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Resumo 

 

O farmacêutico comunitário, enquanto profissional de saúde e prestador de um serviço 

à comunidade, responsabiliza-se pela saúde e pelo bem-estar do utente que recorre 

diariamente à farmácia. Deve exercer a sua profissão com elevado grau de 

responsabilidade e competência, desde a entrada do medicamento na farmácia até este 

ser dispensado ao utente. 

Para tal, este adquire as competências e conhecimentos necessários para a prática 

diária da sua profissão aquando do seu curso universitário, colmatando-o com um estágio 

profissionalizante. Espera-se que este estágio sirva como ferramenta de aprendizagem e 

aprofundamento dos conhecimentos previamente adquiridos, lançando para o mercado 

de trabalho farmacêuticos cada vez mais ativos e multifacetados. 

Durante os 3 meses do meu estágio na Farmácia Cristo Rei fui parte integrante da sua 

equipa de trabalho, executando grande parte das funções atribuídas a um farmacêutico. 

Pude prestar o meu contributo em todas as etapas relativas à circulação dos 

medicamentos entre a farmácia e o exterior, cumprindo todas as regras relativas à 

receção, armazenamento, controlo de stocks de produtos, verificação de receitas 

médicas e dispensa consciente de medicamentos. Foi-me dada a oportunidade de 

contactar de perto com os utentes da farmácia aquando do atendimento farmacêutico, 

podendo explorar com estes temáticas de foro mais académico como o problema da 

automedicação, do aumento das resistências aos antibióticos em tratamentos como o da 

infeção do trato urinário e ainda os riscos de uma exposição solar desprotegida. 

Encontrei nesta farmácia uma equipa recetiva à minha participação ativa, sempre 

disposta a ensinar algo de novo e a ajudar em caso de necessidade. 

O crescimento pessoal e académico adquirido após este estágio curricular é 

indiscritível. A convivência diária com profissionais de saúde e o confronto com o mais 

variado leque de situações e de casos clínicos tornaram-me, sem dúvida, um profissional 

mais apto e ajustável perante os problemas apresentados diariamente e os diversos 

perfis de utentes encontrados.  



Ricardo Oliveira  Relatório de Estágio | Farmácia Cristo Rei 

vii 
 

 

Índice 

 

Declaração de Integridade ............................................................................................. iii 

Agradecimentos .............................................................................................................. iv 

Resumo ........................................................................................................................... vi 

Índice .............................................................................................................................. vii 

Lista de Abreviaturas ..................................................................................................... ix 

Lista de Figuras ............................................................................................................... x 

Lista de Tabelas ............................................................................................................... x 

 

Parte 1 – Farmácia Cristo Rei ........................................................................................ 1 

1.1 – Organização Física e Funcional da Farmácia .......................................................... 2 

1.1.1 – Localização, Horário de Funcionamento e Perfil dos Utentes ............................ 2 

1.1.2 – Espaço Físico Exterior e Interior ........................................................................ 2 

1.1.3 – Recursos Humanos ........................................................................................... 5 

1.2 – Fontes Bibliográficas e de Informação ..................................................................... 5 

1.3 – Gestão de Stock, Encomendas e Aprovisionamento ................................................ 6 

1.3.1 – Sistema Informático ........................................................................................... 6 

1.3.2 – Gestão de Stock ................................................................................................ 6 

1.3.3 – Realização de Encomendas .............................................................................. 7 

1.3.4 – Receção de Encomendas .................................................................................. 8 

1.3.5 – Armazenamento ................................................................................................ 9 

1.3.6 – Gestão dos Prazos de Validade e Devoluções de Produtos .............................. 9 

1.4 – Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde ..................................................10 

1.4.1 – Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) ..........................................10 

1.4.1.1 – Prescrição Médica e Tipos de Receitas Médicas .......................................11 

1.4.1.2 – Validação da Prescrição e Dispensa de Medicamentos .............................12 

1.4.1.3 – Comparticipação de Medicamentos ...........................................................14 

1.4.1.4 – Conferência de Receituário ........................................................................14 

1.4.2 – Medicamento Não Sujeito a Receita Médica (MNSRM) ....................................15 

1.4.3 – Medicamentos Manipulados .............................................................................16 

1.4.4 – Produtos Fitoterápicos ......................................................................................16 

1.4.5 – Produtos Homeopáticos ...................................................................................16 

1.4.6 – Produtos Destinados a uma Alimentação Especial e Produtos Dietéticos ........16 

1.4.7 – Dispositivos Médicos ........................................................................................17 



Ricardo Oliveira  Relatório de Estágio | Farmácia Cristo Rei 

viii 
 

1.4.8 – Produtos de Cosmética e Higiene Corporal (PCHC) .........................................17 

1.4.9 – Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) .........................................................18 

1.5 – Serviços Farmacêuticos Prestados .........................................................................18 

1.6 – Marketing da Farmácia ...........................................................................................20 

1.7 – Formação Complementar .......................................................................................20 

1.7 – Cronograma da Atividade na Farmácia Cristo Rei ..................................................21 

 

Parte 2 – Ações na Farmácia ........................................................................................23 

2.1 – Enquadramento ......................................................................................................24 

2.2 – Automedicação: da Experiência à Resistência ........................................................24 

2.2.1 – O Problema da Antibioterapia ...........................................................................25 

2.2.1.1 – Definição de antibiótico ..............................................................................25 

2.2.1.2 – Resistências na Antibioterapia ...................................................................26 

2.2.1.3 – Antibioterapia em Portugal .........................................................................27 

2.2.1.4 – Uso Correto dos Antibióticos ......................................................................30 

2.2.2 – Infeção do Trato Urinário (ITU) como Exemplo Alarmante ................................31 

2.2.2.1 – Fisiopatologia .............................................................................................32 

2.2.2.2 – Fatores de Risco ........................................................................................32 

2.2.2.3 – Diagnóstico e Tratamento ..........................................................................33 

2.2.2.4 – Etiologia e Resistência à Antibioterapia .....................................................34 

2.2.2.5 – Medidas Preventivas ..................................................................................36 

2.2.3 – Inquérito aos Utentes da Farmácia Cristo Rei ..................................................37 

2.3 – Exposição Solar: PROTEJA-SE! .............................................................................40 

2.3.1 – Definição e Caracterização da Luz Solar ..........................................................40 

2.3.2 – Exposição Solar e Riscos Associados ..............................................................41 

2.3.3 - Recomendações para Proteção Solar ...............................................................42 

2.3.4 – PROTEJA-SE! – Ação de Sensibilização para a Proteção Solar ......................43 

 

Bibliografia .....................................................................................................................45 

Anexos............................................................................................................................51 

 

  



Ricardo Oliveira  Relatório de Estágio | Farmácia Cristo Rei 

ix 
 

 

Lista de Abreviaturas 

 

ACSS-CCF Administração Central do Sistema de Saúde – Centro de Conferência de Faturas 

ADSE  Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado 

ANF  Associação Nacional de Farmácias 

ARS  Administração Regional de Saúde 

BPF  Boas Práticas de Farmácia 

CC  Cartão do Cidadão 

CNP  Código Nacional Português 

DCI  Denominação Comum Internacional 

DDD  Dose Diária Definida 

DGS  Direção-Geral da Saúde 

DHD  Dose Diária Definida por mil Habitantes por Dia 

DL  Decreto-Lei 

DT  Diretor Técnico 

EUA  Estados Unidos da América 

FCR  Farmácia Cristo Rei 

FEFO  First Expired, First Out 

FPS  Fator de Proteção Solar 

GNR  Guarda Nacional Republicana 

INFARMED Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P 

ITU  Infeção do Trato Urinário 

IUV  Índice Ultravioleta 

IV  Infravermelho 

IVA  Imposto de Valor Acrescentado 

mL  Mililitro 

MNSRM Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

MRSA  Staphylococcus aureus Resistente à Meticilina 

MSRM  Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

MUV  Medicamentos de Uso Veterinário 

OF  Ordem dos Farmacêuticos 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

PCHC  Produtos de Cosmética e Higiene Corporal 

PIC  Preço Impresso na Cartonagem 

PNV  Plano Nacional de Vacinação 



Ricardo Oliveira  Relatório de Estágio | Farmácia Cristo Rei 

x 
 

PPCIRA Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos 

PSP  Polícia de Segurança Pública 

PVF  Preço de Venda à Farmácia 

PVP  Preço de Venda ao Público 

RM  Receita Médica 

SNS  Sistema Nacional de Saúde 

TSA  Teste de Sensibilidade aos Antibióticos 

UFC  Unidades Formadoras de Colónias 

UV  Ultravioleta 

VIH  Vírus da Imunodeficiência Humana 

 

 

Lista de Figuras 

 

Figura 1 Área de atendimento ao público da FCR. 

Figura 2 Consumo de antibióticos em ambulatório em Portugal Continental de 2003 a 2013. 

Figura 3 Consumo de antibióticos de uso sistémico na Europa (2012). 

Figura 4 Consumo de antibióticos de uso sistémico no setor hospitalar na Europa (2012). 

Figura 5 Percentagem de isolados invasivos de E. coli resistentes a fluoroquinolonas e 

percentagem de isolados invasivos de K. pneumoniae resistentes a carbapenemos 

na Europa (2013). 

Figura 6 Preenchimento do inquérito por uma utente da FCR. 

Figura 7 Escala de cores do IUV. 

Figura 8 Autocolante da ação como selo dos sacos. 

 

 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1 Cronograma de atividades executadas durante o estágio na FCR. 

Tabela 2 Percentagens de resistência a antibióticos no inquérito de prevalência de infeções 

hospitalares e de uso de antibióticos em hospitais de Portugal (2012). 

Tabela 3 Espécies bacterianas isoladas com maior frequência em Portugal. 

Tabela 4 Principais radiações eletromagnéticas dos raios solares e suas características. 

 



Ricardo Oliveira  Relatório de Estágio | Farmácia Cristo Rei 

1 
 

Parte 1 – Farmácia Cristo Rei  

 

 

Parte 1 

Farmácia Cristo Rei 
  



Ricardo Oliveira  Relatório de Estágio | Farmácia Cristo Rei 

2 
 

 

1.1 – Organização Física e Funcional da Farmácia 

 

1.1.1 – Localização, Horário de Funcionamento e Perfil dos Utentes 

A Farmácia Cristo Rei (FCR) tem como morada a Praça D. Afonso V, n.º55 G, zona 

residencial de comércio e restauração da cidade do Porto que possui uma boa 

acessibilidade por viaturas privadas e transportes públicos (autocarro). Encontra-se a 

400m de distância em linha reta da farmácia mais próxima e a 300m da unidade de 

saúde familiar Garcia de Orta, em conformidade com o disposto na Portaria n.º 352/2012, 

de 30 de outubro, relativa às normas para concurso de abertura de farmácias [1].  

O horário de funcionamento da FCR é das 8h30 às 21h de segunda a sexta-feira e das 

9h às 21h aos sábados, permanecendo encerrada aos domingos e feriados. O presente 

horário e a sua afixação visível no portal de entrada da farmácia encontram-se em 

conformidade com o imposto no Decreto de Lei (DL) n.º 53/2007, de 8 de março, alterado 

pelo DL n.º7/2011, de 10 de janeiro, e pelo DL n.º 172/2012, de 1 de agosto [2]. Os 

serviços permanentes ocorrem em média de 2 em 2 meses conforme estabelecido com a 

Associação Nacional das Farmácias (ANF) e Administração Regional de Saúde (ARS), 

encontrando-se a farmácia aberta desde a hora de abertura até à hora de fecho do dia 

seguinte. O atendimento a partir das 21h é efetuado através de um postigo no portal da 

farmácia de forma a assegurar um serviço mais seguro para o farmacêutico e para a 

própria farmácia.  

Os utentes da FCR pertencem maioritariamente à classe média/alta, sendo 

frequentemente idosos, doentes crónicos e polimedicados que vivem nas redondezas. O 

fácil acesso à farmácia a somar ao ambiente familiar, de elevada cumplicidade e empatia 

criado com o farmacêutico torna-os frequentadores assíduos da FCR.  

 

1.1.2 – Espaço Físico Exterior e Interior 

Relativamente ao espaço físico externo, a FCR detém uma fachada em vidro com 

aspeto profissional e agradável. Sobre a sua fachada encontra-se o nome da farmácia e 

ainda a “cruz verde” luminosa identificativa de farmácia, como estipulado no artigo 28º do 

DL n.º 307/2007, de 31 de agosto [3]. No portal de entrada encontram-se afixado o 

horário de funcionamento da FCR, o nome do Diretor Técnico (DT), o postigo reservado 

aos serviços permanentes da farmácia, o calendário de serviços permanentes e ainda o 

simbolo indicativo de como a FCR pertence ao grupo Farmácias Portuguesas (cruz com 

inscrição Farmácias Portuguesas, conforme aprovado pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P (INFARMED) segundo a Deliberação n.º 
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Figura 1 – Área de atendimento ao público da 

FCR. 

414/CDE/2007, de 29 de outubro [4]). Há ainda a referir a presença de um distribuidor de 

preservativos junto ao portal de entrada e a decoração da montra externa com cartazes 

publicitários de produtos de venda livre, maioritariamente cosméticos ou produtos 

sazonais. O acesso externo à farmácia está facilitado por esta se encontrar em pequena 

praça ampla sem degraus, como consta das Boas Práticas de Farmácia (BPF) [5]. 

O espaço físico interior da FCR compreende dois pisos compostos por diferentes 

divisões em harmonia com as Normas de Instalação de Farmácia no que toca às áreas 

obrigatórias [6]. 

 

O piso 0 é composto por três divisões importantes no funcionamento da farmácia: 

 

 Área de atendimento ao público 

Área espaçosa, iluminada e de temperatura 

ajustada, compreendendo o trajeto desde o 

portal de entrada até ao balcão com dois 

postos de atendimento (Figura 1). Junto ao 

portal de entrada encontra-se a balança e o 

medidor de pressão arterial utilizado pelos 

utentes. O trajeto até ao balcão é definido por 

um corredor de lineares de produtos de venda 

livre, maioritariamente de dermofarmácia, e de 

gavetas de armazenamento de produtos. 

