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RESUMO 
A farmácia comunitária assume um papel preponderante na cedência de 

medicamentos à população com vista à diminuição dos riscos associados ao seu uso e, 

por outro lado, na obtenção do potencial terapêutico que advém do uso correto dos 

mesmos. Os farmacêuticos, como profissionais de saúde mais acessíveis ao público, têm 

como centro de atividade o doente. Este relatório tem como objetivo descrever os 

conhecimentos adquiridos e tarefas realizadas e é constituído por duas partes. Na 

primeira parte são descritas as atividades desenvolvidas durante o estágio e na segunda 

são apresentados os temas desenvolvidos. 

Os temas abordados relacionam-se com as tendências demográficas atuais, 

caracterizadas pela predominância do envelhecimento da população. A população idosa 

apresenta características fisiológicas particulares, que no âmbito da farmacocinética e 

farmacodinâmica assumem elevada importância surgindo assim a preocupação de 

adaptar a terapêutica às necessidades desta população.    

Em particular o envelhecimento da pele, tanto intrínseco como extrínseco, 

compreende um conjunto de alteraçoes características que resultam num aumento da 

incidência de doenças e perturbações ao longo da vida. O conhecimento dos 

mecanismos envolvidos no envelhecimento da pele é crucial no desenvolvimento de 

produtos de cuidados da pele bem como na redução dos danos causados pelo 

envelhecimento. 

A experiência em farmácia comunitária também se torna relevante na medida em 

que nos permite contactar com áreas da saúde com elevada prevalência e identificar 

quais as áreas de atuação com mais impacto na saúde da população. Outro tema 

abordado envolve o sono, os distúrbios associados e a higiene do sono e, de facto, 

aproximadamente um terço da população sofre de algum tipo de distúrbio do sono.  
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CRONOGRAMA  
 

1º MÊS – 9 A 31 DE MARÇO DE 2015 

 

Este foi o primeiro contacto que tive com a Farmácia Comunitária. Foi um 

período de adaptação no qual tive a oportunidade de compreender o 

funcionamento da Farmácia Aliança. Começando pela estrutura e organização 

dos espaços da farmácia tive a possibilidade de conhecer o circuito geral de 

medicamentos e produtos nomeadamente no que se refere ao armazenamento de 

medicação e aprovisionamento. Aprofundei os meus conhecimentos relativos ao 

sistema informático em vigor e tive o primeiro contacto com os utentes da 

farmácia na avaliação dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos e respetivo 

aconselhamento.  

 

2º MÊS – 1 A 30 DE ABRIL DE 2015 

 

No mês de abril acompanhei o ato da dispensa de medicamentos e o 

aconselhamento farmacêutico. Tive conhecimento dos sistemas de saúde e 

entidades comparticipadoras e preparei medicamentos manipulados. Durante este 

mês participei ativamente em rastreios e educação para a saúde.  

 

3º MÊS – 1 A 31 DE MAIO DE 2015 

 

Desenvolvi as minhas competências no que se refere à dispensa de 

medicação e aconselhamento farmacêutico. Participei na conferência de 

receituário e acompanhei o seu processamento e faturação. Durante este mês tive 

ainda a possibilidade de participar na Carlton Life na preparação de medicação e 

revisão da terapêutica. 

 

4º MÊS – 1 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2015 

 

O último mês na Farmácia Aliança foi marcado pela consolidação de 

conhecimentos retidos ao longo do estágio. Aprofundei a comunicação com o 

utente e aumentei a minha participação nos aconselhamentos 

farmacoterapêuticos e medidas não farmacológicas. 

 

Nota: Neste cronograma foi apenas descrito um resumo das tarefas realizadas e uma evolução 

das mesmas. Assim, não corresponde a atividades desenvolvidas exclusivamente em cada mês 

mas antes a um enriquecimento das tarefas realizadas ao longo dos meses. 
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MICF FFUP - Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2015  

2 

1. INTRODUÇÃO 
O estágio curricular em farmácia comunitária é parte integrante do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, e permite aplicar os conhecimentos adquiridos durante cinco anos, bem como 

proporciona o primeiro contacto com a realidade profissional. É uma excelente 

oportunidade de aprendizagem prática e consolidação dos conhecimentos teóricos 

adquiridos.  

A farmácia comunitária assume um papel preponderante na cedência de 

medicamentos à população com vista à diminuição dos riscos associados ao seu uso e, 

por outro lado, na obtenção do potencial terapêutico que advém do uso correto dos 

mesmos. Os farmacêuticos, como profissionais de saúde mais acessíveis ao público, têm 

como centro de atividade o doente. Surge assim uma oportunidade de participar nas 

diferentes vertentes da intervenção farmacêutica na comunidade bem como tomar 

consciência do elevado grau de responsabilidade e o dever ético que encerra a profissão.    

Este relatório tem como objetivo descrever os conhecimentos adquiridos e tarefas 

realizadas e é constituído por duas partes. Na primeira parte são descritas as atividades 

desenvolvidas durante o estágio e na segunda são apresentados os temas 

desenvolvidos. 
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2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E 

FUNCIONAL DA FARMÁCIA 
O espaço da farmácia comunitária deve permitir uma fácil acessibilidade à 

população uma vez que é uma das portas de entrada no Sistema de Saúde. Na farmácia 

comunitária realizam-se atividades direcionadas tanto para o medicamento como para o 

utente. É um espaço onde a prestação de cuidados de saúde diferenciados está sempre 

presente e que tenta servir a comunidade sempre com a maior qualidade. 

É crucial que a organização física e funcional da farmácia permita obter as 

condições necessárias à prestação dos serviços farmacêuticos, à interação entre o 

farmacêutico e o utente e o armazenamento dos produtos de saúde e ainda de ser 

possível o funcionamento da farmácia da forma mais estruturada e organizada possível.  

2.1 LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DO PERFIL DE UTENTES 

A Farmácia Aliança (FA) possui uma localização privilegiada no centro histórico da 

cidade do Porto, paralelamente ao largo de Mompilher. Fatores como a localização em 

área residencial, a proximidade com unidades de saúde, nomeadamente o Hospital da 

Trindade e o Hospital de Santo António, a elevada quantidade de áreas comerciais nas 

zonas envolventes e a facilidade de acesso pelos transportes públicos ou privados, com 

estacionamento incluído, favorecem a elevada diversidade de utentes encontrada. 

A população que possui maior expressão no perfil de utentes da farmácia é a 

população idosa, particularmente residentes locais, o que permite um acompanhamento 

personalizado e profundo da história clínica dos utentes representando uma mais-valia no 

seu seguimento farmacoterapêutico. A farmácia também regista um elevado número de 

estudantes e turistas de várias nacionalidades. 

Frequentemente o farmacêutico é o último contacto com o doente antes da 

implementação da terapêutica evidenciando-se a importância de conhecer o perfil dos 

utentes da farmácia de forma a reforçar a eficiência do tratamento. A variabilidade do 

público-alvo encontrado na Farmácia Aliança foi uma oportunidade de contactar com 

realidades distintas e desde modo permitiu uma maior evolução profissional na relação 

com os utentes. 

2.2 ESPAÇO EXTERIOR E INTERIOR 

Relativamente ao espaço exterior a FA cumpre a legislação em vigor, descrita no 

Decreto-lei (DL) nº. 307/2007, de 31 de agosto e no DL nº.171/2012, de 1 de agosto e 

está facilmente identificada exteriormente com o símbolo “cruz verde”. Para além disso 
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são divulgadas, de forma visível, informação relativas à direção técnica, horário de 

funcionamento, farmácias de turno, entre outras previstas na legislação atual 1, 2. 

Para além do descrito, apresenta uma fachada cuidada e em boas condições de 

conservação e as montras apresentadas adequam-se ao ambiente profissional da 

farmácia. Nestas, são expostos os serviços disponibilizados ao público, informações 

relativas a produtos, publicidade e informações úteis, atualizadas com uma frequência 

periódica. As montras são fundamentais como meios de comunicação e, na FA, são 

realizadas por um responsável de decoração com o intuito de promoverem o 

farmacêutico como especialista credenciado nos domínios do medicamento, saúde e 

beleza.  

A farmácia possui duas áreas distintas e fisicamente separadas e, 

consequentemente, com acessos diferentes. Incluem a loja de ortopedia e produtos de 

puericultura e o espaço principal da Farmácia onde ocorrem a dispensa de 

medicamentos, os mais variados serviços de aconselhamento farmacêutico e onde está 

localizado o armazém. No armazém existe ainda uma porta lateral que permite a entrega 

de mercadoria e uma janela de atendimento direcionado ao atendimento noturno nos dias 

de serviço permanente. 

 A FA está distribuída por dois pisos. De acordo com a legislação em vigor, as 

divisões obrigatórias da farmácia incluem: sala de atendimento ao público, armazém e 

instalações sanitárias, localizadas no piso 0 e ainda laboratório e gabinete de 

atendimento personalizado, localizado no piso 1. Como divisões facultativas a FA conta 

com o gabinete de direção técnica localizado no piso 1 3. 

A zona de atendimento ao público integra uma área ampla, limpa e iluminada e 

possui três balcões de atendimento com computador e suficientemente distanciados para 

permitirem um atendimento personalizado e com a privacidade adequada. Durante o meu 

período de estágio a zona de atendimento foi reestruturada permitindo a existência de 

mais duas zonas de atendimento personalizado possibilitando um atendimento sentado. 

Numa outra área há a possibilidade de determinação de parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos que detêm elevada expressão nesta farmácia. Os produtos expostos no 

interior da farmácia e que se encontram ao acesso do público incluem: produtos de 

higiene buco-dentária, suplementos alimentares, produtos veterinários e diversos 

produtos de dermocosmética. 

No andar superior encontra-se o laboratório que se destina à produção de 

medicamentos manipulados e manipulação de substâncias de dermocosmética. É no 

laboratório que são armazenadas as informações relativas à produção de medicamentos 

manipulados que incluem os boletins de análise, fichas de registo de utilização de 

matérias-primas e fichas de preparação. Com a criação do recente laboratório de 
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homeopatia da FA tem havido uma crescente utilização do laboratório no 

desenvolvimento e produção de medicamentos homeopáticos. O gabinete da direção 

técnica é gerido pelo Dr. Carlos Cunha, responsável pela gestão económica, financeira e 

fiscal da farmácia e ainda por garantir e promover a qualidade e melhoria contínua dos 

serviços prestados aos utentes. Neste piso, encontra-se ainda o gabinete de 

dermocosmética, onde se realizam diversos tratamentos nesta área bem como prestação 

de consultas de nutrição, naturopatia, homeopatia e tricologia bem como serviços de 

enfermagem.  

A loja de ortopedia e puericultura dispõe de uma variedade de produtos muito 

completa que apesar de se dirigir a um público mais limitado, graças à constante procura 

de produtos inovadores e relevantes por parte da farmácia, consegue captar um elevado 

número de utentes. 

As farmácias devem dispor de instalações adequadas a garantir, por um lado, a 

segurança, conservação e preparação dos medicamentos e, por outro, a acessibilidade, 

comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal, condição que é 

assegurada de acordo com a distribuição atual da farmácia 1. 

2.3 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E RECURSOS HUMANOS 

Segundo a legislação em vigor as farmácias, salvo disposição especial, tem um 

limite mínimo semanal de 44 horas. O horário de funcionamento da FA compreende as 

8.30h – 22.00h de segunda-feira a sábado em período contínuo indo de encontro à 

legislação em vigor 4. 

Relativamente ao horário da farmácia em regime permanente a farmácia 

encontra-se aberta ao público desde a hora de abertura até à hora de encerramento do 

dia posterior. Dada a elevada quantidade de farmácias na cidade do Porto, a FA realiza 

este serviço de atendimento noturno poucas vezes ao ano. 

De acordo com a legislação a farmácia deve dispor de dois farmacêuticos e os 

farmacêuticos devem, tendencialmente, constituir a maioria dos trabalhadores da 

farmácia. Assim, a equipa da FA é constituída por quatro farmacêuticos, entre os quais o 

Diretor Técnico (DT) e três farmacêuticos adjuntos, e quatro técnicos de farmácia 1. 
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3. CIRCUITO GERAL DE MEDICAMENTOS E 

PRODUTOS DE SAÚDE 
3.1 SISTEMA INFORMÁTICO 

Como sistema informático (SI) de apoio, a FA utilizada o sistema Sifarma 2000. 

Este sistema permitiu dar resposta às necessidades crescentes das farmácias no que 

concerne à evolução tecnológica e gestão diária de uma farmácia considerando-se uma 

mais-valia no exercício da profissão. É um sistema bastante simples e de fácil manuseio 

útil na tarefa de cedência de medicamentos mas também na gestão de todos os produtos 

de saúde existentes. Neste programa é possível definir os níveis de acessos para os 

utilizadores e garantir, assim, a segurança das operações.  

A nível de gestão desempenha um papel fundamental porque permite obter dados 

importantes relativos, por exemplo, à sazonalidade de produtos, produtos mais vendidos, 

horário de maior afluência à farmácia, peso dos diferentes organismos no volume de 

faturação ou ainda vendas por funcionário. Em caso de avaria informática, perda de 

energia ou acidente, está implementado um sistema de fácil recuperação de dados 

através de um sistema de cópias de segurança. Durante o estágio tive a oportunidade de 

contactar com o Sifarma 2000 e de explorar as suas diversas funções. 

3.2 GESTÃO DE STOCKS 

A gestão assume-se como fundamental em qualquer atividade e, em particular a 

gestão de stocks, possui elevada complexidade devido à variabilidade e quantidade de 

produtos, com a agravante da sua sazonalidade. Para maximizar a gestão de stocks é 

importante o equilíbrio entre: a despesa com a posse de stocks, que pode levar a gastos 

elevados e desnecessários e empate de capital, a despesa com a ruptura de stock, 

associada à impossibilidade de satisfazer a procura do utente e consequente perda de 

fidelização, e a despesa com o processamento de devoluções ou abates. 

Graças ao SI é feita a gestão dos produtos de acordo com as suas 

especificidades desde o fluxo de entrada até à saída, gerando stocks mínimos e máximos 

e, de acordo com a saída do produto, propõe encomendas para posterior aprovação. 

Deste modo permite gerar uma encomenda generalista tendo em conta o stock existente 

na farmácia. No entanto, para efetuar uma boa gestão é necessários ter em conta outros 

fatores e critérios de aquisição que são definidos para cada farmácia. 

Com o objetivo da rentabilização da farmácia em mente os critérios de aquisição 

gerais da FA têm em conta a rotatividade dos produtos, ou seja o tempo médio de 

existências, a sazonalidade e as bonificações efetuadas. Também é importante ter em 
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conta perfis de determinados clientes habituais, média mensal de vendas, prazos de 

validade e publicidade relativa a determinados produtos nos meios de comunicação 

social. Uma elevada percentagem dos produtos comercializados na farmácia são 

sensíveis a ações de marketing e, durante o meu período de estágio tive a oportunidade 

de contribuir para essas mesmas ações no desenvolvimento de cartazes publicitários 

(Anexo I). Nessas alturas é importante ter em conta o reforço de stocks nas quantidades 

adequadas e em tempo útil.  

 Para além do exposto, a dispensa de medicamentos é legislada pela Portaria n.º 

137-A/2012 exigindo às farmácias ter disponíveis pra venda, no mínimo, três 

medicamentos com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre 

os que correspondam aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo (conjunto 

de medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa, forma 

farmacêutica, dosagem e via de administração no qual se inclui pelo menos um 

medicamento genérico). Esta variabilidade obriga à farmácia ter mais produtos em stock 

de modo a poder satisfazer as necessidades dos utentes. Caso um medicamento não 

esteja disponível em stock, e que não esteja esgotado no distribuidor, a farmácia dispõe 

do prazo máximo de 12 horas para efetuar as diligências necessárias à sua obtenção 5, 6. 

As discrepâncias encontradas entre o stock real e o stock informático devem-se 

na maioria das vezes ao erro humano associado ao manuseio com uma elevada 

quantidade de produtos. Este traduz-se em erros de stock que são verificados e 

corrigidos numa ação direcionada, através de controlos de inventário ou ao acaso, por 

exemplo, durante o processo de uma venda, sendo registados para posterior confirmação 

e correção. Uma situação que tem elevada dimensão nas farmácias é o empréstimo entre 

farmácias o que requer um controlo mais apertado no registo dos produtos cedidos ou 

eventuais devoluções.   

3.3 APROVISIONAMENTO E ARMAZENAMENTO 

3.3.1  PROCESSAMENTO DE ENCOMENDAS  

 Os farmacêuticos devem garantir que o processo de aquisição é transparente, 

profissional e ético, apoiado por fortes princípios de garantia da qualidade por forma a 

garantir que medicamentos adulterados, ilícitos e contrafeitos não são adquiridos nem é 

permitida a sua entrada no sistema 7. 

No caso particular da FA, as encomendas são realizadas ao armazenista ou 

diretamente ao fabricante. A maioria das encomendas são realizadas com recurso ao SI 

e, quando há necessidade de pedir um medicamento ou produto de saúde isolado, 

frequentemente este é requisitado por contacto telefónico ou gadgets informáticos. 
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As encomendas realizadas ao armazenista ocorrem geralmente duas vezes por 

dia, uma de manhã e outra de tarde. Após a parametrização do SI relativa a códigos de 

produtos, códigos de arrumação, definição de stocks mínimos e máximos, fornecedor de 

eleição, entre outros, este gera as próprias encomendas que são analisadas pelo técnico 

responsável. Esta avaliação tem em conta a rotatividade do produto nesse dia e a 

possibilidade de alteração na procura. Frequentemente a FA realiza encomendas aos 

seguintes armazenistas: Alliance Healthcare, Cooprofar e OCP Portugal. A variabilidade 

de armazenistas disponíveis garante a cobertura da maioria dos produtos necessários. A 

escolha do armazenista baseia-se na satisfação dos pedidos, na rapidez e qualidade das 

entregas e nas condições de pagamento e bonificações existentes. Tipicamente este tipo 

de encomendas caracteriza-se por elevada variedade de produtos e uma quantidade 

mínima de produto para satisfação de um período de tempo entre encomendas. 

