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Resumo 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas surge no 

culminar de 5 anos de curso, servindo o presente relatório para relatar as atividades 

realizadas ao longo de 4 meses em farmácia comunitária. Este está dividido em duas 

partes, a primeira trata os aspetos organizacionais e de funcionamento da Farmácia 

Confiança e a segunda fala do trabalho que realizei e dos casos de estudo que 

desenvolvi aprofundando conhecimentos sob o ponto de vista técnico e científico. 

Quando iniciei a minha atividade no estágio curricular, desde logo me apercebi das 

oportunidades, desafios e que a minha curva de aprendizagem poderia ter uma subida 

acentuada. A farmacia comunitária é uma componente do setor farmacêutico 

extremamente multidisciplinar, em que nos apercebemos da importância da 

administração e gestão e a sua influência na nossa missão como farmacêuticos: 

trabalhar sempre com e pelo utente.  

Para além desta componente, a elaboração de casos estudo complementou a 

minha formação, aprofundando o meu conhecimento científico em duas vertentes. A 

primeira está relacionada com as infeções urinárias e a sua importância na saúde 

pública, estando incluso no relatório o acompanhamento de uma utente com esta 

patologia infeciosa, e as implicações na sua qualidade de vida. A segunda está 

relacionada com a proteção solar e com uma ação de sensibilização dirigida à 

população no âmbito da IV Feira da Saúde promovida pela Junta de Freguesia de 

Ermesinde, na qual a Farmácia Confiança participou. 
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Parte I 

1. A Farmácia Confiança 

1.1 Localização e Estrutura Externa 

O meu estágio curricular em farmácia comunitária teve o seu início no dia 1 de Abril, 

na Farmácia Confiança (FC), situada na Rua Rodrigues de Freitas n.º1400, em Ermesinde. 

Encontra-se situada em frente à Estação Ferroviária de Ermesinde, tirando partido do 

grande fluxo de pessoas que todos os dias dela usufruem. O meio envolvente é sobretudo 

habitacional e comercial, o que resulta numa grande afluência de utentes, sendo por isso 

uma localização estratégica. No Anexo I, encontra-se uma fotografia da entrada principal 

da FC. 

1.2 Estrutura Interna e Horário de funcionamento 

Internamente a FC encontra-se dividida em 8 zonas principais: zona de atendimento 

ao público, gabinete de atendimento privado, zona de receção de encomendas, zona de 

armazenamento, escritório, laboratório, vestiário e instalações sanitárias. Todas as áreas 

são iluminadas artificialmente com a exceção da zona de atendimento ao público que 

também beneficia de iluminação natural. 

Relativamente ao horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h:00 às 

20h:00, e aos sábados das 9h:00 às 19h:00. Ao domingo a FC encontra-se encerrada, 

tendo este sido estipulado o dia de descanso semanal dos seus funcionários. A FC 

encontra-se inserida no regime de rotatividade dos dias de serviço, nesse dia encontra-se 

aberta durante 24 horas. 

1.3 Recursos Humanos  

Na FC são cada pessoa tem responsabilidades e tarefas específicas, segundo as 

valências individuais de cada funcionário, que asseguram a qualidade do serviço na 

farmácia. A equipa técnica da FC é muito completa, tanto a nível de conhecimento 

científico, como a nível das relações humanas. É constituída por 9 elementos efetivos com 

funções bem definidas: 

 Dra. Raquel Freitas - Diretora Técnica (DT); 

 Dra. Elsa Moreira – Farmacêutica Adjunta; 

 Dra. Alexandra Freitas – Gestora / Ajudante Técnica; 

 Fernanda Nogueira - Ajudante Técnica.  

 Patrícia Silva – Técnica de Farmácia 

 António Pereira – Técnico de Farmácia 

 Catarina Marques - Técnica de Farmácia 

 Lara Sousa - Técnica de Farmácia 
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 Sónia Guimarães – Auxiliar de Limpeza 

1.4 Os Utentes  

A particular localização da FC permite-lhe abranger uma comunidade muito 

diversificada de utentes. 

Devido ao facto de ser a farmácia mais antiga da zona de Ermesinde, existe uma 

grande quantidade de utentes fidelizados que tanto quanto se lembram, sempre visitaram 

a FC. 

Por outro lado, o facto de ter mudado o local das suas instalações recentemente, e de 

ter sofrido profundas obras de restruturação contribuiram para a modernização do espaço 

externo e interno e, consequentemente, para a captação de outros públicos-alvo, mais 

jovens e com um grau de exigência maior. 

Por fim, já que se encontra numa zona de proximidade da Estação Ferroviária de 

Ermesinde, existem muitos clientes que se dirigem à FC por conveniência, não sendo 

clientes habituais, sendo um desafio diário a tentativa de fidelização dos mesmos. 

2. Gestão da Farmácia  

2.1 Sistema Informático 

O sistema informático (SI) utilizado na FC é o Sifarma 2000, aplicação desenvolvida 

pela empresa informática Glintt com o apoio da Associação Nacional de Farmácias (ANF), 

que dá suporte à equipa técnica tanto a nível do atendimento, fornecendo informação 

científica constantemente atualizada sobre todos os produtos farmacêuticos, interações 

medicamentosas, e acompanhamento do utente, como a nível da gestão diária de uma 

farmácia, no que diz respeito à entrada e saída de produtos farmacêuticos e à gestão dos 

stocks. 

2.2 Gestão de Stocks  

Como em qualquer empresa, a farmácia comunitária tem que ser capaz de fazer uma 

boa gestão dos seus stocks, para conseguir atingir o equilíbrio financeiro e gerir 

racionalmente os medicamentos e capital disponíveis. 

Todas as etapas do circuito dos produtos devem passar pelo SI, desde a sua compra 

(entrada no SI) até à sua venda (saída do SI), de forma a manter o stock informático o mais 

aproximado possível do stock real.  

No mercado farmacêutico existe uma vasta diversidade de produtos farmacêuticos 

associada a um número elevadíssimo de referências de produto, o que torna a gestão de 

stocks uma tarefa muito importante. 

A gestão de stocks é condicionada por vários factores como o perfil de vendas, hábitos 

da prescrição médica, sazonalidade de alguns produtos, fundo de maneio da farmácia, 
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bonificações dos armazenistas e promoções de laboratórios, entre outros. Tendo em conta 

estas variáveis, para um determinado produto é definido um valor de stock mínimo, que 

quando é atingido, gera um pedido de encomenda de modo a que seja reposto outro valor 

definido, o stock máximo, evitando assim ruturas de stock. Estes pedidos de encomenda 

gerados automaticamente ainda são revistos, ajustados e posteriormente validados, sendo 

que só depois é que seguem informáticamente para o fornecedor.  

2.3 Encomendas  

2.3.1 Realização de Encomendas  

Na FC as encomendas diárias são realizadas através do Sifarma 2000 duas vezes por 

dia, uma no final do turno da manhã e outra no final do dia de trabalho. O sistema sugere 

uma encomenda de acordo com os produtos que foram vendidos desde a última 

encomenda realizada, sendo posteriormente validada e, se necessário, alterada por 

qualquer funcionário da FC. Após a conferência, a encomenda é enviada informaticamente 

para o fornecedor pré-definido. 

Durante o atendimento, podem ainda surgir situações que exijam a consulta de 

disponibilidade ou a realização de uma encomenda imediata de determinado produto, a 

qual pode ser realizada através de uma chamada telefónica diretamente para o fornecedor. 

Existe ainda uma terceira modalidade de encomendas, realizadas mais 

frequentemente para produtos sazonais, produtos com elevada rotatividade ou marcas com 

que a farmácia trabalhe, que são realizadas através dos delegados de informação médica 

dos laboratórios. Estes fazem visitas regulares à farmácia, com marcação prévia, com o 

intuito de dar a conhecer novos produtos, ou auxiliar na gestão de compras da farmácia, 

oferecendo condições de compra mais apelativas para a farmácia, através de descontos 

e/ou bonificações. Neste caso específico, a encomenda é formalizada por uma nota de 

encomenda, ficando o duplicado na farmácia para futura conferência dos produtos aquando 

da sua receção. 

2.3.2 Receção e Conferência de Encomendas 

A receção de encomendas é realizada num espaço destinado para o efeito (Anexo II), 

devidamente provido de um computador para que se possa dar entrada dos produtos 

informaticamente. A receção de encomendas começa pela chegada dos produtos 

acompanhados da respetiva nota de encomenda/fatura. 

Quando se receciona uma encomenda é importante verificar se realmente se destina 

à farmácia em questão, verificando para tal a respetiva nota de encomenda/fatura. 

Posteriormente, os produtos que necessitam de armazenamento no frigorífico são 

prioritariamente rececionados e imediatamente armazenados.  
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A receção propriamente dita inicia-se com a introdução do número da guia/fatura, 

procedendo-se posteriormente à leitura ótica do Código Nacional do Produto (CNP) de 

cada produto que constitui a encomenda. 

No que diz respeito aos Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), verifica-se 

o preço de venda ao público (PVP), que consta na cartonagem do respetivo produto, tendo 

em atenção possíveis flutuações de preço a que este pode ter sido sujeito. 

Outros aspetos importantes a verificar são o prazo de validade e se o número e tipo de 

produtos rececionados corresponde ao que consta na fatura, sendo ainda importante 

averiguar o estado de conservação da embalagem. 

Relativamente aos Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), é 

calculada a margem de comercialização associada a cada produto, tendo em conta o preço 

pelo qual o produto foi faturado à farmácia, denominado Preço de Venda à Farmácia (PVF) 

imprimindo-se posteriormente uma etiqueta com o PVP de cada produto e o valor do 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). 

Os produtos encomendados e não rececionados são transferidos para outro 

armazenista, de modo a poder ser realizada uma nova encomenda, evitando assim que 

ocorram ruturas de stock.  

Seguidamente, as faturas são arquivadas por ordem cronológica na capa do respetivo 

fornecedor. É de salientar que as encomendas realizadas via telefónica são rececionadas 

de forma diferente, requerendo a criação de uma encomenda manual prévia. 

No caso de alguma embalagem dos produtos rececionados se encontrar danificada, 

se o transporte/acondicionamento do produto não foi o correto, se o prazo de validade for 

demasiado curto, entre outras razões, o produto é devolvido ao respetivo fornecedor sendo 

para isso criada uma nota de devolução. Posteriormente, dependendo da política interna 

do fornecedor em questão esta devolução pode ou não ser aceite. No primeiro caso, pode 

ser feita uma troca pelo mesmo produto em condições adequadas ou pode ser emitida uma 

nota de crédito. No caso da devolução não ser aceite, o produto é devolvido à farmácia, 

podendo ser comercializado ou colocado no ValorMed® para abete, caso não se encontre 

em condições próprias para ser comercializado. 

Relativamente aos medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, a sua receção faz-

se sempre acompanhar por uma requisição em duplicado, posteriormente assinada e 

carimbada pela DT ou pela Farmacêutica Adjunta, sendo o duplicado devolvido ao 

armazenista e o original arquivado na farmácia. 

2.3.3 Armazenamento 

Se o armazenamento dos produtos farmacêuticos for realizado de forma racional e 

prática são evitadas perdas de tempo durante o atendimento na procura dos mesmos. 
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De uma forma geral, os MSRM estão armazenados na parte interior da farmácia em 

local não acessível nem visível ao utente, em gavetas, por ordem alfabética. Já os MNSRM 

são colocados em locais de fácil visualização para o utente, de forma a captar a sua 

atenção, e em local de acesso rápido para o farmacêutico, embora não estejam ao alcance 

do utente. 

Após a receção de uma encomenda, os produtos passam a estar sobre a inteira 

responsabilidade da farmácia, a qual tem o dever de garantir a sua segurança e viabilidade, 

devendo, para isso armazená-los em locais apropriados de modo a manterem as suas 

características. Este armazenamento é efetuado tendo em conta vários aspetos tais como: 

o espaço disponível, o acesso rápido e fácil por parte do colaborador, as condições de 

armazenamento tais como a temperatura, a humidade, e a luminosidade, as quais devem 

ser adequadas à preservação de todos os produtos farmacêuticos. A farmácia dispõe de 

ar condicionado para conservar os medicamentos a uma temperatura e humidade 

adequadas, sendo todos os locais de armazenamento iluminados artificialmente. Os 

medicamentos que assim necessitam são imediatamente armazenados no frigorífico (a 

uma temperatura entre 2 e 8ºC) [1]. O armazenamento dos produtos farmacêuticos 

depende também do seu prazo de validade (PV), aplicando-se a regra “first expired, first 

out” (FEFO), ou seja, tudo aquilo que tem um PV mais próximo de vencer, é armazenado 

de forma a ser escoado em primeiro lugar. 

Os estupefacientes, face às suas características peculiares, estão armazenados numa 

gaveta separada dos restantes medicamentos, a qual está devidamente identificada, num 

armário não acessível pelo público em geral (Anexo III). 

2.3.4 Fornecedores  

Na FC, a preferência a nível de fornecedor é a Alliance Healthcare, tendo também 

como fornecedores secundários a OCP e a Cooprofar, entre outros, aos quais também 

recorre diariamente. 

Existe ainda outro tipo de compras como o de produtos sazonais e de produtos com 

elevada rotatividade, como por exemplo, os produtos de laboratórios de genéricos como a 

Generis e a Ratiopharm, são efetuadas diretamente aos respetivos laboratórios, 

maximizando-se desta forma os descontos e as bonificações, uma vez que o volume de 

compras é calculado tirar partido destas vantagens comerciais.  

2.4 Controlo de Validades e Devoluções 

Na FC os prazos de validade são monitorizados e atualizados diariamente, aquando 

da receção da encomenda, e emite-se uma listagem com todos os PV cuja validade expira 

nos três meses seguintes. Deste modo, existe uma janela temporal que permite ter margem 

para verificar se os PV registados informaticamente estão de acordo com os PV reais dos 
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produtos farmacêuticos. Cada colaborador tem uma determinada gama de produtos da sua 

responsabilidade, e uma vez por mês imprime uma listagem (Anexo IV) e verifica o PV 

físico dos produtos a ele atribuídos. Se o PV físico estiver correto, o colaborador valida 

esse determinado PV mas se a validade de um determinado produto estiver a terminar, e 

não estiver previsto através das ferramentas de gestão disponíveis que o produto seja 

escoado, esse produto é devolvido ao armazenista acompanhado da respetiva nota de 

devolução. Como resultado da devolução pode ser emitida uma nota de crédito ou pode 

ocorrer a substituião do produto em questão por outro com um PV mais longo. Caso a 

devolução não seja aceite, o produto é devolvido à farmácia que depois opta qual o melhor 

destino para esse mesmo produto. Todo o processo de devolução é comunicado à 

Autoridade Tributária, segundo as vias legalmente previstas, e é sempre acompanhado por 

uma guia de transporte emitidas pela farmácia e devidamente assinadas e carimbadas. 

3. Dispensa de Medicamentos 

3.1 Receita médica  

A receita médica é um documento imprescindível para que o farmacêutico possa 

efetuar a dispensa de MSRM, sendo regulamentada, em Portugal, pela Portaria n.º 137-

A/2012, de 11 de maio.  

A prescrição de medicamentos é realizada por substância ativa, ou Denominação 

Comum Internacional (DCI), desde o passado dia 1 de junho de 2012, sendo esta também 

acompanhada pela indicação da dosagem, forma farmacêutica, tamanho da embalagem e 

número de embalagens [2]. Em cada receita podem ser prescritos no máximo 4 

medicamentos que não tenham a mesma substância ativa, dosagem, forma farmacêutica 

ou que pertençam ao mesmo agrupamento de forma farmacêutica, até um total de 4 

embalagens por receita. No máximo podem ser prescritas 2 embalagens de um mesmo 

medicamento. Para além disso, no caso de medicamentos que se apresentem sobre a 

forma de embalagem unitária, é permitida a prescrição de um máximo de 4 embalagens do 

mesmo medicamento, por receita [3]. Para que a receita apresentada pelo utente seja 

válida, têm ainda de apresentar outros elementos obrigatórios como: o número da receita, 

a identificação do local de prescrição, do médico prescritor bem como a assinatura do 

mesmo, o nome e número de utente ou de beneficiário do respetivo subsistema, entidade 

financeira responsável e a referência ao regime de comparticipação de medicamentos (se 

aplicável). Ainda relativamente à validade da receita, esta é de 30 dias a contar da data da 

sua emissão, podendo ainda ser de carácter renovável contendo até 3 vias, com uma 

validade de 6 meses a contar da data da sua prescrição [3].   

No que diz respeito à receita manual, esta cumpre de igual forma uma série de 

requisitos para ser considerada válida. A receita não se pode encontrar rasurada, 
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apresentar caligrafias diferentes ou ser prescrita com canetas diferentes ou a lápis, o 

número de embalagens prescritas deve constar em número cardinal e por extenso; e 

apenas é permitida uma via da mesma receita manual. Acrescenta-se ainda que para as 

receitas manuais apresentarem validade legal devem estar presentes os seguintes 

elementos: identificação do local de prescrição ou respetiva vinheta (se aplicável); vinheta 

identificativa do médico prescritor; identificação da especialidade médica, se aplicável, e 

contacto telefónico do prescritor; nome e número de utente e, sempre que aplicável, de 

beneficiário de subsistema; entidade financeira responsável; referência ao regime especial 

de comparticipação de medicamentos (se aplicável); denominação comum internacional 

da substância ativa; dosagem, forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número de 

embalagens; identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos (se aplicável); data de prescrição; assinatura do 

prescritor [3]. 

Convém ainda salientar que as farmácias devem possuir um stock, de no mínimo três 

medicamentos pertencentes ao mesmo GH, entre os cinco mais baratos do mercado. Caso 

a farmácia não cumpra este requisito, deve tentar adquirir o medicamento em questão num 

espaço de 12 horas. 