Existe ainda uma rampa de acesso direto ao 

balcão para os casos de mobilidade 

condicionada. Os dois postos de atendimento 

existentes estão equipados com o sistema 

informático Sifarma 2000® e respetivo 

hardware necessário ao normal funcionamento 

da farmácia (computador, impressora, leitor ótico de códigos de barras e terminal de 

multibanco). Sobre o balcão encontram-se ainda expositores de produtos de venda livre, 

normalmente produtos sazonais, cosméticos ou de dermofarmácia. O espaço atrás do 

balcão é ocupado por gavetas contendo produtos com elevada rotatividade para mais 

fácil acesso ao farmacêutico e ainda lineares com produtos de venda livre 

maioritariamente sazonais, de modo a captar a atenção do utente aquando do 

atendimento. 
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 Gabinete de atendimento personalizado 

Área destinada a um atendimento mais personalizado ou a ser usada sempre que o 

utente solicite um atendimento em privado com o farmacêutico. Encontra-se nesta divisão 

uma marquesa, um lavatório e uma balança de bebés. Este gabinete é também destinado 

às medições de parâmetros bioquímicos, à limpeza e curativos de ferimentos ligeiros e 

ainda à administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) 

por um farmacêutico qualificado, de acordo com a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de 

novembro [7]. 

 

 Área de apoio ao atendimento ao público / Área de gestão de encomendas 

A divisão imediatamente posterior ao balcão de atendimento é a área de gestão de 

todas as encomendas de produtos. Possui todo o hardware necessário para o efeito, 

nomeadamente um terminal informático com leitor ótico de código de barras, uma 

impressora de etiquetas para a marcação dos produtos de venda livre, uma impressora 

normal, uma fotocopiadora multifunções e um telefone de serviço. 

Nesta divisão são também armazenados grande parte dos medicamentos e outros 

produtos não medicamentosos (como dispositivos médicos) em gavetas deslizantes 

dispostas ao longo de uma parede, segundo a forma farmacêutica, ordem alfabética e 

finalmente a dosagem. Todos os produtos são armazenados segundo o modelo FEFO 

(first expired, first out) a fim de garantir um stock de produtos com prazos de validade 

confortáveis e seguros para a sua dispensa. 

Existe ainda nesta área um frigorífico destinado a medicamentos de acondicionamento 

entre os 2 e os 8ºC (ex. insulinas e vacinas). Esta divisão, assim como o laboratório, o 

armazém e o frigorífico, possui um termohigrómetro que regista e memoriza diariamente 

os valores de temperatura e humidade, de forma a controlar as condições de 

armazenamento impostas pelo DL n.º 176/2006, de 30 de agosto [8]. 

 

O piso -1 é composto por cinco divisões distintas: 

 

 Laboratório 

Mesmo não sendo prática da FCR a preparação de medicamentos manipulados devido 

à sua pouca procura, um laboratório faz parte das suas divisões, devidamente equipado e 

em conformidade com os regulamentos expostos na Portaria nº 594/2004, de 2 de julho e 

com a Deliberação nº 1500/2004, 7 de dezembro [9][10]. 
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 Armazém 

Este serve como local de armazenamento de todo o stock de medicamentos e produtos 

que não encontram espaço nos lineares ou gavetas do piso 0 por se encontrarem em 

maiores quantidades. Normalmente estes são produtos cosméticos, de dermofarmácia, 

sazonais ou de maior rotatividade. 

 

 Escritório, Instalações sanitárias e Sala de arrumos 

O escritório da FCR encontra-se neste piso, tendo atualmente como principal função o 

armazenamento de dossiês com toda a contabilidade e secretariado da farmácia. 

Os lavabos destinados à equipa da FCR assim como uma sala de arrumos com todo o 

material necessário na rotina da farmácia também se encontram neste piso. 

 

1.1.3 – Recursos Humanos 

Presentemente a equipa da FCR é composta por cinco elementos, de acordo com o 

estipulado no DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, e subsequentes alterações relativas ao 

regime jurídico de farmácias de oficina [3]. 

Quadro de farmacêuticos: Dra. Ana Maria Miranda Cruz (DT), Dra. Ana Rita Silva 

(Farmacêutica Substituta), Dra. Vânia Ribeiro e Dra. Mafalda Franchini. 

Quadro não-farmacêutico: Marcos Sousa (responsável por encomendas e gestão de 

stocks). 

 

 

1.2 – Fontes Bibliográficas e de Informação 

 

Em conformidade com o DL n.º 307/2007, de 31 de Agosto, e a Deliberação do 

INFARMED n.º 414/CD/2007, de 29 de outubro, a FCR possui as fontes de informação 

de acesso obrigatório na área de apoio ao atendimento ao público, nomeadamente a 

última edição do Prontuário Terapêutico e a Farmacopeia Portuguesa [3][4]. Outras 

fontes bibliográficas podem ser aí encontradas, como o Índice Nacional Terapêutico, o 

Simposium Terapêutico, o Manual de Medicamentos Não Prescritos, o Simposium 

Veterinário, o Formulário Galénico Português e publicações periódicas, como as revistas 

Farmácia Distribuição, Farmácia Portuguesa, Inove Farmácia e Farmácia + Saúde. O 

acesso à rede internet permite a obtenção da demais bibliografia ou publicação, 

recorrendo a centros de informação online. Estas fontes bibliográficas revelaram-se de 

extrema utilidade durante o meu estágio curricular. 
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1.3 – Gestão de Stock, Encomendas e Aprovisionamento 

 

1.3.1 – Sistema Informático 

A FCR possui em ambos os postos de atendimento e no servidor da sala de apoio ao 

atendimento ao público o sistema informático Sifarma 2000®, reconhecido pelo 

INFARMED. Fruto da cooperação do setor farmacêutico com a empresa Glintt, o sistema 

engloba os processos do funcionamento normal da farmácia e monitoriza todos os 

movimentos dos medicamentos e produtos entre a farmácia e o exterior. Cada usuário 

deste sistema dentro da FCR possui um perfil e código de acesso, sendo assim possível 

controlar as tarefas efetuadas dentro do sistema e identificar o seu responsável. 

Dentro das funcionalidades do Sifarma 2000® destacam-se: 

 Gestão da venda de medicamentos, fornecendo informação científica importante 

para um melhor aconselhamento ao utente, organizando automaticamente as 

receitas em lotes e criando fichas de cliente com toda a sua informação pessoal e 

suas compras efetuadas; 

 Informatização do stock de produtos na farmácia e gestão do mesmo, por 

quantidade, caducidade e conforme os dados estatísticos das suas vendas; 

 Criação, envio e receção de encomendas após gestão dos valores mínimos e 

máximos necessários em stock; 

 Pesquisa de medicamentos por Denominação Comum Internacional (DCI) ou por 

grupos terapêuticos e sua respetiva informação científica. 

 

1.3.2 – Gestão de Stock 

Define-se como stock o conjunto de medicamentos ou produtos destinados à venda ou 

consumo presentes na farmácia. Uma vez que o Sifarma 2000® regista todas as 

movimentações de produtos entre a farmácia e o exterior, este detém os valores precisos 

de stock atual, tornando-o uma ferramenta essencial para uma gestão racional das 

quantidades de produtos na farmácia. 

Após avaliação do perfil de vendas de um medicamento ou produto (diariamente, 

mensalmente ou até anualmente), cabe ao farmacêutico responsável definir e programar 

informaticamente um valor máximo e mínimo de quantidade desse produto na farmácia, o 

que levará a que o programa elabore automaticamente uma proposta de encomenda 

diária com todos os produtos cujo valor em stock seja em inferior ao valor estabelecido – 

Ponto de Encomenda. Esta proposta de encomenda é revista e aprovada pelo 

farmacêutico responsável antes de proceder ao seu envio por via informática, sendo 
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passível de ser ajustada quanto à necessidade da farmácia relativamente a algum 

produto ou grupo de produto. 

É de extrema importância o papel do farmacêutico responsável pela gestão do stock, 

uma vez que assim é evitada a imobilização de capital na farmácia e a falta de um 

produto quando este é necessário para um utente, com risco de descredibilização na 

capacidade administrativa da farmácia em atender as necessidades dos seus utentes. 

Pessoalmente, tive a oportunidade de acompanhar a gestão de stock de alguns 

produtos na farmácia aquando da necessidade de aumentar ou diminuir a sua quantidade 

em armazém, não tendo participado na aprovação da proposta diária de encomenda por 

ser uma tarefa tratada fora do meu horário na farmácia. 

 

1.3.3 – Realização de Encomendas 

É realizada uma encomenda diária única na FCR com os produtos que atingiram o 

Ponto de Encomenda e que passam automaticamente para a proposta de encomenda. 

Esta é normalmente aprovada e enviada antes das 20h, sendo entregue na farmácia pela 

hora de abertura no dia seguinte. 

Apesar da encomenda diária colmatar as falhas no stock geradas pelas vendas 

efetuadas, há necessidade de efetuar encomendas adicionais de medicamentos ou 

produtos a fim de satisfazer a procura dos utentes da farmácia. As encomendas de 

produtos de venda pouco habitual ou produtos em falha no stock são efetuadas através 

do contacto telefónico direto com o armazenista ou de forma instantânea via Sifarma 

2000®, podendo desta última forma saber-se de imediato a disponibilidade do produto no 

armazenista e a hora da sua chegada à farmácia. Uma vez que existem vários horários 

de entrega de encomendas pelas distribuidoras, o produto requerido pode ser 

normalmente armazenado e/ou dispensado no próprio dia, sendo entregue no máximo no 

dia seguinte se a encomenda for enviada numa hora que não permita o seu envio na 

última distribuição do dia. No caso destas encomendas serem efetuadas a pedido de um 

utente, o produto é reservado aquando a sua receção e acondicionado em gaveta 

designada para o efeito. Caso o utente proceda ao pagamento prévio do produto 

encomendado, é anotado o nome do utente juntamente com o nome do produto e a 

quantidade do mesmo em dossiê próprio para o efeito, sendo o produto acondicionado 

em gaveta específica com identificação do utente a que se destina. 

As encomendas são normalmente feitas aos armazenistas mas também são feitas 

diretamente ao laboratório do produto quando mais vantajoso economicamente. 

A escolha do armazenista normalmente depende da rapidez e frequência da entrega, da 

quantidade de produto quem possuem em stock, dos preços que pratica e flexibilidade de 

pagamento e ainda dos valores monetários de compras estabelecidos caso a farmácia 
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pertença a um grupo de compras (o que é o caso da FCR). A FCR utiliza como 

armazenista principal para as suas encomendas a Alliance Healthcare e como 

armazenista secundário a Plural. 

Aquando da minha estadia na FCR pude realizar várias encomendas instantâneas e por 

via telefónica, atendendo sempre as necessidades presentes de valor de stock dos 

produtos ou as necessidades do utente que recorre à farmácia. 

 

1.3.4 – Receção de Encomendas 

As encomendas dão entrada na FCR em contentores específicos de cada armazém 

(por vezes térmicos, aquando da sua necessidade), sendo rececionadas no terminal 

informático presente na área de apoio ao atendimento ao público. Estas encomendas 

fazem-se acompanhar de uma guia de transporte em duplicado onde consta o 

fornecedor, o destinatário, os produtos encomendados com respetivo Código Nacional 

Português (CNP), a quantidade encomendada, a quantidade entregue, o Preço de Venda 

à Farmácia (PVF), o Imposto de Valor Acrescentado (IVA) aplicável e o Preço de Venda 

ao Público (PVP). Caso a encomenda possua produtos estupefacientes e psicotrópicos, 

também se fará acompanhar de um impresso identificativo da sua requisição. 

No sistema operativo Sifarma 2000® existe um separador denominado “Receção de 

encomendas” que possui listadas todas a encomendas efetuadas e pendentes com seus 

respetivos códigos identificativos. Apenas as encomendas efetuadas por via telefónica 

não se apresentam neste separador, tendo que ser criadas informaticamente no 

separador “Gestão de encomendas” com os produtos pedidos nas quantidades 

encomendadas. 

Após seleção da encomenda que queremos rececionar, toda a identificação dos 

produtos e sua entrada no stock informático ocorre com recurso ao leitor ótico que 

identifica os seus códigos de barras. Durante este processo são verificados os prazos de 

validade dos produtos, devendo ser sempre alterados caso o stock esteja a zero ou o 

novo produto caduque primeiro que um semelhante já existente na farmácia. Após a 

informatização de todos os produtos da encomenda, procede-se à verificação dos valores 

de PVF e de PVP, sendo que o somatório final dos PVF no terminal informático deve 

igualar o valor presente na guia. A encomenda é finalmente fechada e um comprovativo 

da sua receção é impresso. Para todos os produtos que não possuam Preço Impresso na 

Cartonagem (PIC) são geradas automaticamente etiquetas com o PVP e o respetivo 

código de barras identificativo. Em caso de falha no envio de algum produto ou algum 

destes seja recebido sem ser encomendado, o farmacêutico responsável contacta o 

armazenista a fim de esclarecer a situação, sendo os produtos em falta enviados numa 

seguinte distribuição e os produtos em excesso recolhidos. As faturas impressas são 
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arquivadas juntamente com os duplicados das guias de transporte para futura revisão 

contabilística, sendo que uma cópia extra é emitida quando as faturas contêm produtos 

estupefacientes e psicotrópicos (armazenadas em arquivo específico). 

Todo o processo de receção de encomendas passou pelas minhas mãos, 

familiarizando-me com o sistema informático e com as diferentes etapas acopladas a este 

processo. Todo o processo revelou-se de extrema importância numa fase mais inicial do 

meu estágio, uma vez que fui assim conhecendo os fármacos e produtos comercializados 

na farmácia e seu local de armazenamento, otimizando os meus atendimentos futuros. 

 

1.3.5 – Armazenamento  

Finalizada a receção da encomenda procede-se ao armazenamento de todos os 

produtos rececionados. Este processo é condicionante de um bom funcionamento do 

atendimento ao público, sendo necessário que seja executado de forma rápida e cuidada.  

Para tal, os produtos farmacêuticos são colocados na respetiva gaveta tendo em conta 

a forma farmacêutica, a ordem alfabética da sua denominação e finalmente a dosagem. 