Relativamente á aquisição direta ao fabricante, ou representante, baseia-se 

prioritariamente na sazonalidade e, uma vez que há a necessidade de aumentar o stock, 

as bonificações costumam estar presentes. Por sua vez, são encomendas que possuem 

uma entrega mais demorada. Estas encomendas incidem principalmente em produtos de 

venda livre como dermocosmética, puericultura e suplementos alimentares e, por vezes, 

são acordados através de delegados de informação médica. Em relação aos produtos 

naturais, que detêm elevada expressão na FA, os critérios de escolha incidem na 

pertinência do produto, ou seja preenchimento de necessidades dos utentes, qualidade, 

variedade de produtos, inovação e notoriedade. 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de observar a realização de 

encomendas e fazer pedidos por telefone ou plataforma digital do distribuidor. Percebi 

que as encomendas de determinados produtos estão distribuídas pelos funcionários 

responsáveis permitindo assim uma gestão mais apertada e eficaz do stock e 

evidenciando a importância da gestão na manutenção de uma farmácia. 

3.3.2  RECEPÇÃO E CONFERÊNCI A DE ENCOMENDAS  

Aquando do processo de entrega de encomendas estas vêm acondicionadas em 

contentores de plástico ou embalagens de cartão e estão acompanhadas por uma guia 

de remessa ou fatura (Anexo II). No caso de produtos de frio são transportados em 

contentores térmicos e, relativamente aos medicamentos psicotrópicos ou 

estupefacientes, estes são acompanhados pela respetiva guia de requisição, original e 

duplicada. Os produtos químicos e matérias-primas são acompanhados de boletim de 

análise que é posteriormente arquivado. 

Para a conferência das encomendas é necessário inferir se os produtos recebidos 

coincidem com os da nota encomenda (Anexo III), se a quantidade registada na fatura 
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corresponde à efetivamente recebida, se são recebidos nas condições ideias, qual o 

prazo de validade atribuído, se a atribuição de bónus ou descontos foi efetuada 

corretamente, se o valor faturado está correto, se o preço de venda ao público (PVP) foi 

alterado e a margem necessita de ser alterada. A encomenda é então recepcionada pelo 

SI, tarefa que é facilitada quando o pedido de encomenda é efetuado nos mesmos 

termos, caso contrário é necessário criar uma proposta de encomenda manual para 

posterior recepção. Insere-se o número de identificação da fatura e valor de faturação, os 

produtos recepcionados são registados por códigos de barras e, sempre que necessário, 

corrige-se manualmente o prazo de validade ou o PVP. Os produtos esgotados vêm 

discriminados na fatura e o SI permite a transferência dessa encomenda para outro 

fornecedor.  

No que concerne à marcação de preço, compete à Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) autorizar o PVP dos medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM) estabelecido no DL n.º112/2011, de 29 de novembro e 

DL n-º 152/2012, de 12 de julho. O PVP tem em conta o preço de venda ao armazenista, 

a margem de comercialização do distribuidor grossista e do retalhista, a taxa sobre a 

comercialização de medicamentos e o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 8, 9. Os 

restantes medicamentos e produtos de saúde como os Medicamentos Não-Sujeitos a 

Receita Médica (MNSRM), produtos de dermocosmética, homeopatia, naturopatia, 

ortopedia, puericultura e suplementos alimentares cumpre à farmácia estabelecer as 

próprias margens de comercialização. Neste caso, o PVP tem em conta a o preço de 

venda à farmácia, a margem da farmácia e o IVA. Para os produtos que não trazem 

preço marcado é necessário imprimir etiquetas de identificação com código de barras, 

preço e IVA.  

As faturas confirmadas são arquivadas para efeitos de contabilidade e, no caso de 

medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, as guias são carimbadas e assinadas 

pelo DT. Posteriormente o duplicado é enviado ao fornecedor e o original arquivado na 

farmácia. 

Das primeiras tarefas que tive contacto na FA a recepção e conferência de 

encomendas foi das principais, seguida pelo armazenamento das mesmas. É uma tarefa 

fundamental para o funcionamento organizado da farmácia e permitiu o primeiro contacto 

com os medicamentos e produtos de saúde existentes na farmácia. 

3.3.3  ARMAZENAMENTO  

As condições de armazenamento relativas à iluminação, temperatura, humidade e 

ventilação devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos bem como matérias-primas e materiais de embalagem 10. Para 
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isso, a temperatura no interior da farmácia deve rondar os 25ºC e a humidade 

aproximadamente de 60%. Os produtos termolábeis são conservados em frigorífico a 

temperatura entre os 2ºC e os 8ºC. Estas condições são verificadas e registadas 

periodicamente. Os medicamentos sujeitos a medidas de armazenamento específicas 

como são os termolábeis e os estupefacientes são imediatamente identificados e 

armazenados de acordo com a legislação em vigor 11.  

Os medicamentos estão organizados por Denominação Comum Internacional 

(DCI) relativamente a formas farmacêuticas comprimidos ou cápsulas numa zona 

recuada da zona de atendimento, e inacessível ao público, e no armazém. Os restantes 

medicamentos encontram-se armazenados pelas respetivas formas farmacêuticas e 

organizadas por ordem alfabética da marca. No armazenamento é o utilizado o método 

First Expired, First Out (FEFO), assim, os produtos com prazo de validade mais próximo 

do fim são colocados à frente tornando-se mais acessíveis. A vantagem perceptível é a 

diminuição do volume de devoluções por prazos de validade expirados e ainda menor 

discrepância de preços com o SI, devido às constantes atualizações de preços. 

O armazenamento dos produtos farmacêuticos foi essencial durante o meu 

estágio para ganhar autonomia no atendimento ao público porque me permitiu familiarizar 

com a localização dos medicamentos e ter contacto com os nomes comerciais. 

3.3.4  CONTROLO DE PRAZOS DE  VALIDADE  

Segundo a legislação em vigor: “Os produtos com o prazo de validade a dois 

meses do seu termo, ou com esse prazo já ultrapassado, devem ser separados das 

existências utilizáveis, não devendo ser vendidos ou fornecidos, mas imediatamente 

devolvidos ao fornecedor” 11. Em diversas ocasiões tive oportunidade de participar no 

controlo de prazos de validade na farmácia. Este controlo inicia-se no momento da 

recepção das encomendas e ainda mensalmente, com apoio do SI, emitindo uma lista de 

produtos farmacêuticos cujo prazo de validade termina dentro de três meses. Caso sejam 

encontrados produtos nestas condições são separados e é feita a devolução ao 

fornecedor, o que permite que não haja uma perda total da aquisição do produto, este 

emite uma nota de crédito ou procede à troca dos produtos. 

3.3.5  DEVOLUÇÕES  

Os motivos de devoluções incluem: erros de encomenda, embalagens 

danificadas, prazos de validade expirados ou próximos do fim, degradação do produto e 

recolha do produto do mercado.  

A devolução é efetuada a partir do SI que emite uma nota de devolução com 

dados da farmácia, informação relativa ao fornecedor, produtos envolvidos e motivo da 
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devolução. São mantidos registos das devoluções na farmácia e são enviados 

exemplares ao fornecedor em questão, junto com os produtos a devolver. Caso o 

fornecedor aceite a devolução pode responder enviando uma nota de crédito ou 

efetuando a troca dos produtos. Caso este não aceite os produtos são considerados 

quebras de stock e em ambos os casos é feita a atualização respetiva do SI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MICF FFUP - Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2015  

12 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS 

A RECEITA MÉDICA  
De acordo com o Estatuto de Medicamento, no que diz respeito à dispensa ao 

público, os medicamentos são classificados em MSRM e MNSRM. Os primeiros podem 

ainda ser classificados como medicamentos de receita médica renovável (caso se 

destinem a doenças ou tratamentos prolongados), especial (por exemplo substâncias 

psicotrópicas ou estupefacientes) ou restrita, de utilização reservada a certos meios 

especializados (caso se destinem por exemplo a uso exclusivo hospitalar) 12.  

Para considerar um medicamento como MSRM deve preencher uma das 

seguintes condições: possa constituir um risco para a saúde do doente mesmo quando 

usado para o fim a que se destina caso seja utilizado sem vigilância médica, possa 

constituir um risco para a saúde quando seja utilizado com frequência em quantidades 

consideráveis para fins diferentes daquele a que se destina, caso contenha substâncias 

cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar ou caso se destine à 

administração por via parentérica 12.  

4.1 RECEITA MÉDICA 

Por indicação da legislação em vigor a prescrição de medicamentos deve ser feita 

através de receita eletrónica (Anexo IV) ou, excecionalmente, por via manual (Anexo V). 

A prescrição tem de incluir obrigatoriamente a DCI da substância ativa, a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. Esta informação é codificada 

através do Código Nacional para a Prescrição eletrónica de Medicamentos (CNPEM). Em 

diversas ocasiões tive oportunidade de comprovar que esta situação não era 

rigorosamente cumprida especialmente no que se refere à obrigatoriedade de constar a 

posologia 5, 13. 

De acordo com a legislação prevista no Estatuto do medicamento, o médico 

prescritor pode indicar justificações técnicas que impedem a substituição do 

medicamento prescrito com denominação comercial nos seguintes casos: 

a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

b) Fundada suspeita, previamente reportada, de intolerância ou reação adversa a 

um medicamento com a mesma substância ativa mas diferente denominação 

comercial; 

c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias 12; 
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No caso da exceção a) ou b) o farmacêutico apenas pode dispensar o 

medicamento que consta na receita mas, no caso da exceção c) pode optar por 

medicamentos equivalentes de preço igual ou inferior. 

Durante muito tempo a prescrição escrita manualmente era o método escolhido 

para os médicos comunicarem as suas decisões terapêuticas. Podem notar-se algumas 

fraquezas deste método: ilegibilidade e consequente variação da interpretação da receita, 

risco de falsificações e ausência de informação acessível para o doente. A prescrição em 

forma electrónica aumenta a segurança no processo de prescrição e dispensa, facilita a 

comunicação entre profissionais de saúde e agiliza os processos. No entanto, de acordo 

com a legislação em vigor a prescrição pode realizar-se por via manual nas seguintes 

situações: falência do sistema informático, inadaptação fundamentada do prescritor, 

previamente confirmada e validade anualmente, prescrição ao domicilio ou outras 

situações até um máximo de 40 receitas por mês. A receita manual não pode conter 

rasuras ou caligrafias diferentes nem podem ser escritas a lápis ou canetas distintas 5. 

Normalmente, por cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos 

e, por cada medicamento, podem ser prescritos até duas embalagens. Caso o 

medicamento se apresente sob a forma unitária podem ser prescritas até quatro 

embalagens iguais por receita. Relativamente à validade, as receitas têm a validade de 

30 dias a contar da data de emissão ou, caso sejam renováveis, dispõe de validade de 6 

meses para cada uma das 3 vias. As receitas manuais não podem ser renováveis 12. 

4.1.1  NOVA RECEITA ELETRÓNI CA  

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de assistir à implementação 

da nova receita eletrónica na FA. Foi uma iniciativa do Ministério da Saúde no sentido de 

melhorar o processo de prescrição e dispensa de medicamentos. Pretende-se 

implementar o conceito da centralização de dados e da desmaterialização da receita 

apresentando maior comodidade para o utente e menor risco de fraude. O objetivo é 

conseguir, através do cartão de cidadão e da cedência do código de acesso da guia de 

tratamento, ter acesso automático à prescrição. Assim, o SI assume o regime de 

comparticipação aplicável bem como os medicamentos que foram prescritos. Atualmente 

o sistema ainda permite aceder à receita sem o cartão de cidadão. 

É um processo de transição que representa um conjunto de desafios e 

oportunidades e traduz o uso de tecnologia de comunicação e informação no processo de 

prescrição e gestão de medicamentos. A principal vantagem para a farmácia foi a 

simplicidade do processo e a diminuição da possibilidade de se verificarem erros de 

receituário porque muitas variáveis são automaticamente assumidas pelo SI. Os 

principais erros encontrados aquando da conferência de receituário incluíam o regime de 
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comparticipação selecionado, os medicamentos dispensados e a validade da receita, 

situações que são agora confirmadas automaticamente pelo SI. 

4.2 ATO DA DISPENSA 

A cedência de medicamentos é o ato profissional em que o farmacêutico após 

avaliação da medicação e tento em conta as particularidade de cada utente cede 

medicamentos prescritos pelo médico, por indicação farmacêutica ou em situação de 

automedicação. Deve promover-se o uso racional do medicamento e garantir que está a 

ser cedido o medicamento certo, para o doente certo no período certo. A 

confidencialidade e sigilo devem ser garantidos no momento da dispensa que é sempre 

acompanhada por toda a informação relativa ao correto uso das substâncias em questão, 

para o doente poder alcançar o maior benefício da instauração da terapêutica 7, 10.  

Em situações sujeitas a receita médica é necessário efetuar a sua validação, ou 

seja, verificar a existência de elementos necessários à sua aceitação como, por exemplo, 

a validade ou a assinatura do prescritor. Para além destas especificações o farmacêutico 

é responsável por executar a validação farmacoterapêutica da prescrição e resolver 

eventuais problemas relacionados com os medicamentos prescritos. Esta validação 

farmacoterapêutica é efetuada com todos os medicamentos dispensados na farmácia 

(incluindo indicação/automedicação) com vista à redução de resultados negativos 

associados ao uso de medicação. É necessário avaliar a necessidade do medicamento, 

se o medicamento e a posologia são adequados e ainda as condições do doente e do 

sistema como, por exemplo, se o doente possui autonomia para administrar o 

medicamento corretamente. Assim, o farmacêutico encontra-se numa posição 

privilegiada para identificar indicadores de uma eventual utilização incorreta dos 

medicamentos.  

Caso seja a opção do doente as farmácias devem dispensar o medicamento 

associado a um menor custo. Desde modo o farmacêutico tem de dispensar o que detêm 

o preço mais barato e, caso não existam medicamentos genéricos, deve indicar qual o 

medicamente comercializado mais barato, similar ao prescrito 14.  

O SI é fundamental na dispensa de medicamentos permitindo realizar vários tipos 

de venda e aplicar os respetivos regimes de comparticipação, ou desconto, bem como 

efetuando o cálculo automático do valor final a pagar e permitindo a emissão da fatura. 

Para além de um sistema útil na gestão da venda providencia informações científicas 

relativas aos medicamentos, como, por exemplo, contraindicações e interações 

medicamentosas, que podem ser úteis aquando da dispensa. 
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4.3 ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO 

Provavelmente esta foi uma das competências que tive mais oportunidade de 

desenvolver durante o estágio. É importante o farmacêutico ter um papel ativo no 

aconselhamento farmacêutico porque muitas vezes é o último contacto que o utente têm 

antes da instauração da terapêutica. Toda a informação necessária à correta utilização 

dos medicamentos deve ser fornecida de forma inequívoca e perceptível. 

Com a nova era de evidência e disponibilização de conhecimento as terapêuticas 

são tendencialmente mais individualizadas o que acarreta a adoção de cuidados cada 

vez mais centrados no doente. É essencial aproveitar a cedência de medicamentos neste 

sentido e prestar cuidados farmacêuticos com seguimento farmacoterapêutico, promover 

a adesão à terapêutica, garantir que o doente detém informação relativa à posologia e 

modo de administração, bem como efeitos secundários, interações, contraindicações e 

conservação domiciliária de medicamentos, e desenvolver ações de farmacovigilância.  

É fundamental considerar os aspetos terapêuticos mas também sociais e 

económicos do utente. Assim, procurei sempre adaptar-me ao utente que tive 

oportunidade de aconselhar utilizando uma linguagem adequada e transmitindo a 

informação oralmente ou por escrito, caso necessário.  

4.4 MEDICAMENTOS GENÉRICOS E PRESCRIÇÃO POR DCI  

De acordo com a legislação em vigor: “A utilização de medicamentos genéricos é 

uma realidade consolidada internacionalmente, com inquestionável segurança, qualidade 

e eficácia, podendo desempenhar um papel estruturante na promoção da racionalidade e 

sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, bem como gerar importantes poupanças 

para os cidadãos”. Todos os medicamentos genéricos apresentam na embalagem 

exterior a sigla de MG 15.  

A prescrição por DCI permitiu a dissociação das marcas de medicamentos e a 

preferência pela evidência farmacológica como determinante da opção clínica e, deste 

modo, promovendo a competitividade adequada entre os produtores de MG. Deste modo 

o utente tem um papel mais ativo na maximização do uso racional e poupança em 

medicamentos. A principal vantagem dos MG para o utente prende-se efetivamente com 

o preço, uma vez que estes são 20 a 35% mais baratos do que o medicamento de 

referência, com a mesma forma farmacêutica e igual dosagem, no caso de não existir 

grupo homogéneo ou, caso este exista o PVP é igual ou inferior ao preço de referência 15. 

O sistema de preços de referência é o preço utilizado pelo Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) no cálculo da comparticipação ao Estado, existente apenas nos 

medicamentos para os quais já existe MG igual comercializado. Atualmente o preço de 
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referência dos medicamentos que integram o grupo homogéneo corresponde à média 

dos 5 preços mais baixos (preços descontados). 

4.5 COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

A atual legislação prevê a possibilidade de comparticipação dos medicamentos 

pelo Estado permitindo o acesso ao medicamento, em particular às pessoas com menos 

recursos económicos. A comparticipação é regulada face à demonstração técnico-

científica da sua equivalência ou valor terapêutico acrescentado e ainda vantagem 

económica.   

Distingue-se o regime geral e o regime especial de comparticipação de 

medicamentos. No primeiro caso o Estado paga uma percentagem do PVP de acordo 

com os seguintes escalões consoante a classificação farmacoterapêutica: 

 Escalão A – 90% do PVP dos medicamentos 

 Escalão B – 69% do PVP dos medicamentos 

 Escalão C – 37% do PVP dos medicamentos 

 Escalão D – 15% do PVP dos medicamentos 

Os grupos e subgrupos farmacoterapêuticos estão organizados de modo a que 

medicamentos destinados a patologias mais incapacitantes ou crónicas sejam abrangidos 

por comparticipações mais elevadas.  

Relativamente ao regime especial de comparticipação, esta é efetuada em função 

dos beneficiários ou de patologias ou grupos especiais de utentes. No primeiro caso a 

comparticipação do Escalão A é acrescida em 5% e de 15% nos restantes escalões para 

pensionistas do regime especial. A comparticipação do Estado para o conjunto dos 

escalões é de 95%, quando o PVP é igual ou inferior ao 5º preço mais baixo do grupo 

homogéneo. Neste caso, a receita apresenta-se identificada com a letra “R”. No segundo 

caso, relativamente a patologias ou grupos especiais de utentes, a comparticipação é 

definida por despacho próprio em função das entidades que prescrevem ou dispensam e 

pode ser restringida a determinadas indicações terapêuticas. Nesse caso, o despacho 

vem mencionado na receita junto do medicamento sujeito a comparticipação especial. 

