medicamentos experimentais 
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ANEXO XXIV – Trabalhos realizados no âmbito dos EC – Esclerose Múltipla 
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ANEXO XXV – Trabalhos realizados no âmbito dos EC – Insuficiência Renal Crónica 
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ANEXO XXVI – Trabalhos realizados no âmbito dos EC – Cancro do Pâncreas 
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ANEXO XXVII – Trabalhos realizados no âmbito dos EC – AVC Embólico de Causa 

Não Determinada 
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ANEXO XXVIII – Trabalho realizado sobre a Hepatite C Crónica 
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ANEXO XXIX – Excel realizado com alguns cálculos de doses em neonatologia  
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ANEXO XXX – Excel realizado com alguns cálculos de doses para a pediatria 
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ANEXO XXXI – 1ª página do artigo que foi utilizado para melhor compreender o 

cálculo dos nutrientes das bolsas de nutrição parentérica 

 

  

 

 

 



Relatório – Estágio em Farmácia Hospitalar Hospital de Braga 
 

88 
 

ANEXO XXXII – Exemplo dos registos com os nutrientes necessários de acordo com 

o peso do bebé  
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ANEXO XXXIII – Plano Nacional de Vacinação 
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ANEXO XXXIV – APRESENTAÇÃO FINAL – Neonatologia: Preparações e 

Particularidades 
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ANEXO XXXV – Gráfico obtido para o cálculo da DDD 
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ANEXO XXXVI – Excel realizado para consolidar a informação de alguns 

medicamentos administrados por sonda nasogástrica 
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ANEXO XXXVII – Trabalho realizado sobre novos fármacos utilizados no HB 
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