As gavetas na área de apoio ao atendimento externo estão divididas em grupos 

consoante formas farmacêuticas, mas algumas delas são específicas para uma só classe 

de produtos, como é o caso dos produtos veterinários e os produtos estupefacientes e 

psicotrópicos. Os produtos que necessitem de ser conservados a baixa temperatura são 

colocados no frigorífico entre 2 e 8ºC. 

O modelo FEFO é aplicado no armazenamento de todos os produtos a fim de garantir 

um stock com prazos de validade confortáveis e seguros de serem dispensados. Deste 

modo, os produtos com menor prazo de validade são dispensados em primeiro lugar, o 

que leva à diminuição das devoluções por término do prazo de validade e a uma gestão 

económica mais rentável para a farmácia. 

O processo de armazenamento é de extrema importância para uma boa gestão 

económica da farmácia, tendo sido parte integrada do meu estágio curricular. Esta tarefa 

facilitou-me o acesso aos produtos e medicamentos aquando dos atendimentos. 

 

1.3.6 – Gestão dos Prazos de Validade e Devoluções de Produtos 

A equipa da FCR efetua mensalmente um controlo rigoroso dos prazos de validade dos 

seus produtos. O perigo que um produto farmacêutico caducado pode representar para a 

saúde de um utente comprador justifica a rigidez deste controlo, assim como a 

antecipação da desvalorização de um produto que não poderá ser devolvido. Para tal, a 

FCR emite todos os meses uma listagem dos produtos cujo prazo de validade expire nos 

3 meses seguintes. Após verificação dos prazos de validade reais dos produtos 

armazenados e correção no Sifarma 2000® caso existam produtos com maior validade 
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que a descrita na listagem, são retirados do stock todos os produtos a caducar e 

colocados em contentor próprio para serem devolvidos ao armazenista. Este processo 

difere no que toca aos Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) e aos produtos incluídos 

no Protocolo de Diabetes Mellitus, sendo devolvidos seis meses e cinco meses antes de 

o prazo de validade expirar, respetivamente. 

Com recurso ao Sifarma 2000®, é emitida uma Nota de Devolução em triplicado 

contendo o fornecedor, a identificação e quantidade do produto a devolver, o número da 

fatura e o motivo da devolução. Após assinados e carimbados pelo farmacêutico 

responsável, um dos exemplares (triplicado) permanece na farmácia e os restantes 

(original e duplicado) são incluídos no contentor. Após aceitação da devolução por parte 

do armazenista ou laboratório, este pode emitir uma Nota de Crédito para a farmácia ou 

trocar os produtos por iguais com maior caducidade. 

 

 

1.4 – Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

 

A atividade farmacêutica é abrangida por um vasto leque de ações e serviços dentro da 

ciência do medicamento e da saúde, mas a dispensa de medicamentos é considerada a 

função primordial. Como tal, é necessário que esta obedeça a um molde devidamente 

regulamentado e eticamente aceite, visando sempre uma maior eficácia e segurança no 

tratamento do utente, a maior adesão à terapêutica e também a sustentabilidade 

económica da farmácia.  

Centenas de utentes recorrem atualmente às farmácias mesmo antes de recorrem a um 

médico, fruto da confiança ganha ao longo dos tempos nos serviços prestados pelos 

farmacêuticos. É do maior interesse para o farmacêutico manter elevada essa confiança, 

assegurando sempre o melhor interesse do utente e a comunicação médico-utente-

farmacêutico. 

 

1.4.1 – Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

Parte da definição de MSRM que este é todo o medicamente que só pode ser 

dispensado numa farmácia mediante a apresentação por parte do utente de uma receita 

médica prescrita por um profissional de saúde habilitado. Isto deve-se ao facto de estes 

medicamentos possuírem determinadas características especiais descritas no Artigo 

114.º do DL n.º 176/2006, de 30 de agosto [8]: 

 Constituem risco para a saúde do utente, direta ou indiretamente e mesmo sendo 

usados para o fim a que se destinam, caso não haja vigilância médica; 
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 Constituem risco para a saúde do utente, direta ou indiretamente, quando 

utilizados segundo uma posologia considerável para um fim diferente daquele a 

que se destinam; 

 Possuem na sua composição substâncias cuja atividade e reações adversas 

devem ser revistas e aprofundadas pelo profissional de saúde; 

  Sejam destinados à administração por via parentérica. 

 

1.4.1.1 – Prescrição Médica e Tipos de Receitas Médicas  

O ato de prescrição médica inicia o circuito comunicativo médico-farmacêutico-utente e 

materializa-se na Receita Médica (RM), documento essencial para dispensa desta classe 

de medicamentos. A Portaria nº 198/2011, de 18 de maio,  estabelece as regras de 

prescrição eletrónica das RM, a informação imperativa de nela constar e ainda o regime 

transitório de prescrição manual até à desmaterialização do processo de prescrição 

médica [11]. Esta desmaterilização das RM é uma meta discutida e planeada por muitos 

anos e começa presentemente a dar os primeiros passos, tendo sido implementado na 

FCR aquando do meu estágio o software e o hardware de leitura de receitas eletrónicas 

recorrendo ao Cartão do Cidadão (CC) do utente, utilizados em associação com a receita 

eletrónica impressa até todos os serviços competentes se encontrarem devidamente 

equipados e preparados para a alteração do processo. 

A maioria das RM são denominadas Receitas Eletrónicas, uma vez que são emitidas 

recorrendo a aplicações tecnológicas de informação e comunicação aprovadas pelas 

entidades competentes, mas ainda são admitidas as receitas manuscritas denominadas 

Receitas Manuais, emitidas e justificadas caso sejam efetuadas no domicilio, caso ocorra 

falência no sistema eletrónico, se o profissional tiver um volume de prescrição mensal 

inferior a 40 receitas ou em caso de outro tipo de condição excecional. 

A emissão destas RM obedecem a um modelo defenido que possui um prazo de 

validade de 30 dias após a data de emissão, variando este modelo nas RM renováveis 

que são impressas eletronicamente em três vias distintas com 6 meses de validade cada. 

A emissão diferencial destas receitas é justificada pela existencia de tratamentos 

posológicos de longa duração, como tratamentos tiroideos, hipertensão arterial e 

hipercolesterinemia. O modelo de RM atualmente utilizado consta da atualização descrita 

no Despacho n.º 15700/2012 [12]. 

A prescrição por DCI da substância ativa passou a ser obrigatória a partir da aprovação 

da Lei nº 11/2012, de 8 de março, detendo o doente o direito de optar por qualquer 

medicamento que contenha a mesma DCI da substância ativa na mesma dosagem e 

forma farmacêutica [13]. O utente só não exerce o poder de opção caso não existe um 
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outro medicamento bioequivalente ou caso o médico justifique tecnicamente na RM a 

insuscetibilidade de substituição do medicamento prescrito. 

É importante referir como regras da emissão de RM a prescrição de uma máximo de 

quatro embalagens por receita de medicamentos distintos e que apenas podem ser 

prescritas um máximo de duas embalagem de um mesmo medicamento, exceptuando-se 

os casos em que o medicamento se apresente em forma unitária (prescrição máxima de 

quatro embalagens nessas situações). 

A prescrição de determinados grupos de medicamentos necessita de ser efetuada de 

forma individual nas RM. Um dos exemplos são os medicamentos e produtos incluidos no 

Protocolo da Diabetes Mellitus, sendo abrangidos por uma comparticipação especifica e 

faturados num organismo individual como consta da Portaria n.º 364/2010, de 23 de 

junho [14]. Também os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos fazem parte desta 

exceção [15], sendo necessário aquando da faturação da RM o preenchimento de um 

formulário emitido automaticamente pelo sistema operativo com dados referentes ao 

médico prescritor da medicação, doente a que a medicação se destina e utente que 

adquire a medicação na farmácia com apresentação do respetivo CC [16]–[18]. 

 

1.4.1.2 – Validação da Prescrição e Dispensa de Medicamentos  

O ato de dispensa de medicação acarreta uma enorme responsabilidade por parte do 

farmacêutico dispensador quanto à validação da prescrição médica e dispensa da 

medicação adequada, sempre com vista na maior eficácia e segurança da mesma para o 

utente. Mas também é importante a verificação da conformidade da RM, a fim de não ser 

futuramente devolvida e gerar prejuízo económico para a farmácia.  

Antes de recolher a prescrição, o farmacêutico deve avaliar se a RM se encontra bem 

prescrita, verificando se as regras de prescrição anteriormente citadas são cumpridas e 

tendo especial atenção verificar o número da receita e sua representação em código de 

barras, a identificação do médico prescritor e respetivo código de barras ou vinheta 

identificativa (no caso das receitas manuais), o nome e o número do utente, entidade 

financeira responsável pela comparticipação (caso aplicável) e se possui regime especial 

de comparticipação (verificando presença de respetivo Despacho), o prazo de validade 

da RM e se está assinada pelo médico prescritor. Em caso de falha de alguma desta 

informação, cabe ao farmacêutico averiguar se é realmente impossível ou não a 

dispensa, contornando alguma falha na informação da forma mais adequada e correta 

possível (ex. dispensa de medicamento com a menor dosagem com menor número de 

unidades na embalagem quando ambas as informações não são apresentadas). 

Validada a RM, o farmacêutico deve proceder a uma avaliação da adequação da 

prescrição, enquadrando o contexto clínico do paciente e intervindo ativamente em caso 
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de deteção de contraindicação ou interação. Aquando da recolha da prescrição e 

apresentação desta ao utente, o farmacêutico deve sempre verificar se a mesma 

corresponde à medicação habitualmente tomada ou se é uma nova posologia, 

procedendo com o aconselhamento necessário consoante os medicamentos em causa e 

garantindo que o utente fica esclarecido quanto às características do que adquiriu e como 

deve ser a sua toma. Caso seja um medicamento novo e passível de escolha por parte 

do utente, o farmacêutico deve informar a existência de genéricos similares ao prescrito, 

comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS), e qual o mais barato. 

Caso a RM preencha os requisitos necessários para que se possa utilizar o novo 

software de leitura de receitas eletrónicas, a venda dos medicamentos é iniciada pela 

leitura ótica do número da receita ou do CC do utente a quem esta pertence seguido da 

leitura do código de acesso presente na guia da RM. Isto fará com que toda a medicação 

presente na RM passe automaticamente para o menu de dispensa de MSRM do Sifarma 

2000® já com as devidas comparticipações, tendo apenas o farmacêutico que definir o 

medicamento a dispensar (caso pertença a um grupo homogéneo de medicamentos à 

escolha do utente), retirar algum medicamento do menu caso o utente não o queira levar, 

verificar se os PVP dispostos correspondem aos PIC e acrescentar à comparticipação 

uma complementaridade caso seja aplicável. Após validação deste processo, um menu 

de verificação é aberto automaticamente e o farmacêutico verifica se todos os produtos 

que previamente recolheu são os corretos, fazendo uma leitura ótica dos seus códigos de 

barras. Uma vez que este processo é maioritariamente automatizado e a verificação final 

confirma a correta dispensa de medicação (desde dosagem a quantidade e número de 

embalagens), este processo revela-se extremamente vantajoso e redutor de erros 

associados. Caso a RM não preencha os requisitos necessários para utilização desse 

novo software ou tenham sido prescritas manualmente, a inserção dos medicamentos no 

menu de dispensa assim como a definição do organismo de comparticipação e possíveis 

complementaridades e exceções são levadas a cabo manualmente pelo farmacêutico, 

procedendo igualmente a uma verificação final similar. Nas duas situações as vendas são 

fechadas com o preenchimento dos dados do utente (nome e número de identificação 

fiscal), impressão do documento de faturação no verso da RM (que deve ser assinado 

pelo utente declarando que recebeu a medicação descrita e o devido aconselhamento 

farmacêutico, exercendo ou não poder de escolha dependendo da presença ou ausência 

de exceções na RM) e emissão de uma fatura a carimbar e entregar ao utente.  

Caso a FCR não detenha o produto necessário à dispensa, o utente tem a opção de 

efetuar o pagamento completo da RM com a devida comparticipação e voltar mais tarde 

para recolher a medicação, que fica devidamente encomendada e reservada para o 

utente. Na eventualidade do utente não querer aviar toda a RM de uma só vez, a FCR dá 
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a oportunidade de se fazer venda suspensa com comparticipação dos produtos a levar no 

momento, anexando o recibo da venda à RM e guardando ambos em arquivo específico 

para que no futuro se proceda à faturação total da RM aquando da aquisição dos 

restantes produtos pelo utente. 

Sem dúvida que o atendimento ao público e o ato de dispensa de medicamentos foi o 

mais desafiante deste meu estágio, mas também o que mais gostei de fazer. Todos os 

dias me deparei com situações distintas, evoluindo no meu processo de aprendizagem. 

Pude atravessar todas as etapas anteriormente descritas, aprendendo e aperfeiçoando o 

meu atendimento de modo didático e bastante autónomo. 

 

 

1.4.1.3 – Comparticipação de Medicamentos 

Grande parte dos MSRM são alvo de comparticipação por parte do SNS ou de outras 

entidades financeiras no custo efetivo destes para o utente. Desta forma, o utente paga 

uma fração do custo dos medicamentos e a restante fração é assumida pela farmácia. A 

comparticipação depende da entidade financiadora a que o utente pertence ou com a 

qual estabeleceu algum tipo de acordo, havendo variação na percentagem de 

comparticipação, quer por grupo de medicamentos, quer por organismos de 

comparticipação. O SNS é o organismo maioritário na comparticipação do custo de 

medicamentos, tendo diferentes escalões estabelecidos no DL n.º 48-A/2010, de 13 de 

maio [19], alterado pelo DL n.º 106-A/2010, de 1 de outubro [20]. 

 

 

1.4.1.4 – Conferência de Receituário 

Um dos processos levados a cabo após dispensa de MSRM é conferir e se necessário 

corrigir o que consta do impresso no verso das RM. Cabe ao farmacêutico dispensador 

verificar primordialmente toda a informação após a dispensa, sendo as RM ainda 

verificadas por outros farmacêuticos até serem agrupadas segundo lotes, a fim de 

minimizar erros.  