Em determinadas situações os despachos apenas são considerados válidos quando 

prescritos por médicos de especialidades específicas. A letra “O” aplica-se aos utentes 

abrangidos por outro regime especial de comparticipação. Os utentes do SNS apenas 

beneficiam de comparticipação para medicamentos prescritos em receita médica 14, 16.  

Em relação aos descontos efetuados pela farmácia nos medicamentos 

comparticipados pelo Estado este incide na fração não comparticipada 8. 

No entanto, existem várias entidades e subsistemas de saúde que permitem a 

comparticipação de uma fração do preço do medicamento como, por exemplo, a 
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comparticipação da Caixa Geral de Depósitos ou dos Serviços de Assistência Médico-

Social. Neste caso é possível beneficiar da comparticipação de apenas uma das 

entidades ou, quando associado ao SNS, em regime de complementaridade.  

4.6 CONFERÊNCIA DE RECEITUÁRIO  

Aquando da dispensa de um MSRM na farmácia esta recebe apenas o valor pago 

pelo utente, que corresponde à dedução da comparticipação aplicada. Assim, existe uma 

série de procedimentos posteriores para que o valor da comparticipação seja 

reembolsado. Caso exista alguma irregularidade na dispensa dos medicamentos o valor 

comparticipado não é devolvido à farmácia, evidenciando-se assim a importância da 

conferência de receituário.  

Na FA as receitas são verificadas duplamente por dois profissionais distintos e 

incluem conferência dos seguintes dados, na frente e no verso da receita (Anexo VI): se 

os medicamentos dispensados vão de encontro aos prescritos, se a comparticipação 

aplicada é a correta, se a receita possui carimbo da farmácia, está assinada e 

corretamente datada. A nova receita eletrónica permitiu agilizar a correção do primeiro e 

segundo dado.   

No final de cada mês as receitas são organizadas por lotes e, através do SI, são 

impressos três documentos: o verbete de identificação do lote, que inclui dados da 

farmácia, quantidade de receitas e medicamentos e valores associados às 

comparticipações; relação resumo dos lotes, no qual figuram dados relativos a cada lote 

e somatório total da comparticipação em todos os lotes; e a faturação mensal dos 

medicamentos dispensados. Durante o estágio tive oportunidade de acompanhar este 

processo e até de participar na conferência de receituário. 

O receituário destinado ao SNS é enviado para o Centro de Conferência de 

Faturas e o restante receituário é enviado para a Associação Nacional de Farmácias 

sendo a conferência, nesse caso, efetuada pelas respetivas entidades comparticipadoras.  

4.7 MEDICAMENTOS SUJEITOS A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

4.7.1  MEDICAMENTOS PSICOTRÓ PICOS E ESTUPEFACIEN TES  

Para evitar a sua comercialização abusiva, uma vez que atuam diretamente no 

sistema nervoso central e estão associados a tolerância e dependência, é fundamental 

garantir que os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes sejam utilizados no âmbito 

clinico e de acordo com indicações médicas. Assim, têm de ser obrigatoriamente 

prescritos isoladamente na receita médica e, como referido anteriormente, por ser 

necessária receita especial vêm identificados na receita eletrónica com a sigla RE 14.  
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 Para um maior controlo, as receitas são constituídas por original e dois 

duplicados, um deles enviado ao INFARMED e, no ato da dispensa obrigam à 

identificação do adquirente. Para além disso é necessário fornecer informações ao SI 

relativas ao médico prescritor e ao utente beneficiador do tratamento.     

Relativamente ao controlo de receituário obrigam a que a farmácia envie ao 

INFARMED o registo de todas as receitas aviadas, até ao dia 8 do segundo mês a seguir 

à dispensa, e cópia das receitas manuais, até ao dia 8 do mês a seguir à dispensa. Para 

além disso tem de ser mantida uma cópia das receitas na farmácia até três anos 14. 
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5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO 

SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 
 

Qualquer medicamento que não preencha as condições referidas para os MSRM 

pode ser classificado como MNSRM. Contudo têm de conter indicações terapêuticas que 

sejam passíveis de automedicação ou indicação farmacêutica. As principais alterações à 

legislação relativas aos MNSRM baseiam-se na autorização da venda fora das farmácias 

e ainda o estabelecimento de um regime de preços livre. 

A automedicação caracteriza-se pelo uso de MNSRM no alívio e tratamento de 

queixas de saúde passageiras e sem gravidade por iniciativa própria do doente. Tem-se 

verificado um aumento do recurso à automedicação por parte dos utentes devido, 

primariamente, à facilidade de obtenção de informação relativa aos medicamentos. A 

automedicação deve estar limitada a situações clinicas bem definidas e de acordo com as 

respetivas especificações dos medicamentos. Esta prática pode, todavia, acarretar 

graves problemas de saúde pública quando associada ao uso irracional do medicamento 

maioritariamente devido a informação insuficiente e inadequada. Na cedência de 

medicamentos em indicação terapêutica o farmacêutico responsabiliza-se pela escolha 

de um MNSRM, podendo ser complementado com eventuais medidas não 

farmacológicas, no alivio ou tratamento de um problema de saúde não grave e 

autolimitado 17, 18.  

O ideal seria que todos os utentes pedissem indicação farmacêutica no tratamento 

dos seus transtornos menores. Deste modo o farmacêutico seria solicitado a intervir 

ativamente na transmissão de informação sobre saúde acompanhando a eventual 

evolução e colaborando na redução do uso de MNSRM inadequadamente.  

5.1 MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Os medicamentos manipulados destinam-se, maioritariamente, a preencher 

lacunas no mercado permitindo adaptar a formulação de determinado medicamento às 

necessidades particulares de um utente.  

Durante o estágio tive a oportunidade de preparar alguns medicamentos 

manipulados e preencher todos os documentos relacionados com a manipulação entre 

eles a ficha de preparação, ficha de registo de prazos de validade e movimento de 

matérias-primas bem como tive a oportunidade de efetuar o cálculo do PVP e criar 

rótulos. 
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A rotulagem deve incluir informação relativa à farmácia e respetiva direção 

técnica, nome do manipulado, composição, quantidade produzida, via de administração, 

lote, prazo de validade, características de conservação e modo de utilização. 

De acordo com a legislação em vigor, o preço dos medicamentos manipulados 

baseia-se no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e dos 

materiais de embalagem 19. Os medicamentos manipulados são passíveis de 

comparticipação desde que cumpram as condições descritas no despacho n.º 

18694/2010 de 18 de Novembro estando sujeitos, nesse caso, a uma comparticipação de 

30% do respetivo preço 20. 

O farmacêutico é responsável por garantir a qualidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos manipulados preparados. Assim, deve interpretar a prescrição e assegurar 

a inexistência de incompatibilidades, ou interações, que limitem a ação do medicamento 

ou prejudiquem a segurança e o bem-estar do utente, dando especial importância à 

forma farmacêutica e componentes não tolerados.  

 

 

Nota: Existem diversas apostas da FA na comercialização de medicamentos e produtos 

de saúde referidos no anexo VII.  
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6. SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE 

PRESTADOS 
Desde cedo me apercebi da importância dada pela FA aos serviços de qualidade 

prestados afastando a visão da farmácia como um estabelecimento unicamente 

destinado à dispensa de medicamentos. O desenvolvimento destes serviços é 

fundamental para o papel do farmacêutico comunitário no futuro. 

6.1 FARMÁCIA CLÍNICA 

É um dos serviços mais predominantes da FA e graças a isso permite a 

monitorização de parâmetros de saúde de doentes específicos de forma contínua. Desde 

o início do estágio participei nesta atividade e revi os parâmetros de referência relativos a 

um individuo saudável ou em situações patológicas.  

A monitorização de parâmetros fisiológicos e bioquímicos mais solicitada inclui a 

medição da tensão arterial, determinação do peso e índice de massa corporal, 

determinação do índice glicémico, dos valores de colesterol, triglicerídeos, ácido úrico e 

do antigénio específico da próstata. Os testes rápidos são fundamentais na monitorização 

de diversas patologias já identificadas como, por exemplo, a diabetes ou a hipertensão, 

mas também na detecção precoce de algum desvio aos valores de referência e, quando 

justificado, direcionam o utente a uma consulta médica em tempo útil. 

Os doentes levam sempre um registo escrito dos seus parâmetros e tive a 

oportunidade de perceber que durante esta avaliação os utentes se demonstram mais 

receptivos ao aconselhamento e se sentem mais à vontade para expor as suas dúvidas. 

Portanto, é um momento chave para alterar algum comportamento incorreto ou incutir 

hábitos de vida saudável.  

6.2 CONSULTAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADAS  

A FA é um exemplo na variedade de consultas e serviços especializados que 

coloca à disposição dos seus utentes. Dispõe de enfermeiros na sua equipa responsáveis 

pela administração de medicamentos injetáveis, primeiros socorros e outros serviços de 

enfermagem. Para além disso possui gabinete de estética onde se prestam serviços 

nessa área, consultas de saúde capilar (tricologia), consultas de nutrição, consultas de 

podologia, consultas de homeopatia e naturopatia, entre outros. Estes serviços contam 

com profissionais de saúde especializados nas várias áreas incluindo farmacêuticos.     

No contexto atual de crise surge a necessidade de adotar novas e diferentes 

estratégias para enfrentar o mercado e suas adversidades. Os utentes são fundamentais 
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para a evolução neste sentido uma vez que são as suas necessidades e entendimentos 

que influenciam a procura destes serviços. O farmacêutico desempenha deste modo um 

papel ativo na transformação de um espaço com a única função de dispensa de 

medicamentos para um espaço de promoção de saúde pública.     

No âmbito da divulgação do novo laboratório de homeopatia da FA e com o 

objetivo de dar a conhecer à população esta forma de terapia complementar desenvolvi 

um folheto informativo sobre os princípios fundamentais, recomendações de uso bem 

como exemplos de substâncias utilizadas em homeopatia e algumas das suas indicações 

(anexo VIII). 

6.3 AÇÕES DO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA 

VALORMED ®: 

Os medicamentos estão associados a um elevado impacto ambiental pelo que 

não devem ser rejeitados no lixo comum. Neste sentido, a VALORMED ® responsabiliza-

se pela gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Os 

resíduos são então recolhidos nas farmácias através de contentores disponíveis para o 

efeito e entregues aos distribuidores de medicamentos. Seguidamente são 

reencaminhados para um centro de triagem onde são tratados de acordo com as suas 

características.  

Rastreios de saúde: 

A FA disponibiliza diversos rastreios durante o ano com o objetivo da detecção 

precoce de determinadas doenças ou alterações fisiológicas em diversas áreas de saúde. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar em inúmeros rastreios de saúde 

incluindo rastreios cardiovasculares, rastreios à tiroide e avaliação da composição 

corporal, onde participei ativamente no aconselhamento e reuni valores de referência 

úteis ao mesmo (Anexo IX). Estas oportunidades durante o estágio foram bastante úteis 

no desenvolvimento da minha autonomia relativamente ao aconselhamento farmacêutico.   

Programa de troca de seringas: 

Durante o meu período de estágio observou-se novamente a implementação do 

programa de troca de seringas nas farmácias cujo objetivo passa pela diminuição da 

transmissão de doenças infecciosas entre os consumidores de drogas injetáveis. Deste 

modo a farmácia participam ativamente nesta questão de saúde pública e os 

farmacêuticos, como agente fundamental na prevenção primária, contribuem para a 

promoção da saúde e prevenção de comportamentos de risco. O funcionamento desde 

programa baseia-se na troca, ou seja, mediante a entrega de duas seringas utilizadas é 

entregue um kit gratuito cujo conteúdo vem sendo atualizado ao longo do tempo visando 

dar resposta a diferentes necessidades na prevenção do risco.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O papel do farmacêutico deve então ser visto no contexto de otimização da 

terapêutica, com vista à melhoria da qualidade de vida do utente e já é aceite que existe 

a necessidade de mudar o foco do produto para os serviços, espera-se assim obter 

ganhos em saúde pelo potencial que apresentam. Para além de proporcionar serviços 

que melhoram o estado de saúde há a possibilidade de capacitar as pessoas para um 

maior controlo de melhorar a saúde. 

Este estágio foi uma oportunidade única de contactar com profissionais 

experientes nas mais diversas áreas. Aprendi que deve ser dominada a informação 

técnico-científica, que os farmacêuticos devem ser agradáveis e respeitosos no contacto 

com o utente, têm capacidade de resposta e estão atualizados sobre as tendências do 

sector bem como respondem às exigências e superam as expectativas do utente.    

As principais dificuldades sentidas relacionaram-se com alguns aspetos que não 

tive oportunidade de desenvolver durante o curso como a dispensa de medicamentos 

veterinários ou a conferência de receituário. Para além disso, os desafios eram diários 

com novas experiências o que me permitiu adquirir experiência. 
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PARTE II – APRESENTAÇÃO DOS TEMAS 
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TEMA 1 – FARMACOTERAPIA NOS IDOSOS 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO: 

As tendências demográficas atuais caracterizam-se pela redução da população 

jovem (população com menos de 15 anos) e aumento da população idosa (população 

com 65 ou mais anos) levando à predominância do envelhecimento populacional. 

Segundo dados do Censos 2011, realizado em Portugal, a população idosa representa 

19% da população total traduzindo-se em todo o território de forma generalizada 21.  

Surge assim a preocupação de adaptar a terapêutica às necessidades da 

população idosa, objetivo que é bastante exigente face à complexidade da 

farmacocinética e farmacodinâmica na idade avançada, presença de comorbilidades, 

com elevada prevalência das doenças crónicas, e consequentemente polimedicação.  

Com esta situação presente, e graças à oportunidade de participar no projeto 

Carlton Life Boavista e contactar com a população idosa, surgiu o interesse em analisar a 

terapêutica instaurada num dos utentes.  

2. OBJETIVOS: 

O objetivo deste estudo foi analisar as principais alterações fisiológicas 

relacionadas com a idade e quais as suas implicações na adaptação da terapêutica.  

Para além disso, através da análise da medicação de um utente, pretendeu-se 

verificar se o perfil de tratamento seria o mais adequado a nível de dosagens, interações, 

contraindicações ou outros fatores relevantes.  

3. PROJETO CARLTON LIFE BOAVISTA 

A Carlton Life identifica-se como uma unidade de saúde em ambiente hoteleiro 

disponibilizando cuidados de longo prazo e alojamento a pessoas idosas. Neste sentido, 

o papel da Farmácia Aliança é a manutenção do Serviço Farmacêutico através da revisão 

do perfil terapêutico elaborado pelo corpo clínico da instituição, preparação da medicação 

em unidose, gestão de stock da medicação e seguimento farmacoterapêutico.  

Durante o estágio tive oportunidade de me envolver neste projeto e optei por 

analisar o perfil farmacoterapêutico de uma utente recém-chegada à Unidade cuja 

terapêutica tinha sido instaurada pelo seu médico e que foi aceite pelo corpo clínico da 

Carlton Life. 

4. ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS RELACIONADAS COM A IDADE 

O envelhecimento traduz-se por uma acumulação de alterações ao nível 

molecular, celular e tecidular. Há uma perturbação dos processos regulatórios que 
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permitem a integração funcional entre células e órgãos e, deste modo, dificuldade na 

manutenção da homeostasia, resultando numa menor adaptação ao ambiente 22, 23.  

A nível celular há vários mecanismos envolvidos no envelhecimento, entre os 

quais destacam-se o stress oxidativo, a disfunção mitocondrial, o encurtamento dos 

telómeros e ainda vários mecanismos genéticos. O envelhecimento humano é 

extremamente heterogéneo, o que dificulta a adequação da terapêutica, mas podem 

distinguir-se vários processos característicos 23.   

4.1  SISTEMA CARDIOVASCULAR  

A incidência e a prevalência de doenças cardiovasculares está intimamente 

relacionada com o avançar da idade sendo este um fator de risco inequívoco. As 

alterações estruturais encontradas a nível vascular resultantes do processo degenerativo 

incluem: aumento do colagénio e redução da quantidade de elastina, espessamento da 

túnica íntima e túnica média da parede arterial acompanhado de dilatação do lúmen e 

perda da distensibilidade levando a arteriosclerose, como se pode ver na figura 1 24.  

Todas estas alterações, encontradas na aorta e outras artérias principais, 

associadas a disfunção endotelial, 

explicam o aumento da pressão 

sistólica e a carga de trabalho do 

ventrículo esquerdo. Para além 

disso as alterações estruturais e 

funcionais elevam o risco de 

aterosclerose e, simultaneamente 

verifica-se uma diminuição na 

resposta da frequência cardíaca, 

mediada pelo reflexo barocetor, 

aos estímulos hipotensores. Assim, 

a população geriátrica revela uma 

maior sensibilidade aos medicamentos usados no sistema cardiovascular, em particular 

um efeito adverso característico encontrado é a hipotensão ortostática 22, 25, 26. 

4.2  SISTEMA RESPIRATÓRIO  

O sistema respiratório também é alvo de inúmeras alterações anatómicas e 

fisiológicas que modificam as suas propriedades mecânicas. Essas mesmas alterações 

ocorrem tanto nos pulmões, como na parede torácica, e prejudicam a complacência do 

sistema respiratório. O espaço morto alveolar aumenta com o avançar da idade afetando 

 Figura 1 - Alterações arteriais estruturais. Adaptado de:  

https://www.healthplexus.net/article/normal-aging-part-1-

cardiovascular-respiratory-gastrointestinal. Acedido a 05/08/15. 
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a difusão pulmonar e, consequente, verifica-se um declínio da pressão parcial de 

oxigénio arterial 25, 27, 28.  

Há uma diminuição da força dos músculos respiratórios reduzindo a capacidade 

de ventilação e comprometendo a capacidade de resposta em situações de hipoxia. Para 

além disso, esta população experiencia uma dificuldade na capacidade de tossir o que 

contribuir para a exacerbação das infeções respiratórias. É importante perceber quais os 

efeitos do envelhecimento no sistema respiratório para antecipar potenciais resultados de 

uma capacidade respiratória reduzida 27-29. 