Cabe ainda ao médico prescritor assinalar, aquando assim se justificar, as exceções à 

prescrição por DCI, que podem ser:  

 Margem ou índice terapêutico estreito (A receita tem que conter a menção 

“Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”); 

 Reação adversa prévia (A receita tem de conter a menção “Exceção b) do n.º 

3 do art. 6.º - reação adversa prévia”) esta alínea aplica-se em casos que tenha 

ocorrido uma reação adversa prévia reportada à Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), ou seja, a um 

determinado medicamento (marca comercial) e a um utente em particular. O 

médico deve ainda registar esta opção no processo clínico do doente, para 

monitorização e controlo;  

 Continuidade de tratamento superior a 28 dias (A receita tem de conter a 

menção “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - continuidade de tratamento superior a 

28 dias”) aplica-se para a prescrição da marca ou nome do titular em 

tratamentos com duração estimada superior a 28 dias. Esta opção deve 

também ser registada no processo clínico do doente. É de salientar que mesmo 

contendo a exceção, é permitido ao utente optar por medicamentos dentro do 

mesmo Grupo Homogéneo (GH), ou seja, com a mesma DCI, forma 

farmacêutica, dosagem e tamanho de embalagem similares ao prescrito desde 

que sejam medicamentos com preço inferior ao prescrito [3].  
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3.1.1 Receita Eletrónica  

Atualmente está em vigor o novo método de aviamento de receitas nas farmácias 

através da Receita Médica Eletrónica (RME) que elimina alguns erros humanos associados 

ao aviamento de receitas. O conceito tem como objetivo a desmaterialização da RME, isto 

é, desmaterialização do circuito de prescrição, dispensa e conferência de medicamentos, 

procurando desta forma a melhoria da qualidade, racionalidade e segurança da utilização 

de medicamentos no nosso país, embora neste momento ainda se utilize a tradicional 

receita em papel. 

O novo circuito consiste no seguinte: é efetuada a prescrição dos medicamentos ao 

utente numa Unidade de Prestação de Cuidados de Saúde (UPCS) ou no setor privado. 

Essa prescrição é automaticamente enviada à Rede Nacional de Informação da Saúde 

(RNIS) e atribui à receita uma senha eletrónica. Quando é feito o aviamento da receita 

numa farmácia, no ato de leitura da RME a RNIS é informada eletronicamente de quais os 

medicamentos que foram dispensados e em conjunto com as faturas e as receitas enviadas 

à ANF no final do mês pelas farmácias, há o cruzamento e análise de dados por parte do 

Centro de Conferência de Faturas (CCF) entre aquilo que foi eletronicamente informado à 

RNIS na prescrição feita na UPCS e no privado e a dispensa farmacêutica e aquilo que foi 

enviado à ANF. Depois disso, o CCF envia à Associação Regional de Saúde (ARS) uma 

outra fatura e as notas de crédito para pagamento das comparticipações devidas, após 

informar no fim, novamente, a RNIS. 

Há duas formas de a farmácia aceder à RME no SI: através do número da receita ou 

através do cartão de cidadão (tendo a farmácia de ter um leitor próprio para o efeito). De 

referir que é sempre necessário o código de acesso presente na guia de tratamento, para 

aceder à receita. O uso do cartão de cidadão (CC) tem como principais vantagens o fato 

de integrar no atendimento em diferentes momentos a RME, o cartão das farmácias 

portuguesas e os dados finais para emissão de fatura, permitindo ao operador ter mais 

disponibilidade para aconselhamento farmacêutico propriamente dito.  

O loteamento de RME também sofreu alterações, uma vez que agora todas as receitas 

que são aviadas por este novo método, excetuando em casos em que os utentes 

beneficiam de um serviço de complementaridade, pois aí o método a usar ainda é o antigo, 

são agrupadas ou no lote 99 ou no lote 98. No primeiro caso referido, é imediatamente 

assumido que a receita não tem erros de validação, logo não será devolvida e no segundo 

caso assume-se que há algum erro de validação e que a farmácia optou por prosseguir o 

aviamento, sendo a receita sujeita à tradicional conferência. 

Em casos de prescrição apenas por DCI (sem menção ao nome comercial ou a um 

genérico específico) ou em casos de prescrição com algumas das exceções possíveis 

acima mencionadas, quando o utente opta pelo medicamento de marca (no primeiro caso) 
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ou por outro que se insere na exceção é solicitado pelo SI a validação do código do direito 

de opção também presente na guia de tratamento. 

As vantagens para a farmácia e para os colaboradores da mesma são notáveis, uma 

vez que a RME promove a rápida identificação do utente via cartão de cidadão, um maior 

foco no utente por diminuir o nível de preocupações com os requisitos que tornam uma 

receita válida, uma vez que o SI faz praticamente tudo automaticamente e reduz imenso o 

número de devoluções de receituário, aumentando a eficiência do processo de conferência. 

A FC implementou este sistema em maio de 2015 que foi, sensivelmente, quando eu 

comecei o atendimento farmacêutico a tempo inteiro. Basicamente, todo o meu tempo de 

atendimento em farmácia comunitária ocorreu utilizando o novo método de RME, o que foi 

um grande privilégio para mim enquanto farmacêutico, ser pioneiro num grande projeto de 

alcance nacional. Este método facilitou muito mais o processo de aviamento, 

principalmente quando ainda me encontrava a dar os primeiros passos, o resultou na 

minimização dos erros e ajudou-me a focar o meu atendimento no utente. 

3.2 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

Como o nome indica, são medicamentos prescritos por um médico para o tratamento 

de uma patologia aguda ou crónica, não podendo ser dispensados sem que o utente se 

faça acompanhar da respetiva receita médica, dado que direta ou indiretamente podem 

constituir um risco para a saúde do utente [4]. 

Após confirmar que a receita médica respeita todos os requisitos referidos no ponto 

3.1, o farmacêutico procede à dispensa propriamente dita. Depois de inserir o CC ou o 

número da receita, sempre acompanhados do código de acesso presente na guia de 

tratamento, a prescrição aparece no SI. Cada linha corresponde a um Código Nacional 

Prescrição Electrónica Médica (CNPEM) que permite aceder a todos os medicamentos que 

podem ser dispensados e que fazem parte do mesmo GH. Neste grupo estão incluídos 

medicamentos de marca e medicamentos genéricos, cabendo ao utente selecionar o 

medicamento que pretende adquirir dentro dos que pertencem ao GH prescrito.  

Após recolha de todos os produtos farmacêuticos a serem dispensados do armazém, 

estes são introduzidos no sistema informático, escolhendo-se o regime de 

complementaridade adicional, se aplicável, tais como seguros de saúde ou membros de 

sindicatos, sendo que neste caso o utente deve indicar ao farmacêutico que usufrui deste 

tipo de complementaridades e apresentar informação comprovativa da mesma. 

Após a validação de receita e dispensa dos medicamentos nela contidos, imprime-se 

no verso da receita, com auxílio do SI, qual o medicamento dispensado (nome e código de 

barras), o seu preço de referência, o PVP, o valor da comparticipação e o valor a pagar 

pelo utente, bem como as exceções aplicadas (casos existam). A receita é depois assinada 
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pelo utente, em local próprio, como prova da receção dos medicamentos por ele solicitados 

e em como recebeu toda a informação sobre a correta utilização dos mesmos. 

Cabe ao farmacêutico elucidar os utentes no que diz respeito a posologia, via de 

administração, contraindicações, interações e ainda outras informações que sejam por eles 

solicitadas, devendo ainda tentar perceber se existe uma correta adesão à terapêutica e 

possíveis efeitos secundários fazendo um processo de acompanhamento individualizado 

ao doente. 

3.3 Medicamentos Genéricos  

Define-se como Medicamento Genérico (MG), segundo o Decreto-Lei nº176/2006, 

como um medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas (SA), a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados [4]. 

Estes medicamentos vieram revolucionar um pouco a dispensa de medicamentos, 

trazendo a mesma substância ativa na mesma dose que os medicamentos de marca, mas 

a um preço inferior, o que permitiu aumentar o leque de opções por parte do utente. 

Desde a entrada em vigor da Lei n.º11/2012 de 8 de março que o farmacêutico tem o 

dever de informar o utente no momento da dispensa sobre os medicamentos que estejam 

contemplados no mesmo GH, sendo reservado ao utente o direito de opção [5]. 

Durante o estágio pude observar que os MG ainda são uma temática que confunde 

muito os utentes embora já estejam disponíveis no mercado há bastante tempo. Existem 

muitos utentes que levam medicação crónica há vários anos de um determinado laboratório 

de genéricos, e não informam o farmacêutico sobre essa preferência, o que denota que 

não percebem bem o seu direito de escolha. É papel do farmacêutico educar o utente sobre 

a temática dos MG, informando acerca do seu direito de opção e sobre a própria definição 

de MG. 

3.4 Medicamentos Manipulados  

A preparação de Medicamentos Manipulados (MM) é uma área específica da profissão 

farmacêutica que está regulamentada pelo Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de abril, e que 

define MM como qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado segundo as 

indicações compendiais de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina 

ou nos serviços farmacêuticos hospitalares e cuja dispensa é da total responsabilidade de 

um farmacêutico [6]. 

Na FC são realizados manipulados, no laboratório (Anexo V) especificamente 

designado para o efeito, tendo em atenção as boas práticas na preparação de MM e a 

elaboração de uma ficha de preparação (Anexo VI). O preço de venda ao público dos MM 
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é calculado com base no valor dos honorários da preparação, das matérias-primas e dos 

materiais de embalagem, conforme critérios estabelecidos na Portaria n.º 769/2004, de 1 

de julho e podem ter uma comparticipação de 30% de acordo com o Decreto-Lei n.º106-

A/2010, caso na receita esteja mencionado “manipulado” ou “f.s.a” (fac secundum artem) 

[7].  

3.5 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica   

Os MNSRM, tal como o nome indica, não necessitam de receita médica para ser 

efetuada a sua dispensa, podendo no entanto ser indicados através de uma receita por 

aconselhamento médico, ainda que estes não sejam sujeitos ao regime de comparticipação 

de preços dos MSRM, sendo o preço determinado pela farmácia. Estes medicamentos 

podem ainda ser vendidos noutros locais autorizados pelo INFARMED, devendo a 

dispensa ser efetuada por um profissional de saúde devidamente habilitado. Existem, ainda 

MNSRM, que pelas suas características, são de venda exclusiva em farmácias [4]. 

Este grupo de medicamentos contempla produtos usados no tratamento sintomático 

de afeções menores que não carecem de uma consulta médica. A dispensa de MNSRM é 

uma grande área de intervenção do farmacêutico devendo este tentar entender o motivo 

da sua requisição por parte do utente e aconselhá-lo na melhor solução a adotar em cada 

caso, procurando fazer uma dispensa racional destes medicamentos, caso estes sejam 

necessários. Quando existem critérios de referenciação que fazem desconfiar de um 

problema que não se enquadra na definição de afeção menor, o farmacêutico tem o dever 

de encaminhar o utente para o médico, tendo um papel importante na promoção da saúde 

pública e na otimização de recursos do SNS. 

3.6 Legislação Especial  

3.6.1 Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus  

Já que a diabetes é tão prevalente atualmente e visto que está, normalmente, 

associada à toma de medicação crónica contínua por parte do utente, houve necessidade 

de criar o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus, que se 

encontrada regulado pela Portaria n.º 364/2010, de 23 de junho [8]. 

Assim, vários medicamentos e dispositivos médicos utilizados são comparticipados 

através deste programa especial, sendo as insulinas e os dispositivos médicos para a 

medição e controlo da glicémia comparticipados a 100%, e as tiras reativas a 85% [9]. 

3.6.2 Estupefacientes e Psicotrópicos  

Os estupefacientes e substâncias psicotrópicas, devido às suas características 

próprias, por exercerem o seu mecanismo de ação a nível do Sistema Nervoso Central 

(SNC) apresentam graves efeitos secundários, causando dependência, o que pode levar 
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a abusos no seu uso, sendo que o circuito desta classe de medicamentos está sujeito a 

um grande controlo por parte de todos os intervenientes. A encomenda destes produtos 

por parte da farmácia faz-se sempre acompanhar de uma requisição dos mesmos em 

duplicado, onde consta a designação da substância, quantidade, data do pedido, número 

da requisição e número do registo interno. Este duplicado é depois enviado de volta ao 

fornecedor, devidamente carimbado e assinado, e a requisição original fica arquivada na 

farmácia. Tal como referido anteriormente, o armazenamento destes produtos é feito 

separadamente dos restantes medicamentos, numa gaveta própria para o efeito [10, 11]. 

A nível da dispensa, quando surge uma receita médica com este tipo de medicação, 

esta vem assinalada com as letras indicativas de “Receita Especial” (RE), e, para a sua 

dispensa, o utente e/ou adquirente deve fornecer os seus dados pessoais, tais como: 

morada, número e validade do CC, data de nascimento, sendo que para além destas 

informações deve ficar registado o código informático do médico prescritor, o número da 

receita e respetiva via. O SI para além do comprovativo de venda a entregar ao utente, 

imprime também dois talões comprovativos da dispensa, um original e um duplicado, que 

se anexam à fotocópia da respetiva receita, ficando arquivados na farmácia por um período 

de três anos. O registo de movimentos deste tipo de medicamentos deve ser enviado ao 

INFARMED no final de cada mês. 

3.7 Outros Produtos Farmacêuticos  

3.7.1 Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário  

Os Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) são todas as substâncias ou mistura de 

substâncias que possuam propriedades curativas ou preventivas das doenças e seus 

sintomas no animal, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir 

ou modificar as suas funções orgânicas [12]. 

Na FC a dispensa deste tipo de medicamentos tem ganho cada vez mais relevo, 

cabendo ao farmacêutico adquirir competências que se tem revelado cada vez mais úteis, 

com um papel importante na saúde pública. Durante o meu estágio denotei que os produtos 

mais solicitados são preparações tópicas contendo antiparasitários e alguns 

anticoncecionais para animais domésticos de pequeno porte. 

3.7.2 Produtos Dermocosméticos e de Higiene Corporal 

Estes produtos são definidos como qualquer substância ou preparação destinada a ser 

posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, com a finalidade, 

exclusiva ou principal, de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em 

bom estado ou de corrigir os odores corporais [13].  

Têm-se observado uma preocupação crescente com alguns problemas e afeções da 

pele que até há pouco tempo não eram uma prioridade para o utente. Embora estes 
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produtos não se enquadrem na categoria de medicamento, existem cada vez mais utentes 

a requisitar um aconselhamento dermocosmético completo e profissional. 

Ainda numa outra vertente, os produtos cosméticos são uma importante fonte de 

receita para a farmácia, uma vez que as margens comerciais são mais confortáveis do que 

no caso dos medicamentos.  

A FC trabalha várias marcas de dermocosmética com diferentes segmentações e 

públicos-alvo, nomeadamente, Vichy®, Avène®, La Roche Posay®, Uriage®, Isdin®, 

Galénic®, Angelif®, entre outros. Estes produtos encontram-se expostos numa zona 

privilegiada da área de atendimento, que inclui a gôndola central e os lineares laterais 

(Anexo VII). 

3.7.3 Suplementos Alimentares  

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e constituem fontes 

concentradas de determinadas substâncias, nutrientes ou outras com efeito nutricional ou 

fisiológico, sendo comercializados de forma doseada e destinando-se a ser tomados em 

quantidades reduzidas [14].  

A demanda por este tipo de produtos tem aumentado significativamente, uma vez que 

a informação sobre as potenciais vantagens do seu consumo tem aumentado muito à custa 

do marketing televisivo e online. Para além disso, existe a percepção nas populações que 

os suplementos alimentares tem um perfil de segurança maior e que estão associados a 

menos efeitos adversos. No entanto, é papel do farmacêutico alertar as populações sobre 

o correto uso de suplementos alimentares, quando estes são necessários e não implicam 

risco para o utente. É de ressalvar que muitos destes produtos contém uma ou mais 

substâncias que podem interferir com uma determinada terapêutica, podendo em última 

instância ter efeitos nefastos para a sáude das populações. 

Na FC a têndencia do aumento do consumo de suplementos alimentares tem-se 

verificado, sendo os produtos mais requisitados os complexos vitamínicos, suplementos 

contendo cálcio e/ou magnésio, tónicos cerebrais e os suplementos dietéticos. É de 

extrema importância perceber o estado de saúde, a terapêutica instaurada (se existente) e 

o tipo de alimentação do utente que requisita um determinado suplemento alimentar de 

forma a maximizar o efeito benéfico deste tipo de produtos e minimizando a probabilidade 

de ocorrência de efeitos adversos. 

3.7.4 Nutrição Específica  

A nutrição específica compreende os produtos utilizados num regime alimentar 

especial, sendo estes destinados a complementar a alimentação em determinadas 

condições, nas quais o indivíduo necessita de um aporte nutritivo suplementar [15]. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Confiança 

14 
Marcos Tiago Morais de Jesus Oliveira 

 

O uso desta suplementação é de especial importância em patologias como a 

desnutrição, as úlceras, os distúrbios alimentares oncológicos e em determinados 

problemas metabólicos, quando existe uma necessidade da isenção específica de uma ou 

mais substâncias. Também estão incluídos neste grupo produtos direcionados a 

populações específicas como a geriátrica, dado que é uma faixa etária propensa a 

deficiências energéticas, vitamínicas e minerais, e também a nutrição para lactentes que 

muitas vezes tem que ser ajustada a problemas mais comuns desta faixa etária, tais como 

pequenas complicações digestivas, como as cólicas e a obstipação, ou os episódios 

frequentes de regurgitação e o refluxo gastro-esofágico. 

3.7.5 Dispositivos Médicos  

O dispositivo médico é qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software ou 

material destinado a ser utilizado para fins de diagnóstico e/ou terapêuticos e 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, 

sendo destinado pelo fabricante a ser utilizado para fins de diagnóstico, prevenção, 

controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência e 

ainda estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e 

controlo da conceção [16]. 

A maior parte dos dispositivos médicos disponíveis na FC incluem os dispositivos para 

ostomia, material de penso, seringas, sacos de urina, e frascos para colheita de amostras 

biológicas. O farmacêutico tem um papel importante no correto uso e manuseamento de 

dispositivos médicos, uma vez que alguns destes podem ser potencialmente perigosos 

para o utilizador quando utilizados incorretamente, como é o caso das seringas, ou podem, 

por exemplo, falsear determinados resultados analíticos. 