Todos os meses os lotes de receitas são organizados e enviados às entidades 

competentes, fazendo-se acompanhar do respetivo Verbete de Identificação do Lote, do 

Resumo de Lotes e da Fatura Mensal do Organismo. Os lotes de receitas pertencentes 

ao SNS são assim enviados para a Administração Central do Sistema de Saúde – Centro 

de Conferência de Faturas (ACSS-CCF) e as restantes para a ANF, intermediário com os 

restantes organismos. Estes organismos podem rejeitar as RM divido a alguma 

irregularidade, reenviando-as para a farmácia a fim de se averiguar e tentar solucionar a 

situação em causa. 
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Acompanhei de perto a conferência de receituário aquando da minha passagem pela 

FCR, sendo sempre um farmacêutico responsável que conferia e agrupava os lotes. 

 

 

1.4.2 – Medicamento Não Sujeito a Receita Médica (MNSRM) 

Todos os medicamentos em que não se aplique o disposto relativamente aos MSRM 

são definidos como Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), podendo 

ser adquiridos na farmácia ou em locais de venda autorizados sem necessidade de RM. 

Estes possuem um valor de PVP sujeito a um regime de preço livre [8]. 

Esta classe de medicamentos é normalmente requerida e dispensada aquando do 

tratamento de transtornos menores de saúde, como é o caso de cefaleias, dores 

musculares, distúrbios gastrointestinais e distúrbios menores do sono. 

Assim sendo, o farmacêutico deve prestar o melhor aconselhamento possível face à 

situação que lhe é apresentada pelo utente. Para isso, cabe ao farmacêutico enquadrar-

se no caso clínico, recolhendo toda a informação relativa a sintomatologia, duração e 

recorrência da mesma a fim de apurar um melhor MNSRM na dose mais adequada, 

atendendo sempre ao seu perfil de interações e contraindicações. Cabe ao farmacêutico 

informar o utente acerca da posologia e modo como este deve ser administrado assim 

como da duração do tratamento e da possibilidade de associação com um tratamento 

natural. Se for caso de um transtorno de maior severidade, o farmacêutico deve 

encaminhar o utente para a consulta médica. 

A importância do aconselhamento farmacêutico na dispensa de MNSRM torna-se 

evidente face ao aumento da prática da automedicação. Apesar de se encontrarem 

devidamente regulamentadas as situações passíveis de serem automedicadas, o maior 

acesso à informação e o grande apelo do marketing leva a que a aquisição e a utilização 

de MNSRM sejam feitas de forma despreocupada, sem a devida informação e por vezes 

de forma incorreta, pondo em risco a saúde do consumidor [21]. 

Sempre que deparado com uma situação de dispensa de MNSRM que me suscitasse 

dúvida, pedi auxílio de um dos farmacêuticos da equipa da FCR disponíveis no momento 

de modo a não cometer nenhum erro na dispensa e assim prestar o melhor serviço 

possível. Esta foi uma das tarefas mais difíceis que executei neste estágio, uma vez que 

falhava em conhecimento prático de algumas situações e de alguns produtos, pelo que 

também foi uma das áreas onde sinto que mais aprendi. 
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1.4.3 – Medicamentos Manipulados 

Toda a fórmula magistral e/ou preparado oficinal preparado e dispensado com 

supervisão de um farmacêutico são nomeados de medicamento manipulado. A fórmula 

magistral é distinguida do preparado oficinal por ser preparada segunda a indicação 

médica e não segundo protocolos de uma farmacopeia ou formulário [22]. 

Devido à baixa procura destes medicamentos, a FCR não prepara nenhum manipulado, 

não tendo eu podido intervir ativamente nesta vertente. Todos os pedidos de 

manipulados são enviados por fax para uma outra farmácia que procede à sua 

preparação e envio para posterior venda ao utente. 

 

1.4.4 – Produtos Fitoterápicos 

Os produtos fitoterápicos baseiam-se em produtos elaborados a partir de extratos de 

plantas com vertente medicinal devido à sua composição. Estes produtos encontram-se 

regulamentados no Estatuto do Medicamento [3]. 

Apesar de não serem os produtos com maior saída na FCR, é de ressalvar a expressão 

destes produtos para o tratamento de transtornos menores do sono e ansiedade 

(Valdispert®), distúrbios gastrointestinais (Cholagutt® e Chá Bekunis®), cansaço das 

pernas (Antistax®) e resolução de hematomas (pomadas à base de arnica). 

 

1.4.5 – Produtos Homeopáticos 

Como consta do Estatuto do Medicamento, os produtos homeopáticos são obtidos a 

partir de matérias-primas homeopáticas de acordo com o protocolado na Farmacopeia 

Europeia ou, em alternativa, numa outra farmacopeia de um Estado Membro da União 

Europeia [3]. Podem conter uma ou mais substâncias e têm como base a doutrina de 

Samuel Hahnemann, defensor da doutrina do “semelhante cura semelhante” e das altas 

diluições de compostos como potenciadoras do efeito curativo no paciente [23]. 

Senda a procura destes produtos na FCR praticamente nula, não me foi possível 

contactar fortemente com esta classe de produtos. 

 

1.4.6 – Produtos Destinados a uma Alimentação Especial e Produtos Dietéticos 

Os produtos destinados a uma alimentação especial são produtos que se adequam a 

um regime nutricional estabelecido para um determinado utente, variando na sua 

composição ou processo de fabrico [24]. Desde utentes com condições fisiológicas que 

necessitam de regime nutritivo especial até lactentes e crianças de 1 a 3 anos de idade, é 

considerável a saída deste tipo de produtos numa farmácia, estando a FCR equipada 

com papas, leites adaptados e de transição e ainda suplementos nutricionais. 
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Os suplementos alimentares definem-se como géneros alimentícios compostos por um 

conjunto de substâncias de efeitos nutricionais e fisiológicos que se destinam a 

complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal. Uma vez que são 

vastamente procurados, quer por recomendação médica quer pelo marketing nos meios 

de comunicação, são produtos com enorme saída na FCR, tendo contactado e 

aprofundado o meu conhecimento relativamente a este grupo de produtos aquando do 

meu estágio a fim de garantir um melhor aconselhamento. 

 

1.4.7 – Dispositivos Médicos 

Na FCR é possível encontrar uma grande gama de dispositivos médicos, desde material 

ortopédico, material de penso e de sutura, seringas, preservativos, testes de gravidez e 

artigos de puericultura. Esta classe de produtos encontra-se definida e legislada no DL 

n.º 145/2009, de 17 de junho [25]. 

Tenho a enfatizar os conhecimentos que pude aprofundar no que toca aos dispositivos 

médicos durante a minha passagem pela FCR. Apesar de ter frequentado a Unidade 

Curricular Complementar de Dispositivos Médicos durante o meu percurso académico, o 

contacto com profissionais de saúde conhecedores destes produtos revelou-se 

extremamente vantajoso para a minha aprendizagem e para o meu aconselhamento.  

 

1.4.8 – Produtos de Cosmética e Higiene Corporal (PCHC) 

Tendo em conta a elevada procura destes produtos por parte dos utentes, podendo esta 

se tratar de uma prescrição médica/dermatológica ou apenas de uma vontade pessoal, a 

FCR detém no seu stock uma série de marcas e gamas de produtos de cosmética e 

higiene corporal (PCHC) disponível à comercialização. Os PCHC encontram-se 

regulamentados pelo DL n.º 189/2008, de 24 de setembro e subsequentes alterações 

[26][27]. 

É importante deter um conhecimento aprofundado acerca deste tipo de produtos, tendo 

em conta a frequência com que os utentes requerem ou necessitam de um 

aconselhamento quanto ao produto ideal para a situação que apresentam. A fim de 

manter os profissionais das farmácias sempre a par de todas as mudanças nas gamas de 

produtos que comercializam, bem como a assegurar os seus conhecimentos já detidos 

relativamente a estes, as diferentes marcas de PCHC organizam formações regulares 

para assegurar o melhor aconselhamento aquando da sua venda. Estas formações 

tendem a ser creditadas pela Ordem dos Farmacêuticos (OF) como incentivo à formação 

contínua dos farmacêuticos. 
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1.4.9 – Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) 

Apesar de serem uniformizados numa classe individual devidamente regulamentada 

pelo DL n.º 148/2008, de 29 de julho, os MUV são em muito aspetos semelhantes aos 

medicamentos para uso humano, nomeadamente no que toca à sua produção, 

distribuição, armazenamento e níveis de eficácia, qualidade e segurança que devem 

assegurar [28]. 

Na FCR os MUV são armazenados em gaveta distinta dos restantes medicamentos, 

sendo os antiparasitários os medicamentos para animais mais vendidos. É de realçar que 

também medicamentos para uso humano podem ser administrados em animais, desde 

que cumpram os requisitos quanto à composição e à dosagem e posologia (ex. 

Lepicortinolo® para afeções dermatológicas). 

Uma vez que a temática dos MUV nunca foi abordada durante o meu percurso 

académico, tive a oportunidade de contactar e aprender mais sobre estes produtos, tendo 

sempre apoio de um farmacêutico aquando do aconselhamento e sua dispensa. 

 

 

1.5 – Serviços Farmacêuticos Prestados  

 

Cada vez mais as farmácias evoluem a fim de responder às necessidades do seu 

utente, promovendo a sua saúde e o seu bem-estar. O DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, 

vem permitir a prestação de serviços farmacêuticos nas farmácias comunitárias e a FCR 

não podia deixar de também o fazer [3]. Os serviços farmacêuticos prestados são os 

seguintes: 

 

 Determinação da Pressão Arterial 

Recorrendo a um medidor de braço automático presente na área de atendimento ao 

público é efetuada a medição da pressão arterial do utente. Após breves minutos em que 

o utente deve relaxar, este coloca o seu braço no medidor automático, sempre apoiado 

sobre a mesa e com a palma da mão virada para cima. O utente não deve falar durante a 

medição. Após a medição, os valores são anotados e entregues ao utente sem acarretar 

qualquer custo. Na FCR os parâmetros de avaliação da pressão arterial utilizados são os 

descritos pela Direção Geral de Saúde [29]. 

 

 Determinação do Peso Corporal 

A determinação do peso corporal (kg) é efetuada gratuitamente recorrendo a uma 

balança que se encontra junto ao medidor da pressão arterial. 



Ricardo Oliveira  Relatório de Estágio | Farmácia Cristo Rei 

19 
 

 Determinação de Parâmetros Bioquímicos 

Os parâmetros bioquímicos determinados na FCR são a glicémia e o colesterol total. A 

determinação da glicémia é efetuada com vista na prevenção e controlo de patologias 

como a Diabetes Mellitus, sendo para tal utilizado o sistema FreeStyle Lite®. O controlo 

do colesterol total é efetuado recorrendo ao sistema Accutrend GCT® e visa a prevenção 

e o controlo de dislipidemias, impulsionadoras de complicações cardiovasculares a longo 

prazo. Ambas as determinações são efetuadas no gabinete de atendimento 

personalizado, a fim de criar um ambiente de maior conforto e privacidade. 

 

Em todos estes serviços farmacêuticos é importante que se proceda a um 

enquadramento dos resultados obtidos perante a situação clínica do utente. Cabe ao 

farmacêutico aconselhar o utente acerca de hábitos de vida a alterar ou quanto à 

necessidade de intervenção farmacológica ou até mesmo médica, sempre com um 

discurso preocupado mas pouco alarmante. 

Tendo em consideração o baixo número de determinações bioquímicas efetuadas 

aquando da minha passagem pela FCR, tive uma grande intervenção nas determinações 

de peso corporal e pressão arterial, tendo sido inicialmente introduzido aos sistemas de 

determinação dos parâmetros descritos. 

 

A FCR presta ainda como serviços adicionais: 

 

 Administração de Vacinas não incluídas no PNV 

A administração deste tipo de vacinas tem ser executada por farmacêuticos com 

formação adequada reconhecida pela OF, sendo usado o gabinete de atendimento 

personalizado par ao efeito. 

 

 

 Participação no protocolo VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos criada com o objetivo de gerir os 

resíduos de embalagens de medicamentos vazias e medicamentos fora de uso, a fim de 

proteger o ambiente e incentivar o uso racional dos medicamentos [30]. Para o efeito, a 

VALORMED distribui contentores de recolha destes resíduos pelas farmácias, sendo 

estes selados, pesados, rotulados e entregues a alguns armazenistas quando cheios. 

Estes resíduos serão finalmente reciclados ou incinerados. 
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1.6 – Marketing da Farmácia 

 

Nos tempos que correm é imperativo para uma Farmácia deter uma boa estratégia de 

marketing a fim de vingar no ponto de vista económico, desde a gestão do espaço de 

expositores na farmácia até à gestão dos próprios produtos e de campanhas de vendas. 

Para tal, a FCR detém na sua área de atendimento ao público a sua oferta de produtos 

de venda livre expostos em lineares devidamente identificados quanto à marca ou 

laboratório. Destes produtos destacam-se os produtos de venda sazonal dispostos atrás 

do balcão de atendimento e os PCHC expostos de modo a que o utente possa entrar em 

contacto direto com o produto e até mesmo usar os testers dispostos. 

É do interesse da FCR conhecer os seus utentes habituais e os seus hábitos de 

consumo, com vista a prestar o melhor serviço possível e a assegurar a fidedignidade do 

utente sem que a componente comercial se sobreponha ao interesse na sua saúde. 

Deste modo, a FCR modula o seu stock de produtos a fim de atender a estas exigências, 

assim como informa os seus clientes habituais de campanhas promocionais que possam 

estar a decorrer por via de mensagem telefónica (especialmente se o interesse dos 

utentes for de encontro com a promoção em curso). 

Para a promoção e disseminação da imagem e ação da FCR são utilizados meios como 

a afixação de cartazes publicitários ou relativos a campanhas promocionais em curso, por 

parte das marcas dos produtos ou por parte da própria FCR, assim com são utilizados os 

já conhecidos meios online, como o site da FCR e a sua página de Facebook®, sendo 

atualmente os meios através dos quais a informação chega mais rapidamente ao utente. 