4.3  SISTEMA NERVOSO CENTRAL  

Há um aumento notório na probabilidade de desenvolver uma doença 

neurodegenerativa durante os 60 e os 80 anos. Todavia, a distinção entre o 

envelhecimento dito normal versus a presença de doença suscita dificuldades em 

compreender o processo de envelhecimento humano. Pensa-se que a presença de 

doença ocorre quando as células não conseguem adaptar-se ao aumento do stress 

oxidativo, metabólico e iónico, relacionado com a idade, resultando numa acumulação de 

danos no ácido desoxirribonucleico (ADN), proteínas e membranas 30.    

Há perda de neurónios em várias regiões do cérebro, como no córtex e 

hipocampo, o que aumenta a sedação e efeitos psicoativos dos fármacos psicotrópicos. 

O declínio dos neurónios dopaminérgicos aumenta a sensibilidade aos efeitos 

extrapiramidais dos inibidores seletivos da receptação de serotonina (ISRS) e a perda 

progressiva de neurónios colinérgicos aumenta a sensibilidade aos efeitos 

anticolinérgicos, tais como confusão e deterioração cognitiva 25, 31.  

As funções cognitivas básicas mais afetadas incluem a atenção e a memória. No 

entanto, as alterações verificadas não podem ser atribuídas unicamente a perda 

neuronal. Com maior importância, a deterioração induz a redução do número de sinapses 

e causa modificações funcionais, uma das possíveis causas inclui alterações na 

homeostasia do cálcio 25, 31. 

4.4  SISTEMA DIGESTIVO  

Os indivíduos idosos apresentam frequentemente alterações dos músculos 

orofaríngeos e dificuldade na deglutição dos alimentos. A nível do estômago verifica-se 

uma diminuição das secreções gástricas, tanto de ácido clorídrico como pepsina, que 

podem ser explicadas por alterações nas células secretoras, alterações hormonais ou na 

regulação nervosa. Por sua vez, a motilidade e o esvaziamento gástrico, bem como a 

motilidade do intestino delgado, encontram-se relativamente inalteradas. Com o avançar 

da idade verifica-se uma diminuição na absorção de diversas substâncias a nível do 
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intestino delgado, particularmente quando esta é mediada por transportadores, como é o 

caso, por exemplo, do cálcio e do ferro 22, 25, 32. 

Há uma diminuição progressiva do volume do fígado e do respetivo fluxo 

sanguíneo e o fluxo de bílis bem como a síntese de proteínas, lípidos e glucose encontra-

se diminuída 22, 25.  

4.5  SISTEMA RENAL  

A nível do sistema renal verifica-se uma progressiva diminuição da taxa de 

filtração glomerular (TFG). Esta é causada, simultaneamente, por alterações 

hemodinâmicas e estruturais, como a perda de massa renal e glomérulos funcionais, 

atrofia tubular, hialinose das arteríolas aferentes glomerulares e fibrose intersticial. A 

diminuição da TFG não se reflete no aumento da creatinina sérica em virtude da redução 

da massa muscular que ocorre nos idosos. O fluxo sanguíneo renal também é afetado 

encontrando-se diminuído, particularmente a nível do córtex renal 22, 33-35. 

4.6  ALTERAÇÕES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS E OUTRAS  

A queda inicial na densidade mineral óssea é devida ao aumento marcado da 

reabsorção óssea. Com o avançar da idade também se assiste a uma redução 

significativa no processo de formação do osso. Isto é devido a um aumento da 

quantidade de adipócitos na medula óssea e consequente diminuição da diferenciação 

das células estaminais em osteoblastos, que afeta a formação da matriz. O osso torna-se 

mais frágil e menos capaz de desempenhar as suas funções mecânicas predispondo 

para a ocorrência de fraturas 36-38.   

Destaca-se um dos principais problemas dos idosos, a sarcopenia, definida como 

a perda de função e massa dos músculos esqueléticos. Está frequentemente associada a 

baixa resistência e inatividade física, marcha lenta e diminuição da mobilidade. É muito 

comum nesta população e representa um risco aumentado de mortalidade. Os músculos 

esqueléticos são constituídos maioritariamente por dois tipos de fibras musculares: fibras 

musculares de tipo 1, as quais possuem um tempo de contração lento, utilizam vias 

oxidativas e resistem à fadiga, e fibras musculares tipo 2, de contração rápida, dependem 

de vias glicolíticas e são mais suscetíveis à fadiga. À medida que a idade avança há 

perda inicial das segundas e, seguidamente, à perda simultânea de ambas as fibras 

musculares, em tamanho e número 39, 40.  

Para além disso, os idosos encontram-se mais suscetíveis a infeções e 

aparecimento de tumores possivelmente devido ao declínio do sistema imunitário 25.  
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5. INFLUÊNCIA DO ENVELHECIMENTO NA FARMACOCINÉTICA 

Todas as fases do trajeto de um fármaco através do organismo podem ser 

afetadas pelo envelhecimento mas a alteração farmacocinética mais importante 

relaciona-se com a redução da eliminação renal dos fármacos 25.  

Contrariamente à farmacodinâmica, as alterações a nível da farmacocinética são 

mais fáceis de avaliar uma vez que afetam a concentração do fármaco no sangue. Esta 

depende de vários fatores que incluem a absorção, distribuição, metabolismo e 

eliminação (ADME) 26, 31. 

5.1  ABSORÇÃO  

Apesar das alterações relatadas no sistema gastrointestinal, a absorção da 

maioria dos fármacos que permeia o epitélio gastrointestinal por difusão não diminui na 

população geriátrica. Apenas foi relatada diminuição de absorção para alguns fármacos 

sendo que fármacos capazes de diminuir a mobilidade propulsiva do intestino retardam a 

absorção intestinal mais extensivamente que as alterações próprias do envelhecimento 

25.  

5.2  DISTRIBUIÇÃO  

A composição corporal altera-se verificando-se uma diminuição do conteúdo de 

água e aumento da matéria gorda. Assim, o volume de distribuição (VD) de fármacos 

hidrofílicos reduz, inversamente ao dos fármacos lipofílicos. Uma vez que a concentração 

plasmática de um fármaco está inversamente relacionada com o seu VD, e que o tempo 

de semivida se altera diretamente com o VD, é necessário corrigir as doses para as 

adaptar a estas características 25, 41.  

Os fármacos podem ligar-se a proteínas plasmáticas sendo a fração não ligada, 

farmacologicamente ativa. Apesar de se verificarem alterações nas proteínas plasmáticas 

relacionadas com a idade, podendo contribuir para interações farmacológicas ou efeitos 

fisiológicos, a relevância clinica é limitada 23, 25. 

5.3  METABOLISMO  

O fígado é o órgão mais importante do metabolismo para a maioria dos fármacos. 

No entanto, as alterações relatadas, que incluem uma diminuição de tamanho que ronda 

os 20-30% e uma diminuição do fluxo sanguíneo em cerca de 40%, interferem com o 

metabolismo hepático. O estado nutricional tem um efeito marcado na taxa de 

metabolização e os idosos mais frágeis vêm o seu metabolismo diminuído 25, 42. 
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O aumento da variabilidade individual supera o comprometimento das reações 

metabólicas de fase I, que ocorre nesta população. As reações de fase II usualmente 

mantêm-se inalteradas 25, 40, 42. 

Para além disso, as alterações do metabolismo hepático traduzem-se numa 

redução no efeito de primeira passagem e assim, fármacos extensivamente 

metabolizados podem ver a sua biodisponibilidade aumentada. Ademais a bioativação de 

fármacos pode estar comprometida 22, 42.  

5.4  EXCREÇÃO  

Como já foi referido, graças à redução progressiva do número de glomérulos 

funcionais e do fluxo sanguíneo renal a TFG diminui cerca de 20-30% entre os 30 e os 80 

anos de idade. A alteração clínica mais significativa nos parâmetros farmacocinéticos é o 

declínio da clearance, para fármacos eliminados predominantemente por via renal, o que 

pode requerer correção da dosagem por forma a evitar efeitos tóxicos 25, 34.  

6. IMPLICAÇÕES DO ENVELHECIMENTO NA FARMACODINÂMICA 

A maioria dos estudos não é realizada na população geriátrica ou em pacientes 

polimedicados, no entanto, são os idosos que, na maioria das vezes, têm maior 

necessidade de recorrer a fármacos.  

Para além da concentração do fármaco no local de ação, a farmacodinâmica 

depende da interação com o recetor, dos eventos pós-recetor e dos processos 

contrarregulatórios que tendem a preservar o equilíbrio funcional original. Assim, o 

envelhecimento pode levar a alterações na densidade ou afinidade dos receptores, 

mecanismos de transdução de sinal ou mecanismos de homeostasia. Estas modificações 

são responsáveis por uma sensibilidade ao fármacos alterada 25, 35, 43. 

7. INTERAÇÕES FARMACOLÓGICAS 

Como referido, o envelhecimento tem influência na farmacocinética e podem 

surgir alterações na concentração sérica dos fármacos que alteram a resposta clínica. 

Quando a farmacodinâmica é afetada pode ter como resultado a amplificação ou redução 

dos efeitos terapêuticos, ou dos efeitos adversos, de um medicamento específico 44.  

Para além disso, é necessário ter em atenção as interações entre fármacos bem 

como a história clínica completa, uma vez que pode existir a possibilidade de 

exacerbação de uma doença subjacente. O aumento do risco de interações adversas 

também está relacionado com a facilidade de acesso a unidades de saúde, bem como à 

falta de comunicação do sistema de saúde, que possibilitam ao paciente recorrer a 

diferentes médicos simultaneamente 44.   
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8. CASO DE ESTUDO – PACIENTE LD 

8.1  HISTÓRIA CLÍNICA E  PERFIL FARMACOTERAPÊUTICO  

A utente LD é do sexo feminino, tem 93 anos de idade e chegou à unidade com a 

medicação habitual e um relatório médico que incluía antecedentes de: hipertensão 

arterial, síndrome vertiginoso, incontinência urinária, osteoporose da coluna lombar e 

espondilodiscartrose lombar difusa, bloqueio completo de ramo direito do feixe de His, 

gastrite crónica e demência moderada. O perfil farmacoterapêutico da utente está 

descrito na tabela 1. 
 

Tabela 1 - Perfil farmacoterapêutico da cliente LD. Legenda: DCI – Denominação comum internacional; PA – 

pequeno-almoço; A – almoço; L – lanche; J – jantar; C - ceia; 
 

Medicamento por DCI e 

respetiva dosagem 
Grupo ou indicação terapêutica 

Posologia 

PA A L J C 

Furosemida 40mg Diurético da ansa 1  1   

Memantina 20 mg 
Tratamento sintomático da demência de 

Alzheimer 
1     

Sulfato ferroso 329,7mg Antianémico 1     

Risperidona 0,5 mg Antipsicótico 1   1  

Extrato de sene 20mg Laxante de contacto    1  

Ranitidina 150 mg 
Modificador da secreção gástrica - 

Antagonista dos receptores H2 
   1  

Clopidogrel 75 mg Antiagregante plaquetário    1  

Lorazepam 2,5mg Ansiolítico - Benzodiazepina     1 

Ciclopirox 80mg/g Antifúngico 2x por semana 

 

8.2  ANÁLISE DO PERFIL FARMACOTERAPÊUTICO  

Numa primeira análise é possível observar que a doente é polimedicada e, há 

falta de definição consensual, polimedicação é considerada a toma simultânea de mais 

do que cinco medicamentos diferentes. O recurso à polimedicação é reconhecido como 

um problema sério no sistema de saúde que, para além de acarretar elevados custos, 

quando empregue inapropriadamente associa-o a elevada morbilidade e mortalidade. A 

incidência de reações adversas e interações farmacêuticas aumenta com a 

polimedicação mas os seus benefícios também são evidentes, quando combinada 

racionalmente 45-47.  

1 
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Relativamente à terapia diurética com furosemida deve ser utilizada com 

precaução em doentes idosos uma vez que a função renal se encontra diminuída e há 

maior risco de desidratação. Combinada com a diminuição do volume de água corporal 

referida para a idade e diminuição da sede, a hipovolemia pode contribuir para um défice 

na perfusão de órgãos vitais. Para além disso, o uso concomitante com extrato de sene 

potencia o efeito de hipocaliemia pelo que deve ser uma interação a ter conta 25.  

Os laxantes representam uma fatia importante dos medicamentos prescritos na 

unidade sendo a obstipação uma das queixas mais frequentes. Esta pode resultar de 

uma função intestinal reduzida devido a elevados períodos de imobilização e ainda baixa 

ingestão de água e fibra. Assim seria benéfico nesta utente aumentar a ingestão de água 

e fibra para promover a função intestinal e diminuir a necessidade de recorrer a laxantes. 

A prática de exercício também é recomendada como medida não farmacológica no 

entanto a adesão a esta medida é limitada pela idade e condição clínica da utente 48.  

Uma vez que a utente sofre de hipertensão, a memantina deve ser administrada 

com precaução por poder agravar a patologia, sendo os dados de segurança limitados. 

Para além disso, tanto a memantina como a ranitidina, antagonista dos receptores H2, 

são eliminadas, em parte, por secreção tubular renal. A administração conjunta pode 

resultar numa interação farmacocinética com aumento dos níveis séricos de ambos os 

fármacos. Assim, nestas condições, a utente deve ser supervisionada cuidadosamente 49. 

Em relação ao clopidogrel este atua prevenindo a agregação plaquetária por 

inibição irreversível da ligação da adenosina difosfato ao recetor na superfície das 

plaquetas. Em pacientes com complicações gastrointestinais, como é o caso, uma vez 

que a utente sofre de gastrite crónica, pode ser preferido o clopidogrel relativamente à 

aspirina visto estar associado a menores complicações hemorrágicas. Ainda assim, o uso 

de clopidogrel está contraindicado em caso de hemorragia ativa devido ao seu efeito 

antiagregante e, assim, admitindo a necessidade da terapia de antiagregação 

plaquetária, recomenda-se a vigilância da situação clínica considerando a realização de 

hemograma ou outros exames, sempre que surjam sintomas sugestivos de hemorragia 50-

52. 

A risperidona tem indicação de uso com precaução em doentes com demência. 

De facto, a sua utilização nestes doentes foi associada a um aumento do risco de 

mortalidade e este risco é potencializado pela utilização concomitante com furosemida. 

Não foi identificado nenhum mecanismo fisiopatológico que explique estes 

acontecimentos. Assim, devem ser tomadas as precauções especiais e avaliar o 

risco/benefício desta combinação 53, 54.  

Os idosos apresentam elevada sensibilidade às benzodiazepinas verificando-se 

acentuação do efeito sedativo, confusão e aumento do risco de quedas. O lorazepam 
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associado à risperidona pode ter efeito sinérgico com potenciação do efeito depressor do 

SNC como sedação e desequilíbrio psicomotor. Deste modo, deve avaliar-se a 

pertinência da terapêutica ansiolítica prolongada e considerar a redução gradual da dose 

25, 54, 55. 

É crucial avaliar o estado clínico da paciente, nomeadamente nas situações para 

as quais ainda não foi implementada qualquer terapia, provavelmente devido a alguma 

alteração clínica que tenha ocorrido. Particularmente, a falta de terapia para a 

osteoporose, caracterizada por uma diminuição da densidade mineral óssea e 

subsequente predisposição a fraturas deve ser abordada. Após a menopausa, os baixos 

níveis de estrogénio induzem a aceleração da perda óssea. O principal objetivo do 

tratamento é a prevenção das fraturas e, sendo uma doença relacionada com a dor, o 

controlo da dor, caso presente é também um objetivo terapêutico relevante. Os 

bifosfonatos são a primeira opção terapêutica atuando por inibição da reabsorção óssea 

e levando ao aumento da densidade mineral óssea. Idealmente devem ser 

acompanhados de suplementação de cálcio e vitamina D 56-58.  

9. CONCLUSÃO 

O farmacêutico tem uma posição privilegiada na identificação, resolução e 

prevenção de atuais ou potenciais problemas relacionados com a medicação. 

Particularmente nas residências sénior é crucial avaliar a adequação da terapêutica uma 

vez que a população geriátrica se encontra em maior risco de reações adversas. Um fator 

que dificulta o controlo das reações adversas é o facto dos sintomas apresentados 

poderem ser difíceis de detetar ou mal interpretados como envelhecimento normal ou 

sintomas de doença 26. 

A intervenção do farmacêutico é essencial na individualização da terapêutica 

reconhecendo a heterogeneidade da resposta aos fármacos nos idosos. Deve optar-se 

pela menor dose necessária para obter o efeito clínico desejado, a polimedicação deve 

ser reduzida tanto quanto possível e as prioridades terapêuticas identificadas. Garantir o 

tratamento adequado enquanto se consideram os fatores relacionados com a idade é um 

desafio complexo. De forma a evitar problemas relacionados com a medicação, sempre 

que se pretende iniciar um agente farmacológico na população geriátrica é necessário 

avaliar o risco-beneficio e tomar as devidas precauções. As questões apresentadas neste 

caso foram apresentadas ao corpo clínico da Carlton Life Boavista para posterior análise.   



MICF FFUP - Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2015  

34 

Figura 2 - Composição da pele. Adaptado de http://www.ncbi.nlm. 

nih.gov/pubmedhealth/PMHT0022679/. Acedido em 18/08/2015. 

TEMA 2 – PELE E O ENVELHECIMENTO 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Como referido, as tendências demográficas atuais ditam o envelhecimento da 

população, com consequências marcadas e predominantemente evidentes na pele 

através da presença de rugas e aumento da flacidez 59.  

A função de barreira da pele fica cada vez mais comprometida pelos efeitos 

aditivos do envelhecimento, tanto intrínseco como extrínseco, levando previsivelmente a 

um aumento na incidência de doenças e perturbações ao longo da vida. O conhecimento 

dos mecanismos envolvidos no envelhecimento da pele é crucial no desenvolvimento de 

produtos de cuidados da pele bem como na redução dos danos causados pelo 

envelhecimento 59, 60. 

2. OBJETIVOS 

No seguimento do tema anterior, e com o objetivo de divulgar os serviços de 

estética existentes na farmácia Aliança, particularmente no que se refere aos cuidados da 

pele na população idosa, desenvolvi um folheto informativo, anexo X, direcionado aos 

utentes Carlton Life. O folheto informativo é uma das apresentações utilizadas com mais 

frequência na educação para a saúde graças à sua elevada acessibilidade.  