3.8 Conferência de Receituário  

Uma vez que é necessário conferir várias informações no momento da dispensa de 

uma receita médica, ao mesmo tempo que se tenta perceber se existem dúvidas por parte 

do utente e que se presta um aconselhamento completo e adequado, por vezes surgem 

erros, de vários tipos, como por exemplo, dispensa de medicamentos que embora tenham 

a mesma DCI não façam parte do mesmo GH, troca de dosagens, dispensa de 

medicamentos com quantidades diferentes, bem como, receitas que não preencham os 

requisitos para serem consideradas totalmente válidas.  

O ato de conferência de cada lote de receitas é uma prática comum na FC, verificando-

se assim se ocorreu alguma irregularidade durante o processo de aviamento de cada 

receita, de forma a corrigi-la atempadamente. 
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Com o novo sistema da RME já referido no ponto 3.1.1, foi possível minimizar o erro 

humano no ato da dispensa e assim facilitar o processo de conferência de receutuário, uma 

vez que o próprio SI assinala automaticamente o regime de comparticipação, as exceções, 

confirma que a receita está dentro da validade e apresenta automaticamente os CNPEM. 

Desta forma, é possível libertar muita mão-de-obra burocrática na farmácia, ganhando 

tempo para um aconselhamento farmacêutico mais completo. 

3.9 Faturação  

No ato da dispensa da medicação que consta na receita médica, o valor da 

comparticipação a aplicar ao PVP dos medicamentos em questão é calculado 

automaticamente. De seguida, o SI procede à impressão no verso da receita de toda a 

informação referente à operação realizada, e atribui também um número por ordem 

sequencial a cada receita pertencente ao mesmo organismo de comparticipação, sendo 

estas agrupadas em lotes de 30 receitas. No término de cada mês é efetuado o fecho dos 

lotes e é emitido um documento resumo de cada um dos lotes, designado verbete, o qual 

discrimina o PVP dos medicamentos, o valor pago pelo doente, o valor comparticipado pela 

entidade responsável e ainda, uma fatura por cada organismo emitida em quadruplicado, 

na qual consta uma série de informações como: nome da farmácia, código da ANF; nº da 

fatura; mês e ano; organismo de comparticipação; número total de lotes e de receitas; 

valores totais do PVP; encargos totais relativos ao utente e o total da importância a pagar 

pela entidade; data de emissão; carimbo; e assinatura do DT ou do seu representante legal. 

Os verbetes e as respetivas receitas originais faturadas ao SNS devem ser enviados 

até ao dia 5 do mês seguinte à Autoridade Regional de Saúde (ARS) para o Centro de 

Conferência de Faturas, sendo o valor da comparticipação posteriormente devolvido pela 

ARS. A documentação relativa à comparticipação por outras entidades responsáveis, como 

sindicatos, seguradoras, entre outras, é enviada ao INFARMED, sendo posteriormente por 

este reencaminhada para correspondentes entidades. 

3.9.1 Sistema de Preços de Referência  

O sistema de preços de referência aplica-se aos medicamentos comparticipados 

incluídos no mesmo GH e que sejam prescritos e dispensados no âmbito do SNS. As 

listagens referentes aos GH são atualizadas pelo INFARMED de forma periódica [17]. 

O preço de referência (PR) dos medicamentos define-se como o “valor sobre o qual 

incide a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos incluídos em cada um dos 

grupos homogéneos, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação que lhes é 

aplicável” e deve corresponder à média dos cinco medicamentos mais baratos existentes 

no mercado que integrem cada GH [17, 18]. De referir também que o PVP dos novos 

medicamentos a comparticipar, quando já existe um GH onde estes se incluam, deve ser 
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inferior em 5 % relativamente ao PVP máximo do medicamento genérico de preço mais 

baixo, com pelo menos 5 % de quota do mercado de medicamentos genéricos no grupo 

homogéneo [19]. 

Nos casos em que o PVP seja inferior ao PR, a comparticipação é calculada de acordo 

com o PVP. Na situação contrária, em que o PVP é superior ao PR, a comparticipação é 

calculada em função do PR, sendo que o valor adicional é suportado pelo utente [17]. 

Através deste sistema é possível uma diminuição dos custos associados à comparticipação 

dos medicamentos pelo Estado, apresentando simultaneamente uma alternativa 

económica ao utente, garantindo a eficácia e a qualidade do produto dispensado.  

3.9.2 Comparticipação  

Em Portugal existem vários sistemas e subsistemas de saúde, públicos e privados, que 

comparticipam os vários MSRM dispensados. O principal sistema de saúde português é o 

SNS, o qual pode ser complementado, por parte de várias empresas, como a Energias de 

Portugal (EDP), sindicatos, como o Sindicato dos Bancários do Norte (SAMS), ou 

companhia de seguros, como a Fidelidade, entre outros. A complementaridade por parte 

dos referidos organismos deve ser solicitada pelo utente no ato da dispensa e sempre 

devidamente comprovada. 

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

dos medicamentos de acordo com os seguintes escalões: Escalão A - 90%, Escalão B - 

69%, Escalão C - 37%, Escalão D - 15%, sendo estes escalões definidos na Portaria n.º 

924-A/2010, de 17 de setembro consoante a classificação farmacoterapêutica em questão 

[20, 21]. Para os pensionistas a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

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

[18]. Pode, ainda, ser atribuída uma comparticipação especial para medicamentos que 

tratem determinadas patologias, como: artrite reumatoide e espondilite anquilosante, 

doença de alzheimer, doença inflamatória intestinal, dor crónica não-oncológica moderada 

a forte, dor oncológica moderada a forte, hemofilia, hemoglobinopatias, infertilidade, lúpus, 

paramiloidose, psicose maníaco-depressiva e psoríase [22]. 

4. O papel do Farmacêutico  

4.1 Aconselhamento Farmacêutico e Relacionamento Interpessoal  

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

utentes se dirigem em primeiro lugar, quando percecionam um problema de saúde, e quase 

sempre o último a quem estes recorrem antes de iniciar uma qualquer terapêutica. 

Este tem também um papel fulcral no SNS. Ao mesmo tempo que promove o uso 

correto e racional do medicamento, detendo a última palavra sobre a sua dispensa ou não, 
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caso o utente não reúna todas as condições para a correta toma do mesmo, a prática da 

sua profissão deve ter objetivo essencial o zelo pela saúde e bem-estar do doente. Esta 

filosofia focada na pessoa do utente tem ganho relevo nos últimos tempos, mudando o 

paradigma do que é ser farmacêutico. É cada vez mais importante centrar a atenção no 

utente e na sua terapêutica e não tanto no medicamento em si. Desta forma, é importante 

prestar um aconselhamento farmacêutico de excelência ao utente, fundado num profundo 

conhecimento científico, mas ao mesmo tempo com uma proximidade adequada e com 

uma linguagem adaptada ao utente em questão. 

4.2 Automedicação  

A automedicação define-se como a utilização de medicamentos não sujeitos a receita 

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

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

um profissional de saúde [23]. No entanto, o que se tem começado a verificar em Portugal 

é a prática corrente desta automedicação, tendo surgido a necessidade de se limitar a 

mesma a situações clínicas bem definidas, estando as mesmas descriminadas no 

Despacho n.º 17690/2007, de 23 de Julho.  

No decorrer do estágio, foi fácil perceber que a automedicação é algo com que o 

farmacêutico se depara diariamente. Embora o utente seja o decisor final quando solicita 

um determinado MNSRM, é importante ressalvar que o farmacêutico tem um papel de zelo 

pela saúde do utente, e deve alertar o mesmo quando este solicita medicamentos que não 

são necessários ou que poderão, potencialmente, causar efeitos nefastos para a sua saúde 

num determinado contexto. Nestes e em muitos outros casos cabe ao farmacêutico detetar 

o problema e direcionar o utente para o tratamento mais indicado ou até para outro 

profissional de saúde, quando o caso em questão carece de apoio fora da esfera das suas 

competências.  

4.3 Farmacovigilância  

As farmacovigilância visa a gestão de todo o ciclo dos medicamentos para uso humano 

de forma a garantir a total segurança do seu uso, tendo o farmacêutico um papel 

preponderante no que toca a melhorar a qualidade e segurança do uso de medicamentos, 

em defesa do utente e da saúde pública, através da deteção, avaliação e prevenção de 

possíveis reações adversas ou outros problemas relacionados com o medicamento [24,25].  

A importância desta monitorização prende-se com o facto de durante a realização de 

ensaios clínicos muitas vezes não se detetarem determinados efeitos secundários de um 

medicamento devido ao facto da amostra utilizada ser muito pequena, ou pelo facto de 

causarem efeitos tardios, podendo não ser detetados durante a fase III do ensaio clínico 
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em questão. As notificações poderão ser feitas através do preenchimento de Fichas de 

Notificação, ou diretamente por telefone, fax ou e-mail diretamente para a Unidade 

Regional de Farmacovigilância [25]. 

Durante o estágio tive a oportunidade de receber uma formação da Novartis® sobre a 

farmacoviligância de um dos seus dispositivos utilizados nas bombas da asma, onde o 

delegado apresentou uma plataforma própria para a submissão de qualquer acontecimento 

relacionado com a utilização deste conjunto de medicamentos. 

5. Serviços e Cuidados Farmacêuticos  

5.1 Tensão Arterial 

A hipertensão arterial é uma condição silenciosa que é um fator de risco importante 

para muitas complicações. Desta forma, o controlo controlo deste fator de risco é 

imprescindível de forma a evitar episódios mais graves, como acidentes vasculares 

cerebrais ou enfartes agudos do miocárdio.  

O farmacêutico tem então um papel preponderante na prevenção e monitorização 

desta patologia, devendo sempre que oportuno, sugerir medidas não farmacológicas, tais 

como a mudança de hábitos alimentares, promoção de exercício físico aeróbico ou até uma 

visita ao médico para um diagnóstico efetivo da doença e posterior tratamento adequado.  

A FC dispõe de um serviço de medição da tensão arterial (TA) com um pequeno custo 

associado, existindo duas possibilidades do utente efetuar a sua medição. Existe a 

possibilidade de o utente fazer a medição de forma autónoma numa máquina automática 

à disposição na área de atendimento da FC (Anexo VIII), ou a medição pode ser efetuada 

por um colaborador da farmácia no gabinete de atendimento. 

Ao longo do estágio efetuei várias medições de TA, e acompanhei vários utentes, 

sendo prática corrente da FC fornecer aos utentes um boletim onde se anotam vários 

parâmetros bioquímicos. É sempre importante ter conta os seus hábitos alimentares, a sua 

medicação crónica, a prática ou não de exercício físico e a presença de outras 

comorbilidades como a diabetes e a hipercolesterolémia, que podem condicionar a 

probabilidade de ocorrência de eventos cardiovasculares. 

5.2 Glicémia  

O número de casos de Diabetes Mellitus tipo 2 tem aumentado em Portugal, tornando-

se importante a medição regular da glicémia, no sentido de evitar o desenvolvimento de 

complicações graves e por vezes irreversíveis que podem advir de um mau controlo deste 

parâmetro. 

A FC disponibiliza esta medição, com um custo associado. Esta é realizada recorrendo 

a um aparelho próprio para o efeito e as respetivas tiras reativas, onde se coloca uma gota 

de sangue capilar. Após a revelação do resultado, este é interpretado, sendo 
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posteriormente prestado o devido aconselhamento tendo em conta o doente em causa. 

Durante o estágio realizei alguns testes de glicémia, e observei quão é importante é para 

o utente tirar algumas dúvidas sobre a sua medicação para a diabetes e o estilo de vida.  

5.3 Colesterol Total e Triglicerídeos  

Outros dois parâmetros cujo controlo é muito importante são o colesterol total (CT) e 

os triglicerídeos (TG), pois, tal como a TA, são fatores de risco cardiovascular, dado 

estarem relacionados com o desenvolvimento de fenómenos de aterosclerose. 

A FC também disponibiliza a possibilidade de medição destes parâmetros utilizando 

para isso um único aparelho que mede o CT ou os TG dependendo da tira reativa que se 

utiliza. 

Quando os valores se encontrem próximos do limite máximo dos valores de referência, 

começa-se por aconselhar o utente a modificar o seu estilo de vida, começando pela 

alimentação e pela prática de exercício físico regular. Quando os valores estão bem acima 

dos valores de referência, é importante reencaminhar o utente para o médico para iniciar 

terapêutica ou para aumentar a dose da terapêutica já instaurada. 

5.4 Teste de Gravidez  

Na FC é possível a aquisiçaõ e realização de testes de gravidez. Estes são baseados 

no método imunocromatográfico de pesquisa da hormona coriónica humana (hCG), que se 

encontra elevada quando a mulher está grávida. É importante advertir as utentes para a 

importância da realização do teste utilizando a primeira urina da manhã, pois é quando a 

concentração da hormona em análise se encontra mais elevada, embora muitas vezes 

estas requisitem o teste e consequente realização a uma qualquer hora da dia. 

Após a realização do teste, o resultado é entregue à utente num cartão destinado ao 

efeito, sendo de extrema importância manter uma postura imparcial, e de sigilo profissional. 

No caso de um resultado positivo devemos aconselhar a utente a procurar um profissional 

de saúde adequado a um acompanhamento gestacional e aconselhar a utente a evitar 

desde logo a ingestão de bebidas alcoólicas, consumo de tabaco e a realização de esforços 

físicos intensos. 

6. ValorMED  

A ValorMED, sociedade gestora de resíduos de embalagens vazias e medicamentos 

fora de uso, tem como principal objetivo a gestão destes resíduos. Com o intuito de diminuir 

os riscos para a saúde pública, as embalagens de medicamentos são recolhidas por esta 

empresa, ficando à responsabilidade das farmácias a recolha de todas as embalagens fora 

de uso ou prazo de validade, colocando-as num recipiente apropriado para o efeito [26]. 
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Quando o recipiente se encontra cheio, é selado e pesado e entrega a uma transportadora 

que entrega à ValorMED. 

Durante o estágio verifiquei que os utentes da FC utilizam muito este serviço de entrega 

de medicação, estando perfeitamente sensibilizados para a importância de utilizar este 

mesmo serviço. 

7. Formação contínua 

Ao longo do estágio, tive oportunidade de participar em diversas formações internas, 

ou seja, dentro do espaço da FC, a nível da dermocostémica, de MSRM como bombas 

para a asma e anti-histamínicos, e de suplementos alimentares.  

Foram várias as temáticas abordadas, com diferentes níveis de atuação do 

farmacêutico, como a farmacovigilância ou o aconselhamento farmacêutico. 

Estas formações são de extrema importância para o farmacêutico, visto que são 

momentos em que continua a aprofundar o seu conhecimento científico, e 

consequentemente a aumentar o seu espetro de ação e a qualidade do seu atendimento. 

Enquanto profissionais de saúde os farmacêuticos tem o dever de se atualizar 

continuamente, em prol do bem-estar e saúde das populações. 
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Parte II 

Caso de estudo 1 – Acompanhamento farmacêutico de uma doente com ITU 

recorrente 

1. Enquadramento e Objetivos 

As infeções do trato urinário (ITU) ou infeções urinárias, como são comumente 

designadas, são processos inflamatórios de origem infeciosa, que atingem as vias urinárias 

superiores e/ou inferiores. Os microrganismos responsáveis por estas infeções são, quase 

sempre, provenientes da uretra distal ou do períneo. Nas ITU os agentes mais 

frequentemente implicados são bactérias pertencentes às Enterobacteriaceae, 

designadamente Escherichia coli, responsável por cerca de 85% da incidência de ITU e 

mais raramente Klebsiella spp ou Proteus spp embora também possam ser causadas por 

vírus e fungos [27-29]. 

Este grupo de patologias causam um leque de sintomas desconfortáveis, embora na 

grande maioria dos casos não tenham implicações graves na saúde do doente [30]. São 

responsáveis por uma grande afluência às farmácias, onde normalmente é pedido 

aconselhamento sobre como mitigar certos sintomas, como a urgência miccional ou a 

disúria. 

Os farmacêuticos tem aqui um papel preponderante no correto aconselhamento, que 

pode ir desde a edução do doente para o correto uso de antibióticos, recomendação de 

medidas não farmacológicas ou mesmo de suplementos alimentares e dispositivos 

médicos com eficácia comprovada na prevenção e tratamento das ITU. 

A ideia de desenvolver este tema surgiu de um atendimento que realizei e que 

resultou posteriormente no acompanhamento farmacêutico de uma doente, com todos os 

sinais de uma ITU recorrente, que referia já ter ido a várias consultas e tomado um vasto 

arsenal terapêutico que incluía antibióticos e suplementos alimentares. Após me ter 

apresentado um boletim de análises, com os resultados da urocultura, da análise do 

exsudado vaginal, e dos respetivos testes de suscetibilidade que afirmou ter feito sem 

requisição médica, ou seja, por conta própria, perguntou-me se o antibiótico que me 

apresentava numa nova prescrição seria o mais apropriado. Após verificar que a bactéria 

em causa era suscetível à associação Amoxicilina e Ácido Clavulánico, tranquilizei a 

doente afirmando que desta vez parecia estar no caminho certo. 

2. Epidemiologia  

Em Portugal, as ITU são a segunda patologia infeciosa com maior prevalência na 

comunidade, apenas atrás das infeções do trato respiratório. As ITU ocorrem muito mais 

frequentemente em mulheres, estimando-se que uma em cada duas mulheres tenha, pelo 

menos, uma infeção urinária e, pelo menos, uma recidiva num período entre 12 a 18 meses. 
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Para além disso, estima-se que uma em cada três mulheres tenha uma ITU até aos 24 

anos e que cerca de 40-50% das mulheres adultas tenham pelo menos uma ITU em 

determinada altura da vida [31, 32]. O tratamento precoce é a melhor alternativa para 

diminuir a morbilidade e a mortalidade associadas às ITU, diminuindo a gravidade da 

infeção e a probabilidade de disseminação às vias urinárias superiores que é responsável, 

por exemplo, por complicações como a pielonefrite, a forma de ITU mais associada a esta 

morbilidade e mortalidade [33]. 