Durante o meu percurso na FCR pude fazer parte do planeamento e execução de várias 

campanhas promocionais, maioritariamente relativas a protetores solares, PCHC e 

suplementos alimentares. Detive também um papel ativo na dinamização da página de 

Facebook® assim como da disseminação da imagem da FCR aquando do explorar dos 

temas a ser apresentados na segunda parte deste relatório.   

 

 

1.7 – Formação Complementar 

 

É do maior interesse para o farmacêutico manter atualizado o seu conhecimento 

científico relativamente aos medicamentos que dispensa diariamente e aos restantes 

produtos comercializados na farmácia. Esta constante atualização de conhecimento é 
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levada ao farmacêutico através de publicações bibliográficas e, principalmente, através 

de ações de formação por parte dos laboratórios dos produtos farmacêuticos. 

A FCR vê como extremamente importantes estas ações de formação para o 

enriquecimento pessoal dos seus farmacêuticos e da própria farmácia. No entanto, 

durante o meu estágio curricular não me foi possível atender a nenhuma destas 

formações, uma vez que estas surgiram em número diminuto (época menos propícia a 

estas formações) e de forma inoportuna face às necessidades de recursos humanos na 

farmácia. 

 

 

1.7 – Cronograma da Atividade na Farmácia Cristo Rei 

 

As atividades executadas durante o meu estágio na FCR encontram-se descritas 

cronologicamente na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Cronograma de atividades executadas durante o estágio na FCR. 

 Maio Junho Julho Agosto 

Semanas de estágio (de 11/5 a 11/8) 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª  

Introdução à atividade da FCR                

Acompanhamento dos atendimentos ao balcão                

Receção de encomendas (diariamente)                

Determinações de parâmetros fisiológicos                

Receção de encomendas (alternadamente)                

Atendimento ao balcão (autónomo)                

Verificação dos prazos de validade                

Acompanhamento da conferência de receituário                

Gestão da página de Facebook® da farmácia                

Organização de campanhas promocionais                

 

Após um período breve de introdução às diferentes tarefas levadas a cabo na FCR, 

iniciei o meu estágio dando entrada e armazenando todas as encomendas assim como 

acompanhei os farmacêuticos nos atendimentos ao balcão. A partir da terceira semana 

de estágio fui incentivado a atender os utentes de forma autónoma, tendo o apoio de um 

farmacêutico sempre que necessário. A partir dessa mesma semana passei a dar entrada 

das encomendas alternadamente com uma outra estagiária da FCR. No final de todos os 

meses participei na verificação dos prazos de validade dos produtos e acompanhei de 

perto a conferência de receituário e a elaboração de lotes pelos farmacêuticos. 

Adicionalmente, colaborei na dinamização da página de Facebook®, partilhando as 
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campanhas promocionais da farmácia e outras notícias pertinentes (ex. partilha de 

informação em dias comemorativos – Dia Mundial das Alergias, Dia da Saúde Ocular e 

Semana do Aleitamento Materno). Também pude ajudar na organização de campanhas 

promocionais, nomeadamente na elaboração de material publicitário. Durante todo o 

estágio executei encomendas instantâneas e por telefone, assim como executei gestões 

no stock da farmácia sempre que necessário. 
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Parte 2 – Ações na Farmácia 

 

 

Parte 2 

Ações na Farmácia 
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2.1 – Enquadramento 

 

O farmacêutico comunitário possui um papel fulcral e privilegiado no que toca à 

incrementação de bons hábitos de vida e de saúde na população. São inúmeros os 

utentes que recorrem diariamente à farmácia a fim de adquirir a sua medicação habitual, 

expor alguma situação pessoal em busca de um aconselhamento farmacêutico ou 

mesmo esclarecer alguma dúvida que surja com o seu farmacêutico de confiança, 

permitindo um contacto direto presente e personalizado. Do vasto número de casos que 

são expostos a um farmacêutico diariamente, é frequente o deparar com situações em 

que o utente, por desconhecimento da melhor atitude a tomar face ao problema ou 

mesmo por opção pessoal, procede de uma forma incorreta nas suas práticas 

farmacológicas e de preservação da saúde, comprometendo o seu bem-estar e a própria 

saúde pública. Desse modo, cabe ao farmacêutico alertar o utente para as 

consequências destes erros que possa estar a cometer, aconselhando sempre quanto à 

melhor atitude a ser tomada. Dentro das situações que mais verifiquei na FCR durante o 

meu estágio, relativamente a este ponto, o consumo de antibióticos como automedicação 

de forma desmedida e sem o consulta de um médico continua a ser uma realidade a 

contornar, nomeadamente no que toca a situações como a infeção do trato urinário (ITU) 

onde esta prática é frequente. Face ao problema de saúde pública do aparecimento de 

resistências aos antibióticos, é da maior importância alertar e sensibilizar o utente para as 

boas práticas de utilização destes medicamentos, sendo por essa razão um dos temas 

que explorei.  

Outra situação que pude verificar relativamente a atitudes tomadas pelos utentes contra 

a preservação da sua saúde foi a exposição desprotegida aos raios solares. Apesar do 

conhecimento geral da população quanto aos riscos associados a esta prática, foram 

frequentes os casos de queimaduras solares com que me deparei na FCR. Uma vez que 

o meu estágio decorreu durante a época balnear e que a atitude e as práticas dos utentes 

face a este problema continuam a não ser corretas, decidi também explorar esta questão. 

 

 

2.2 – Automedicação: da Experiência à Resistência 

 

A automedicação tem como definição ser o uso de MNSRM de forma responsável e 

consciente, com fim de aliviar e tratar transtornos de saúde passageiros e sem gravidade, 

com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde. A prática da 
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automedicação está bastante incrementada na sociedade e encontram-se deviamente 

estabelecidas e regulamentadas as situações clinicas passiveis de serem tratadas por 

este processo. No entanto, esta prática nem sempre é efetuada de forma correta e 

consciente, levando a um uso abusivo e incorreto de medicamentos sem qualquer tipo de 

aconselhamento por parte de um profissional de saúde [21]. 

É cada vez mais evidente o problema grave de saúde pública que enfrentamos com o 

aparecimento crescente de resistências nos tratamentos com antibióticos. Moléculas 

outrora eficazes no tratamento de certas infeções vêm-se agora impotentes face aos 

processos adaptativos dos agentes infeciosos, levando a falências nos tratamentos e 

agravamentos das situações clinicas [31]. Grande parte da responsabilidade por este 

problema é atribuída a um uso indevido destes medicamentos, nomeadamente a 

automedicação com base na experiência – mesmo sendo definidos como MSRM. Cabe 

ao farmacêutico enquanto prestador de um serviço ao público numa posição de elevada 

proximidade com o utente alertar para o problema que advém desta prática. 

 

 

2.2.1 – O Problema da Antibioterapia 

 

2.2.1.1 – Definição de antibiótico 

O termo antibiótico é do conhecimento geral da sociedade em que vivemos, apesar de a 

sua definição ser muitas vezes desconhecida no seu todo. Define-se como antibiótico 

uma substância química, de origem natural ou origem sintética, que é capaz de eliminar 

ou impedir o crescimento de bactérias aquando de uma infeção em humanos, animais ou 

mesmo plantas [32]. Os antibióticos podem ser classificados como bactericidas ou 

bacteriostáticos, dependendo se matam ou apenas inibem o crescimento das bactérias, 

respetivamente. No caso dos bacteriostáticos, a infeção é colmatada pelo próprio sistema 

imunitário do hospedeiro caso não se encontre debilitado [33]. Os antibióticos exercem a 

sua ação atacando componentes da estrutura das bactérias, como a parede bacteriana 

ou a membrana celular, importantes para o seu ciclo de vida e multiplicação [34]. 

Desde a descoberta da penicilina como primeiro antibiótico pelo bacteriologista 

Alexandre Fleming (1928), esta classe de medicamentos sofreu uma elevada evolução. 

Atualmente, contam-se mais de 15 classes distintas de antibióticos, diferenciando-se na 

estrutura química e no mecanismo de ação no combate à infeção bacteriana [33][34]. 

É de ressalvar que um antibiótico pode revelar-se eficaz contra várias espécies e 

estirpes de bactérias ou apenas contra um só tipo, sendo importante que estes não sejam 

nocivos para o ser humanos/hospedeiro [33]. 
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2.2.1.2 – Resistências na Antibioterapia 

O problema do aparecimento de resistências nos tratamentos com antibióticos já não é 

dos dias de hoje, continuando a ser motivo de inúmeras falências nos tratamentos de 

infeções bacterianas [31]. Apesar das inúmeras campanhas de sensibilização para uma 

correta utilização destes medicamentos, é ainda difícil fazer chegar à população a 

informação de modo a que esta realmente a compreenda, uma vez que é necessário um 

conhecimento científico considerável para atingir o verdadeiro cerne desta questão. 

Admite-se um quadro de resistência a um antibiótico quando este, sendo usado 

especificamente para combater uma infeção, não é capaz de matar ou impedir o 

crescimento bacteriano [33][34]. Existem bactérias que naturalmente já não são 

suscetíveis a determinados antibióticos, possuindo aquilo que se denomina como 

Resistência Intrínseca, normalmente associada a diferenças morfológicas dentro das 

classes de bactérias, como a presença de uma membrana exterior nas bactérias gram 

negativas [32]. Mas o foco desta questão é relativo às resistências que estirpes de 

bactérias suscetíveis aos antibióticos vão desenvolvendo em resultado das mutações 

genéticas ocorridas acidentalmente aquando da sua multiplicação, dando-se a estas a 

denominação de Resistências Adquiridas [32]. Como resultado, as bactérias resistentes 

vão sobreviver ao tratamento e continuar a sua proliferação, levando ao aparecimento de 

uma infeção mais severa que pode exigir maiores cuidados clínicos e antibióticos 

alternativos, por vezes mais caros e com mais efeitos secundários nocivos. 

Apesar da Resistência Adquirida ser um processo natural causado pela pressão seletiva 

que o antibiótico exerce sobre as estirpes mais resistentes, são necessários ciclos de 

meses ou até anos de tratamento com um mesmo antibiótico para que se torne evidente 

o aparecimento de uma estirpe resistente. No entanto, este processo é significativamente 

acelerado com o uso inadequado dos antibióticos, ocorrendo: 

 Sempre que um antibiótico é tomado sem ser realmente necessário ou a melhor 

opção, como ocorre num quadro de gripe ou constipação em que as infeções são 

de origem vírica e cujos antibióticos não melhoram os seus sintomas [33]; 

 Quando a posologia é incorreta para a infeção em questão ou quando a duração 

do tratamento não é devidamente cumprida, levando a que não seja atingida a 

quantidade necessária de antibiótico para matar todas as bactérias e a que as 

bactérias sobreviventes adquiriram resistências [33]; 

 Quando são usados antibióticos de largo-espetro de ação de forma descontrolada 

ou quando são usados antibióticos de curto-espetro de ação sem averiguar a sua 

eficácia, levando a que a primeira resposta de combate à infeção bacteriana não 

seja a mais eficaz e que uma nova infeção mais resistente possa surgir; 
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 Quando são utilizados em animais de pecuária como promotores de crescimento, 

aumentando a pressão seletiva sobre estes e assim aumentando a possibilidade 

transmissão de estirpes resistentes via consumo de carne contaminada ou pelo 

contacto com o Homem aquando do seu crescimento [34]–[36]; 

 Quando os antibióticos não são devidamente eliminados, sendo libertados no 

meio ambiente [33]; 

 Quando a situação socioeconómica influencia os tratamentos prescritos, 

nomeadamente no que toca aos custos dos tratamentos e às comparticipações 

que podem ser prestadas [36][37]; 

 

Esta situação leva a que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no seu relatório 

global de 2014 sobre a vigilância das resistências aos antibióticos, admita uma “era pós-

antibióticos” em que infeções ligeiras e comuns passam a não poder ser tratadas, 

levando até a cenários de morte [38]. Neste relatório, a OMS destaca os níveis elevados 

de resistências detetados em bactérias causadores de infeções associadas a tratamentos 

de saúde e de infeções adquiridas na comunidade, dando como exemplo a Escherichia 

coli, a Klebsiella pneumoniae e o Staphylococcus aureus [38]. São ainda constatadas 

falhas na informação relativa aos patogénios de maior importância a nível de saúde e na 

vigilância das resistências aos antibióticos, com défice de metodologia para obtenção e 

partilha de dados [38]. 

Aquando do 7th European Antibiotic Awareness Day, celebrado em Novembro de 2014, 

o European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) lançou o seu relatório 

anual relativo à resistência aos antibióticos na União Europeia (EU) [39]. O ponto mais 

enfatizado foi o aumento da resistência em estirpes de Klebsiella pneumoniae ao 

tratamento com carbapenemos, classe de antibióticos de última linha no tratamento de 

infeções mais resistentes [39]. Apesar dos níveis de resistência se apresentar diminuto 

na maioria dos países da EU, os dados colhidos a partir de uma percentagem média 

ponderada da população da EU revelaram um aumento de 4,6% de resistência em 2010 

para 8,3% em 2013 [39]. 

  

2.2.1.3 – Antibioterapia em Portugal  

O Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos 

(PPCIRA), gerido pelo Departamento de Qualidade na Saúde da Direção-Geral da Saúde 

(DGS), vem consolidar dados importantes para a análise da situação de Portugal 

relativamente ao consumo de antibióticos e ao aumento das resistências nos tratamentos 

[40]. 
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No que toca ao consumo de antibióticos em Portugal, há que atender ao facto de que os 

dados registados incluem, partindo de 2010, os medicamentos comparticipados obtidos 

por beneficiários da Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado (ADSE) 

(prescrição em local público) e incluem ainda, partindo de 2013, os medicamentos 

comparticipados obtidos por beneficiários da ADSE (prescrição em local público e 

privado) e dos sistemas de assistência na doença da Guarda Nacional Republicana 

(GNR) e Policia de Segurança Pública (PSP), entretanto assegurados pelo SNS [40]. 

Tendo em conta estas alterações, admite-se uma tendência decrescente no consumo de 

antibióticos em Portugal desde 2005 (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Consumo de antibióticos em ambulatório em Portugal Continental de 2003 a 2013 (descrição da 

dose diária definida (DDD) por mil habitantes por dia (DHD) relativos aos medicamentos comparticipados e 

dispensados em regime de ambulatório à população abrangida pelo SNS) [40]. 