Nesta secção foram abordados os diferentes tipos de envelhecimento da pele 

existentes assim como os mecanismos envolvidos.  

3. COMPOSIÇÃO E FUNÇÃO DA PELE 

A pele é um órgão dinâmico cuja função primária é atuar como uma barreira entre 

o organismo e o ambiente exterior. A camada que contribui maioritariamente para esta 

função é o extrato córneo, 

pertencente à epiderme, e 

localizado mais exteriormente 

na pele. Outras funções 

inerentes à pele incluem a 

regulação homeostásica, a 

prevenção de perda percutânea 

de água, eletrólitos e proteínas, 

manutenção da temperatura, 

função imunológica e percepção 

sensorial 60, 61. 
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A pele pode então ser dividida em duas estruturas fundamentais: a epiderme e a 

derme unidas pela junção dermo-epidérmica que proporciona uma interface dinâmica. 

Considera-se ainda uma terceira camada, a hipoderme, constituída por tecido 

subcutâneo (figura 2) 61. 

3.1  EPIDERME  

A epiderme encontra-se em constante renovação e pode ser subdivida em 

diversas camadas que incluem: o extrato córneo, camada granular, camada espinhosa e 

camada basal. Há um equilíbrio entre os processos de proliferação e descamação que 

resultam numa renovação completa a cada 28 dias 61. 

O tipo de células predominantes na epiderme são os queratinócitos. Estes são 

originários da camada basal e, durante o processo de maturação, migram para as 

camadas mais externas sintetizando lípidos, várias proteínas estruturais e, 

particularmente, queratina. Estas células tornam-se progressivamente mais achatadas e 

perdem o núcleo designando-se, nesta fase, corneócitos. A epiderme conta com outros 

tipos de células fundamentais que incluem: as células de Langerhans, envolvidos na 

função imunológica da epiderme; células de Merkel, células nervosas sensoriais; 

melanócitos, desempenhando uma função importante na proteção contra a radiação 

ultravioleta (UV) e responsáveis pela produção de melanina; e linfócitos 61. 

3.2  DERME  

A derme é uma camada de tecido conjuntivo que inclui fibras de colagénio e fibras 

elásticas e apresenta-se altamente vascularizada tanto a nível sanguíneo como linfático. 

Nesta camada estão presentes glândulas sudoríparas e sebáceas bem como folículos 

pilosos, como se pode ver na figura 2. A derme contém vários tipos de células que 

incluem fibroblastos, responsáveis pela renovação da matriz extracelular, e macrófagos 

que contribuem para a eliminação de tecido danificado 61. 

3.3  HIPODERME  

A hipoderme constitui a camada mais interna da pele humana e graças à gordura 

subcutânea oferece proteção contra agressões mecânicas, isola a temperatura corporal e 

participa no armazenamento de energia. No seu conjunto, a derme e a hipoderme são as 

barreiras mais eficazes contra os danos traumáticos e térmicos 61. 

4. PROCESSOS DE ENVELHECIMENTO DA PELE 

O envelhecimento é um fenómeno multifatorial complexo no qual as alterações 

intrínsecas combinadas sinergicamente com as agressões cumulativas do ambiente 



MICF FFUP - Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2015  

36 

levam a uma redução da integridade estrutural e perda da função fisiológica. Distinguem-

se assim dois processos independentes que regem o envelhecimento da pele: o 

envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco, maioritariamente originado 

pela radiação solar 59, 60, 62. 

4.1  ENVELHECIMENTO INTRÍNSECO  

O envelhecimento intrínseco é a degeneração lenta e irreversível do tecido 

caracterizada primordialmente por alteraçoes funcionais. O stress oxidativo é considerado 

um dos principais contribuintes para o processo de envelhecimento intrínseco. Na pele, 

cerca de 1,5-5% do oxigénio consumido é convertido em espécies reativas de oxigénio, 

ROS, do inglês, Reactive Oxygen Species, como produtos secundários da cadeia 

transportadora de eletrões. Os queratinócitos e os fibroblastos são os principais 

produtores de ROS, como o radical superóxido (O2
•-), que levam a peroxidação das 

membranas, alterações nas bases do ADN, entre outras 59 62, 63. 

A alteração mais consistente do envelhecimento cutâneo intrínseco é o 

achatamento da junção dermo-epidérmica. A espessura total da pele diminui e a 

vasculatura atrofia progressivamente. Também se verifica aumento da senescência 

celular particularmente dos queratinócitos, fibroblastos e melanócitos e perda da 

densidade das células de Langerhans  59, 60, 63.  

Acredita-se que a diminuição do número de melanócitos contribui para uma 

proteção reduzida contra os raios UV aumentando a suscetibilidade dos idosos aos 

danos no ADN induzidos por esta radiação. Paralelamente, a taxa de reparação do ADN 

encontra-se diminuída predispondo para o risco de mutação e consequentemente, 

aumento da probabilidade de cancro de pele. De facto verifica-se que o cancro de pele 

aumenta exponencialmente com o envelhecimento independentemente da exposição 

solar 63. 

Na derme a principal alteração observada envolve a degradação da matriz 

extracelular, que também ocorre no envelhecimento extrínseco, pelo aumento da 

expressão de metaloproteinases. Como resultado surgem rugas finas devido à redução 

das fibras de colagénio, elásticas e ácido hialurónico 63, 64. 

Em suma, a pele envelhecida é fina, apresenta rugas finas e aspeto seco e 

predispõe a população idosa tanto a distúrbios vasculares, por exemplo dermatite de 

estase, como lesões de pele, por exemplo, úlceras de pressão, revelando uma 

cicatrização de feridas débil devido à diminuição da capacidade proliferativa de 

queratinócitos e fibroblastos 59, 60. 

 



MICF FFUP - Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2015  

37 

4.2  ENVELHECIMENTO EXTRÍN SECO  

O envelhecimento extrínseco é causado por diversos fatores ambientes oxidativos 

como a radiação solar, o fumo do cigarro e outros poluentes, que se adicionam ao 

envelhecimento intrínseco. A exposição à radiação UV é, de facto, o principal fator de 

envelhecimento extrínseco sendo este muitas vezes designado por fotoenvelhecimento. 

A degeneração depende da frequência, duração e intensidade da exposição solar bem 

como da proteção natural da pigmentação da 

pele 59.  

A radiação UVC leva à formação de 

ADN mutagénico elevando grandemente a 

probabilidade de desenvolver cancro de pele. 

Logo depois é a exposição aos raios UVB que 

produz maior dano biológico, relativamente à 

radiação UVA e comparando doses de 

radiação semelhante. Para além disso, é 

responsável pelas queimaduras solares e daí a 

sua associação ao fotoenvelhecimento. No 

entanto, a radiação UVA não é absorvida na atmosfera estando, por isso, presente em 

abundância e possui a capacidade de penetrar a derme (figura 3), onde causa dano na 

matriz extracelular, desempenhando, igualmente, um papel ativo no fotoenvelhecimento 

59. 

O fotoenvelhecimento é responsável por até 80% do envelhecimento facial. Este 

caracteriza-se por rugas profundas, perda de elasticidade, flacidez, aspecto de textura 

áspera, telangiectasias e distúrbios de pigmentação, 

como é visível na figura 4 59. A aparência da pele 

envelhecida pelo sol é distinta da pele 

predominantemente envelhecida intrinsecamente e é 

principalmente causada por danos nos componentes 

estruturais do tecido conjuntivo da derme. Este tecido 

é produzido pelos fibroblastos e é constituído 

maioritariamente por glucosaminoglicanos, 

proteoglicanos, proteínas estruturais e 

macromoléculas específicas. As alteraçoes 

epidérmicas incluem alteração da sua espessura 

acompanhada por um processo de maturação 

desorganizado. Os melanócitos encontram-se 

Figura 3 - Penetração dos vários tipos de radiação 

na pele. Adaptado de 
60

. 

Figura 4 - Exemplo de pele 

fotoenvelhecida na face e pescoço, e 

pele maioritariamente envelhecida 

intrinsecamente no pescoço. Adaptado 

de
60

. 
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desigualmente distribuídos na camada basal e há uma diminuição significativa das 

células de Langerhans 59, 63.  

O mecanismo responsável por estas alterações envolve ROS que esgotam as 

defesas antioxidantes da pele, causando alterações genéticas irreversíveis e ativando 

vias de transdução de sinal nos fibroblastos responsáveis pelo crescimento, 

diferenciação, senescência e degradação do tecido conjuntivo 65. 

5. PREVENÇÃO DO ENVELHECIMENTO DA PELE 

As estratégias de antienvelhecimento da pele pretendem reverter os sinais de 

ambos os tipos de envelhecimento da pele retratados tanto na epiderme como na derme. 

Os cuidados diários da pele podem aumentar a regeneração da pele, bem como melhorar 

a sua elasticidade e suavidade e, assim, alterar temporariamente o estado da pele. No 

entanto, é necessário parar a degradação dos componentes estruturais primários da pele, 

tal como o colagénio e a elastina, por forma a evitar a formação de rugas. Ainda não é 

possível fornecer diretamente estes compostos à pele mas existem produtos que 

promovem a síntese natural de substâncias essenciais. Outra abordagem na prevenção 

da formação das rugas é a redução da inflamação através do uso de antioxidantes, 

usados em combinação com protetores solares e retinóides, que favorecem os seus 

efeitos protetores 66.  

As células humanas possuem diversos mecanismos de proteção contra o dano 

causado pelas ROS. Os antioxidantes funcionam como agentes redutores e a enzima 

antioxidante mais importante na eliminação dos radicais livres é a glutationa peroxidase. 

Os antioxidantes não-enzimáticos incluem o ubiquinol, o ácido ascórbico (vitamina C) e a 

vitamina E (α-tocoferol) 59. 

5.1  SUBSTÂNCIAS TÓPICAS ANTIENVELHECIMENTO  

Relativamente às substâncias para uso tópico e com propriedades 

antienvelhecimento podem ser divididas em antioxidantes ou reguladores celulares. Os 

primeiros, que incluem as vitaminas, polifenóis e flavonóides, reduzem a degradação do 

colagénio através da redução de radicais livres nos tecidos. Já os reguladores celulares, 

como os retinóides, péptidos e fatores de crescimento, têm um efeito direto no 

metabolismo do colagénio estimulando a sua produção e a das fibras elásticas 66. 

Os antioxidantes de maior importância incluem a vitamina C, vitamina B3 (niacina) 

e a vitamina E devido à sua elevada capacidade de penetrar a pele, relacionada com o 

seu baixo peso molecular. No grupo dos reguladores celulares, a vitamina A (retinol) é a 

substância usada mais frequentemente, e o seu efeito estende-se tanto ao 

envelhecimento intrínseco como extrínseco. Neste grupo destaca-se ainda a tretinoina 
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que demonstrou ter capacidade de reduzir os sinais de envelhecimento precoce 

induzidos pela radiação UV, tais como rugas, pigmentação e perda de elasticidade 66. 

6. CONCLUSÃO 

Ter uma pele saudável e com a função de barreira funcional é essencial na 

proteção contra a desidratação, penetração de microrganismos e outras substâncias 

prejudiciais bem como radiação. No entanto, esta função fica cada vez mais 

comprometida pelos efeitos aditivos do envelhecimento intrínseco e extrínseco, este 

último mais facilmente prevenido 60, 66.  

Foram desenvolvidas diversas estratégias com vista à prevenção e à regeneração 

da pele envelhecida uma vez que a saúde e a beleza da pele são consideradas um dos 

principais fatores no estado global de bem-estar 66.  
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TEMA 3 – SONO E DISTÚRBIOS ASSOCIADOS 
1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

Aproximadamente um terço da população sofre de algum distúrbio do sono. As 

suas manifestações habituais traduzem-se em sonolência diurna excessiva, sensação de 

fadiga, cefaleias e alteraçoes de humor. Estas perturbações afetam a função cognitiva e 

têm elevado impacto na qualidade de vida dos indivíduos 67, 68
. 

Há diversos distúrbios que podem ser agrupados em insónia, distúrbios 

respiratórios do sono, hipersónia, distúrbios do ritmo circadiano do sono, parassónia e 

distúrbios do sono relacionados com o movimento. A importância epidemiológica é 

variável sendo a insónia o distúrbio mais frequente podendo atingir 40% da população 

geral. A síndrome da apneia obstrutiva do sono é a situação clinicamente mais relevante 

pela prevalência, 5-8% da população geral, e repercussões associadas. E, no grupo dos 

distúrbios relacionados com movimentos durante o sono destaca-se a síndrome de 

pernas inquietas 68. 

Para além destes distúrbios que muitas vezes, pela sua gravidade, necessitam de 

intervenção farmacológica é necessário reconhecer as alteraçoes comportamentais que 

facilitam o sucesso do tratamento. Os benefícios da higiene do sono devem ser aplicados 

sistematicamente à população em geral com vista à instauração de hábitos de sono 

corretos e que podem solucionar problemas de sono menores.  

2. OBJETIVOS 

Durante o estágio tive a oportunidade de perceber que um elevado número de 

utentes experiencia dificuldades em adormecer ou ter uma noite de sono satisfatória. 

Assim, o objetivo deste tema foi explorar os principais distúrbios associados ao sono bem 

como implementar correções nos hábitos de sono da população em geral na forma de um 

folheto informativo, contemplado no anexo XI.  

3. FASES DO SONO 

O sono pode ser divido em duas classes fisiologicamente distintas: sono não-REM 

(NREM), do inglês Non Rapid Eye Movement, e sono REM, do inglês Rapid Eye 

Movement. O primeiro divide-se ainda em quatro fases com atividade cerebral e fisiologia 

distintas. Durante um episódio de sono, as fases seguem uma sequência estruturada 

iniciando-se com o sono leve NREM, que corresponde às fases 1 e 2 e seguidamente 

sono profundo NREM com as fases 3 e 4, seguidas pelo sono REM. Esta sequência 

considera-se um ciclo de sono e tem a duração de 90-110 minutos. Repete-se, em 

média, seis vezes numa noite normal e a proporção de sono REM aumenta em cada 
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ciclo. Enquanto o propósito do sono NREM é considerado em parte restaurativo, a função 

do sono REM detém alguma controvérsia 69-71. 

4. DISTÚRBIOS DO SONO 

Os efeitos cumulativos da perda de sono e dos distúrbios do sono foram 

associados a uma variedade de consequências de saúde deletérias que incluem o 

aumento do risco de hipertensão, diabetes, obesidade, depressão e ataque cardíaco 69. 

4.1  INSÓNIA  

A insónia é a perturbação do padrão normal de sono mais relatada e é 

caracterizada frequentemente por dificuldade em iniciar e, ou, manter o sono. A sua 

prevalência é superior no sexo feminino e aumenta com a idade sendo que em indivíduos 

idosos atinge cerca de 50% 68, 69, 72. 

A sua etiologia é pouco compreendida mas envolve uma combinação de fatores 

que incluem: distúrbios físicos ou psicológicos, uso de determinadas substâncias e maus 

hábitos de sono. Relativamente ao tratamento farmacológico da insónia este está 

indicado quando os sintomas assumem carácter patológico, recorrendo-se ao uso de 

benzodiazepinas e fármacos análogos (ex.: zolpidem). Todos estes medicamentos 

podem provocar habituação e dependência física particularmente os de semivida curta ou 

quando administrados em doses elevadas 69, 71, 72.   

As terapias comportamentais revelam-se cada vez mais importantes e uma 

estratégia específica na melhoria da qualidade do sono de um individuo é a promoção de 

uma higiene do sono apropriada 69.  

4.2  SÍNDROME DE APNEIA DO SONO  

Esta síndrome caracteriza-se pelo estreitamento repetido ou colapso das vias 

aéreas superiores durante o sono. Na apneia há interrupção do fluxo do ar e na hipopneia 

há uma redução desse mesmo fluxo. Tipicamente resulta numa redução abrupta e 

intermitente da saturação de oxigénio no sangue, aumento da pressão arterial, 

despertares frequentes e ressonar pronunciado 69.   

A síndrome de apneia do sono é uma patologia frequente que atinge cerca de 5% 

da população. Quando há obstrução é causada pelo colapso do palato mole e/ou da base 

da língua contra as paredes faríngeas devido à diminuição do tónus muscular (figura 5). 

Caracteriza-se por repetidas cessações do fluxo respiratório durante pelo menos 10 

segundos mas tipicamente duram 30 a 60 segundos. Um sintoma que define esta 

síndrome é a excessiva sonolência diurna e fatores de risco associados incluem a 

obesidade, o sexo masculino e a meia-idade. O objetivo do tratamento é diminuir a 
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resistência das vias aéreas superiores e 

o tratamento de eleição na apneia 

obstrutiva do sono é a por fornecimento 

de pressão positiva contínua. Os 

eventos respiratórios e microdespetares 

desaparecem, há correção da 

fragmentação do sono, normalização da 

saturação de oxigénio e da pressão 

arterial 69, 70, 73. 

4.3  SÍNDROME DAS PERNAS INQUIETAS  

A síndrome das pernas inquietas caracteriza-se por uma sensação de incómodo 

nos membros inferiores associada a uma vontade irresistível de movimentar as pernas. 

Estima-se que atinja entre 5-15% da população geral. As parestesias relatadas incluem 

sensações irritantes, de queimadura ou comichão e são frequentemente acompanhadas 

de movimentos periódicos no sono, contrações mioclónicas ou distónicas dos membros, 

que podem induzir fragmentação do sono. Estes sintomas tendem a piorar durante 

períodos de repouso, incluindo no início do sono dificultando o adormecer, e são 

parcialmente aliviados ou eliminados após o movimento 68, 69. 

A etiologia pode ser idiopática e ter tradução familiar, evidenciando uma 

componente genética, mas também está frequentemente associada a radiculopatia ou a 

deficiência de ferro e ácido fólico. Esta doença é mais prevalente em idosos e no sexo 

feminino e afeta cerca de 20% das mulheres grávidas. Neste caso os sintomas são 

causados por baixos níveis transitórios de ferritina e ácido fólico 68, 69.  