3. Fisiopatologia 

As ITU começam com a aderência e posterior colonização de bactérias nas células 

epiteliais do trato urinário. A aderência e consequente fixação de E. coli, responsáveis pela 

maior parte das ITU e que são provenientes da zona periuretral ascendendo para a bexiga 

por via da uretra, é feita através de fímbrias presentes na sua superfície celular, que se 

ligam a recetores de oligossacáridos específicos presentes nas células epiteliais [34, 35]. 

Como anatomicamente o comprimento da uretra feminina é menor que o do homem 

e já que as relações sexuais podem promover esta migração, as ITU são mais comuns em 

mulheres jovens sexualmente ativas. De uma forma geral, a urina é um bom meio de cultura 

contudo, fatores como um pH inferior a 5,5, uma alta concentração de ureia e a presença 

de ácidos orgânicos são desfavoráveis ao crescimento bacteriano. 

Uma micção frequente com esvaziamento completo está associada a uma redução 

de incidência de ITU. Em condições normais de esvaziamento da bexiga, apenas um 

pequeno filme de urina permanece à superfície da mucosa, e as bactérias que aí 

permanecem são eliminadas através da produção de ácidos orgânicos realizada pelas 

células da mucosa. Quando o esvaziamento da bexiga é incompleto este mecanismo de 

defesa não ocorre, tornando-se mais propício ao crescimento bacteriano e, 

consequentemente, ao aparecimento de ITU.  

Quando os mecanismos de defensa do trato urinário inferior falham, pode ocorrer 

envolvimento do trato urinário superior ou até dos rins e passa a designar-se pielonefrite. 

As defesas do hospedeiro a este nível incluem fagocitose através do recrutamento dos 

leucócitos locais e a produção a nível renal de anticorpos que eliminam os agentes 

patogénicos na presença de fatores do complemento do sistema imunitário. 

De uma forma geral, existem dois mecanismos responsáveis pelas ITU: a 

colonização pela via ascendente e pela via hematogénica, sendo que há autores que ainda 

distinguem uma terceira, a via periurogenital [35]. 

4. Diagnóstico 

O diagnóstico de ITU assenta na história clínica e respetiva sintomatologia do doente, 

contudo só é confirmada através de urocultura, apesar de na grande maioria dos casos 
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este exame ser dispensado, uma vez que o tratamento empírico com antibióticos está 

recomendado nas ITU não complicadas [31, 32].  

Embora o diagnóstico per si de ITU seja uma valência que não compete ao 

farmacêutico enquanto profissional de saúde, é de extrema importância que este seja 

capaz de identificar sinais e sintomas característicos de ITU, assim como interpretar 

boletins de análises, juntando evidência com potencial para reencaminhar, se necessário, 

o doente para o médico, único profissional que saúde que pode prescrever antibióticos 

neste caso. 

É igualmente importante que o farmacêutico saiba aconselhar medidas não 

farmacológicas e, eventualmente, MNSRM, suplementos alimentares ou dispositivos 

médicos eficazes na correta prevenção e tratamento das ITU. 

Note-se que em países como a Nova Zelândia, os farmacêuticos estão autorizados 

desde 2012, após completaram uma formação específica, a identificar ITU não 

complicadas, e tendo em conta determinados critérios específicos, como por exemplo, o 

utente não ter tomado uma determinada lista de antibióticos num período de 6 meses, a 

dispensar uma dose de 300mg de trimetropim diária, durante três dias [36]. 

5. Prevenção e Educação do Paciente 

A prevenção das ITU têm ganho cada vez mais relevo com o reconhecimento de 

estirpes resistentes, como a E. coli sequência tipo 131 (ST131), que é resistente tanto a 

beta-lactâmicos de largo espectro como a fluoroquinolonas [37, 38]. É de realçar que a E. 

coli ST131 tem sido isolada mais frequentemente a nível internacional, o que é bastante 

preocupante [37]. 

Nos casos em que o tratamento farmacológico não é eficaz devido à resistência a 

antimicrobianos, torna-se fundamental a adoção de medidas preventivas, bem como de 

tratamentos alternativos ou coadjuvantes. A Organização Mundial de Saúde (OMS), no seu 

primeiro relatório global sobre as resistências aos antimicrobianos, considera a resistência 

a esta classe de fármacos uma grave ameaça à saúde pública mundial, que só na Europa 

causa 25 000 mortes por ano, 2,5 milhões de dias extras de permanência em hospitais e 

um fardo económico estimado em 1,5 biliões de euros por ano [38]. 

Existem três principais fatores de risco responsáveis pelas ITU recorrentes: aumento 

da frequência de relações sexuais, uso de diafragma e espermicida e perda do efeito 

estrogénico na vagina e estruturas periuretrais. Estas últimas duas situações podem levar 

à perda significativa do número de lactobacilos constituintes da flora vaginal que conferem 

efeito protetor à entrada de outras bactérias uropatogénicas [39].  

Todos os casos de mulheres com mais de duas ou três ITU por ano são classificados 

como tendo ITU recorrentes e podem tirar um grande benefício de algumas modificações 
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comportamentais e medidas não farmacológicas de prevenção. Estas simples 

modificações comportamentais são fáceis e implicam um gasto económico desprezível 

[40]. 

A ingestão diária de uma quantidade apreciável de água e a redução da ingestão de 

açúcares contribuem para a redução do risco de ITU. Para além disso, o ato de urinar 

sempre que se sente vontade, leva à minimização da retenção de urina na bexiga, o que 

por sua vez minimiza a probabilidade de crescimento bacteriano. 

Alguns cuidados a nível da higiene básica também podem conferir algumas 

vantagens, como a preferência por duches em detrimento de banhos de imersão e jacuzzis. 

A limpeza da zona púbica da frente para trás, ou seja, na direção da vagina para o ânus 

minimiza a migração de bactérias presentes na zona periurogenital, dificultando o percurso 

ascendente dos agentes uropatogénicos. Esta limpeza deve ser realizada antes e depois 

das relações sexuais. A micção imediatamente após o ato sexual, também é benéfica, uma 

vez que o fluxo de urina normalmente ajuda na eliminação das bactérias do canal vaginal. 

A utilização de roupa interior e vestuário sintético, calças apertadas ou justas, collants, 

leggings e meia-calça deve ser evitada, uma vez que pode irritar a mucosa vaginal e o uso 

de formulações de higiene íntima contendo perfumes ou outros agentes irritantes deve ser 

evitada pelos mesmos motivos [40, 41]. 

Para além destas medidas não farmacológicas, existe um vasto arsenal terapêutico 

disponível na farmácia, quando se trata de um utente sem receita médica, que abrange 

MNSRM, suplementos alimentares e dispositivos médicos.  

6. Tratamento 

Como já foi referido anteriormente, o tratamento das diferentes formas de ITU em 

Portugal assenta, fundamentalmente, na antibioterapia empírica, segundo as últimas 

normas da Direção-Geral de Saúde (DGS), que estão associadas a taxas de erradicação 

microbiológica iguais ou superiores a 90% [31]. No entanto, com o aumento alarmante do 

nível de resistências a antibióticos a nível global, a escolha da terapêutica empírica das 

ITU tem provado ser um constante desafio [32].  

6.1 Antibióticos 

Em Portugal, nos casos de cistite aguda não complicada da mulher não grávida estão 

indicados como antibióticos de primeira linha [31]: 

• Nitrofurantoína 100 mg, de 6 em 6 horas durante 5‐7 dias; 

ou 

• Fosfomicina 3000 mg, numa só toma;  

ou, como alternativa, se os antibióticos supracitados estiverem indisponíveis ou 

contraindicados:  
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• Amoxicilina + Ácido clavulânico 625 mg (500 + 125 mg), de 8 em 8 horas durante 

5‐7 dias;  

Já nos casos de cistite aguda não complicada na mulher grávida estão indicados [31]: 

• Fosfomicina 3000 mg, numa só toma;  

ou 

• Amoxicilina + Ácido clavulânico 625 mg (500 + 125 mg) de 8 em 8 horas, durante 

5‐7 dias, sendo que deve ser evitado no primeiro trimestre de gravidez; 

É importante salientar que esta proposta de antibioterapia empírica é delineada tendo 

em conta o padrão de resistência/suscetibilidade dos agentes infeciosos em Portugal e na 

Europa. Por esse motivo não é de estranhar que existam muitas outras linhas de orientação 

que se afastam da norma da DGS, como é o caso do manual “Antibiotic Guidelines 2015-

2016: The Johns Hopkins Hospital Antimicrobial Stewardship Program” em que, por 

exemplo, não se prevê o uso de Fosfomicina como tratamento empírico, carecendo sempre 

do teste de suscetibilidade [42]. 

6.2 Vacinas orais 

6.2.1 Uro-Vaxom® 

O Uro-Vaxom® (OM Pharma) é o único MSRM do grupo das “Vacinas e 

imunoglobulinas - Lisados bacterianos” que está indicado na profilaxia das infeções 

recorrentes ou crónicas das vias urinárias. Contém 6,00 mg de polissacárido de E. coli e o 

seu mecanismo de ação é estimular de maneira não específica as defesas naturais do 

organismo, aumentando assim a resistência às infeções urinárias e permitindo uma 

diminuição e frequência do uso de antibióticos, assim como de tratamentos com 

desinfetantes urinários. 

A sua ação ao nível do sistema imunitário foi demonstrada em modelos animais, em 

que se evidenciou uma estimulação não específica dos linfócitos B e das células NK, uma 

ativação dos macrófagos peritoniais e da fagocitose, e um aumento da Ig A nas secreções 

intestinais [43, 44].  

6.3 Suplementos alimentares e dispositivos médicos contendo arando 

Os benefícios do arando vermelho, Vaccinium macrocarpon, na prevenção e 

tratamento das ITU estão hoje bem estabelecidos. Sabe-se que beber sumo de arando 

vermelho, ou tomar suplementos alimentares com extratos concentrados deste composto, 

oferece algum efeito benéfico na prevenção de ITU recorrentes, e não está associado ao 

aparecimento de efeitos secundários, nem ao desenvolvimento de resistências. Este efeito 

benéfico parece ser de especial importância em mulheres com histórico de ITU recorrentes 

[45]. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Confiança 

26 
Marcos Tiago Morais de Jesus Oliveira 

 

Já que os frutos de arando vermelho não são de fácil obtenção em todas as 

superfícies comerciais, é mais premente falar dos diferentes suplementos alimentares e 

dispositivos médicos que estão disponíveis e são de fácil aquisição na farmácia 

comunitária, uma vez que estes estão associados a um estudo mais exaustivo dos seus 

efeitos benéficos nas ITU. 

Embora sejam muitos os produtos disponíveis na Farmácia Confiança contendo 

arando vermelho, e embora tenham um mecanismo de ação geral semelhante, como o 

Velastisa Cistitis® (ISDIN), o Cysticlean® (Vitagreen) e o Urisanol® (Pierre Fabre), vou-me 

focar na análise do Prevecist® (Angelini) e do Roter Cystiberry® (Roter), pois foram os dois 

produtos que mais aconselhei com esta indicação terapêutica durante o meu estágio. 

6.3.1 Prevecist® (Angelini) 

O Prevecist® (Angelini) é um suplemento alimentar que contém arando vermelho, 

Vaccinium macrocarpon, doseado a 30% em Proantocianidinas (PACs), Lactoferrina e 

Fruto-oligosacáridos (FOS). 

Está indicado nos indivíduos com tendência para o desenvolvimento de ITU, 

especialmente nas mulheres, reduzindo o risco de aparecimento de novos episódios de 

infeções urinárias recorrentes. Este suplemento não é um antibiótico e não trata infeções 

urinárias em curso. 

Pode, no entanto, ser tomado concomitantemente com a terapêutica antibiótica 

prescrita, com o objetivo de reforçar as defesas e ajudar a criar um ecossistema urinário 

menos favorável a recidivas. 

O extrato de arando vermelho é rico em PACs. Estes flavonoides possuem a 

capacidade de inibir a adesão de bactérias patogénicas, nomeadamente Escherichia coli, 

às mucosas do trato urinário, reduzindo consequentemente a sua capacidade de 

proliferação e o risco de desenvolvimento de infeções urinárias. 

Os Fruto-oligosacáridos (FOS) são cadeias complexas de açúcares, não 

metabolizados pelo organismo humano e não calóricos, presentes em várias plantas e que 

possuem efeito bifidogénico, ou seja, estimulam o crescimento de bifidobactérias, 

microrganismos não patogénicos e com efeito protetor das mucosas. A presença de maior 

número de bifidobactérias no intestino torna o ambiente intestinal pouco propício ao 

desenvolvimento de estirpes bacterianas patogénicas, incluindo a E. coli. Desta forma, os 

FOS promovem a redução do número de microrganismos com potencial para 

contaminação uretral. 

A Lactoferrina é uma glicoproteína presente no plasma, leite e em outras secreções 

como as lágrimas e a saliva, com uma ação na defesa das mucosas contra infeções 
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microbianas. Para além disso, tem um efeito de reforço imunitário: inibe a proliferação de 

bactérias uropatogénicas, reforçando a ação pré-biótica dos FOS [46]. 

Este suplemento é tomado de acordo com o seguinte esquema posológico: 2 

saquetas por dia, 1 saqueta de 12 em 12 horas, preferencialmente antes das refeições 

(antes do almoço e antes do jantar) dissolvida num copo de água. Este suplemento tem 

como vantagem o facto de se apresentar sobre a forma de saquetas, sendo mais cómodo 

para um determinado de utentes que tem dificuldade em tomar comprimidos ou cápsulas, 

para além de que obriga a ingerir uma quantidade significativa de água, o que também é 

benéfico no caso das ITU. 

6.3.2 Roter Cystiberry® (Roter) 

O Roter Cystiberry® (Roter) é um dispositivo médico utilizado na prevenção e 

tratamento das ITU. Da sua composição sabemos que tem Cranberry-Active™, um extrato 

de arando altamente concentrado que tem propriedades antiaderentes patenteadas. O seu 

mecanismo de ação encontra-se representado no Anexo IX. 

Uma das vantagens deste dispositivo médico é ter discriminadas diferentes 

posologias para o tratamento e prevenção das ITU, o que o torna bastante fácil de 

aconselhar. 

No caso do tratamento devem ser tomadas duas cápsulas por dia, com um copo de 

água durante um período de 15 dias, enquanto que na prevenção deve ser tomada uma 

cápsula por dia, também com um copo de água durante um período de 30 dias. 

Normalmente, aconselha-se que se faça o período de 30 dias de prevenção entre 

duas a três vezes por ano para beneficiar ao máximo do efeito protetor conferido pelo 

extrato de arando [40]. 

6.4 Futuras abordagens terapêuticas 

6.4.1 Pro-bióticos e Pré-bióticos  

Numa era em que o crescendo da resistência à terapia com antibióticos é uma 

problemática muito séria, com potenciais perigos para a saúde pública [38], o 

desenvolvimento de alternativas terapêuticas para as ITU e outras infeções no geral, que 

seja livre de perigo é da maior importância. O uso de pro-bióticos afirma-se como uma das 

alternativas terapêuticas com mais potencial para a prevenção das ITU [39]. 

Os pro-bióticos são produtos contendo agentes microbianos que quando 

administrados, numa determinada dose, têm um efeito benéfico no organismo do 

hospedeiro. São usados na produção de iogurtes e em bebidas com pro-bióticos usadas, 

por exemplo, nos casos de diarreia para a reposição da flora intestinal. Os lactobacilos e 

as bifidobactérias são potenciais candidatos a uma terapêutica com pro-bióticos utilizada 

nas ITU. Os lactobacilos fazem parte da flora da cavidade bucal, intestinal e vaginal. A 
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redução do número de lactobacilos na cavidade vaginal está associada a um aumento do 

risco de ITU [39].  

Note-se que suplementos como o Prevecist® já utilizam FOS, um pré-biótico que 

estimula o crescimento de bifidobactérias [46]. 

6.4.2 Vacinas  

Como já foi referido o Uro-Vaxom®, contendo polissacárido de E. coli, é a única vacina 

oral disponível em Portugal. No entanto, muitas outras vacinas orais eficazes na prevenção 

de ITU estão em fase de desenvolvimento [47]. 

O alto nível de diversidade das diferentes estirpes de E. coli uropatogénicas 

causadoras de ITU, complica o design de uma vacina, já que não ainda é conhecido 

nenhum grupo fundamental de fatores de virulência estritamente necessários para causar 

ITU. 

Embora sejam conhecidas muitas classes de fatores de virulência, tais como 

polissacáridos de superfície, fímbrias, toxinas e recetores de ferro presentes na membrana 

externa, uma vacina eficaz para a prevenção de ITU pode precisar de ter como alvo mais 

do que um fator de virulência, uma vez que a população patogénica é tão diversa [47]. 

6.4.3 Inibidores FimH 

Outra abordagem terapêutica muito interessante são os inibidores orais das adesinas 

presentes das fímbrias (FimH) da E. coli uropatogénica. Estas fímbrias medeiam a 

colonização e invasão bacterianas a nível do epitélio da bexiga. 

Uma equipa de investigadores otimizou uma série de compostos para maximizar a 

sua biodisponibilidade oral e demonstrou a sua rápida eficácia no tratamento de infeções 

urinárias recorrentes, em modelos animais.   

Estes compostos também foram eficazes na prevenção da infeção in vivo, e 

potenciaram o sucesso da antibioterapia, ou seja, estes compostos também tem eficácia 

terapêutica no tratamento de ITU já estabelecidas, uma das grandes diferenças para as 

vacinas orais. 

O mecanismo de ação desta classe de compostos tem como alvo as adesinas 

presentes das fímbrias da E. coli, o que por si só já é uma vantagem, uma vez que não 

necessita de ter capacidade de penetrar a membrana externa, minimizando a probabilidade 

do desenvolvimento de resistências [48]. 