 

Comparativamente com 30 países pertencentes à Europa, Portugal ocupou em 2012 a 

9ª posição dos países com maior consumo de antibióticos (Figura 3) [40][41]. Dados 

relativos a anos anteriores têm mostrado uma ligeira diminuição no consumo global de 

antibióticos no nosso país [41][42]. Tendo em consideração apenas os antibióticos 

consumidos em meio hospitalar, os dados relativos a Portugal (hospitais do SNS com 

gestão pública, não incluindo parcerias público-privadas) demonstram um cenário positivo 

relativamente a outros países (Figura 4), mas a colheita desta informação carece de 

uniformização a nível europeu [40][41]. 
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Figura 3 – Consumo de antibióticos de uso sistémico na Europa (2012) [40][41]. 

(a) Dados globais, incluindo o sector hospitalar. 

(b) Dados referentes apenas a reembolsos, isto é, não incluem o consumo sem prescrição médica e outras formas não comparticipadas. 

(c) Dados referem-se à colocação dos armazenistas nas farmácias 

 

 

Figura 4 – Consumo de antibióticos de uso sistémico no setor hospitalar na Europa (2012) [40][41]. 

(a) Os dados incluem consumo em centros remotos de cuidados de saúde primários e lares de idosos. 

(b) Os dados correspondem somente a hospitais públicos. 
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Contudo, há a enfatizar que Portugal obteve o maior consumo de carbapenemos a nível 

europeu em 2012 (0,14 DHD), sendo este 9,8% do seu consumo total de antibióticos, 

quando o valor médio europeu foi de 2,9% [40]. 

Relativamente às resistências aos antibióticos, Portugal apresenta um dos valores mais 

elevado de Staphylococcus aureus resitentes à meticilina (MRSA), tendo este sido 

crescente entre 2003 (45,5%) e 2011 (54,6%) e apresentando uma redução em 2012 

(53,8%) e em 2013 (47%) [40]. Também as taxas de resistências do Enterococcus 

faecalis (42,9%) e do Enterococcus faecium (23,3%) salientaram-se relativamente à 

média europeia (26,5% e 8,1%, respetivamente) [40]. Face ao que se verificou em grande 

parte dos países europeus em 2012, a taxa de resistências das Enterobacteriaceae a 

cefalosporinas de terceira geração, quinolonas e carbapenemos encontra-se em 

ascensão, sendo um fator preocupante especialmente no que toca às resistências da 

Klebsiella pneumoniae aos carbapenemos (Tabela 1) [40]. Finalmente, Portugal possui 

níveis elevados de resistência da Acinetobacter spp. a antibióticos, salientando-se as 

fluoroquinolonas, os aminoglicosídeos e os carbapenemos [40]. 

 

Tabela 1 – Percentagens de resistência a antibióticos no inquérito de prevalência de infeções hospitalares 

e de uso de antibióticos em hospitais de Portugal (2012) (adaptado [40]). 

 

Enterobacteriaceae 

 

Resistência a cefalosporinas de 

3ª geração (%) 

 

Resistência a carbapenemos 

(%) 

   

Escherichia coli 29,8 2,0 

Klebsiella spp. 46,3 6,7 

Enterobacter spp. 46,0 8,0 

Proteus spp. 15,2 8,5 

Citrobacter spp. 16,7 1,2 

Serratia spp. 8,3 1,2 

 

 

2.2.1.4 – Uso Correto dos Antibióticos 

Inúmeras campanhas são organizadas a fim se sensibilizar a população para a 

importância de uma utilização responsável dos medicamentos, a nível nacional e mesmo 

internacional [43][44]. Parte de todos saber usar corretamente os antibióticos, a fim de se 

obter o melhor tratamento para o quadro clínico em causa e salvaguardar a eficácia dos 

tratamentos das gerações futuras. 

Em seguida encontram-se listadas as ações a tomar pelos doentes e pelos profissionais 

de saúde relativamente a esta questão [32]–[34]: 
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Doente 

 

 Usar antibióticos sempre por prescrição médica, não recorrendo à automedicação 

baseada na experiência prévia aquando de uma situação de infeção; 

 Seguir à risca as recomendações médicas/farmacêuticas relativamente à 

posologia e duração do tratamento; 

 Caso a sintomatologia não melhore ou agrave aquando do tratamento, entrar em 

contacto com o médico antes de efetuar qualquer alteração farmacológica; 

 Evitar as “sobras” de antibióticos em casa, descartando-as nos postos da 

VALORMED presentes nas farmácias – forma mais segura para o meio ambiente; 

 Se possível, evitar as infeções através de uma boa higiene pessoal, uma boa 

confeção dos alimentos e através ao recurso a vacinação adequada; 

 

Profissionais de saúde 

 

 Prescrever (médicos) antibióticos apenas quando necessários, tendo uma base 

cientifica para o efeito e, preferencialmente, após averiguar qual o antibiótico mais 

eficaz para a infeção bacteriana em causa – evitando assim um antibiótico de 

largo-espetro de ação; 

 Explicar ao doente o tratamento que deve seguir, firmando a importância em 

cumprir com a posologia estabelecida a fim de assegurar a segurança e a eficácia 

deste; 

 Alertar o doente para possíveis interações medicamentosas aquando do 

tratamento com antibióticos, assim como efeitos secundários e contraindicações; 

 Informar o doente dos procedimentos a efetuar para aliviar os sintomas de 

condições clínicas como a constipação e a gripe – situações que, muitas vezes, 

levam a um consumo indevido de antibióticos; 

 

 

2.2.2 – Infeção do Trato Urinário (ITU) como Exemplo Alarmante 

A ITU é considerada atualmente um grave problema de saúde pública, sendo afetadas 

anualmente milhões de pessoas na sua saúde pessoal, na sua qualidade de vida e no 

seu rendimento no emprego. Apresenta-se como uma das infeções mais frequente do ser 

humano, tendo uma maior incidência nas mulheres [45]. Estatísticas apontam que 50% 

das mulheres terá no mínimo uma ITU durante o seu percurso de vida, sendo que um 

terço terá a sua primeira ITU antes dos 24 anos [45]. Nos homens, a ITU é um fenómeno 

pouco usual e raro antes dos 50 anos, apresentando-se mais severa do que no caso das 
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mulheres [46]. Nos Estados Unidos da América (EUA), a ITU é responsável por mais de 7 

milhões de consultas médicas anuais, sendo o motivo clínico da dispensa de 

aproximadamente 15% de todos os antibióticos prescritos à comunidade [47] – 

percentagem também admitida em alguns países europeus [48]. 

 

2.2.2.1 – Fisiopatologia 

Estamos perante um caso de ITU quando ocorre colonização microbiana da urina e a 

infeção dos diferentes tecidos e órgãos do sistema urinário – rins, ureteres, bexiga e 

uretra – e órgãos adjacentes – como a próstata [46]. 

Dependendo das estruturas anatómicas afetadas, a infeção adquire diferentes 

designações, nomeadamente infeção do trato urinário inferior ou infeção do trato urinário 

superior [46]. Na ITU superior as estruturas anatómicas afetadas são a bexiga (cistite), a 

uretra (uretrite) e a próstata (prostatite), enquanto que na ITU inferior são os rins os alvos 

principais da infeção (pielonefrite) [46]. A disúria, a urgência e frequência em urinar e 

mesmo a dor na região pélvica representam um quadro sintomatológico de uma cistite, 

sendo que a urina pode também apresentar-se turva e até com presença de sangue 

[45][46]. No caso da prostatite, o quadro sintomatológico inclui dor na região pélvica e 

genital acompanhada de uma grande dificuldade em mictar, sendo por vezes também 

acompanhada de febre [45]. As pielonefrites estão associadas a dor lombar, náuseas e 

vómitos, febre (> 38 °C), acompanhadas ou não de sintomas típicos de cistite [45][46]. 

 

2.2.2.2 – Fatores de Risco 

Existem vários fatores que levam a que uma pessoa seja mais propensa à ITU: 

 

 Genéticos 

É evidente a maior incidência da ITU em mulheres, devendo-se maioritariamente às 

diferenças anatómicas existentes e favorecedoras da infeção. No sexo feminino, a uretra 

termina na região vaginal, área de grande proliferação bacteriana e muito próxima da 

região perianal, o que facilita a ascensão e a infeção por parte de bactérias patogénicas. 

Também o comprimento da uretra é um agravante para a infeção, uma vez que é inferior 

comparativamente com o sexo masculino, levando a que as bactérias possam chegar 

mais facilmente à bexiga [45][46]. Mulheres cuja aderência epitelial do urotélio aos 

agentes uropatogénicos se encontre exacerbada têm uma maior propensão a contrair 

uma infeção, assim como as mulheres com um episódio passado de ITU (principalmente 

se em idade abaixo dos 15 anos) ou história familiar [49][50]. 
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 Comportamentais 

A frequência das relações sexuais é um dos fatores de risco mais associados à ITU, 

uma vez que a penetração sexual favorece a progressão das bactérias na uretra. Este 

facto é responsável pelo pico de incidência de cistites em mulheres entre os 18 e os 39, 

idades de máxima atividade sexual [50]. Um outro fator de risco associado à prática 

sexual é o uso de diafragma e de espermicidas, métodos contracetivos que interferem 

com a flora comensal da vagina facilitando a infeção [46][49]. 

 

 Estruturais e Funcionais 

Alterações nas estruturas anatómicas do sistema urinário são facilitadoras da infeção 

bacteriana, como é o caso do prolapso vesical (com alteração da posição e constrição da 

bexiga), a presença de divertículos na bexiga e até mesmo a hipertrofia benigna da 

próstata. Estas anomalias podem levar a uma obstrução do fluxo urinário ou atém mesmo 

a um quadro de incontinência urinária, facto que vai favorecer a sobrevivência e 

persistência das bactérias no trato urinário [46][49]. A algaliação de doentes como meio 

de correção do fluxo urinário representa também um sério fator de risco de ITU, uma vez 

que um dispositivo médico é inserido do exterior no sistema urinário do paciente [45][46]. 

Adicionalmente, a presença de cálculos urinários também contribui para uma obstrução 

do fluxo urinário, assim como para um aumento da irritabilidade da mucosa urinária [46].  

A gravidez parece não estar associada a um maior risco de contração de uma ITU, no 

entanto acredita-se que as alterações hormonais e a pressão intrauterina aumentada são 

agravantes de um quadro de infeção, devendo a urina ser testada com regularidade [46]. 

A diminuição de estrogénio aquando da menopausa tem como consequência a redução 

da espessura do epitélio vaginal e uretral e da flora comensal destas estruturas, o que 

leva a uma basificação do meio e à proliferação de bactérias patogénicas [45][46]. 

Um quadro de imunidade diminuída – verificado aquando de tratamento 

imunossupressor e aquando de patologias como a diabetes mellitus não controlada e 

infeção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH) – vai favorecer a aquisição de uma 

ITU [46].  

 

2.2.2.3 – Diagnóstico e Tratamento 

A sintomatologia e a comunicação com o paciente são de extrema importância no 

diagnóstico de grande parte dos casos de ITU. No entanto, é necessário assegurar o 

diagnóstico recorrendo a exames laboratoriais capazes de comprovar a existência de um 

agente patológico, identifica-lo e determinar o tratamento mais eficaz. 

Um dos exames que pode ser efetuado de forma rápida e com enorme facilidade é o 

teste da tira reativa, permitindo obter imediatamente resultados semi-quantitativos da 
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presença de determinados compostos na urina (proteínas, glicose, nitritos, corpos 

cetónicos, hemoglobina, urobilinogénio, bilirrubina, entre outros) [51]. 

No caso do se proceder à análise da urina tipo II, é necessário aguardar algumas horas 

para obter o resultado, obtendo-se uma análise quantitativa de determinados compostos 

na urina e ainda a possibilidade de observação ao microscópio de microrganismos e de 

outras células, como glóbulos brancos e vermelhos ou células epiteliais [46][51]. 

Para identificar o agente microbiológico causador da infeção é necessário recorrer à 

execução de uma urocultura a partir do jato médio de urina obtido após limpeza da área 

genital [45]. A quantidade de Unidades Formadoras de Colónias (UFC) por mililitro (mL) 

de urina obtidas dará o seguinte diagnóstico: 

 > 103 UFC/mL corresponde a uma cistite aguda feminina sem complicações; 

 > 104 UFC/mL corresponde a uma pielonefrite aguda feminina sem complicações 

ou a uma ITU severa no homem; 

 > 105 UFC/mL corresponde a uma ITU severa na mulher. 

Em caso de uma ITU não se tratar de uma cistite isolada em mulher saudável pré-

menopausa, é recomendado que se efetue um Teste de Sensibilidade aos Antibióticos 

(TSA) aquando da urocultura a fim de se obter informação acerca das possíveis 

resistências que a bactéria possa deter face a um tratamento antibiótico [46][50]. 

Aquando do tratamento de uma ITU com recurso a antibioterapia é necessário ter 

também em atenção a severidade da infeção e a posologia mais indicada para uma 

resolução mais rápida e eficaz do problema com o menor transtorno e efeitos 

secundários possível. A Norma n.º 015/2011, de 30 de agosto, da Direção-Geral de 

Saúde vem estabelecer critérios relativos aos tratamentos e prescrições de antibióticos 

nos vários tipos de ITU [52]. 