O tratamento farmacológico de primeira-linha compreende agonistas 

dopaminérgicos e outras opções terapêuticas incluem opióides ou anticonvulsivantes. A 

eficácia de tratamentos comportamentais não foi ainda demonstrada mas os sintomas 

leves a moderadas poderão beneficiar de mudanças de estilo de vida, manutenção de um 

padrão de sono correto ou ainda por suplementação em ferro 69, 74. 

5. HIGIENE DO SONO 

Considerando as necessidades da população em geral, e abrangendo indivíduos 

com problemas do sono intermitentes não concordantes com um diagnóstico de distúrbio 

do sono, a informação relativa a hábitos de sono corretos é significativa. Estes indivíduos, 

particularmente, podem estar mais propensos a procurar prestadores de cuidados de 

saúde primários e material de autoajuda 75. 

Figura 5 - Anatomia da apneia obstrutiva do sono. 

Adaptado de http://www.orexinal.com/obstructive 

_sleep_apnea.html. Acedido a 10/08/15. 
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A higiene do sono é definida como um conjunto de recomendações 

comportamentais e ambientais destinadas a promover um sono saudável. Apesar da 

utilidade da educação para a higiene do sono ser limitada em patologias clínicas mais 

complexas é importante considerar o seu papel para melhorar o sono e promover a 

saúde da população em geral 75. 

As principais recomendações incluem a prática de uma rotina de sono todos os 

dias da semana, evitar determinadas substâncias estimulantes, praticar exercício físico 

regularmente e promover um ambiente de sono adequado, como referido na tabela 2. 

Esta tabela foi disponibilizada na farmácia para ser consultada pela equipa quando 

necessário.     

 

Tabela 2 - Higiene do sono: principais recomendações.  Adaptado de 
75, 76

. 
 

Recomendação 
 

Descrição 

 

Evitar cafeína 

 

A administração de cafeína perto da hora de deitar perturba o sono em oposição 

ao impacto da cafeína de manhã e durante a tarde que é menos claro. 

 

Evitar nicotina 

 

Fumar perturba o sono uma vez que a nicotina tem propriedades estimulantes.    

 

Evitar álcool 

 

Apesar da administração de álcool antes de dormir diminuir a latência de sono 

aumenta a excitação durante a segunda metade da noite. 

 

Praticar exercício 

regularmente 

 

O exercício regular traduz-se em melhorias na qualidade do sono dos indivíduos 

em geral. 

 

Lidar com o stress 

 

O stress psicossocial está associado a um aumento da excitação antes do sono e 

perturbações no sono. É importante implementar estratégias para gerir o stress. 

 

Reduzir o barulho do 

quarto 

 

O barulho durante a noite aumenta a excitação e estratégias específicas de 

redução do som demonstraram melhorar o sono.  

 

Rotina de sono 

 

Horários de sono irregulares estão associados a má qualidade de sono pelo que 

é importante praticar uma rotina de sono todos os dias da semana. 

 

Evitar sestas durante 

o dia 

 

As sestas durante o dia podem perturbar o padrão normal de sono e de vigília. 

 

Para além disso, algumas combinações de componentes da higiene do sono 

revelam um benefício coletivo. Por exemplo, o exercício diário está associado a uma 

melhor prevalência de distúrbios do sono encontrados durante a cessação tabágica 75. 
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6. CONCLUSÃO 

A maior atenção dada a esta área amplia a nossa compreensão do espectro 

completo do sono e permite ao farmacêutico desenvolver uma área de atuação com 

elevada influência na saúde da população. Através dos conhecimentos adquiridos na 

realização desta pesquisa e do folheto informativo pude aconselhar devidamente os 

utentes.  

Os distúrbios e outros problemas de sono são motivo de crescente preocupação 

para a saúde pública global uma vez que falta de sono está associada a diversas 

consequências negativas que afetam o funcionamento cognitivo e predispõe para outro 

tipo de patologias. É importante reconhecer os indivíduos com distúrbios do sono não 

diagnosticados ou cujo tratamento não foi implementado e encaminha-los para os 

cuidados de saúde adequados 75. 
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ANEXOS  
 

ANEXO I – CARTAZES PUBLICITÁRIOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO 

ESTÁGIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREÇOS EXCECIONAIS 



MICF FFUP - Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2015  

46 

ANEXO II – FATURA DE ENCOMENDA 
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ANEXO III – LISTA DE PRODUTOS ENCOMENDADOS 
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ANEXO IV – EXEMPLO DE RECEITA MÉDICA MATERIALIZADA DA 

PRESCRIÇÃO POR VIA ELETRÓNICA E GUIA DE TRATAMENTO 
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ANEXO V – EXEMPLO DE RECEITA MÉDICA MANUAL  
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ANEXO VI – VERSO DA RECEITA MÉDICA 
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ANEXO VII – PRODUTOS DE SAÚDE COMERCIALIZADOS NA FA 

MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS  

Os medicamentos veterinários constituem uma parcela importante das vendas da 

FA que dispõe de um médico veterinário 24 horas para esclarecer qualquer questão dos 

utentes. Para além disso, a equipa da FA dispõe de um espaço animal para efetuar a 

dispensa e aconselhamento correto dos medicamentos veterinários. Durante o estágio 

tive a possibilidade de aprofundar os meus conhecimentos neste sentido sendo que os 

principais produtos dispensados predem-se com desparasitantes internos e externos. 

PRODUTOS HOMEOPÁTICOS  

Com o novo laboratório homeopático da FA estes produtos farmacêuticos estão a 

ganhar cada vez mais procura na farmácia. Este aumento deve-se, maioritariamente, à 

procura de uma alternativa à medicina convencional devido aos seus efeitos adversos, 

tendo como exemplo, os pais que pretendem instaurar uma terapêutica mais natural para 

as crianças. É uma área emergente na FA no que respeita às recentes áreas de atuação 

farmacêutica.  

PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES  

Na FA existe uma notória aposta nestes produtos de saúde e dispõe de 

farmacêuticos especializados nesta área. Muitos utentes que frequentam a farmácia 

mostram-se interessados nestes produtos para o tratamento de problemas menores ou 

atingir determinados objetivos de saúde. Cabe assim ao farmacêutico saber aconselhar 

este tipo de produtos aliado a estilos de vida saudável com uma alimentação correta e 

prática de exercício físico.  

PRODUTOS COSMÉTI COS E DE HIGIENE CORPORAL  

Estes produtos fazem parte do quotidiano dos utentes e entende-se por produto 

cosmético: “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as 

partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e 

órgãos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, 

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

mantê-los em bom estado ou de corrigir os odores corporais” 77. São produtos de venda 

livre e durante as oportunidade de aconselhamento destes produtos é importante 

perceber qual a finalidade a que se destinam e quais as necessidades e preferências do 

utente. Tive a oportunidade de indicar quais os conselhos de utilização do produto para 

garantir o efeito pretendido.   
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PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL  

Durante o estágio tive oportunidade de ceder este tipo de produtos em algumas 

situações, particularmente em idosos com necessidades nutricionais específicas nos 

quais os alimentos destinados ao consumo geral não são suficientes. Para além disso 

também são importantes nas situações em que se verifica redução da ingestão alimentar 

como no cancro ou na disfagia.  

ARTIGOS DE PUERICULTU RA E  ORTOPEDIA  

Os artigos de puericultura e ortopedia estão disponíveis na loja anexa à farmácia 

e, devido a isso mesmo, o contacto com os mesmos durante o estágio foi mais escasso. 

Ainda assim tive oportunidade de estar presente em determinadas situações de 

aconselhamento particularmente relacionadas com sapatos ortopédicos. 

DISPOSITIVOS MÉDICOS  

Os dispositivos médicos são instrumentos de saúde que englobam um vasto 

conjunto de produtos destinados a prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana 

distinguindo-se dos medicamentos pelo seu mecanismo de ação. Em diversas ocasiões 

tive a oportunidade de contactar com este tipo de produtos. 
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ANEXO VIII – FOLHETO INFORMATIVO SOBRE HOMEOPATIA 
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ANEXO IX – VALORES DE REFERÊNCIA NA AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

CORPORAL  



MICF FFUP - Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2015  

55 

ANEXO X – FOLHETO INFORMATIVO SOBRE O ENVELHECIMENTO DA PELE 



MICF FFUP - Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária | 2015  

56 

ANEXO XI – FOLHETO INFORMATIVO SOBRE O SONO E DISTÚRBIOS 

ASSOCIADOS  
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Resumo 

 

A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, no âmbito do curso Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, proporciona a realização, por um período de dois 

meses, de um estágio nos Serviços Farmacêuticos de uma unidade hospitalar. O referido 

estágio decorreu nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Geral de Santo António entre 

os meses de Janeiro e Fevereiro de 2015, sob a orientação da Dr.ª Teresa Almeida.  

 

“Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, 

assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança 

dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de 

investigação científica e de ensino.” Assim, os Serviços Farmacêuticos representam um 

elo essencial na qualidade dos cuidados hospitalares prestados, tendo o farmacêutico a 

responsabilidade de coordenação e representação desses mesmos serviços. 

 

Os principais objetivos deste estágio são: conhecer quais as funções, as 

responsabilidades e as competências do farmacêutico numa instituição hospitalar; saber 

quais são as áreas que integram a farmácia hospitalar e como funcionam; contatar com a 

realidade profissional e com os profissionais de saúde; aplicar os conhecimentos 

científicos adquiridos durante o curso; adquirir habilitações mais alargadas para o 

exercício da profissão; formar profissionais devidamente capazes de exercer atividades 

que integram o Ato Farmacêutico, com idoneidade e responsabilidade. 

 

O presente relatório está dividido em duas partes, sendo que na primeira parte 

descrevemos, resumidamente, o modo de funcionamento das áreas que integram os SF 

desta instituição hospitalar; na segunda parte relatamos algumas atividades (curso; 

folhetos informativos; reuniões; visitas de campo) em que participamos ao longo do 

estágio. 
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1. Centro Hospitalar do Porto – Hospital Geral de Santo 

António 

De acordo com o Decreto-Lei nº 326/2007, de 28 de Setembro, o Hospital Geral 

de Santo António (HGSA) encontra-se desde 2007 integrado no Centro Hospitalar do 

Porto (CHP)1. Mais recentemente, e como estabelecido pelo Decreto-Lei nº 30/2011, de 2 

de Março, o CHP, mantendo a natureza de entidade pública empresarial, é alterado 

devido à fusão com o Hospital Joaquim Urbano (HJU)2.  

2. Organização e estrutura dos Serviços 

Farmacêuticos do HGSA 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do HGSA apresentam um espaço renovado e 

quase totalmente centralizados num único local, Piso 0 do Edifício Neoclássico, com 

exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), a qual está incluída na área do 

Hospital de Dia, de modo a situar-se mais perto do serviço que principalmente serve.  

De acordo com o Manual da Farmácia Hospitalar, os SF do HGSA são 

constituídos pelas seguintes áreas funcionais: Seleção e Aquisição; Receção e 

Armazenagem; Produção e Controlo; Distribuição e Farmácia Clínica; Ensaios Clínicos 

(EC).  

3. Recursos Humanos 

A equipa dos SF do HGSA é constituída pela diretora do serviço, a Dr.ª Patrocínia 

Rocha, por Farmacêuticos/Técnicos Superiores de Saúde (TSS), Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e funcionárias 

administrativas, que desempenham funções específicas e diferenciadas. 

Os SF do HGSA funcionam de forma contínua, ou seja, durante 24 horas por dia, 

para garantir o funcionamento ininterrupto do hospital e, por este motivo, os 

farmacêuticos estão distribuídos por turnos. A distribuição de medicamentos em regime 

de ambulatório funciona apenas durante os dias úteis, das 9 horas às 17 horas, não 

fechando na hora de almoço. Durante o fim-de-semana, um farmacêutico faz o sábado e 

outro o domingo, além de outros dois que fazem as noites. 
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4. Comissões Técnicas 

Uma das funções dos SF do HGSA é a participação em Comissões Técnicas, que 

são órgãos consultivos, indispensáveis para a implementação de regras, normas de 

procedimentos e de utilização de medicamentos e outros produtos farmacêuticos. São 

essenciais como instrumentos multidisciplinares de decisão sobre emanação de 

pareceres que contribuem para a melhoria da qualidade dos cuidados ao doente. A 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é um exemplo.  

4.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica  

 Fazem parte da CFT seis elementos, três médicos e três farmacêuticos a qual é 

presidida pelo diretor clínico do hospital ou um dos seus adjuntos. As suas principais 

competências incluem: atuar em função da conjugação entre a ação médica e 

farmacêutica, elaborar adendas privativas ao formulário e ao manual de farmácia, proferir 

sobre a correção da terapêutica, apreciar os custos da terapêutica, pronunciar-se sobre a 

aquisição de medicamentos que não constem do formulário ou sobre a introdução de 

novos produtos farmacêuticos, entre outros 3.  
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1. Sistema informático e Armazém 

1.1 Sistema informático 

O programa informático usado nos Serviços Farmacêuticos do CHP é designado 

Gestão Hospitalar de Armazém e Farmácia (GHAF). O 

GHAF (Figura 1)Figura 1 - Logótipo do GHAF é usado 

em todos os setores dos SF pois permite o acesso às 

prescrições médicas eletrónicas para a preparação da 

medicação em dose unitária e para o aviamento na 

Farmácia de Ambulatório. É também neste sistema 

informático que se faz a gestão de stocks de produtos 

farmacêuticos. Esta plataforma é importante para 

diminuir os erros de prescrição, de interpretação e de transcrição, aumentar a eficiência e 

segurança do processo, melhorar a gestão de logística do medicamento e rentabilizar os 

recursos humanos com maior qualidade do trabalho e serviço prestado (Anexo 2) 4.   

1.2 Gestão de stocks 

A gestão de stocks de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados 

pelos SF que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições 

aos doentes do hospital. A gestão de stocks dos produtos farmacêuticos é efetuada no 

CHP informaticamente no GHAF, com atualização automática de stocks. Por representar 

uma percentagem significativa do orçamento hospitalar, implica uma grande 

responsabilidade e controlo rigoroso dos recursos económicos, para que o stock seja 

suficiente para suprir todas as necessidade e simultaneamente não hajam produtos em 

excesso que conduzam à sua inutilização por perda do prazo de validade.  

O ponto de encomenda, definido como o stock mínimo de um produto, e a 

quantidade a encomendar são calculados de acordo com os consumos do produto 

durante o último ano, que permite o cálculo do gasto médio semanal 5. É importante ter 

em conta não só os consumos do HGSA, como do CMIN e do HJU. Para otimizar a 

gestão de stocks, os medicamentos e produtos farmacêuticos são classificados de 

acordo com a relevância para a prestação e cuidados, consumo e valor económico 6. 

Figura 1 - Logótipo do GHAF 
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A partir do sistema informático é possível 

assegurar a continuidade da dispensa de medicamentos 

através do registo de pontos de encomenda, do stock 

existente e da quantidade a encomendar. Para além 

disso, existe um sistema manual de cartões de 

prateleira, o sistema de Kanbans (Figura 2)7. Este 

sistema consiste num cartão plastificado que contém as 

seguintes informações sobre um determinado produto 

farmacêutico: ponto de encomenda, quantidade a 

encomendar, código de barras, designação, localização 

e observações. O Kanban é colocado junto dos produtos 

no respetivo ponto de encomenda, sendo que quando este é atingido o Kanban é retirado 

e colocado num suporte com a designação “Produtos a encomendar”. Após a receção de 

nova encomenda, o Kanban é colocado novamente junto ao ponto de encomenda 7.  

A aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos pelos SF é regida pelo 

Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM), igual para todos os hospitais a 

nível nacional, onde estão discriminados todos os produtos que podem ser adquiridos 8. 

Em situações excecionais, quando existem medicamentos que o hospital deseja que 

sejam incluídos ou excluídos do FHNM, a CFT elabora adendas privativas de aditamento 

ou de exclusão ao FHNM. Existem também os medicamentos extra formulário que são 

aqueles que não existem nem no FHNM, nem na adenda e é necessário uma devida 

justificação pelo prescritor, uma aprovação pela CFT e pelo conselho administrativo para 

que o produto possa ser adquirido. Em relação às autorizações de utilização excecional 

(AUE) de medicamentos, a requisição destes produtos necessitam de autorização prévia 

a conceder pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED) esta 

autorização só tem a duração de 1 ano.  

Devido à proximidade do CHP com outros hospitais, é possível o pedido/cedência 

de empréstimos de medicamentos em caso de falha de stocks. Dependendo do cliente e 

da dívida atual, existe maior ou menor facilidade na cedência e na solicitação de 

empréstimos 9, 10.  

1.3 Receção e armazenamento de medicamentos 

O início do circuito do medicamento é feito na área da receção do armazém de 

produtos farmacêuticos (APF), sendo que a receção contempla duas fases. Numa 

primeira fase é necessário confirmar o número de volumes de mercadoria entregues, a 

integridade das embalagens e se a encomenda pertence efetivamente ao hospital, ainda 

Figura 2 - Kanban 
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na presença da empresa de transporte responsável pela entrega. Posteriormente, numa 

segunda fase, as encomendas são abertas e é conferido o prazo de validade, o lote e as 

faturas, sendo dada entrada informática do produto se tudo estiver conforme. Após isto, 

os produtos farmacêuticos são transferidos para o APF e organizados nos respetivos 

locais (Anexo 2) 6.   

O APF é constituído pelas seguintes áreas 

 Armazém Geral 

 Grandes Volumes 

 Medicamentos de Frio 

 Estupefacientes 

 Sala de produtos antisséticos e produtos inflamáveis 

 Soros e injetáveis de grande volume 

 

No APF os medicamentos são conservados nas condições adequadas de 

luminosidade, temperatura e humidade, sendo estas últimas monitorizadas por um 

sistema de controlo e registo automático de funcionamento contínuo 6. Os controlos de 

prazo de validade são realizados mensalmente, em que são identificados os produtos 

cuja validade termina dentro de 3 meses 11. Assim, se não for previsível o consumo 

desses produtos, estes devem ser devolvidos aos laboratórios.  

Para que haja uma elevada rotação de stocks, a reposição de produtos é feita 

conforme o método de rotação “First Expired, First Out” (FEFO), para que sejam sempre 

consumidos primeiro os produtos com menor prazo de validade.   
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2. Distribuição 

2.1 Ambulatório 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegura a dispensa de medicamentos a 

título gratuito em regime de ambulatório nas farmácias hospitalares em situações 

específicas. Este serviço está inserido no âmbito da política do medicamento e do acesso 

à prestação de cuidados de saúde 12. 