7. Caso de estudo – Senhora ML e a falha do tratamento empírico nas ITU 

Tabela 1. Data das visitas da Senhora ML à farmácia e respetiva intervenção farmacêutica 

Data da Visita Intervenção farmacêutica 

16/07/2015 Visita 1 - Recolha de alguns dados da utente 
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22/07/2015 Visita 2 - Seguimento da antibioterapia 

27/07/2015 Visita 3 - Aconselhamento pós-antibioterapia 

 

Visita 1 - Recolha de alguns dados da utente 

A senhora ML de 42 anos entra na farmácia e pede para verificar se o antibiótico que 

constava na receita estava devidamente prescrito. Para tal, pede para ler um boletim de 

análises (Anexo X) que identifica o microorganismo Streptococcus agalactiae tanto a nível 

da urina, como do exsudado vaginal. Refere dor suprapúbica, disúria e urgência mictória. 

Afirma já reconhecer estes sintomas, e que no presente ano tem tido infeções urinárias 

recorrentes. Também refere não ter histórico anterior de ITU, a não ser desde o início do 

presente ano, quando começou este problema. Quando perguntada se já tinha tomado 

algo para as infeções urinárias, afirma já ter recorrido a diferentes clínicos, cerca de seis 

vezes desde o início do problema, mostrando os recortes de caixas dos seguintes fármacos 

que já tomou para tentar solucionar a patologia, não sabendo descrever com certeza a 

ordem cronológica pela qual foram prescritos:  

Tabela 2. Medicamentos tomados pela Senhora ML desde o início do desenvolvimento da 

ITU. 

Nome comercial Princípio Ativo Classe terapêutica 

Monuril®(Zambom) Fosfomicina 3 g Antibiótico – Derivado do ácido fosfónico 

Actidox® 

(Laboratoires 

Bailleul) 

Doxicilina 100 mg Antibiótico - Tetraciclinas 

Unidrox® (Angelini) Prulifloxacina 600 mg Antibiótico -Fluoroquinolonas 

Betmiga® 

(Astellas) 

Mirabegrom 50 mg Antiespasmódico urinário 

Diflucan® (Pfizer) Fluconazol 150 mg Antifúngico - Triazólicos 

Fluomizin® 

(Tecnimede) 

Cloreto de dequalínio 

10 mg 

Anti-infecioso e Antisséptico – Composto 

de amónio quaternário 

UL-250® 

(Biocodex) 

Células liofilizadas de 

S. boulardii 250 mg 

Suplementos enzimáticos, bacilos lácteos 

e análogos 

Uro-Vaxom® (OM 

Pharma) 

Polissacárido de E. 

coli 6 mg  

Vacinas e imunoglobulinas - Lisados 

bacterianos 
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Depois de conversar mais um pouco foi fácil perceber o estado de stress em que a 

Senhora ML se encontrava. Já tinha ido a várias consultas médicas, tomado uma panóplia 

de diferentes antibióticos e o seu problema persistia, estando numa situação 

sintomatológica extremamente desconfortável. 

Embora não sabendo ao certo por que ordem é que a Senhora ML tomou a 

medicação supracitada na Tabela 2, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o facto 

de depois do aparente tratamento empírico com Fosfomicina ter falhado, nenhum clínico 

ter requisitado um exame bacteriológico à urina ou ao exsudado vaginal, tendo que ser a 

Senhora ML a requisitar o exame por conta própria para apresentar ao último clínico que 

visitou e que lhe prescreveu a Amoxicilina + Ácido Clavulânico (500 mg + 125mg). 

Por outro lado, parece claro que houve dúvida no diagnóstico diferencial entre ITU e 

um quadro de infeção vaginal, justificado pela presença do Fluconazol e do Cloreto de 

dequalínio, o que por si só justificaria a prescrição do exame que a Senhora ML realizou 

por iniciativa própria. 

Outra coisa que me surpreendeu foi a prescrição de Uro-Vaxom® (OM Pharma) que 

apenas faz sentido em contexto profilático. Ora, como a Senhora ML afirmou ter 

constantemente sintomas e já que ao que tudo indica a ITU nunca chegou a ser tratada, o 

Uro-Vaxom® não terá sido certamente a melhor opção terapêutica. 

Após verificar que o antibiótico prescrito, Amoxicilina + Ácido Clavulânico (500 mg + 

125mg), seria indicado pois se encontrava na lista de suscetibilidades da bactéria 

Streptococcus agalactiae encontrada na urina e no exsudado vaginal, agente etiológico 

muito raro no estabelecimento de ITU [49], tranquilizei a Senhora ML indicando que o 

antibiótico deve ser tomado duas vezes ao dia de 12 em 12h, sempre à mesma hora, por 

um período de 8 dias. 

Ficou agendada uma nova visita à Farmácia Confiança para a semana seguinte, para 

que eu pudesse continuar a acompanhar como estava a correr a antibioterapia o que foi 

do agrado da Senhora ML que tinha regressar na próxima semana para aviar a medicação 

crónica do seu pai.  

Visita 2 - Seguimento da antibioterapia 

Passados seis dias da primeira visita a Senhora ML regressa à Farmácia Confiança 

tal como combinado. Refere que tem tomado o antibiótico como indicado e que já sente 

algumas melhoras. Embora ainda se queixe de disúria, afirma que a dor suprapúbica 

desapareceu e que já não tem tanta urgência em urinar. Refere estar muito mais aliviada 

e descansada, afirmando “parece que desta vez acertaram” (sic).  
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Depois de consultar a Senhora ML quanto à sua sintomatologia parecia claro que a 

antibioterapia estava finalmente a funcionar. Apesar de ter afirmado inicialmente que 

estava a tomar o antibiótico corretamente, afirmou que ainda não tinha feito a toma da 

manhã desse mesmo dia. Imediatamente alertei para a importância de não falhar tomas e 

que devia tomar o antibiótico mal fosse possível. 

Para além disso, salientei a importância da ingestão de pelo menos 1,5 litros de água 

por dia já que a Senhora ML também confessou não estar a ingerir nem perto desta 

quantidade, uma vez que ainda sentia algum ardor quando urinava. Ficou ainda combinado 

que a Senhora ML regressaria à farmácia quando tivesse acabado o seu esquema de 

antibioterapia. 

Visita 3 - Aconselhamento pós-antibioterapia 

Cinco dias depois, a Senhora ML entra na farmácia claramente mais sociável e bem-

disposta. Afirma que cumpriu o esquema de antibioterapia corretamente e descreve que 

todos os sintomas que tinha se dissiparam completamente. 

Após ter observado que a última terapêutica instaurada tinha sido, aparentemente, 

um sucesso, foquei os meus esforços em aconselhar algumas medidas não farmacológicas 

para a prevenção de uma futura ITU. 

Embora o agente causal desta ITU fosse S. agalactiae, aconselhei a toma de 

Prevecist® durante pelo menos três meses num ano, com o objetivo de reforçar o sistema 

imunitário da Senhora ML e de restituir a sua flora comensal vaginal, uma vez que tinha 

tomado várias classes de antibióticos num curto período de tempo. 

No final do atendimento trocamos os contactos telefónicos e a Senhora ML 

concordou em ceder todas as suas informações para figurar neste caso de estudo, 

incluindo o boletim de análises, medicação que tinha tomado e todas as impressões que 

tínhamos trocado no processo de aconselhamento. 

8. Conclusão do caso de estudo 1 

Após uma extensa pesquisa bibliográfica centrada nas ITU, aumentei o meu 

conhecimento sobre este grupo de patologias e senti-me muito mais à vontade no 

aconselhamento farmacêutico a vários níveis. 

Convém ressalvar que são muitos os utentes que entram na farmácia requisitando 

antibióticos sem prescrição médica, e isso acontece com especial frequência no caso das 

infeções urinárias. Compete ao farmacêutico desincentivar este tipo de práticas negando, 

como aliás está previsto na lei, o acesso a esta classe de medicamentos nestes moldes, e 

explicando os potenciais perigos tanto para a saúde do utente como para a saúde pública. 
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É também papel do farmacêutico alertar a população sobre o uso inadequado de 

antibióticos, apresentando alternativas não farmacológicas e/ou suplementos alimentares 

e, se necessário, reencaminhar o utente para o médico. 

Também é de extrema importância educar o utente sobre o correto uso de 

antibióticos. Algumas dicas simples como chamar a atenção para tomar o antibiótico no 

intervalo posológico correto e até ao fim do tratamento, mesmo quando já não existe 

sintomatologia, podem fazer toda a diferença tanto na eficácia do tratamento, na diminuição 

do risco de recidivas e na promoção da saúde pública, mitigando a probabilidade do 

aparecimento de estirpes resistentes. 

O acompanhamento farmacêutico mais personalizado de um utente em particular foi 

uma experiência muito recompensadora e é, sem dúvida, uma grande área de intervenção 

onde o farmacêutico tem oportunidade de se diferenciar sendo o seu papel muitas vezes 

preponderante no estado de saúde de um utente. 

Embora não seja possível acompanhar todos os utentes de uma forma tão 

personalizada, já que existem outros desafios e metas dentro do mundo da farmácia 

comunitária, o acompanhamento farmacêutico personalizado terá de existir quando a 

situação assim o exija. 

A profissão farmacêutica está em constante evolução, o grau de exigência do utente 

é cada vez maior e por isso será cada vez mais importante a constante atualização técnico-

científica do farmacêutico.  

Neste caso em particular, foi especialmente gratificante poder ajudar na resolução de 

um problema de saúde que afetava muito a qualidade de vida da Senhora ML e ver o seu 

estado de saúde a melhor de dia para dia com alguma da minha ajuda é certamente algo 

que nunca me irei esquecer. 

Caso de estudo 2 – Participação na IV Feira da Saúde promovida pela Junta de 

Freguesia de Ermesinde – Aconselhamento dermatológico e cosmético 

1. Enquadramento e Objetivos 

Ao abrigo da promoção para a saúde na Freguesia de Ermesinde, a Junta de 

Freguesia de Ermesinde organizou nos passados dias 29, 30 e 31 de Maio de 2015 a IV 

Feira da Saúde onde ocorreram uma série de rastreios, workshops, palestras e atividades 

físicas sobre as mais variadíssimas temáticas relacionadas com a saúde e o bem-estar das 

populações em diferentes locais da cidade (Anexo XI). 

A Farmácia Confiança foi convidada a participar no passado dia 30 de Maio, uma vez 

que é reconhecido o seu mérito no âmbito dos cuidados de saúde prestados na freguesia, 

com o desafio de organizar um rastreio de pele, o qual aceitou com o maior agrado. O 

objetivo principal era a promoção para a saúde pública, no âmbito da proteção solar e 
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cuidados dermatológicas onde houve aconselhamento com posterior distribuição gratuita 

de amostras de produtos de proteção solar, dermatológicos e cosméticos orientados a 

necessidades específicas. 

Como forma de me preparar para o aconselhamento a realizar na IV Feira da Saúde, 

a Dra. Raquel Freitas pediu-me para realizar uma apresentação que versasse sobre o tema 

“Proteção Solar e Autobronzeamento” que apresentei aos colaboradores da farmácia no 

dia 29 de Maio (Anexo XII). 

2. Cancro da pele e o farmacêutico 

Segundo a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC) foram cerca de onze 

mil o número de novos casos de cancro cutâneo que surgiram em Portugal em 2014, sendo 

que cerca de mil foram melanomas [50]. 

Existem várias formas de lesões cutâneas causadas pela radiação solar que podem, 

ou não, estar associadas a cancro cutâneo, mas existem três tipos que requerem especial 

atenção e vigilância tanto por parte dos profissionais de saúde como por da população em 

geral [51]:  

 Queratose actínica ou queratose solar: manchas escamosas ásperas ao toque com 

tendência a aparecer na superfície da pele. Surgem após uma exposição solar 

prolongada e repetida e podem levar ao desenvolvimento de cancro de pele. 

 Carcinoma: crescem muito lentamente e geralmente no rosto. São responsáveis 

por 90% dos cancros de pele e a sua etiologia é, normalmente, a exposição 

frequente e repetida ao sol. Existem vários tipos de carcinomas com diferentes 

apresentações, por isso, qualquer lesão atípica com crescimento lento deve 

significar imediatamente uma visita ao médico. 

 Melanoma: é um tumor maligno e apresenta-se na forma de manchas castanhas 

ou pretas em pele saudável sendo que em 35% dos casos, incide sobre um nevo 

já existente. O diagnóstico precoce possibilita o seu tratamento em cerca de 90% 

das vezes. É um tumor maligno que se inicia nos melanócitos, células produtoras 

de melanina, e é a mais preocupante forma de cancro cutâneo, contribuindo para 

90% da mortalidade de todos os casos [51, 52]. 

Os principais fatores de risco para o aparecimento do cancro cutâneo incluem o 

historial de queimadura solar e uma exposição intensa ao sol enquanto criança. Pacientes 

com lesões cutâneas também tem risco aumentado de aparecimento de cancro cutâneo. 

Existem outros fatores de risco como a pele clara que queima facilmente, aparecimento de 

sardas e vermelhidão e história familiar ou pessoal de cancro da pele [53]. 
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A melhor estratégia para prevenir o aparecimento de cancro cutâneo é a redução da 

exposição aos raios ultravioleta (UV). A zona dos braços, cara, costas e peito merecem 

especial atenção e devem ser especialmente vigiadas. 

O farmacêutico tem aqui um papel preponderante na educação da população, 

devendo incentivar a adoção de medidas preventivas como a criação do hábito de aplicar 

protetor solar e desincentivar a exposição solar nas horas de maior calor.   

Para além disso, os farmacêuticos devem incentivar os exames dermatológicos de 

rotina e devem ser capazes de utilizar ferramentas na avaliação do estado de um nevo, 

identificando pacientes com lesões que não saram ou com queixas de desconforto, dor ou 

sangramento, reencaminhando-os para o médico dermatologista, uma vez que a biópsia é 

normalmente necessária para o correto diagnóstico de uma lesão maligna da pele [53]. 

3. Fototipo de pele 

A classificação de Fitzpatrick para a determinação do fototipo de pele continua a ser 

o método mais simples e o mais utilizado pelos profissionais de saúde e pela população 

em geral. Para a elaboração desta escala entram os fatores com maior influência na 

determinação do fototipo como as disposições genéticas e fenotípicas, tais como a cor 

natural dos olhos, da pele e do cabelo, e o comportamento da pele perante a exposição 

solar [54]. A determinação do fototipo serve para dar uma estimativa do fator de risco 

associado a um determinado fototipo.  

Normalmente a classificação de Fitzpatrick divide-se em seis fotótipos cutâneos que 

variam desde a pele mais clara (I) à pele negra (VI), aumentando de acordo com a 

quantidade de melanina de cada fototipo. Assim, quanto menor o fototipo maior a 

sensibilidade ao sol e a facilidade com que queima ou bronzeia já que a autoproteção 

conferida pela pele é menor [54]. 

4. Proteção Solar 

Para além de evitar a exposição ao sol e de utilizar roupa ou acessórios que conferem 

algum grau de proteção, os protetores solares são uma ferramenta muito importante na 

prevenção das consequências que a radiação solar pode acarretar. 

Têm a vantagem de estar à disposição do público em praticamente todas as 

superfícies comerciais, farmácias e parafarmácias, sendo por isso muito acessíveis ao 

consumidor. 

O protetor solar é um produto cosmético muito útil quando se trata da prevenção dos 

danos causados pela radiação solar. Contudo, a sua utilização, ainda que correta, não 

garante a total prevenção do consumidor, não significando que se podem ignorar outras 

medidas preventivas [55]. 
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Em todos os protetores solares deverá constar a indicação do fator de proteção solar 

(FPS), que é um valor numérico que se relaciona com o tempo que uma determinada 

pessoa se pode expor à luz solar usando protetor antes de se queimar e o tempo que ela 

pode ficar exposta à luz solar sem se queimar não utilizando protetor. Em Portugal, quando 

os protetores tem um valor acima de 50 deverão apresentar na rotulagem a indicação “FPS 

50+” e estão associados a uma proteção muito elevada, já que a partir deste valor a 

proteção apenas aumenta residualmente [55, 56]. 

A proteção conferida por esta classe de produtos é devida à presença de filtros físicos 

e/ou químicos presentes na sua formulação. 

Os filtros químicos absorvem as radiações UV (principalmente UV do tipo B) e 

convertem-nas em calor. São cosmeticamente mais agradáveis, já que são mais fáceis de 

espalhar, mas tem maior probabilidade de desencadear reações alérgicas. 

Já os filtros físicos refletem e dispersam a radiação, não sendo absorvidos pela pele. 

Cosmeticamente são menos agradáveis pois formam uma película espessa na pele. 

Normalmente são mais usados por pessoas com peles intolerantes, por crianças, e em 

zonas mais sensíveis como lábios, sinais e cicatrizes [56]. 

5. Critérios ABCDE 

Os critérios ABCDE têm sido globalmente utilizados pela comunidade médica e não 

médica como parâmetros simples para avaliação de nevos e lesões pigmentadas. Os 

critérios ABCDE consistem numa mnemónica em que “A” diz respeito à assimetria de um 

sinal, “B” ao bordo irregular, “C” à presença de cores diversas (castanho, vermelho, branco, 

etc.), “D” ao diâmetro (> 6mm) e “E” à evolução, ou seja, rápida alteração de tamanho, 

forma, espessura ou cor [57]. 

O método ABCDE é vulgarmente utilizado na prática clínica para o diagnóstico de 

melanomas e outros tipos de cancro da pele. O primeiro sinal de melanoma é uma 

alteração na forma, no tamanho, na cor ou no relevo dos nevos pré-existentes. Contudo, é 

importante referir que um melanoma pode surgir de um novo nevo. O método ABCDE 

relembra que se deve suspeitar de melanoma em caso de assimetria, bordas irregulares, 

cor não uniforme, diâmetro aumentado e evolução repentina de nevos. Apesar dos 

melanomas variarem extensivamente na forma com que se apresentam, o farmacêutico 

deve aconselhar o utente a visitar com urgência um dermatologista ao mínimo sinal de 

suspeita [58]. 