 

2.2.2.4 – Etiologia e Resistência à Antibioterapia 

A maioria das ITU são causadas por bactérias pertencentes à família das 

Enterobacteriaceae – maioritariamente pela Escherichia coli (E. coli) (70-80%) mas 

também pela Klebsiella spp. e pelo Proteus spp. – mas bactérias gram-positivas como o 

Staphylococcus saprophyticus ou o Enterococcus spp. são responsáveis por uma 

percentagem dos casos diagnosticados de ITU (Tabela 2) [52][53]. Mais de 95% das 

infeções ocorrem devido a uma única espécie bacteriana [50].  
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Tabela 2 – Espécies bacterianas isoladas com maior frequência em Portugal (adaptado [50]) 

Espécie ou Género 

 

Estudo português (2008) [50] 
 

Estudo europeu (2003) [54] 
 

<= 50 anos (%) 
 

> 50 anos (%) 
 

18-50 anos (%) 
 

51-85 anos (%) 
 

Gram -     

 

Escherichia coli 71,1 75,9 77,7 75,3 

Proteus mirabilis 7,0 10,2 5,2 9,2 

Klebsiella pneumoniae 6,2 3,6 - - 

Klebsiella spp. - - 2,8 4,0 
 

Gram +     

 

Staphylococcus saprophyticus 3,7 0,6 4,6 1,2 

Enterococcus spp. 2,2 1,8 - - 

 

 

As ITU causadas por E. coli vão-se apresentando cada vez mais como um desafio a 

nível da sua manutenção e tratamento. Isto deve-se primordialmente aos fatores de 

virulência presentes na bactéria, que são agravantes da infeção e do quadro clínico do 

paciente, mas também ao aumento das resistências aos antibióticos aquando do 

tratamento [46][50][55]. Fenómenos de recorrência de ITU – assim classificados quando 

ocorrem mais de 3 infeções durante um ano ou mais de 2 infeções durante seis meses – 

estão altamente ligados à E. coli como seu agente causal, sugerindo-se como principal 

razão destas recorrências a capacidade destas bactérias agregarem-se e formarem 

biofilmes sobre o epitélio da bexiga [49][50]. Esta recorrência da ITU leva a um constante 

consumo de antibióticos para o seu tratamento, facto que só vem agravar o quadro já 

existente de resistências das bactérias a estes medicamentos. Como já evidenciado na 

secção 2.2.1.3 referente à situação de Portugal relativamente à antibioterapia, a taxa de 

resistências da E. coli a classes de antibióticos como as cefalosporinas de terceira 

geração e as fluoroquinolonas encontra-se em ascensão, assim como as resistências a 

carbapenemos por espécies de Klebsiella spp., como a K. pneumoniae (Figura 5) 

[41][44][52]. 
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Figura 5 – Percentagem de isolados invasivos de E. coli resistentes a fluoroquinolonas (mapa 1) e 

percentagem de isolados invasivos de K. pneumoniae resistentes a carbapenemos (mapa 2) na Europa 

(2013) [41]. 

 

2.2.2.5 – Medidas Preventivas 

As ITU são muitas vezes fenómenos de recorrência, afetando a qualidade de vida de 

milhares de mulheres com grande impacto económico no SNS (consultas médicas, 

exames clínicos e antibioterapia preventiva ou de tratamento). O atual conhecimento 

científico referente a este tipo de infeção permite aferir medidas de prevenção da sua 

ocorrência que devem ser tomadas em conta no dia-a-dia de cada um – com especial 

atenção na época balnear, onde se regista um aumento dos registos de ITU em cerca de 

30% [51]. Cabe também aos profissionais de saúde contribuir para a consciencialização 

da comunidade relativamente aos comportamentos a adotar como forma de prevenção e 

como devem agir em caso de aparecimento de uma ITU. 

Em seguida encontram-se listadas as medidas a tomar a fim de prevenir fenómenos de 

ITU, tendo em atenção períodos de risco elevado como a época balnear [46]: 

 

 Aumentar a ingestão de água/líquidos (~1,5 litros de água por dia), especialmente 

durante a época balnear quando a perda de líquidos é superior; 

 Atender a cuidados de higiene, como o limpar sempre a região perianal de frente 

para trás a fim de evitar o arrastamento de bactérias aí presentes para a região 

genital e urinária; 

 Usar roupa interior de algodão, material menos agressivo para a região genital – 

deve-se, por isso, ter em atenção o tempo despendido usando biquínis/fatos de 

banho, que são maioritariamente compostos por fibras; 

 Evitar a lavagem excessiva da região vaginal (ex. duches vaginais), uma vez que 

levará a uma depleção da flora comensal da vagina; 

Mapa 1 Mapa 2 
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 Evitar manter a bexiga muito cheia (períodos superiores a 3-4h), pois a 

permanência prolongada da urina favorecerá o crescimento bacteriano; 

 Lavar a região genital antes e depois do ato sexual, recomendando-se também 

esvaziar a bexiga após as relações sexuais; 

 Evitar a obstipação intestinal, fator de risco para o aparecimento de uma ITU; 

 Evitar o uso de pensos higiénicos diários, sprays e loções vaginais irritantes; 

 Optar por métodos contracetivos alternativos ao uso do diafragma e de 

espermicidas. 

 

2.2.3 – Inquérito aos Utentes da Farmácia Cristo Rei 

Está bastante claro o grave problema de saúde pública que enfrentamos com o 

aumento das resistências aos antibióticos e grande parte responsabilidade deste 

problema é atribuída ao uso indevido destes medicamentos. Apesar disso, tive a 

oportunidade de constatar aquando do meu estágio na FCR a prática recorrente da 

automedicação como via de tratamento de infeções bacterianas – especialmente ITU. 

Com vista a obter uma perceção numérica desta prática relativamente aos utentes da 

FCR, assim como despoletar o interesse e a discussão ativa, elaborei e distribui um 

inquérito intitulado Antibioterapia e Infeções do Trato Urinário (Anexo 1). 

Este foi elaborado e impresso em formato A4, de modo a não parecer demasiado 

extenso para o utente. Destinou-se tanto a mulheres como a homens frequentadores da 

FCR, sendo distribuído aquando do atendimento e sempre que se verificasse uma boa 

oportunidade de comunicação com o utente, sem congestionamento da farmácia. 

Um total de 28 utentes respondeu ao inquérito, sendo 23 (82%) do sexo feminino e 5 

(18%) do sexo masculino (Figura 6). Do total de inqueridos, 7 (25%) afirmaram ser 

profissionais na área da saúde, pelo que as suas respostas serão analisadas aparte. 

Atendamos em primeiro lugar às respostas obtidas pelos utentes não-profissionais na 

área da saúde relativamente às questões sobre antibioterapia (21 utentes). Quando 

inqueridos sobre como encaravam a questão da resistência aos antibióticos, dois terços 

(14 – 67%) classificaram-no como um grave problema de saúde pública, sendo que um 

terço (7 – 33%) demonstrou falta de conhecimento suficiente sobre o problema para 

responder à questão. Na seguinte questão os utentes assinalaram a situação em que um 

antibiótico deve ser usado, tendo 14 (67%) eleito a infeção bacteriana como resposta, 1 

(5%) eleito a infeção vírica e 6 (29%) assumido o seu uso tanto para a infeção bacteriana 

como para a infeção vírica e/ou fúngica. Relativamente à questão acerca do modo como 

um antibiótico deve ser usado, 10 (48%) elegeram o tratamento seguindo a indicação 

médica, tendo 11 (52%) admitido o uso de um antibiótico até ao término da caixa. Quanto 

ao comportamento a tomar face à sobra de antibióticos, 13 (62%) utentes elegeram a 
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entrega dos antibióticos na farmácia como opção, 5 (24%) admitiram a toma até ao fim da 

caixa sem risco de sobras e 3 (14%) assumiram que guardariam as sobras para uma 

utilização futura. Sobre a aquisição/toma de um antibiótico sem prescrição médica, 6 

(29%) dos inqueridos admitiram já o terem feito. Praticamente todos os inqueridos (19 – 

91%) revelaram nunca terem usado sobras de antibióticos para tratar familiares e amigos, 

tendo 1 utente (5%) assumido tê-lo feito várias vezes. Para 

finalizar, na questão relativa à necessidade de troca de 

antibiótico por falha na eficácia do tratamento previamente 

prescrito, 15 (72%) utentes nunca tiveram que proceder a uma 

alteração, 3 (14%) utentes alteraram entre uma e três vezes e 

outros 3 (14%) alteraram mais de três vezes.  

Os resultados obtidos nesta primeira parte do inquérito já 

denotam a necessidade de intervenção nos hábitos dos 

utentes face à forma como encaram a utilização dos 

antibióticos. O desconhecimento da questão da resistência aos 

antibióticos por um terço dos inqueridos revela a extrema 

necessidade de fazer chegar a informação ao utente. Consegue-se perceber a falta de 

cultura científica de suporte para uma tomada de decisões consciente, sendo ainda 

admitido o uso de antibióticos para qualquer tipo de infeção que não bacteriana por uma 

percentagem considerável de inqueridos. Um ponto a ter em consideração é o facto de 5 

dos 11 utentes que admitiram o uso de antibióticos até ao final da caixa (46%) 

responderem também que nunca guardam sobras, o que poderá ter sido uma pergunta 

com resposta condicionada. No entanto, desses mesmos 11 utentes, 4 (36%) admitiam a 

entrega de sobras na farmácia, o que deixa perceber o quão vincado poderá já estar o 

hábito de entrega de medicamentos caducados ou em sobra na farmácia. A revelar isso 

mesmo, 7 (70%) dos 10 utentes que admitiam o uso dos antibióticos segundo a indicação 

médica também elegeram a entrega das sobras de antibióticos na farmácia como a 

melhor opção. Ainda é considerável a percentagem obtida relativamente à toma de 

antibióticos sem prescrição médica, assim como a percentagem obtida quanto à 

necessidade de alterações na antibioterapia. Mas também é importante referir que esta 

última percentagem foi largamente preenchida por utentes que haviam antes admitido 

guardar sobras de antibióticos para futura utilização. 

Relativamente às respostas dos profissionais de saúde (6 – 21%), é alarmante o facto 

de em 2 dos casos (33%) ter havido a aquisição de antibiótico sem receita médica e em 1 

dos casos (18%) a utilização de sobras para tratar familiares e/ou amigos. 

Às questões relativas à ITU responderam 13 dos 28 utentes (47%), uma vez que só 

estes afirmaram já terem sofrido uma infeção desta espécie e sendo estes utentes todos 

Figura 6 – Preenchimento do 

inquérito por uma utente da 

FCR. 
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do sexo feminino. As respostas obtidas na questão relativa à periocidade da ITU 

revelaram 6 casos pontuais (46%), 2 casos esporádicos (16%), 1 caso habitual (5%) e 4 

fenómenos de repetição (31%). Quando inqueridas sobre a ida ao médico e sobre o 

seguimento de um tratamento prescrito aquando do aparecimento de uma ITU, quase 

todas as utentes (10 – 77%) revelaram que se dirigiam sempre ao médico, tendo apenas 

2 (15%) dito que só se dirigiam na(s) primeira(s) vez(es) e 1 (8%) que não se dirigia de 

todo. 7 das 13 (54%) mulheres revelaram terem necessitado de alterar a sua 

antibioterapia por falha no tratamento prévio e 4 das 13 (31%) mulheres revelou que teria 

recorrido à automedicação sem aconselhamento médico para tratar uma ITU. 

Apesar de ser pequena a amostra de mulheres com história de ITU, podemos 

aperceber-nos de alguns padrões já esperados. Todas as mulheres em que a ITU foi um 

fenómeno pontual seguiram uma linha correta de comportamentos, consultando um 

médico e seguindo o tratamento prescrito sem problemas. À medida que a ITU se torna 

frequente, os comportamentos das utentes passam a não ser os mais adequados. Todos 

os casos em que a utente recorreu à automedicação como forma de tratamento da sua 

ITU revelaram também a necessidade de alteração da antibioterapia, estando ambas as 

situações sempre relacionadas com uma ITU não pontual (maioritariamente recorrente). 

Os resultados deste pequeno inquérito revelaram todos os aspetos críticos relativos ao 

uso de antibióticos sem consulta e prescrição médica. Este é o principal fator associado 

ao aparecimento das resistências bacterianas e a correlação pôde ser verificada. Este 

inquérito teve como objetivo para a FCR o aumento do seu conhecimento quanto às 

práticas e conhecimentos dos seus utentes face à questão da antibioterapia e da ITU, 

mas também serviu como forma de confrontar os seus utentes com uma temática muitas 

vezes desconhecida, levando à consciencialização dos erros frequentemente cometidos 

e ao acender de uma discussão construtiva entre o utente e o farmacêutico. Após o 

preenchimento do inquérito, os utentes revelaram-se extremamente interessados em 

perceber qual a importância destas questões, tendo sido possível uma transmissão eficaz 

de conhecimentos por aconselhamento farmacêutico e distribuição de um panfleto 

informativo sobre a ITU por mim elaborado (Anexo 2).  

Penso que com uma amostragem superior os resultados poderiam ser mais 

representativos, tendo esta sido muitas vezes condicionada por fatores inerente ao utente 

(ex. não ter tempo para preencher o inquérito) ou à FCR (ex. ter demasiados utentes para 

atender num só momento). No entanto, penso que o resultado foi muito positivo face aos 

utentes inqueridos e face ao levantar desta questão que deve ser, cada vez mais, tratada 

com a maior das seriedades. 
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2.3 – Exposição Solar: PROTEJA-SE!  

 

Já não é dos dias de hoje a enorme afluência dos portugueses às suas praias aquando 

da época de verão. Durante quase todo o século XIX, os portugueses dirigiram-se às 

suas praias com o intuito de “ir a banhos” como forma de tratarem doenças como a 

anemia, a depressão e o raquitismo infantil. Mas, chegados os loucos anos 1920 e o 

enorme culto da imagem distintivo da época, os portugueses passaram também utilizar 

estas idas às praias como forma de se exporem ao Sol para bronzear a sua pele [56]. 

Apesar dos benefícios comprovados da luz solar para o ser humano, como a regulação 

do ritmo circadiano e a produção de vitamina D ao nível da pele, uma exposição 

excessiva e desprotegida aos raios solares é para muitos um sinónimo de transtorno 

cutâneo a curto prazo (queimadura solar) e aumenta seriamente a probabilidade de 

problemas severos no futuro [57][58]. 

 

2.3.1 – Definição e Caracterização da Luz Solar 

Ao conjunto de radiações eletromagnéticas emitidas pelo Sol dá-se o nome de luz solar. 