Deste modo é possível que um número significativo de doentes possa fazer os 

seus tratamentos em regime de ambulatório. Há assim uma consequente redução dos 

custos relacionados com o internamento hospitalar e riscos associados como, por 

exemplo, o desenvolvimento de infeções nosocomiais, e a possibilidade do doente 

continuar o tratamento no seu ambiente familiar com as óbvias vantagens associadas. 

Para além disso o contacto direto com o doente representa uma oportunidade para 

prestação de cuidados farmacêuticos com o objetivo de contribuir para a melhoria do 

tratamento 13. 

A dispensa em regime de ambulatório está associada a medicamentos inovadores 

e de alto risco e alto custo justificando a sua distribuição pelos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares (Figura 3). Consequentemente surge a possibilidade de um maior controlo 

da adesão e vigilância em determinadas terapêuticas, associadas a efeitos adversos 

graves.  

O SNS prevê a dispensa em farmácia hospitalar associada a um regime de 

comparticipação de 100% autorizada com despacho próprio e associada a patologias 

especiais. Relativamente ao CHP as patologias associadas a um maior volume de 

medicamentos dispensados incluem: a insuficiência renal crónica, profilaxia da rejeição 

aguda de transplante renal, vírus de imunodeficiência humana (VIH), hepatite C, 

esclerose múltipla e doenças autoimunes, por exemplo artrite reumatoide, espondilite 

anquilosante, psoríase em placa e artrite psoriática.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Instalações da Farmácia de Ambulatório do CHP 
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A dispensa de medicamentos pela farmácia de ambulatório ocorre nas seguintes 

situações: medicamentos cuja dispensa se encontra autorizada por diplomas legais ou 

com restrições impostas pelo CHP (ex.: medicamentos biológicos), medicamentos sem 

diplomas legais mas com deliberações específicas autorizadas pelo Conselho de 

administração do CHP (ex.: medicamentos para a hepatite C), medicamentos no âmbito 

de alta precoce e medicamentos sem diplomas legais ou deliberações específicas mas 

previamente sujeitos a autorização pela CFT 14. Os medicamentos são disponibilizados 

até 3 meses quando o seu montante total é inferior a 100 euros ou 300 euros no caso de 

residentes fora do distrito do Porto. Em montantes superiores são fornecidos para 1 mês. 

Nos doentes transplantados renais ou hepático é fornecida medicação até 3 meses 15.  

Em situações excecionais o Ministério da Saúde pode autorizar que as farmácias 

hospitalares dispensem medicamentos ao público particularmente: 

 Quando surjam circunstâncias excecionais suscetíveis de comprometer o 

normal acesso aos medicamentos, nomeadamente o risco de 

descontinuidades nas condições de fornecimento e distribuição (é 

importante as farmácias hospitalares terem prova da inexistência do 

medicamento, confirmada por carimbo de três farmácia). 

 Quando por razões clínicas resultantes do atendimento em serviço de 

urgência hospitalar se revele necessária ou mais apropriada a imediata 

acessibilidade ao medicamento 16. 

Conseguindo-se deste modo disponibilizar medicamentos visando garantir ao 

utente o normal acesso ao medicamento e a melhor prestação de cuidados de saúde nas 

situações de urgência.  

A prescrição de medicamentos para dispensa em regime de ambulatório pelas 

farmácias hospitalares é obrigatoriamente realizada através de sistemas de prescrição 

eletrónica e é da competência do farmacêutico a validação da prescrição médica. De um 

modo geral inclui a verificação dos seguintes parâmetros: elaboração da prescrição de 

acordo com as normas estabelecidas, modelo apropriado, dados de identificação 

corretos, designação do medicamento por denominação comum internacional (DCI) e 

informação relativa a forma farmacêutica, dose, frequência e via de administração, 

especialidade médica prescritora, próxima consulta, identificação do prescritor e do 

diploma legal a que obedece a prescrição médica 14.  

 

2.2 Distribuição Clássica 

O sistema de distribuição clássica permite o fornecimento de medicamentos para 

reposição de stocks nivelados previamente definidos pelos farmacêuticos, enfermeiros e 
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médicos dos respetivos serviços clínicos. O conceito de reposição por stocks nivelados 

consiste na existência de um stock da farmácia num determinado serviço clínico, para 

que todos os procedimentos inerentes à administração do medicamento e à gestão de 

stocks por parte da farmácia estejam facilitados. Além disso, tantos nos blocos como nas 

consultas, devido à variabilidade de farmacoterapia, recorre-se à distribuição clássica. 

Também os stocks das farmácias do HJU e do CMIN são repostos por distribuição 

clássica.   

Existem ainda no CHP dois armazéns de stock informatizados com o sistema 

semi-automático Pyxis (Figura 4). Este sistema possibilita a dispensa automática de 

medicamentos por utilizadores autorizados constituindo uma mais-valia para serviços 

clínicos e SF uma vez que permite uma distribuição individualizada, um maior controlo de 

stocks e, ainda, uma redução de erros de dispensa de medicamentos, existindo um no 

bloco operatório e outro nos cuidados intensivos.  

 

No HGSA, a distribuição clássica divide-se em três métodos, sendo que qualquer 

um deles segue quantidades de stocks acordadas entre os serviços e o SF. O primeiro 

sistema é o Hospital Logic System (HLS) em que os SF e os serviços vão trocando 

gavetas cheias por vazias, de seguida temos a reposição por unidades consumidas e, por 

último a reposição por Kanban. 

 

 

2.3 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) consiste no fornecimento 

dos medicamentos e produtos farmacêuticos para cumprir a prescrição médica, em doses 

individualizadas por administração, para um período de 24 horas.  

Figura 4 - Pyxis 
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Esta distribuição, obrigatória legalmente segundo o Despacho do Ministério da 

Saúde de 30 de dezembro de 1991, é feita no HGSA nos doentes em regime de 

internamento. Este sistema surge como forma de aumentar a segurança no circuito do 

medicamento, conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes, diminuir os 

riscos de interações, racionalizar a terapêutica, permitir aos enfermeiros maior dedicação 

aos cuidados dos doentes e menos aos aspetos de gestão relacionados com os 

medicamentos, atribuir de forma mais correta os custos e reduzir desperdícios 17.  

O processo de distribuição por dose unitária inicia-se na prescrição médica, que é 

depois validada pelo farmacêutico e finalizada pela disponibilização da medicação ao 

doente.  

 

2.3.1 Validação da prescrição médica 

A dispensa de medicamentos no hospital só é efetuada mediante a apresentação 

de uma prescrição médica, na qual deve estar sempre identificado o dente, o 

medicamento por DCI, a forma farmacêutica, a dose, a frequência, a via de 

administração, a duração do tratamento e a identificação do médico prescritor 18.  

As prescrições são feitas de forma eletrónica no Circuito do Medicamento (CdM) 

salvo certas exceções em que a prescrição é feita obrigatoriamente em impresso próprio. 

Este é o caso da prescrição de hemoderivados (Anexo 3), material de penso (Anexo 4) e 

psicotrópicos (Anexo 5). Existem também impressos para a prescrição de anti-infecciosos 

(Anexo 6), antídotos (Anexo 7), nutrição artificial (Anexo 8) utilizados caso não seja 

possível fazer a prescrição electrónica no CdM 18.  

Após a prescrição médica, compete ao farmacêutico interpretar e validar a 

mesma, onde deve avaliar a necessidade do medicamento, a sua adequabilidade e 

posologia. Para uma correta validação é importante que o farmacêutico tenha acesso às 

características do doente como dados antropométricos, patologias e alergias, o que nem 

sempre se verifica. A validação de prescrições médicas é feita tendo como base o FHNM, 

as adendas e deliberações da CFT que permitem criar Políticas de Utilização do 

Medicamento. Quando surge alguma inconformidade relativamente ao processo de 

validação, cabe ao farmacêutico realizar uma intervenção farmacêutica para que a 

situação possa ser resolvida 18.  

Assim, é possível criar uma equipa multidisciplinar com o objetivo principal de 

otimização da farmacoterapia e promoção do uso racional do medicamento, maximizando 

a sua efetividade e reduzindo o risco de aparecimento de efeitos adversos 18. Este 
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Figura 6 - Pharmapick 

processo é importante, não só quando o doente é admitido no serviço, mas sempre que 

ocorra alguma alteração na sua medicação.  

2.3.2 Aviamento de medicamentos e produtos farmacêuticos  

Após a validação das prescrições, a 

medicação em dose unitária é enviada para os 

serviços através de carros com malas de 

medicação (Figura 5), organizadas por serviços e 

divididas por gavetas, correspondendo cada gaveta 

a um doente, identificado com nome, no de 

processo e no da cama. Medicamentos ou produtos 

farmacêuticos de grande volume são enviados 

separadamente numa gaveta, identificados para 

cada utente.   

 

 

No HGSA, a preparação das malas com medicação é feita na sala de dose 

unitária, especifica para o efeito, e equipada com um sistema semi-automático, o 

pharmapick  (Figura 6). Algum stock é ainda acondicionado nas células de aviamento e 

na torre central.  

 Após a validação, o farmacêutico 

envia para o pharmapick a informação 

necessária para a preparação das malas. 

Para cada medicamento será aberta uma 

gaveta com indicação no ecrã de quais os 

doentes a quem é necessário disponibilizar 

esse medicamento bem como a respetiva 

quantidade. Este sistema semi-automático 

contribuiu em grande escala para reduzir 

os erros do aviamento, reduzir o tempo 

destinado a esta tarefa, melhorar a qualidade do trabalho executado e racionalizar os 

diversos stocks nas unidades de distribuição. 

Figura 5 - Carro de malas de aviamento 
para os serviços 
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As malas com medicação são apenas são feitas uma vez ao dia, a uma hora 

específica, e podem ser feitas alterações imediatamente antes da entrega de medicação 

aos Serviços Clínicos, decorrentes das alterações farmacoterapêuticas ocorridas entre o 

momento do início de preparação da mala 

e o momento da entrega. Contudo, como 

continuam a ser feitas prescrições mesmo 

após a entrega das malas nos serviços, o 

aviamento desta medicação é feita em 

envelopes de papel individuais, 

identificados com o serviço, no da cama, 

nome do doente e no do processo. Os 

envelopes são colocados nas SUCS 

(Figura 7), identificadas com casa 

serviço e são entregues por 

mensageiros 19. 

Quando no CdM é identificado pelo médico que a prescrição feita é urgente, a 

DIDDU deve responder a esta solicitação num período máximo de 30 minutos, sendo a 

medição enviada via mensageiros, igualmente em envelopes individuais devidamente 

identificados 19.  

2.4 Medicamentos sujeitos a controlo especial  

Devido à necessidade de um controlo mais restrito, alguns medicamentos têm um 

circuito próprio de armazenamento e distribuição. Este é o caso de estupefacientes e 

psicotrópicos, hemoderivados, antídotos, anti-infecciosos, nutrição artificial e material de 

penso.  

No caso dos estupefacientes e psicotrópicos, devido as características 

farmacológicas destes medicamentos, o seu circuito é mais restrito e controlado, sendo 

da responsabilidade do Farmacêutico receber, armazenar e dispensar todos estes 

medicamentos. Estes apenas são dispensados mediante a apresentação do impresso 

próprio – Modelo no 1509 (Anexo 5) conforme regulamentado em Decreto-Lei devendo 

ser assinado por todos os intervenientes no processo e arquivado nos SF.   

No caso dos hemoderivados, a sua dispensa apenas é feita mediante a 

apresentação do impresso próprio – Modelo no 1804 (Anexo 3) sendo que o 

hemoderivado é devidamente identificado no impresso e um duplicado é arquivado nos 

SF.  

Figura 7 - SUCS 
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3. Ensaios clínicos 

Os ensaios clínicos são definidos como 

"qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis 

de um ou mais medicamentos experimentais, ou a 

analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a 

eliminação de um ou mais medicamentos 

experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança 

ou eficácia" 20. 

No hospital (Figura 8) para que os ensaios 

clínicos se desenvolvam de modo seguro e eficaz, 

existe uma equipa multidisciplinar de profissionais, da qual o farmacêutico faz parte.  

O Farmacêutico Hospitalar é o responsável pelo armazenamento e dispensa dos 

medicamentos experimentais, de acordo com a Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto, que 

transpõe para a ordem jurídica nacional, a Diretiva Europeia sobre Ensaios Clínicos, 

Directiva n.º 2001/20/CE. (Manual da Farmácia Hospitalar - 

http://ofporto.org/upload/documentos/880325-manual-de-Farm.-Hosp.pdf) 

Em Portugal a investigação clinica tem aumentado bastante nos últimos anos, 

para além do grande interesse na melhoria dos cuidados de saúde, este crescimento do 

número de ensaios aprovados está também relacionado com a maior simplificação dos 

procedimentos administrativos quer do INFARMED, quer da Comissão de Ética de 

Investigação Clínica (CEIC) que passaram a ter um período máximo de 60 dias para 

emitir os pareceres das avaliações dos protocolos.  

O HGSA tem uma grande atividade de investigação, estando atualmente em curso 

neste centro 70 ensaios clínicos. Para além destes prevê-se que entrem em estudo 

brevemente 40 novos ensaios. As áreas de estudo mais incidentes vão desde doenças 

neurológicas como a esclerosa múltipla e a paramiloidose, à artrite reumatoide, à 

dermatologia, à hematologia e à oncologia, sobre a qual incidem vários estudos 

atualmente. 

Este sector assegura a realização das atividades de investigação desenvolvidas a 

nível hospitalar, cumprindo a legislação em vigor e as recomendações de boas práticas 

clinicas sempre de acordo com os princípios e regras em vigor do CHP. 

Figura 8 - Instalações dos ensaios 

clínicos no CHP 
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O farmacêutico garante a gestão das amostras em estudo, sendo responsável 

pela sua receção, acondicionamento, identificação, gestão de stocks, 

dispensa/preparação, informação ao doente (como por exemplo através de folhetos 

informativos explicando a posologia, o modo de administração, as reações adversas, as 

formas de armazenamento, etc.), registos, devoluções, controlo do inventário do 

medicamento experimental (ME) e arquivo de informações. O farmacêutico coordenador 

dos ensaios tem também a responsabilidade de assegurar a elaboração de 

procedimentos de trabalho de acordo com as BPC.  

O farmacêutico hospitalar inicia a sua participação numa fase prévia à aprovação 

do ensaio, aquando da visita de pré-seleção em que é feita a avaliação das condições do 

Centro de Ensaio. Após autorização de um novo estudo pela CEIC e pelo INFARMED, e 

logo que este receba aprovação institucional, o ensaio reúne então as condições para se 

iniciar. Realiza-se então a visita de início com um monitor em que o principal objetivo é 

treinar a equipa nos procedimentos de estudo e promover uma correta articulação entre 

os vários elementos da equipa. Após a visita de início tivemos a oportunidade de elaborar 

um procedimento interno dos ensaios clínicos, sendo este constituído pela principal 

informação do estudo, assim como pelos procedimentos a efetuar no decorrer da 

investigação e informação importante para o doente.  

A visita de início, a visita de monitorização, que se realiza periodicamente durante 

o período de realização do estudo e que se foca essencialmente nos dados recolhidos e 

na informação do estudo que é essencial à avaliação de segurança, bem-estar e direitos 

dos participantes, assim como na qualidade desses dados e a visita de encerramento, 

fazem parte do controlo de qualidade do ensaio.  

As instituições hospitalares onde decorre a investigação clinica podem ser 

auditadas pelos promotores e inspecionadas pelas autoridades reguladoras, sendo maior 

a probabilidade de isso acontecer quanto maior for a atividade desse centro de 

investigação. O objetivo destas auditorias é garantir a proteção dos doentes envolvidos 

nos estudos, e a qualidade e integridade dos dados recolhidos 21. 
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4. Farmacotecnia 

4.1 Unidade de Farmácia Oncológica  

Esta unidade encontra-se fisicamente separada do restante Serviço Farmacêutico 

do Hospital de Santo António. Localiza-se portanto no Hospital de dia na zona de 

quimioterapia, local onde as pessoas se encontram em tratamento, no entanto não se 

encontram internadas. Esta localização é relativamente recente e trouxe várias vantagens 

ao serviço, como a proximidade entre farmacêutico, médicos e enfermeiros. Há assim 

uma equipa multidisplinar que interatua diretamente entre si e com os doentes, 

resultando numa resposta rápida, segura e eficaz. 

É nesta unidade que ocorre a preparação e disponibilização de citotóxicos (CTX) 

nas características e prazos acordados com o utente. 

Neste setor é feita a gestão de armazém avançado da UFO, validação e 

monitorização das prescrições dos CTX, apoio aos TDTs que se encontram na sala limpa 

e dispensa de fármacos não sujeitos a manipulação prévia. Diariamente, um segundo 

farmacêutico prepara também o dia seguinte, reunindo todas as prescrições e verificando 

todas as ordens de preparação. Esta preparação prévia e confirmação dos stocks são 

importantes também na prevenção de faltas de medicamentos nos dois dias seguintes.  

A UFO (Figura 9) encontra-se dividida em três zonas: zona negra, cinzenta e 

branca. A zona negra é o local exterior à zona de preparação onde se encontram os 

farmacêuticos que apoiam e supervisionam o 

trabalho realizado na sala branca. É aqui que 

se encontra o armazém avançado dos CTX. 

É na zona negra que os operadores trocam o 

seu vestuário por fato de bloco e calçado 

adequado e é ainda neste local onde se 

procede à receção e validação de 

prescrições médicas, elaboração dos rótulos, 

emissão das ordens de preparação e arquivo 

da documentação. A zona cinzenta ou 

antecâmara refere-se ao local onde se procede à lavagem assética das mãos, colocação 

de proteção no calçado, touca, máscara, óculos, bata reforçada de baixa permeabilidade 

e do 1º par de luvas de látex, esterilizadas e isentas de pó. O 2º par de luvas de alta 

proteção é de nitrilo ou neopreno esterilizado e é apenas colocado na zona branca. A 

zona branca ou sala limpa é o local de manipulação onde se utiliza técnica assética em 

Figura 9 - Instalações da UFO no CHP 
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câmara de fluxo laminar vertical, com pressão negativa de modo a proteger tanto o 

operador, o doente assim como o ambiente 22, 23. 