6. Participação na IV Feira da Saúde 

A Farmácia Confiança chegou ao local que lhe era reservado, uma tenda situada 

numa zona limítrofe ao edifício da Junta de Freguesia de Ermesinde às 9h:00 do dia 30 de 
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Maio. Tinha à sua disposição uma tenda e uma mesa, material cedido gentilmente pelo 

staff da Junta de Freguesia. 

Estava representada com uma equipa de quatro colaboradores da Farmácia 

Confiança, onde eu estava incluído, pela manhã sendo que outros dois colaboradores 

chegaram depois da hora do almoço, sensivelmente pelas 14h:00. 

A equipa presente no local dispôs várias amostras na mesa, um roll up da gama 

Avène® e um cartaz de sensibilização para o rastreio de pele que me pediram para elaborar 

(Anexo XIII). 

Ao longo de todo o dia até às 18h:00, a equipa da farmácia esteve a abordar vários 

participantes de todas as idades, aconselhando-os, identificando fatores de risco e 

oferecendo amostras correspondentes às suas necessidades. 

Foram várias as intervenções feitas no local:  

 Identificação do fototipo, através um folheto que realizei baseado na classificação 

de Fitzpatrick (Anexo XIV) alertando a população para a necessidade de colocar 

proteção solar, especialmente com a época balnear tão próxima. Para isso 

aconselhamos proteção com FPS 50+ para os fotótipos I-III e FPS 30+ para os 

fotótipos IV-VI; 

 Identificação de alterações da pele como nevos (onde se utilizou o método ABCDE), 

manchas (sendo oferecidas neste caso amostras contendo despigmentantes) e 

rosácea (sendo oferecidas neste caso amostras de protetores solares contendo 

vasoconstritores e cor); 

 Identificação do tipo de pele: seca, mista ou oleosa com consequente 

aconselhamento acerca do tipo de formulação que o protetor solar e o creme 

hidratante devem ter (mais oleosas para peles secas e mais aquosas para peles 

oleosas); 

 Identificação de medicação fotossensibilizante (Anexo XV) que automaticamente 

requer fator de proteção 50+ [59]; 

 O aconselhamento de medidas preventivas e não farmacológicas tais como [60]: 

 A exposição solar deve ser cuidadosa, evitando as horas de maior 

intensidade (entre as 12h:00 e as 16h:00); 

 Reduzir ao máximo as atividades exteriores entre as 12h:00 e as 16h:00; 

 Utilizar chapéu, camisa ou t-shirt de cor escura e óculos quando estiver 

exposto ao sol. A exposição ao sol deve ser gradual, pois a pele necessita 

de tempo para se adaptar; 

 Cerca de 30 minutos antes de ir para a praia ou piscina aplicar um creme 

protetor com um fator de proteção igual ou superior a 30, renovando as 
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aplicações de 2 em 2 horas e após o banho, mesmo que o protetor seja à 

prova de água; 

 Manter os bebés afastados do sol e ensinar a proteção solar às crianças 

desde muito cedo. No 1º ano de idade, as crianças não devem ser expostas 

diretamente ao sol sendo que uma queimadura solar na infância duplica o 

risco de mais tarde se desenvolver um cancro de pele; 

 Evitar salas de bronzeamento, ou solários, já que o efeito bronzeador é 

conseguido à custa dos raios UV que aumentam o risco de cancro cutâneo 

e aceleram o envelhecimento da pele. 

7. Conclusão do caso de estudo 2 

Pode-se afirmar que tanto própria atividade em si, como a parte que especificamente 

coube à Farmácia Confiança organizar foram um autêntico sucesso, já que todos os 

objetivos a que se propuseram foram alcançados (Anexo XVI). 

O aumento da incidência do cancro da pele advém muitas vezes de comportamentos 

de risco, e ser capaz de informar e educar a população no que toca a medidas preventivas 

é uma grande área de intervenção do farmacêutico. 

Para mim em particular, foi uma grande oportunidade para começar a dar os meus 

primeiros passos no aconselhamento mais vocacionado para a proteção solar e 

dermocosmética, o que se veio a relevar de extrema importância uma vez que a atividade 

se realizou em Maio, mês em que a demanda e pedido de aconselhamento sobre esta 

classe de produtos aumenta consideravelmente na farmácia.  

Foi excelente poder participar numa atividade voltada apenas para a saúde e o bem-

estar das populações, em que esquecemos completamente a vertente comercial, tão difícil 

de dissociar completamente do âmago da farmácia comunitária.  

É assim extremamente importante para a profissão farmacêutica poder participar em 

atividades tão voltadas para a saúde pública, aplicando os conhecimentos que possuímos 

enquanto profissionais de saúde, em prol do bem da população. 
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Anexo VIII Máquina automática de medição da tensão arterial 
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1. Introdução 

Os dois meses de estágio curricular (8 de Janeiro 2015 – 8 de Março 2015) que 

realizei nos Serviços Farmacêuticos (SF) da Unidade Local de Saúde de Matosinhos 

(ULSM) foram o meu primeiro grande contacto com a vida profissional, onde tive a 

oportunidade de aplicar grande parte dos conhecimentos que adquiri ao longo do meu 

percurso académico. 

 Foi sem dúvida uma experiência formidável onde aprendi imenso sobre o mundo da 

Farmácia Hospitalar e lidei com pessoas fantásticas e extremamente profissionais. 

 Assim, serve o presente relatório para descrever todo o trabalho por mim 

desenvolvido e todas as atividades que realizei nos SF da ULSM durante o meu estágio 

curricular mais especificamente no âmbito da Farmácia Hospitalar e das Ciências 

Farmacêuticas. 

2. Serviços Farmacêuticos da ULSM, E.P.E. 

O artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962 designa por 

farmácia hospitalar, e por inerência os SF, o conjunto de atividades farmacêuticas 

exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados para colaborar nas 

funções de assistência que pertencem a esses organismos e serviços e promover a ação 

de investigação científica e de ensino que lhes couber [1]. Estes são dotados de autonomia 

técnica embora estejam sujeitos às orientações dos órgãos de gestão do Hospital. 

Tal como disposto no artigo 5º do mesmo documento, aos serviços farmacêuticos 

hospitalares compete: 

a) Preparar, verificar analiticamente, armazenar e distribuir drogas e medicamentos; 

b) Dar apoio técnico aos serviços de análises, de esterilização, de sangue ou outros que 

dele careçam; 

c) Abastecer de produtos químicos e reagentes os laboratórios de análises clínicas ou 

outros; 

d) Cooperar na ação médica e social, tanto curativa, como recuperadora ou preventiva, dos 

organismos a que estejam ligados; 

e) Promover ou apoiar a investigação no campo das ciências e da técnica farmacêutica; 

f) Colaborar na preparação e aperfeiçoamento de pessoal destinado a estes serviços e na 

educação farmacêutica de outros serviços com que estejam em ligação. 

Sendo que a ULSM integra não só o Hospital de Pedro Hispano, mas também os 

Centros de Saúde de Matosinhos, da Senhora da Hora, de São Mamede de Infesta e de 

Leça da Palmeira, Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP), Unidade de Saúde Pública 

(USP) e Centro de Atendimento a Situações Urgentes (SASU), os SF da ULSM também 

dão assistência e abastecem estes mesmos grupos de centros de saúde e a Unidade de 
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Convalescença, localizada atualmente nas dependências do Hospital Magalhães Lemos 

[2]. 

2.1 Localização e Horário de Funcionamento 

Os SF localizam-se no piso -1 da sua sede, na Rua Dr. Eduardo Torres, partilhando 

áreas administrativas com Serviço de Compras e Logística.  

Relativamente ao horário de funcionamento dos SF, quanto ao atendimento interno, 

encontra-se disponível das 8h:30 às 00h:00 de segunda a sexta-feira e das 9h:00-17h:00 

aos sábados e domingos, estando depois um farmacêutico destacado para prevenção até 

às 00h:00. No regime de prevenção o farmacêutico não tem que estar fisicamente nos SF 

mas deve estar contatável e disponível, caso seja necessário medicação urgente. Já o 

serviço externo (ambulatório) encontra-se em funcionamento das 8h:30-17h:30 de 

segunda a sexta-feira. 

2.2 Recursos Humanos 

Os SF dispõem de 11 farmacêuticos: Sofia Pinto (Diretora dos SF), Ana Durães, Ana 

Maria Santos, Ana Ribeiro, Carla Mendes, Cecília Mimoso, Dália Folha, Graça Guerreiro, 

Joana Osório, João Almeida, Maria João Pacheco e Pedro Campos - contando ainda com 

a colaboração dos técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT) e de auxiliares operacionais 

(AO). 

A gestão dos recursos humanos fica a cargo da Dr.ª Sofia Pinto, que possui um papel 

fundamental no bom funcionamento dos SF. Todos os meses a Dr.ª Sofia Pinto elabora um 

mapa de trabalho compatível com a disponibilidade e responsabilidade atribuída a cada 

farmacêutico, sendo que toda a equipa, mensalmente, passa por praticamente todas as 

funções dos SF, o que na minha opinião é bastante positivo e cria uma equipa dinâmica e 

conhecedora dos SF e das suas respetivas funções como um todo. 

2.3 Sistema Informático 

 O sistema informático utilizado é denominado SGICM (Sistema de Gestão Integrado 

do Circuito do Medicamento), e é utilizado por médicos, farmacêuticos, TDT e AO. Garante 

as seguintes funcionalidades gerais: 

i. Gestão de produtos (atribuição de uma ficha do produto que nos permite consultar 

entre outras informações, o stock e o seu acompanhamento durante todo o circuito, no 

que refere à aquisição, distribuição e devolução); 

ii. Fácil comunicação entre os profissionais de saúde da ULSM; 

iii. Acompanhamento farmacoterapêutico dos doentes. 

2.4 Organização do Espaço Físico 
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 O espaço físico encontra-se organizado nos seguintes setores de atividade: 

i. Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU); 

ii. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório; 

iii. Estupefacientes e Ensaios Clínicos; 

iv. Validação das prescrições médicas por unidose; 

v. Armazenamento de produtos, em duas zonas principais: Zona Dourada (produtos 

com maior rotação) e Zona Geral (produtos com rotação normal); 

vi. Frigorífico aberto e Frigorífico fechado 

vii. Preparação da dose unitária; 

viii. Área de receção de encomendas; 

ix. Sala de reembalamento; 

x. Laboratório de preparações de não estéreis; 

xi. Câmara de fluxo laminar para preparação de nutrição parentérica e fármacos 

citotóxicos. 

 É composto ainda por: 

i. Gabinetes (direção dos SF, farmacêuticos, TDT); 

ii. Vestiário; 

iii. Outros locais de armazenamento consoante a classe do produto em questão 

(exemplo: soros, água para preparações injetáveis e outras soluções; desinfetantes; 

alguns dispositivos médicos). 

A iluminação é artificial, a temperatura e humidade são controladas de forma a serem 

mantidas a valores inferiores a 25ºC e 60%, respetivamente. Relativamente aos produtos 

de frio, são sempre garantidas as suas condições de armazenamento, desde da sua 

receção até à sua dispensa tanto em ambulatório como para os serviços. 

3. Gestão dos Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos 

 Toda a gestão dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

implica um conhecimento profundo dos acordos existentes com os diferentes serviços 

clínicos da ULSM bem como dos acordos existentes entre os diferentes centros de saúde, 

alocadas à ULSM. Para além disso é necessário utilizar indicadores de gestão como por 

exemplo o consumo médio mensal, o impacto capital em armazém e o número de doentes 

implicados na dispensa de uma determinada referência. Como todos estes indicadores são 

bastante dinâmicos é necessária uma constante revisão dos diferentes acordos existentes 

e um controlo apertado do stock em armazém. O objetivo é suprir todas as necessidades 

clínicas do hospital, sem que haja rutura que condicione o tratamento farmacológico dos 

utentes e ao mesmo tempo ter em stock a mínima quantidade possível correspondente a 

um impacto capital menor, maximizando a rentabilidade do processo ao mesmo tempo que 
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se garante a acessibilidade dos utentes ao medicamento. Também é importante articular 

as previsões de consumo e orçamento disponível com os fatores dependentes do 

fornecedor, nomeadamente, o tempo dispensado entre a encomenda e a entrega, já que 

este é um fator limitante e que também determina o stock que é necessário ter. 

 A ULSM adotou, neste seguimento, um modelo de logística hospitalar, denominado 

Kaizen. Este modelo tem como pressuposto evitar os desperdícios e rentabilizar o tempo 

do farmacêutico/TDT/AO na cadeia do circuito do medicamento, produto farmacêutico ou 

dispositivo médico, desde da sua receção até à dispensa.  

3.1 Kaizen 

 A gestão dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é feita 

através de um cartão físico designado por Kanban (Anexo II) que corresponde ao cartão 

identificativo do produto farmacêutico em questão. Dependendo da classe do produto 

farmacêutico ou do local de armazenamento, o Kanban tem uma cor diferente. Este 

apresenta a seguinte informação: 

i. Código do produto; 

ii. Localização no armazém; 

iii. Designação do produto (substância ativa, forma farmacêutica e dose); 

iv. Ponto de encomenda (quantidade de produto, a partir da qual é elaborada a nota 

de encomenda); 

v. Quantidade a encomendar (pode ou não corresponder ao ponto de encomenda). 

O kanban é colocado na embalagem do medicamento/produto farmacêutico que 

corresponde ao ponto de encomenda (stock mínimo). Para se retirar uma embalagem de 

medicamento, produto farmacêutico ou dispositivo médico, foi determinada pelo serviço 

uma norma de picking, devendo-se proceder da seguinte maneira: retirar de cima para 

baixo (por coluna), da frente para trás e da esquerda para a direita. Quando se atinge o 

local (embalagem) onde está o kanban, este é retirado e sabe-se que foi atingido o ponto 

de encomenda. Neste momento, este deve ser colocado numa caixa específica de “artigos 

para encomendar”, sendo que a uma dada altura do dia, os diversos kanban são recolhidos 

e efetua-se a encomenda. Depois de ser realizado o pedido de compra, estes são 

colocados na caixa de “produtos encomendados”. Quando o produto é rececionado, 

arruma-se no local próprio e volta-se a colocar o kanban na embalagem correspondente 

ao ponto de encomenda. 

 O sistema Kaizen é uma mais-valia para a gestão dos produtos hospitalares. Para 

isso basta observar que após a sua implementação houve uma redução de 35% do stock 

disponível nos serviços e de 32% do valor do stock em armazém de produtos 

farmacêuticos, dois grandes feitos para os SF e para a própria ULSM [3]. 
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 Para além de ter tido oportunidade de visitar vários centros de saúde alocadas à ULSM e 

aí observar a importância do Sistema Kaizen, realizei um trabalho de revisão dos kanbans 

de todas referências de produtos farmacêuticos presentes em armazém o que me permitiu 

um contacto muito próximo com o racional do sistema Kaizen. 

3.2 Seleção e Aquisição 

Os pedidos de encomenda nos SF são da responsabilidade da Dra. Sofia Pinto, em 

conjunto com o Serviço e Compras e Logística, sendo este por definição, o serviço 

responsável pela aquisição de bens e serviços necessários ao bom funcionamento da 

instituição. 

A seleção dos medicamentos é feita tendo em consideração o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital, 

podendo também cada hospital utilizar medicamentos não constantes do FHNM se estes 

estiverem inclusos na adenda do hospital [4]. Em casos de urgência ou ruturas, os SF podem 

ainda recorrer a empréstimos ou as compras diretas. O primeiro corresponde a pedidos a 

outros hospitais, cuja seleção depende da localização e do tipo de pedido. O segundo 

corresponde a uma compra a uma farmácia comunitária ou a um armazenista dependendo 

da urgência da aquisição. Convém ressalvar que estas devem ser situações esporádicas e 

não a regra de aquisição. Quanto maior o número de empréstimos e de compras diretas, 

menor será a capacidade dos SF de gestão e maior stress será introduzido na cadeia de 

trabalho. Consequentemente, estes números são também indicadores de gestão hospitalar. 

3.3 Receção e Armazenamento 

Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos requisitados são 

entregues nos SF por uma empresa de transporte que se faz acompanhar da guia de 

remessa e/ou fatura. No ato da receção procede-se a uma conferência qualitativa e 

quantitativa dos produtos farmacêuticos recebidos, seguindo-se um cruzamento de dados 

com a nota de encomenda, sendo necessário verificar os seguintes dados:  

i. Designação do produto (nome e dose);  

ii. Quantidade pedida/enviada;  

iii. Via de administração;  

iv. Prazo de validade;  

v. Lote;  

vi. Estado de conservação das embalagens;  

Os responsáveis por este serviço são o AO e o TDT designados na receção. No 

entanto, existem alguns produtos farmacêuticos cuja receção é da responsabilidade dos 
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farmacêuticos, como por exemplo, estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados, 

citotóxicos e imunomodeladores a usar na UPC e medicamentos de ensaios clínicos. 

Relativamente ao armazenamento, a grande maioria dos medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos são organizados no armazém geral, em áreas 

diferente consoante a classe em que se incluem: 

i. Medicamentos de uso oftálmico; 

ii. Produtos de nutrição; 

iii. Soluções orais e xaropes; 

iv. Produtos utilizados em exames de diagnósticos; 

v. Produtos de aplicação tópica; 

vi. Material de penso; 

vii. Antisséticos; 

viii. Contracetivos orais. 

 

Ainda no armazém geral, existe ainda uma subdivisão de armazenamento: 

i. Zona geral (corresponde a todos os medicamentos que não se incluem nas 

categorias em cima mencionados); 

ii. Zona dourada (constituída por um corredor, no qual estão armazenados os 

medicamentos de elevada rotação, que se encontram já individualizados e identificados 

para utilizar em unidose, e mais próximo da área onde se preparam as malas). 

Para além de todos os produtos farmacêuticos acima referidos, existem ainda outros 

que necessitam de condições de armazenamento específicas, nomeadamente:  

i. Inflamáveis; 

ii. Benzodiazepinas, anestésicos e medicamentos do protocolo de interrupção 

voluntária da gravidez (IVG): encontra-se no armazém central, em armários devidamente 

identificados e permanentemente fechados; 

iii. Estupefacientes, medicamentos de frio, medicamentos cedidos em ambulatório, 

etc. 

iv. Citotóxicos: são armazenados na sala dos citotóxicos, onde existe também um 

frigorífico que permite armazenar os medicamentos que necessitam de condições de 

refrigeração. O restante stock de citotóxicos que requerem conservação a 2º-8ºC é 

armazenado em câmara frigorífica que se encontra fechada e apenas é acedida por 

farmacêuticos; 

v. Produtos que necessitam de refrigeração: existem duas câmaras frigoríficas 

(designadas Frigorífico Aberto e Frigorífico Fechado) disponíveis no SF. Aqui encontram-

se os hemoderivados, as epoetinas, alguns citotóxicos, hormonas de crescimento, vacinas, 
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tuberculinas, insulinas e imunoglobulinas, sendo que os de maior valor financeiro se 

encontram no Frigorífico Fechado; 

vi. Antirretrovirais, antineoplásicos e medicamentos utilizados na insuficiência renal 

crónica e esclerosa múltipla: armazenados em armários localizados na sala de atendimento 

externo, facilitando a sua dispensa a doentes em regime de ambulatório; 

vii. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes: armazenados em armários 

fechados, em sala própria apenas acedida por farmacêuticos; 

viii. Injetáveis de grande volume: armazenados atrás da zona de receção. 

ix. Todos os medicamentos são arrumados por ordem alfabética da Designação 

Comum Internacional (DCI), e segundo o princípio FEFO “First expired, First out”, ou seja, 

os medicamentos com prazo de validade mais curto são os primeiros a ser dispensados 

ou convertidos em unidose. 

3.4 Prazos de Validade e Inventário 

Os prazos de validade dos medicamentos e produtos farmacêuticos são 

periodicamente revistos por um farmacêutico, ficando cada um responsável por controlar 

os prazos de validade e inventariar uma ou várias classes de medicamentos ou outros 

produtos farmacêuticos.  

Anualmente faz-se um inventário, onde todos os produtos farmacêuticos dos SF são 

contabilizados, e em simultâneo são verificados os respetivos prazos de validade. Este 

procedimento permite confrontar os stocks reais com os stocks informáticos, possibilitando 

o acerto dos mesmos. 

4. Sistema de Distribuição de Medicamentos 

A distribuição de medicamentos é uma das grandes responsabilidades dos SF, tanto 

em regime de internamento como em ambulatório. Como já referi, os SF têm o dever de 

maximizar os recursos de que dispõe. No entanto, uma vez que contactam com uma série 

de intervenientes, a dispensa de medicamentos e a utilização ponderada e consciente do 

medicamento pode estar em causa. Por esta razão, é fundamental a consciencialização do 

uso racional do medicamento por todos os intervenientes. 

É neste seguimento, que a distribuição deste recurso deve ser otimizada em serviços 

específicos, nomeadamente: 

i. Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária; 

ii. Distribuição Clássica; 

iii. Circuitos Especiais; 

iv. Ambulatório. 
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4.1 Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

A DIDDU é um tipo de distribuição que implica a dispensa dos medicamentos em 

dose unitária, de acordo com a prescrição feita pelo médico, para um período de 24 horas. 

Este circuito apresenta as seguintes vantagens: 

i. Aumentar a segurança no circuito do medicamento; 

ii. Reduzir do risco de interações; 

iii. Racionalizar a terapêutica; 

iv. Reduzir os desperdícios e controlar os custos por cada serviço; 

 O circuito inicia-se com a validação da prescrição informática pelos farmacêuticos 

responsáveis. A prescrição informática permite ao farmacêutico obter todas as informações 

necessárias para que a validação possa ser feita, como por exemplo, o nome do doente, 

cama, número do processo, médico prescritor, data e hora da prescrição, historial 

terapêutico e tipo de dieta. Para além disso os farmacêuticos tem acesso ao Sistema de 

Apoio ao Médico, que permite consultar o processo clínico do doente. O farmacêutico inicia 

o processo de validação, avaliando o(s) fármaco(s) prescrito(s), a dosagem, a forma 

farmacêutica, a via de administração, os efeitos adversos e interações possíveis, e a 

justificação clínica do médico prescritor, para medicamentos que assim o justifiquem. 

Quando existe alguma dúvida, o farmacêutico contacta o médico prescritor no sentido de 

resolver a questão.  

 Após a validação, os mapas terapêuticos (Anexo IV) são impressos e 

disponibilizados aos TDT para que possam preparar a medicação para cada cama/doente, 

pertencentes aos diferentes serviços. Neste mapas consta toda a informação necessária 

para a preparação das malas, nomeadamente, o nome e número de processo do utente, 

o(s) medicamento(s) designados por DCI, a dose, a forma farmacêutica, a via de 

administração e a posologia. A medicação é então preparada e organizada nas respetivas 

gavetas de determinado serviço. Pelo fato de a dispensa ser feita em unidose, cada 

unidade do medicamento deve conter obrigatoriamente a DCI, a dose, o prazo de validade 

e o lote de fabrico do medicamento. Quanto ao seu armazenamento, a organização é feita 

em gavetas por ordem alfabética, dispostas na zona central à disposição das malas, 

facilitando a movimentação dos TDT na preparação das mesmas. Os medicamentos 

enviados em DU e que sejam de grande volume ou que necessitam de refrigeração são 

identificados com o nome do doente, o número da cama, o número do processo e o serviço, 

e é assinalada na respetiva gaveta a sua existência para que sejam transportados em 

condições adequadas. Esta rotina é feita tanto pela manhã (maioria dos serviços clínicos) 

como pela tarde (medicina M, urologia e oftalmologia/otorrino – serviços clínicos situados 
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no 4º piso), “fechando-se” (débito de toda a medicação enviada por doente para 24 horas) 

os serviços por volta das 13 horas e 16horas, respetivamente. 

 Uma vez preparadas, as malas são transportadas pelos AO aos respetivos serviços, 

trazendo as malas do dia anterior para os SF. Ao regressarem são conferidas pelos TDT 

de forma a registar os medicamentos devolvidos. Estas revertências são registadas nos 

mapas terapêuticos do dia anterior para posteriormente se efetuarem as devoluções 

informaticamente. As revertências podem ter diversas causas, entre as quais, o 

falecimento, alta do doente, medicamentos em SOS não administrados, troca de 

medicação ou esquecimento de tomas. Daí que seja importante o farmacêutico estar atento 

a essas devoluções procurando uma justificação junto dos enfermeiros do respetivo serviço 

sempre que seja pertinente. 

 Por vezes, após o fecho dos serviços, o médico procede a alterações, implicando 

que um enfermeiro ou AO do serviço clínico recorra ao atendimento interno dos SF, onde 

o farmacêutico responsável dispensará a medicação se já existir prescrição eletrónica 

(Anexo III). 

 Durante o período de estágio teve oportunidade de acompanhar o processo de 

validação de prescrição. Tal processo é de extrema importância e cada vez mais existem 

intervenções de carácter clínico em que a melhor alternativa terapêutica é discutida com o 

médico.  

 Os erros de prescrição mais comuns são: 

i. Prescrição de formas farmacêuticas desadequadas à via de administração, por 

exemplo, uma cápsula de libertação prolongada para ser administrada por sonda naso-

gástrica, o que implicaria a destruição da cápsula, podendo, no limite, levar a uma 

situação de sobredosagem; 

ii. Duplicação de medicação para a mesma indicação terapêutica, o que acontece 

com alguma frequência, já que o médico opta por outro fármaco do arsenal terapêutico 

para uma determinada patologia/condição e por lapso não repara que o doente já tem 

uma prescrição e prescreve novamente no mesmo horário ou em horário diferente. É 

necessária especial atenção aquando da intervenção farmacêutica porque é necessário 

tornar claro se a não suspensão da medicação anterior é ou não intencional. 

iii. Dose não ajustada ao estado do paciente ou à indicação terapêutica, por exemplo, 

quando o médico não tem em atenção uma condição como insuficiência renal ou 

hepática ou a própria idade ou peso no cálculo da dose terapêutica.  

4.2 Distribuição Clássica  

 Este sistema de distribuição de medicamentos foi o primeiro a ser implementado nos 

hospitais. Atualmente funciona como um complemento aos outros sistemas. Na ULSM, os 
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serviços clínicos têm disponível um stock de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos suplementado pelos SF. Apesar de permitir um rápido aceso à medicação 

por parte das equipas presentes em cada serviço, acarreta uma série de desvantagens 

que podem por em causa o bom funcionamento da instituição. Assim, torna-se mais difícil 

controlar o stock, os prazos de validade e o acompanhamento do doente por parte do 

farmacêutico. 

 O stock atribuído a cada serviço é determinado de acordo com o consumo médio do 

mesmo e o período entre as suas reposições. Cada farmacêutico fica assim responsável 

por um ou mais serviços, nos quais tem de controlar periodicamente os prazos de validade 

e o estado de conservação dos produtos farmacêuticos armazenados.  

A distribuição de medicamentos ao ACES é atualmente tratada por este sistema em 

apenas num centro de saúde. Existe um farmacêutico responsável por um conjunto de 

centros de saúde, nos quais assegura as condições de preservação, o respeito do nível 

adequado de stock e o prazo de validade do mesmo. Para o efeito, o farmacêutico visita 

mensalmente o centro de saúde, verifica todos os itens referidos. O registo desta contagem 

permite determinar o número de produtos necessários para repor o stock devido à 

existência de acordos estabelecidos entre ambas as partes. Este sistema tem uma série 

de desvantagens face ao sistema Kaizen, que já está implementado no resto dos centros 

de saúde. 

4.3 Circuito especiais 

Existe uma série de medicamentos, cuja dispensa implica uma justificação médica 

que acompanha a prescrição. É importante não só do ponto de vista económico, mas 

também terapêutico, uma vez que estes podem ser utilizados para outro fim. Desta forma, 

o farmacêutico deve estar familiarizado com este sistema, pois a dispensa é da sua inteira 

responsabilidade. 

4.3.1 Fármacos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Devido a questões relacionadas com a ação destes fármacos sobre o sistema 

nervoso central criando dependência física e psíquica e ainda fenómenos de tolerância, o 

seu consumo encontra-se estritamente controlado por legislação especial e um circuito de 

distribuição próprio. Para além disso, e também devido à sua natureza, a frequência com 

que esta classe de fármacos é inventariada é superior, sendo idealmente realizado 

inventário todas as semanas. 

Cada serviço é detentor de um stock de fármacos psicotrópicos e estupefacientes, 

previamente acordado com o enfermeiro-chefe, o chefe de serviço e os SF. Assim a 

distribuição é feita por reposição do stock via manual de requisição  onde consta o nome 
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do(s) fármaco(s), o número de unidades gastas, o(s) nome(s) do(s) doente(s), a data de 

administração, o nome do serviço e assinaturas dos enfermeiros e do médico. Os 

medicamentos são armazenados no cofre do serviço requisitante, sendo levantados pelo 

enfermeiro do respetivo serviço. Uma vez recebida a medicação, o enfermeiro assina a 

requisição e o original é entregue aos SF, onde é dada a saída do respetivo fármaco e 

arquivada à requisição. 

Em casos pontuais, como a necessidade de uma quantidade de fármaco superior à 

estipulada em stock, a requisição deve vir acompanhada de justificação, sendo o restante 

processo de distribuição igual ao anterior. 

O INFARMED é o organismo que fiscaliza todo o circuito de estupefacientes e 

psicotrópicos. Para tal os serviços de saúde, públicos e privados, são obrigados por lei a 

enviar a relação de saídas e entradas, mensalmente. 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de inventariar os 

estupefacientes uma vez por semana, o que me deu uma perceção da importância que é 

controlar stocks convertidos à unidose, especialmente para esta classe de fármacos. Foi 

impressionante observar que apesar da grande rotação que estes fármacos têm, os stocks 

informáticos estão praticamente sempre ajustados com os físicos. 

4.3.2 Hemoderivados 

São medicamentos derivados do plasma, passiveis de transmitirem doenças 

infetocontagiosas daí a necessidade de regulamentação própria. Todos os lotes 

produzidos são analisados pelo Instituto Português do Sangue que posteriormente envia 

os resultados para o INFARMED que é responsável pela emissão do certificado de 

aprovação de utilização dos respetivos lotes [5]. O registo da requisição, dispensa e 

administração é efetuado num único modelo existente para o efeito e preenchido 

devidamente por quem lhe compete. Aquando da dispensa realizada pelo farmacêutico 

este verifica sempre a conformidade do lote com o certificado do mesmo. 

4.3.3 Eritropoetinas 

O Estado possibilita a obtenção gratuita de medicação imprescindível a todos os 

insuficientes renais crónicos e transplantados renais [6]. A prescrição é exclusiva do serviço 

de nefrologia e dos centros de diálise e a receita tem de possuir a inscrição: “doente renal 

crónico”. Nos doente internados é realizado um pedido extra-formulário com preenchimento 

da devida justificação. Esta medicação gratuita engloba: a Darbopoetina alfa, Epoetina alfa, 

Epoetina beta e a Epoetina zeta. 
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4.3.4 Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) 

Existe um protocolo para IVG que é fornecido ao serviço após prescrição médica 

interna e cuja toma pela utente é presencial, ou seja, a utente faz administração na consulta 

na presença do clínico. O protocolo varia de acordo com as semanas de gestação, 

conforme a circular normativa nº 9/SR de 21/06/2007 da DGS. 

O processo de indução da interrupção da gravidez inicia-se normalmente com a 

administração de mifepristone na dose, recomendada atualmente, de 1comprimido de 200 

mg por via oral.  

4.3.5 Antibióticos de Justificação Obrigatória 

Antibióticos de largo espectro ou específicos para determinado agente infecioso 

devem ser utilizados apenas quando verdadeiramente se justifique. Assim, sempre que é 

feita a sua prescrição esta tem de vir acompanhada pela justificação devidamente 

preenchida pelo médico prescritor. Caso não exista indicação contrária do médico para um 

tratamento prolongado ou superior ao preconizado pela instituição ao fim de 8 dias os SF 

suspendem o fornecimento do antibiótico. Esta medida tem como objetivo o uso racional e 

sugere a reavaliação do doente pelo clínico. 

4.4 Ambulatório 

O farmacêutico tem um papel preponderante no regime de  cedência de medicação 

em ambulatório que inclui uma série de atividades: verificar medicação domiciliária, para 

detetar eventuais interações, controlar adesão do doente à terapêutica, monitorização de 

efeitos secundários, notificação de reações adversas e respetiva comunicação ao médico 

assistente. 

A medicação é fornecida gratuitamente a doentes com determinadas patologias que 

se encontram devidamente legisladas. O fornecimento é gratuito e a cedência é controlada 

sendo que qualquer dúvida no cumprimento da mesma é reportada pelo farmacêutico ao 

médico prescritor. O objetivo é a garantia do cumprimento da terapêutica favorecendo 

desta formas ganhos indiretos na saúde, diminuindo, por exemplo, a incidência dos 

internamentos. 

O atendimento em regime de ambulatório é um dos poucos serviços que permite o 

contato direto entre o farmacêutico hospitalar e o doente. Para além da dispensa dos 

medicamentos, o farmacêutico encontra aqui uma área de intervenção, uma vez que é o 

último profissional de saúde com quem o doente contacta antes de iniciar a terapêutica. 

Desta forma, o diálogo é crucial para uma boa aceitação da doença, que nem sempre 

existe, principalmente quando se trata de doentes com VIH. A dificuldade de adesão à 

terapêutica, nestes casos, está muito associada aos efeitos secundários dos fármacos 
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dispensados, como é o caso do Efavirenz, Stocrin® (MSD), utilizado no tratamento do VIH, 

que é responsável por causar pesadelos e insónia.  

Assim, o atendimento em ambulatório inicia-se com a assinatura de um termo de 

responsabilidade sobre a boa utilização e conservação dos fármacos dispensados. Os 

medicamentos são disponibilizados mediante a apresentação da prescrição em modelo 

eletrónico interno ou, em caso de falência eletrónica, em modelo de receita interna, 

passadas pelos clínicos da especialidade na consulta externa do hospital. Estão ainda 

previstas na lei situações de cedência de medicação em ambulatório com a apresentação 

de receitas de prescrição eletrónica médica – v2.2.0 – SPMS, EPE, passadas por médico 

da especialidade em consulta fora do âmbito da consulta externa do hospital, como é o 

caso da prescrição do Golimumab, Simponi® (Janssen). em que apenas o médico 

especialista pode prescrever, não pertencendo necessariamente ao hospital. Todas as 

receitas são validadas pelos farmacêuticos e devem respeitar os seguintes requisitos: 

identificação completa do doente, data da prescrição, assinatura do médico, indicação do 

despacho associado à medicação. A medicação prescrita é cedida para um período de 30 

dias, salvo determinadas exceções em que, após autorização Conselho de Administração, 

se cede a medicação para um período superior aos 30 dias (ex. motivo de ausência para 

trabalhar no estrangeiro; situação económica; …).   

O fornecimento de medicamentos antirretrovirais tem características próprias, para 

além das acima referidas. Assim, os doentes VIH positivos tem um cartão de identificação 

(Anexo V) para registo e controlo da dispensa da medicação. Apenas os próprios doentes, 

ou pessoas devidamente autorizadas pelo utente, podem levantar a medicação. As receitas 

eletrónicas são atualizadas periodicamente, entre consultas, pelo Serviço de Infeciologia. 

No ato de dispensa, tem que haver também a devolução das embalagens vazias. Este 

método permite a monitorização dos levantamentos registados no sistema informático 

conjuntamente com os registos do cartão do doente, auxiliando a avaliação à terapêutica 

por parte da doente. 

Em regime de ambulatório são cedidos gratuitamente, os medicamentos para as 

seguintes patologias:  

i. Infeção por HIV;  

ii. Deficiência da hormona de crescimento;  

iii. Insuficiência renal crónica e transplantados renais;  

iv. Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática 

juvenil poliarticular e psoríase em placas;  

v. Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA);  

vi. Sindrome de Lennox-Gastaut;  
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vii. Hepatite B e C;  

viii. Esclerose múltipla;  

ix. Acromegalia;  

x. Doença de Crohn.  