Esta unidade encontra-se equipada com um “Kit de derramamento” que contém o 

material necessário a utilizar em casos de derrames/acidentes com citotóxicos e o 

respetivo manual 24. 

Neste setor grande parte das prescrições são em formato eletrónico mas também 

existem prescrições em impresso rosa, no caso de doentes em ambulatório, ou impresso 

azul, no caso de doentes internados. Os critérios mínimos para a aceitação da receita 

são a identificação do doente, peso, altura, superfície corporal, área sob a curva (AUC), 

DCI, dose padrão do protocolo definido pela instituição e ajuste aos parâmetros do 

doente (ex.: de acordo com os valores de creatinina através da AUC), via de 

administração, data da realização do ciclo, serviço clínico, nome e assinatura do médico 

prescritor, denominação do protocolo e patologia. Quanto ao prazo de entrega das 

preparações, estas ficam disponíveis para entrega até um perídio máximo de meia hora 

após a receção da informação de que o doente se encontra apto para receber o 

tratamento (receção de luz verde).19, 25
 

4.2 Fracionamento e reembalagem 

O fracionamento e a reembalagem permitem uma otimização da distribuição 

individual diária em dose unitária graças a uma correta individualização e identificação 

garantindo que os medicamentos são devidamente embalados deste modo acreditando a 

qualidade do produto, até á administração ao doente. 

Este setor desempenha um papel fundamental uma vez que a indústria 

farmacêutica não tem capacidade de disponibilizar medicamentos em todas dosagens 

necessárias. Surge assim a necessidade de oferecer uma alternativa para a 

individualização da terapêutica. 

Inicialmente é feita uma requisição seguida da sua validação que inclui 

confirmação dos dados necessários à execução da preparação, os quais devem ir de 

encontro às normas estabelecidas. Para se proceder ao fracionamento é necessário 

confirmação, no Resumo das características do medicamento (RCM) da substância ativa, 

que este processo não conduz a risco físico-químico e/ou biológico nem a destruição da 

forma farmacêutica 25, 26. 
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Após fracionamento dos medicamentos é feito o seu reembalamento, que permite 

identifica-los corretamente, com informação relativa à DCI, nome comercial, dose, prazo 

de validade e número de lote 27. As operações de reembalamento são realizadas com 

recurso a equipamentos automáticos ou semiautomáticos (Figura 10) estes últimos 

utilizados quando os medicamentos são removidos do acondicionamento primário e é 

necessário coloca-los manualmente no local apropriado.  

 

Relativamente ao prazo de validade importa referir que relativamente aos 

medicamentos sólidos e líquidos não estéreis reembalados, em material de reembalagem 

para unidose, este é de um ano ou a data de validade da embalagem original (no caso 

desta ser inferior a um ano), excetuando as situações em que o laboratório produtor dê 

indicações específicas nesta matéria 28.  

Referindo os ensaios de verificação efetuados estes incluem a integridade da parte 

fracionada, confirmada através de controlo visual e controlo de peso, sendo que são 

considerados não conformes os resultados individuais cujas diferenças são superiores a 

5% 29.  

4.3 Preparação de Não Estéreis 

Existem várias razões que justificam a manipulação de medicamentos em 

ambiente hospitalar nomeadamente com o intuito de adaptar o medicamento ao perfil 

fisiopatológico do doente. Entre estas destacam-se a ausência de dosagens e formas 

farmacêuticas adequadas e a necessidade de ajustes da composição às necessidades 

específicas de cada doente.  

Estes obstáculos são sentidos particularmente na área da pediatria e neonatologia 

mas também na dermatologia, geriatria, entre outras. Nestas a preparação de 

medicamentos em farmácia hospitalar justifica-se na personalização da terapêutica, 

Figura 10 - Equipamentos de reembalamento automático e semiautomático, respetivamente. 
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preenchimento de nichos não ocupados na indústria ou ainda por vantagens económicas 

30.  

No CHP (Figura 11) são diversos os manipulados produzidos que incluem formas 

farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas. O farmacêutico é responsável por emitir 

uma ordem de preparação com informações como: as características técnicas da 

preparação, a composição qualitativa e quantitativa da preparação, as matérias-primas 

utilizadas, a técnica de preparação, os ensaios de verificação da qualidade do produto 

final, entre outros. Todas as matérias-primas utilizadas são acompanhadas de certificado 

de análise que deve estar em conformidade com as especificações descritas na respetiva 

monografia da farmacopeia 31. Relativamente aos ensaios de controlo da qualidade e 

verificação do produto final são específicos para cada preparação e vêm descritos na 

respetiva ordem de preparação. Na sua generalidade são 

os seguintes 32 (Tabela 1):  

Tabela 1 – Ensaios de controlo de qualidade 

 

 

 

 

 

 

O

Os dados referentes às operações de preparação e 

controlo efetuadas permitem avaliar a qualidade dos 

medicamentos preparados e simultaneamente reconstituir o histórico de cada preparação 

33.  

As principais preparações incidem em soluções externas, como a solução de lavagem 

de alfazema, soluções orais e papéis para pediatria, alguns tópicos e colutórios para 

cuidados paliativos garantindo-se assim o preenchimento de lacunas terapêuticas.  

4.4 Preparação de Estéreis 

Nos SF do HGSA existe uma área específica para a produção de Formas 

Farmacêuticas Estéreis (FFE), que é constituída por três zonas distintas: 

- Zona negra – área não estéril; zona de vestuários e onde é preparado o 

material34.  

Forma Farmacêutica  Ensaio 

Sólidas 
Uniformidade de 

massa 

Semissólidas pH 

Soluções Transparência e pH 

Figura 11 - Laboratório de 
preparação de não estéreis 
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- Zona cinzenta – área não estéril; acessível apenas com calçado protegido; zona 

onde o operador se equipa com vestuário estéril (bata, luvas, touca, máscara) e procede 

à lavagem e desinfeção das mãos.  

- Zona branca – área estéril; zona onde se procede à preparação das FFE, que 

decorre em Câmara de Fluxo Laminar horizontal (CFLh) e com pressão positiva. 

Durante a preparação FFE deve-se assegurar sempre a esterilidade do produto 

final, independentemente do procedimento utilizado. Deste modo, as FFE são preparadas 

em CFLh, instaladas em salas limpas, de modo a prevenir possíveis contaminações. Para 

além disto, é necessário assegurar o cumprimento de técnicas de assepsia35.  

4.4.1 Preparação de bolsas de Nutrição Parentérica (NP) 

Nos SF do HGSA são preparadas bolsas de NP para todo o CHP e para o 

Hospital Padre Américo. As bolsas para adultos encontram-se disponíveis 

comercialmente, procedendo-se, somente, à adição extemporânea de oligoelementos e 

vitaminas. Relativamente à preparação de bolsas para pediatria e neonatologia, estas 

são preparadas na íntegra, havendo um ajuste diário na sua constituição mediante as 

necessidades nutricionais de cada criança. 

As prescrições médicas, para a preparação de bolsas de NP, são enviadas aos 

SF, tendo o farmacêutico a responsabilidade de analisá-las antes de proceder à 

validação36. Seguidamente são elaboradas as Ordens de Preparação (OP) através de um 

sistema informático que contabiliza os valores dos acréscimos necessários para 

compensar as perdas que ocorrem no sistema de perfusão. Posteriormente, o 

farmacêutico procede à emissão dos rótulos que identificarão as bolsas. São impressos 

dois tipos de rótulos: o rótulo para a bolsa da solução de constituintes hidrossolúveis 

(macro e micronutrientes) e o rótulo da seringa ou bolsa da emulsão lipídica37. 

No momento da preparação da mistura de NP deve-se respeitar a ordem de 

adição dos diferentes constituintes, a fim de garantir a estabilidade final da bolsa. Todas 

as adições são efetuadas em sistema de transferência de líquidos em circuito fechado, o 

qual facilita a preparação e evita possíveis contaminações. A preparação das bolsas que 

contêm a emulsão lipídica é realizada separadamente das bolsas com os constituintes 

hidrófilos, a fim de evitar reações entre os componentes lipófilos e hidrófilos, que podem 

interferir na estabilidade da preparação. A homogeneidade do conteúdo das bolsas deve 

ser sempre confirmada, verificando-se a ausência de formação de gás ou precipitado, 

turvação ou separação de fases38. De forma a garantir a esterilidade do local de 

preparação, no HGSA procede-se a um controlo microbiológico diário, recolhendo-se 

uma amostra da primeira e da última preparação do dia39. 
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 As bolsas são protegidas da luz com folha de alumínio, identificadas com os 

respetivos rótulos e embaladas em manga de plástico termosselada. Finalmente, as 

bolsas são colocadas numa câmara que permite o acesso ao exterior da zona branca, 

para posterior separação e envio para os respetivos serviços40.  

4.4.2 Preparações extemporâneas estéreis (PEE) 

A produção de PEE no HGSA pode ser solicitada para reposição de stock da 

distribuição, fornecimento a doentes específicos, bem como para envio a outras 

instituições. As PEE, na sua maioria, resultam da modificação de formulações 

comercializadas. As vantagens da produção de PEE são: permitir adaptar as dosagens e 

rentabilizar as matérias-primas como, por exemplo, através do fracionamento de 

ampolas. 

Quando é necessário manipulação, o farmacêutico acede ao sistema informático, 

introduzindo os dados respetivos da preparação, de modo a obter a OP. Relativamente 

ao processo de manipulação de PEE, este é muito semelhante ao da preparação de 

bolsas de NP. No final do procedimento indicado na OP, as preparações são rotuladas e 

embaladas, de acordo com as suas características. 
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1. Folhetos informativos 

A dispensa de medicamentos na farmácia de ambulatório é o momento em que o 

farmacêutico tem a oportunidade de interagir com o doente e a melhor altura para apelar 

ao uso racional do medicamento. No entanto, devido à grande afluência de doentes, 

infelizmente, o diálogo com estes é, por vezes, escasso, o que acaba por limitar o 

aconselhamento farmacêutico. Existem medicamentos que devem ser usados com o 

máximo de responsabilidade, devido ao elevado custo e risco que possuem, pelo que se 

torna indispensável a transmissão de informações ao doente sobre o modo de utilização 

dos mesmos. A cedência de folhetos informativos sobre determinado medicamento é 

uma forma de colmatar as falhas existentes ao nível da prestação de esclarecimentos no 

ato da dispensa de medicamentos.  

Durante o estágio, foi-nos proposto a elaboração de folhetos informativos sobre os 

fármacos: daclatasvir, fampridina, oximetolona, ruxolitinib os quais estão presentes em 

anexo.  

2. Formações Internas no CHP 

2.1 Curso básico de Suporte Nutricional Artificial 

Atualmente, a nutrição artificial, entérica e parentérica, é indispensável a muitos 

doentes. Nos hospitais, a nutrição artificial é já um instrumento clínico do dia-a-dia, mas 

que já extravasou do âmbito hospitalar. Dentro e fora dos hospitais, os profissionais de 

saúde têm de possuir os conhecimentos e as competências necessárias para lidar com 

estes doentes.  

No nosso estágio, tivemos a oportunidade de participar no Curso básico de 

Suporte Nutricional Artificial, organizado pela Associação de Apoio à Nutrição Hospitalar, 

realizado no dia 9 de Fevereiro no auditório Professor Doutor Alexandre Moreira do CHP 

– HGSA. Neste curso foram abordados os seguintes temas: alimentação no primeiro ano 

de vida; suporte nutricional em idade pediátrica; avaliação do estado nutricional; produtos 

disponíveis de nutrição entérica e parentérica; cuidados de enfermagem no suporte 

nutricional e suporte nutricional no doente crítico. Assim sendo, o curso foi de encontro às 

necessidades de um vasto leque de profissionais envolvidos na nutrição entérica e 

parentérica, incluindo médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos e outros 

profissionais de saúde. 
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3. Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN) 

No âmbito das atividades extra 

realizadas durante o estágio, no dia 23 

de Fevereiro tivemos o privilégio de 

visitar os serviços farmacêuticos do 

Centro Materno Infantil do Norte 

(CMIN), que faz parte do CHP e situa-

se na área urbana da cidade do Porto, 

constituindo uma referência para os 

utentes devido à sua antiguidade e 

função. 

O CMIN é uma unidade de referência em áreas médicas como a neonatologia, 

obstetrícia e pediatria, oferecendo instalações dignas e adequadas, bem como 

equipamentos tecnologicamente mais avançados. Este edifício tem o Bloco de Centrais 

Técnicas, Galeria de Instalações, Serviços Gerais e Bloco de Urgência e Cirúrgico nos 

pisos abaixo do nível do solo, Ambulatório e Neonatologia no piso 0 e Ambulatório, Bloco 

Cirúrgico, Unidade de Cuidados Intensivos, Pediatria, Hospital de Dia, Unidade de 

Reprodução Médica Assistida, Unidades de Internamento de Obstetrícia e Central 

Técnica nos pisos superiores.  

Durante o dia em que estivemos no CMIN assistimos ao processo de validação de 

prescrições médicas e visitamos a área da neonatologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Receção do CMIN 
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Figura 13 - Instalações do Hospital 
Joaquim Urbano. 

Figura 14 - Museu da Farmácia, HJU. 

4. Hospital Joaquim Urbano (HJU) 

 

No dia 25 de Fevereiro tivemos oportunidade de visitar os serviços farmacêuticos 

do Hospital de Joaquim Urbano (Figura 13). 

Desta forma ficamos a conhecer este 

hospital de doenças infeciosas. A título de 

curiosidade, este hospital foi implantado 

como provisório há 120 anos devido à 

ameaça da cólera, no entanto persistiu 

devido ao aparecimento de novas 

epidemias. Este hospital tem um papel 

fundamental na rede dos serviços públicos 

de saúde, tanto para o diagnóstico e tratamento de doenças infeciosas, particularmente 

VIH, como também de outras infeções com elevado impacto social como a tuberculose e 

as hepatites, sobretudo a hepatite C. 

Em 2001, o HJU abriu o Centro de Terapêutica Combinada para doentes com VIH 

onde diariamente e sob a observação direta se fornece terapêutica anti retrovírica e 

antibacilar, associada à metadona. Os resultados são promissores sendo que a taxa de 

adesão dos doentes ao tratamento tem 

aumentado muito e consequentemente a taxa 

de mortalidade tem diminuído. Para além dos 

Serviços de infeciologia e pneumologia, no 

HJU realizam-se consultas do viajante com a 

respetiva administração de vacinas, quando 

necessária, como a vacina da poliomielite, da 

febre amarela, da febre tifóide e da raiva. 

Os SF encontram-se num dos 

pavilhões do HJU, organizados de forma muito semelhante ao que acontece no Hospital 

de Santo António, sendo que a principal diferença encontrada por nós foi no ambulatório, 

pois o HJU permite um atendimento individualizado em gabinetes separados.  

Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história e importância 

deste hospital, vem como fazer uma visita ao hospital e ao Centro de Terapêutica 

Combinada e visitar o museu de Farmácia (Figura 14) os SF acompanhamos alguns 

atendimentos no ambulatório, ajudamos na preparação de medicação e fizemos pesquisa 

sobre vários fármacos fornecidos neste hospital. 
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5. Noite no HGSA 

Uma vez que faz parte das funções do farmacêutico do CHP realizar 

periodicamente o turno da noite, surgiu o interesse em participar nas funções 

desempenhadas. Assim, no dia 23 de fevereiro de 2015, tomamos a iniciativa de 

acompanhar o farmacêutico destacado para esta noite. 

O turno da noite inicia-se às 20:00 h e termina às 08:00h do dia seguinte. Nas 

primeiras duas horas o farmacêutico está acompanhado por um TDT, sendo o primeiro 

responsável pela validação das prescrições e o segundo por preparar a medicação. Este 

processo é semelhante ao realizado durante o dia. A partir das 22:00h permanece 

apenas o farmacêutico que acumula ambas as funções. 

O farmacêutico está responsável por controlar as prescrições do GHAF e, a partir 

das 2h da manhã, estas prescrições são também acompanhadas por uma notificação 

telefónica.   

Graças a esta oportunidade foi possível ter um maior contacto com a validação e 

intervenção farmacêutica visto que há um volume de trabalho mais reduzido.  

6. Caso de estudo: fármacos biológicos 

Durante o estágio tivemos a oportunidade de assistir a reuniões relativas à 

terapêutica com fármacos biológicos. Estes fármacos são particularmente usados na área 

da Reumatologia, com incidência na artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite 

psoriática, artrite idiopática juvenil, lúpus eritematoso sistémico e, adicionalmente, são 

usados na área da Gastrenterologia em doenças inflamatórias intestinais como a colite 

ulcerosa e a doença de Crohn. Os fármacos biológicos demonstram eficácia não só sobre 

os sintomas mas também possuem a capacidade de modificar a história natural destas 

doenças evitando as suas complicações e limitações associadas. O seu uso tem ainda 

como objetivo induzir ou manter a remissão de uma doença, reduzir a frequência das 

recaídas e permitir a redução da administração de corticosteroides.  

As principais limitações à terapêutica com recurso a agentes biológicos prendem-

se com a necessidade de demonstrar os critérios de benefício para um doente específico 

uma vez que o seu emprego representa riscos para o doente, pelo que estes devem ser 

seguidos por especialistas experientes, e, por outro lado, com os avultados gastos para o 

Sistema Nacional de Saúde. A prescrição de um agente biológico por um médico 

especialista obriga a uma avaliação objetiva do doente quer para a indicação de início de 

terapêutica quer para a manutenção da mesma tendo sempre presentes os conceitos de 

eficácia e simultaneamente segurança.   
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Anexo 2 - Organização espacial do APF 

Anexo 1 - Esquema de atividades do GHAF 
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Anexo 3 - Modelo de prescrição de 

hemoderivados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 - Modelo de prescrição de psicotrópicos 

Anexo 4 - Modelo de prescrição de material 

de penso 
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Anexo 7 - Modelo de prescrição de 

antídotos 
 

Anexo 8 - Modelo de prescrição de nutrição artificial 

Anexo 6 - Modelo de prescrição de anti-

infecciosos 
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Anexo 9 - Folheto informativo - Daclatasvir 
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Anexo 10 – Folheto informativo - Fampridina 
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Anexo 111 - Folheto informativo – Oximetolona 
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Anexo 12 - Folheto informativo - Ruxolitinib 
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