Durante o período de estágio contactei com diversos utentes, de diferentes estratos 

sociais e com as diversas patologias. É de ressalvar que o farmacêutico tem um papel 

fulcral em situações que não adesão, processo que tive a chance de acompanhar, devendo 

alertar o utente para a correta utilização da medicação e devendo alertar o médico para 

estas situações uma vez que estas podem condicionar a avaliação médica.  

5. Farmacotecnia 

Contrariamente ao que acontece em muitos outros hospitais, a grande maioria das 

preparações farmacêuticas são não só da total responsabilidade do farmacêutico como 

são preparadas pelo mesmo, à exceção doas preparações não estéreis, como soluções ou 

suspensões orais e colutórios que são preparados por técnicos e validadas por 

farmacêuticos. 

As preparações farmacêuticas mais regulares na ULSM são: 

5.1 Preparações estéreis 

5.1.1 Nutrição parentérica 

As bolsas de nutrição parentérica são destinadas, na sua maioria, a recém-nascidos 

pré-termo (RNPT) internados no serviço de Neonatologia. O processo inicia-se com uma 

prescrição médica onde o médico descrimina quantitativamente e qualitativamente a 

composição da bolsa de nutrição. A preparação fica a cargo de 2 farmacêuticos que antes 

executam a validação, comprovando a concentração final da mistura, a estabilidade, a 

existência de incompatibilidades, a posologia e volume prescrito de acordo com as 

características do doente a que se destina.  

Uma vez que se trata de uma preparação estéril, são necessários cuidados especiais 

de modo a evitar a contaminação microbiológica. Assim, existem procedimentos de 

manutenção de todo o material de modo a garantir estas condições. 

Atualmente, as preparações das bolsas de nutrição parentérica são preparadas no 

Hospital São João uma vez que o equipamento da ULSM se encontra em manutenção. No 

entanto os procedimentos e as instalações utilizadas são similares. Assim a sala de 

preparação encontra-se limitada por duas divisões: uma antecâmara, onde o operador 

procede à correta higienização, e sala de preparação (sala limpa) onde é feita, na câmara 

de fluxo laminar, a manipulação propriamente dita. A sala limpa ou de preparação é 

mantida com pressão positiva, evitando a entrada de partículas, que podem condicionar o 
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ambiente estéril da sala. É constituída por uma câmara de fluxo laminar horizontal (CFLH), 

onde a direção do fluxo de ar permite a proteção da preparação, e por um transfer, por 

onde se faz a passagem de todos os macro e micronutrientes bem como todo o material 

clínico necessário para assegurar a preparação. 

Todas as operações, efetuadas assepticamente, são documentadas bem como o 

tempo de preparação, o operador, o número de lote e validade dos produtos utilizados e a 

data de preparação.   

Devido ao fato das bolsas serem neste momento preparadas no Hospital de S. João, 

não tive oportunidade de observar este tipo de preparação. 

5.1.2 Preparação de citotóxicos 

Tal como a preparação da nutrição parentérica, a preparação de fármacos citotóxicos 

fica a cargo apenas do farmacêutico. Neste serviço, são preparados ciclos de 

quimioterapia, que posteriormente são enviados para o Hospital de dia, onde serão 

administrados aos doentes correspondentes sob a supervisão dos enfermeiros. Para além 

da preparação de fármacos para doente oncológicos, são ainda manipulados fármacos 

para uso off-label no Edema Macular como o Bevacizumab, doença de Crohn (Infliximab), 

para profilaxia de infeções fúngicas em doentes VIH (Anfotericina B Lipossómica) e 

eventualmente outros fármacos que possam ser necessários. 

Para a manipulação de citotóxicos estão destacados diariamente dois farmacêuticos. 

Um dos farmacêuticos fica na sala de apoio e é responsável pela validação da prescrição, 

pela ordem de preparação, pela preparação dos tabuleiros com os solventes e 

medicamentos a enviar para a sala de manipulação onde está o outro farmacêutico, que 

efetua a preparação da quimioterapia a administrar. Nos dias de maior fluxo, Segunda e 

Quarta-feira, há um terceiro elemento farmacêutico que está ao lado do operador e que faz 

a dupla verificação. 

 Atualmente, toda a informação sobre os protocolos de quimioterapia encontra-se 

informatizada, portanto a rotulagem e os cálculos já se encontram preparados 

necessitando da validação farmacêutica. Assim, no dia anterior é impressa uma lista dos 

doentes que estão agendados para o dia seguinte, são preparadas as medicações 

domiciliárias como por exemplo, Capecitabina e Ondansetrom, e os protocolos dos doentes 

são organizados por ordem alfabética. No dia da administração, após prescrição 

informática, o farmacêutico que se encontra na sala de apoio valida e imprime o protocolo 

do respetivo doente e os rótulos. Quando o doente já se encontra no hospital de dia, e a 

prescrição já está validada pelo médico e pelo farmacêutico o enfermeiro responsável 

contacta-o para que inicie a preparação dos fármacos. Todos estes passos são para 

garantir que o doente vai mesmo fazer a medicação nesse dia, minimizando o potencial 
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desperdício de preparar um protocolo de quimioterapia que não seria utilizado. O doente 

chega colhe análise e com os resultados o médico valida ou não o tratamento. O enfermeiro 

gere as vagas no serviço e quando o doente tem vaga para iniciar tratamento dá indicação 

ao farmacêutico que o doente está validado pelo médico e que a QT pode ser preparada. 

Posto isto, é preparado o tabuleiro com o solvente e fármacos necessários, são 

confirmados os cálculos e o tabuleiro é enviado pelo transfer para a sala de preparação. 

Todo material que entra na sala de manipulação ou sala limpa tem de ser desinfetado com 

álcool a 70˚ para evitar a contaminação da câmara de fluxo laminar vertical que aí se 

encontra. Aqui, é feita uma segunda confirmação das contas (2º elemento farmacêutico) 

antes e depois da preparação. O farmacêutico tem sempre o cuidado de confirmar várias 

vezes os fármacos e a dose a ser administrada assim como o nome e o número do 

processo, para garantir que não ocorrem quaisquer erros. Todos os dias é retirada uma 

alíquota de uma preparação, para controlo de esterilidade, promovendo a garantia de 

qualidade das preparações. 

 É realizado um registo individual de exposição a citotóxicos injetáveis que é expresso 

em horas de exposição e em doses manipuladas de cada fármaco.   

 Durante o meu estágio tive oportunidade de trabalhar um período razoável na 

preparação de fármacos citotóxicos. Quando estava na antecâmara auxiliava na 

preparação dos tabuleiros, anotando os lotes no protocolo do respetivo doente, organizei 

as saídas dos produtos já preparados para o Hospital de Dia. Assisti ao processo de 

validação da prescrição, o que me permitiu estudar os protocolos estabelecidos para os 

vários tipos de cancro. Nos dias que me encontrava neste serviço, repunha no final do dia 

o material clínico, fármacos e soros que haviam sido utilizados, familiarizando-me não só 

com os locais de armazenamento como também com os diferentes tipos de materiais 

utilizados para a preparação dos fármacos, como o diferentes tipos de agulhas, linhas de 

preparação e transporte de citotóxicos, sistemas de infusão, etc.  

Durantes este período surgiu oportunidade de entrar na sala de preparação várias 

vezes. Aprendi como se procedia à higienização e que material de proteção é necessário 

utilizar. Tive inclusive a oportunidade de manipular alguns fármacos na câmara, com todas 

as devidas precauções. Foi sem dúvida um dos serviços onde me senti mais interventivo. 

5.2 Preparações não estéreis 

5.2.1 Manipulados 

A preparação de manipulados não estéreis é realizada no laboratório existente 

apenas para este efeito. Tem particular importância para os serviços como a Pediatria e 

Neonatologia, entre outros. Ainda existem vários exemplos de substâncias ativas cujas 

preparações para uso oral, adaptadas à população pediátrica, não se encontram 
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disponíveis no mercado português, como por exemplo suspensão oral de propranolol; a 

suspensão de hidroclorotiazida + espironolactona; a solução de furosemida; a solução de 

morfina; a suspensão oral de diazepam; e de papéis, ex: fenobarbital  [7]. A preparação 

fica a cargo dos TDT com supervisão de um farmacêutico. Para todos os manipulados 

realizados é obrigatório o preenchimento de uma ficha de preparação que depois de 

assinada pelo farmacêutico responsável é arquivada. Este registo permite a rastreabilidade 

dos medicamentos manipulados facilitando a deteção, sempre que possível, dos doentes 

aos quais foram administrados, caso seja detetado algum problema de qualidade (circular 

do INFARMED).   

Tive a oportunidade de assistir à preparação de alguns manipulados não estéreis, 

como a suspensão oral de Cloridrato de Propranolol, tendo inclusive consultado o 

Formulário Galénico Português e ajudado a delinear uma ficha de preparação que ainda 

não se encontrava no registo informático do hospital. 

5.2.2 Reembalamento em doses unitárias 

O processo de reembalamento surge na sequência da necessidade de dispensar um 

medicamento na forma unitária quando este não se encontra acondicionado 

individualmente ou quando a dose necessária corresponde a uma parte da dose presente 

no comprimido em questão. A este último processo, chamamos fracionamento. No entanto, 

é importante referir que nem todos os comprimidos podem ser fracionados como são 

exemplo alguns comprimidos de libertação modificada. Para além disso alguns 

comprimidos não garantem que após o seu fracionamento em metades iguais, a dose em 

substância ativa seja igual nas duas metades. Por isso é importante o trabalho constante 

de consulta e revisão dos RCM bem como o contacto com os próprios laboratórios, uma 

vez que o hospital vai mudando o laboratório a quem adquire um determinado fármaco, e 

estas especificações de farmacotecnia vão variando. 

Este processo tem por objetivo garantir a segurança e qualidade dos medicamentos, 

reduzindo não só o tempo que os enfermeiros dedicam à preparação da medicação, mas 

também o risco de contaminação e erros associados à administração. É necessário, 

portanto, um rótulo com a seguinte informação: DCI, dose, prazo de validade, lote de 

fabrico e número de lote de reembalagem. Na ULSM este processo é realizado pelo TDT 

numa sala preparada para o efeito, com preenchimento da respetiva ficha de 

reembalamento e confirmada por outro TDT. 

Durante o estágio revi todos os medicamentos que eram habitualmente reembalados, 

e posteriormente atualizei uma base de dados onde inclui: DCI do medicamento que é 

reembalado, dose em que é convertido e laboratório(s) a quem é adquirido (marca 

comercial). 
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6. Comissões Técnicas Hospitalares 

Após a publicação do Decreto Regulamentar nº3/88, de 22 de Janeiro, foram 

introduzidas algumas alterações na gestão hospitalar, tornando obrigatória a existência de 

Comissões de Apoio Técnico, também conhecidas por Comissões Técnicas Hospitalares 

[8]. O farmacêutico participa nas seguintes comissões: Comissão de Ética;  

i. Comissão de Farmácia e Terapêutica;  

ii. Comissão de Controlo de Infeção e de resistência aos Antimicrobianos;  

iii. Comissão de Coordenação Oncológica;  

iv. Comissão de Catástrofe;  

Estas comissões são constituídas por equipas multidisciplinares especializadas 

numa determinada área, responsável pela emissão de pareceres e pela respetiva 

regulamentação. 

6.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Devido à elevada oferta de medicamentos, à complexidade farmacológica muitas 

vezes envolvida e aos estudos farmacoeconómicos, surge a necessidade de criar uma 

comissão responsável por desenvolver e implementar planos de avaliação e seleção do 

arsenal terapêutico disponível na instituição. São da sua responsabilidade os seguintes 

pontos: 

i. Desenvolver e atualizar periodicamente o Formulário de Farmácia Hospitalar, 

através da elaboração de adendas de inclusão, exclusão ou substituição de 

medicamentos;  

ii. Assegurar o cumprimento do FHNM e respetivas adendas; 

iii. Elaborar protocolos de utilização; 

iv. Apreciar, em conjunto com os serviços clínicos, os custos das terapêuticas que 

periodicamente lhe são submetidos; 

Na sequência de tais competências torna-se imperativo que a CFT seja um grupo 

multidisciplinar. Na ULSM é constituída tanto por médicos, por farmacêuticos e com o 

apoio consultivo do representante do DCL. 

7. Farmácia Clínica 

Na ULSM existem 2 farmacêuticos que integram uma equipa multidisciplinar de 

enfermeiros, médicos e nutricionista e que semanalmente  intervêm na visita aos utentes 

internados (visita clínica) com o objetivo de discutir o atual quadro dos doentes do respetivo 

serviço. Assim, o Serviço de Medicina Intensiva (SMI) e a Cirurgia B recebem a Dra. Ana 

Durães e o Dr. Pedro Campos, respetivamente. Estes farmacêuticos visitam o serviço uma 

vez por semana, no entanto prestam apoio contínuo ao respetivo serviço. Embora o 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar |  

 

19 
 

contacto com a pessoa do doente seja ainda modesta, a verdade é que já é uma realidade 

e um verdadeiro passo no sentido de criar farmacêuticos mais virados para o utente, com 

mais valências e mais responsabilidades. 

A farmácia clínica está presente não só nas visitas clínicas e no contacto com o 

doente, mas também na criação de responsabilidades de carácter clínico e não apenas do 

ponto de vista técnico do medicamento. Existe desde a validação de prescrições, ao 

acompanhamento próximo do utente e ao importante papel de reconciliação terapêutica. É 

sem dúvida a área dentro da Farmácia Hospitalar que mais me cativa, já que considero 

uma oportunidade para os farmacêuticos de utilizarem o profundo conhecimento científico 

que adquirem ao longo do curso e, certamente, será um também um enorme desafio. 

Recentemente, a 23 de Junho de 2015 o Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, emitiu 

um comunicado [10] anunciando que finalmente estão criadas as condições políticas para 

a criação da carreira do Farmacêutico no SNS, o que poderá resultar na consagração legal 

de um Internato Farmacêutico, a funcionar com base num mecanismo de tutela conjunta 

da Ordem dos Farmacêuticos e do Ministério da Saúde. 

 Isto poderá abrir portas a uma nova carreira e uma nova janela de oportunidades, 

que certamente dignificará e enriquecerá o ato e a profissão farmacêutica. 

8. Outras atividades desenvolvidas 

Para além das atividades até agora descritas, também fiz duas apresentações a duas 

turmas de alunos do nono ano, sobre Resistência aos Antibióticos no âmbito do projeto 

europeu e-Bug. Foi sem dúvida uma experiência incrível, que me permitiu para além de 

passar uma mensagem sobre o correto uso desta classe de fármacos, falar um pouco do 

que é ser farmacêutico e quais são as suas responsabilidades. 

Também participei em várias ações de formação tanto a nível interno como foi o caso 

da apresentação do Iluvien (acetonido de fluocinolona), um novo implante intravítreo que 

promete revolucionar o tratamento de pacientes com Edema Macular Diabético. Também 

assisti à apresentação dos novos estudos Zytiga (acetato de abiraterona) um fármaco 

indicado em tumores da próstata resistentes à castração e ao Xtandi (enzalutamida), de 

outro laboratório, utilizado para o mesmo propósito. 

Uma das grandes oportunidades que tive foi participar na Reunião de Hepatites da 

Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH) que decorreu nos dias 13 

e 14 de março de 2015. Foi sem dúvida uma honra poder estar ao lado de Farmacêuticos 

Hospitalares e de Médicos a discutir um tema tão atual e premente como o das Hepatites, 

com o foco especial na hepatite C, e no seu novo paradigma de tratamento. Foi uma sessão 

muito participada, com um painel muito rico e onde adquiri valiosa informação sobre os 

novos tratamentos disponíveis para a Hepatite C entre muitas outra informações.  
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Embora curricularmente o meu estágio tenha a duração de dois meses, a Dra. Sofia 

Pinto, teve a amabilidade de me convidar para permanecer em estágio voluntário mais um 

mês, em que estive a desenvolver praticamente a tempo inteiro o meu trabalho de revisão 

dos Kanbans. Atualmente o trabalho que eu realizei continua a ser feito pelo Dr. João 

Cocharra, a quem passei tudo o que tinha desenvolvido até ao momento da minha saída. 

Para além disso ainda tive a oportunidade de fazer alguns horários de Farmacêutico 

Tarefeiro no período de Maio a Junho, das 20h até à 00h, onde aprendi as suas 

responsabilidades e as suas tarefas. 

 Estes últimos estágios foram no âmbito dos Estágios Voluntários que têm como 

período máximo de duração três meses. 

9. Conclusão 

Muito embora relativamente pequeno face a outros hospitais centrais, a ULSM 

apresenta uma grande variedade de valências no que se refere ao ato farmacêutico.  

No dia-a-dia dos SF, é muito fácil observar que existe uma equipa motivada que quer 

fazer mais e melhor pelo serviço e acima de tudo pelo utente. No que toca aos 

farmacêuticos, é um orgulho para a profissão poder constatar que ali se faz tudo o que está 

ao alcance para atingir uma posição diferenciada e com sede por novas responsabilidades 

e desafios.  

Embora a minha passagem pelos SF tenha sido curta, resta-me dizer que foi uma 

enorme honra poder integrar a equipa e participar um pouco no que de melhor se faz em 

farmácia hospitalar a nível nacional. 

Havendo oportunidade no futuro, a farmácia hospitalar será sem dúvida uma das 

saídas mais aliciantes para mim. 
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http://www.ordemfarmaceuticos.pt/scid/ofWebInst_09/defaultArticleViewOne.asp?categoryID=1449&articleID=9757&tOnly=1
http://www.ordemfarmaceuticos.pt/scid/ofWebInst_09/defaultArticleViewOne.asp?categoryID=1449&articleID=9757&tOnly=1
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Anexos 

 

Anexo I - Organigrama da ULSM, E.P.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II- Kanban. 
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Anexo II - Kanban 
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Anexo III - Prescrição informática 
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Anexo IV - Mapa de distribuição de medicamentos 
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Anexo V- Cartão de identificação do doente com VIH  
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