Dependendo do comprimento de onda a que são emitidas, as radiações solares adquirem 

diferentes denominações, sendo as mais conhecidas a radiação infravermelha (IV), a 

radiação do espetro visível e radiação ultravioleta (UV) (Tabela 3). A radiação IV é 

emitida sobre a forma de calor e a radiação UV possui ainda uma subdivisão a nível de 

classificação – UVA, UVB e UVC – importante na distinção do alcance das radiações 

[59][60]. 

 

Tabela 3 – Principais radiações eletromagnéticas dos raios solares e suas características [59][60]. 
 

Classes de radiação 
 

Comprimento de onda 
 

Características 
 

IV 
 

700 – 1000 nm 
 

Invisível ao Homem, sendo emitida como calor 

Visível 400 – 700 nm Responsável pelo espectro de cores visível ao Homem 

UVA 320 – 400 nm Atravessa completamente a camada de ozono 

UVB 290 – 320 nm Atravessa parcialmente a camada de ozono 

UVC 100 – 290 nm Totalmente absorvida na camada de ozono 

 

Diferenças nos comprimentos de onda das radiações UV e na posição do Sol 

relativamente à superfície solar são condicionantes da quantidade de radiação que atinge 

o nosso planeta [59][60]. Ao contrário das radiações UVA que atravessam 

completamente a camada de ozono, as radiações UVC são completamente absorvidas. 

Apesar das radiações UVB serem apenas parcialmente absorvidas na camada de ozono, 

estas não atravessam o vidro. Também a hora do dia e a época do ano influenciam a 
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quantidade de radiação UV que atinge a Terra, uma vez que condicionam a 

posicionamento solar. Existe uma menor distância atmosférica a percorrer pelas 

radiações solares, durante o dia, nas horas em que o sol se encontra a pique e, durante o 

ano, no verão (quando o sol se encontra mais próximo da Terra). As radiações UV podem 

ainda atravessar parcialmente as nuvens em dias de céu encoberto e ser refletidas em 

superfícies como neve, água, areia ou pavimentos.  

Com vista a avaliar os níveis de radiação UV que atingem a superfície terrestre e 

provoca transtornos cutâneos no Homem, foi criado o Índice UV (IUV). O IUV é definido 

como o valor médio no tempo de radiância efetiva no tempo multiplicada por 40, variando 

os seus valores normalmente entre 1 e 11. À medida que o IUV vai aumentando também 

o risco de queimadura solar aumenta (Figura 7) [59][60]. 

 

 

Figura 7 – Escala de cores do IUV. Diferentes cores representam diferentes níveis de radiação UV, sendo o 

verde níveis baixos, o amarelo níveis moderados, o laranja níveis altos, o vermelho níveis muito altos e o roxo 

níveis extremamente altos [59][60]. 

 

2.3.2 – Exposição Solar e Riscos Associados 

A pele é a primeira barreira de defesa do nosso organismo perante o meio externo, 

protegendo-nos dos mais diversos agentes nocivos presentes no meio ambiente. Sendo 

o maior órgão do corpo humano, tem como suas funções primordiais a regular a 

temperatura corporal, protegendo o nosso corpo do calor e da luz, servir de barreira a 

agentes microbianos infeciosos, produzir de compostos como a vitamina D e também 

armazenar água e gordura [57][58]. 

A exposição excessiva e desprotegida da pele à radiação UV é responsável pelo 

fotoenvelhecimento e pelo aparecimento de queimaduras solares com diferentes graus 

de intensidade, mas em casos esporádico poderá ser também responsável por 

transtornos mais sérios, como é o caso do cancro de pele [58][61][62]. 

A pele encontra-se constantemente em processo de renovação das suas células, mas 

aquando deste processo podem ocorrer falhas sistemáticas que levem a uma 

multiplicação excessiva de células da pele sem eliminação de células antigas, gerando-se 

uma massa celular denominada neoplasia ou tumor. As neoplasias cutâneas podem 

variar entre si, sendo que as que apresentam um quadro mais severo – neoplasias 

malignas já consideradas cancro – podem voltar a surgir após procedermos à sua 

remoção, com possibilidade de invadirem órgãos circundantes e de disseminarem as 

suas células por outros locais do organismo [63]. 
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Dependendo do tipo de células que originam o cancro de pele, este adquire diferentes 

denominações. Duas formas de cancro de pele usuais são o carcinoma basocelular 

(basalioma) e o carcinoma pavimentoso (ou espinocelular), tendo ambos grande 

tendência a surgir em regiões de exposição frequente ao sol – rosto, pescoço, mãos e 

braços – e o segundo uma propensão a invadir gânglios linfáticos e outros órgãos [63]. 

A forma de cancro de pele mais comum é o melanoma, sendo distinguido por ter como 

inicio os melanócitos, células produtoras do pigmento natural da pele – a melanina – 

localizadas, na sua maioria, no folheto inferior da epiderme [64][65]. A exposição solar 

provoca um aumento na produção de melanina pelos melanócitos, resultando no tão 

desejado aspeto bronzeado da pele, mas é já é reconhecido que uma exposição 

prolongada e desprotegida aos raios solares aumenta a probabilidade de ocorrência de 

melanoma cutâneo, com multiplicação descontrolada dos melanócitos e possibilidade de 

disseminação por outros órgãos do organismo humano [58][61][66]. Outros fatores de 

risco importantes a ter em conta é o possível historial de cancros cutâneos prévios e 

também o fotótipo da pele – tipos de pele distintos pela sua tez natural e a sua facilidade 

em queimar aquando da exposição solar [65][66]. A classificação de Fitzpatrick é a mais 

utilizada a nível global como forma de determinar o fotótipo cutâneo, assumindo 6 

fotótipos diferentes em que este aumenta consoante diminui a sensibilidade ao sol e a 

facilidade de queimar ou bronzear (Anexo 3). É importante não confundir o melanoma 

cutâneo com os sinais presentes na pele – também eles resultantes de uma multiplicação 

localizada de melanócitos – uma vez que estes são normalmente inofensivos e muito 

comuns, podendo existir de 10 a 40 sinais por todo o corpo [64]. No entanto, é boa 

prática verificar possíveis alterações nos sinais cutâneos como forma de rastreio do 

melanoma, tendo em conta que o registo de novos casos de melanoma maligno nos 

países orientais tem vindo a aumentar ao longo dos anos e anualmente são 

diagnosticados 700 novos casos deste tipo de cancro em Portugal [64]. Para isso, há que 

atender aos chamados ABCDEs do melanoma: sinais com assimetria na sua forma, 

bordas irregulares, coloração não uniforme, diâmetro acrescido e evolução repentina 

nestas características (Anexo 4) [67]. 

 

2.3.3 - Recomendações para Proteção Solar 

Tendo em conta o risco reconhecido da exposição desprotegida aos raios solares, parte 

de cada um a proteção da sua pele. Estima-se que cerca de 80% da dose de radiação 

tolerada pela pele é atingida por volta dos 18 anos de idade, o que demonstra o quão 

importante é preservarmos a nossa saúde e a nossa pele [68].  

 

As medidas a tomar quanto ao uso de protetores solares são as seguintes [68][69]: 
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 Usar um protetor solar com um Fator de Proteção Solar (FPS) adequado ao 

fotótipo de pele sempre que se expõe aos raios solares (Anexo 3); 

 Aplicar o protetor 20-30min antes de se expor aos raios solares, reaplicando de 2 

em 2 horas e sempre que transpire ou que se molhe; 

 Reforçar a aplicação do protetor solar de maior FPS em crianças, pessoas ruivas, 

pessoas loiras e/ou com muitos sinais na pele; 

 Aplicar um protetor solar mesmo em dias nublados, uma vez que grande 

percentagem dos raios UV atravessam as nuvens; 

 Ter em atenção o reflexo das radiações UV na água e nas areias da praia, 

aplicando um protetor solar mesmo se mantendo na sombra; 

 Não restringir o uso do protetor solar à época balnear, protegendo todo o ano as 

áreas expostas aos raios solares; 

 

É importante adotar comportamentos adequados face à exposição solar [68][69]: 

 

 Evitar as horas de maior calor e de maior IUV – entre as 11 e as 16h; 

 Proteger o rosto, os lábios e os olhos usando óculos de sol e chapéus; 

 Não expor bebes à radiação solar e ensinar a proteção solar às crianças, pois 

queimaduras solares em criança duplicam o risco de cancro de pele no futuro; 

 Vigiar os sinais na sua pele recorrendo ao método do ABCDE, consultando um 

especialista em caso de alarme; 

 

2.3.4 – PROTEJA-SE! – Ação de Sensibilização para a Proteção Solar 

A época balnear deste ano arrancou durante o meu período de estágio. Com o aumento 

da afluência às praias das redondezas também aumentaram significativamente o número 

de utentes que se dirigiram à FCR com o objetivo de adquirirem protetores solares. Mas, 

do mesmo modo, também os casos de queimaduras solares começaram a surgir, em 

busca de algo que pudesse aliviar a dor provocada. Apesar de toda a informação e todas 

as campanhas de sensibilização levadas a cabo anualmente apelando à exposição solar 

protegida, senti que era possível intervir a um nível mais local com os utentes da FCR. 

Para tal, desenvolvi uma ação de sensibilização a que apelidei de PROTEJA-SE!. 

A ação de sensibilização teve como base a partilha de factos sobre a pele, radiação 

solar, efeitos nocivos da exposição solar desprotegida e estatísticas relativas à incidência 

de cancro de pele. Como método de partilha da informação foram utilizados autocolantes 

por mim elaborados que serviram como fecho dos sacos de papel da farmácia aquando 

da dispensa de qualquer produto (Anexo 5).  
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Esta foi a forma que encontrei de fazer chegar mais 

facilmente e de forma mais intensa a informação ao 

utente, uma vez que os factos utilizados eram de leitura 

rápida mas de impacto imediato (Figura 8). Usar como 

meio de transmissão os autocolantes deveu-se ao facto 

de este chamar sempre a atenção do utente aquando da 

abertura da sua compra, sendo que garantimos sempre 

que o utente leva consigo a informação quando sai da 

farmácia. 

Foi possível aperceber-me do interesse dos utentes 

nesta “nova forma” de selar as suas compras, tendo 

vários deles colhido a informação no momento e louvado a iniciativa. Acredito que esta 

forma simples de fazer chegar a informação ao utente resultou melhor por ser assim 

mesmo, tendo em alguns dos casos levantado mesmo uma discussão acerca da temática 

aquando do atendimento. 

 

   

Figura 8 – Autocolante da ação 

como selo dos sacos. 
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Anexo 1 – Inquérito Antibioterapia e Infeções do Trato Urinário. 

 

Antibioterapia e Infeções do Trato Urinário 
- Inquérito - 

 
 

Idade 
 18 – 30 
 30 – 50 
 Mais de 50 

Sexo 
 Masculino 
 Feminino 

 

Profissional na área da saúde? 
 Sim 
 Não 

 

1ª Parte - Antibioterapia 
 

Como encara a questão da resistência aos antibióticos? 
 Um grave problema de saúde pública 
 Um problema de menor importância na saúde pública 
 Não tenho conhecimento suficiente sobre o problema 

 

Em que situação acha que um antibiótico deve ser administrado? 
 Infeção bacteriana 
 Infeção viral 

 Infeção fúngica 
 Todas 

 

Aquando da toma de um antibiótico, este deve ser usado: 
 Até terminar a caixa 
 Até se sentir melhor 

 Seguindo a indicação médica 
 Não tenho a certeza 

 

Em caso de sobra de antibióticos, o que faz? 
 Entrego na farmácia 
 Deito ao lixo 

 Guardo para uma futura utilização 
 Nunca sobra, tomo-os até ao fim 

 
Alguma vez adquiriu/tomou um antibiótico sem que este lhe tenha sido prescrito por um médico?  

 Sim  Não 
 

Alguma vez usou sobras de antibióticos para tratar outros familiares e/ou amigos? 
 Nunca  1-3 vezes  Várias vezes 

 

Já lhe aconteceu tomar corretamente uma caixa de antibiótico prescrita pelo médico e ter de continuar o 
tratamento com um outro antibiótico diferente?  

 Nunca  1-3 vezes  Mais de 3 vezes 
 
 

2ª Parte – Infeção Urinária 

 

Alguma vez sofreu uma infeção urinária? 
 Sim  Não (caso assinale esta opção, terminou o 

inquérito) 
 

Caso tenha respondido que sim, como a caracteriza quanto à periocidade? 
 Fenómeno pontual 
 Fenómeno esporádico (menos de 1x/ano) 
 Fenómeno habitual (2 a 3x/ano) 
 Fenómeno de repetição (mais de 3x/ano ou mais de 2x/6 meses) 

 

Aquando da deteção da infeção, consultou um médico/ seguiu o tratamento prescrito? 
 Sim, sempre 
 Sim, a(s) primeira(s) vez(es) 

 Não 

 

Alguma vez necessitou de trocar de antibioterapia numa infeção urinária por esta não fazer efeito? 
 Sim  Não 

 

Alguma vez automedicou-se para tratar uma infeção urinária sem aconselhamento médico? 
 Sim 
 Não  
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Anexo 2 – Panfleto elaborado relativamente às ITU. 
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Anexo 3 - Classificação de Fitzpatrick (adaptada) e Níveis de FPS. 

 

 

Parte 1 – Predisposição genética 
 

 

Parte 2 – Resposta à exposição solar 

 

Cor dos olhos: 

Azul claro, cinzento claro ou verde claro = 0 
Azul, cinzento ou verde = 1 
Castanho claro ou cor de avelã = 2 
Castanho escuro = 3 
Preto = 4 

 

Resposta cutânea ao sol: 

Queima sempre e descama = 0 
Queima quase sempre e descama = 1 
Queima moderadamente = 2 
Queima raramente = 3 
Nunca queima = 4 

 

Cor natural do cabelo: 

Ruivo ou loiro claro = 0 
Loiro = 1 
Loiro escuro ou castanho claro = 2 
Castanho escuro = 3 
Preto = 4 

 

A sua pele bronzeia? 

Nunca, queima sempre = 0 
Raramente = 1 
Por vezes = 2 
Frequentemente = 3 
Sempre = 4 

 

Cor constitutiva da pele: 

Branco = 0 
Pálido = 1 
Bege = 2 
Castanho claro = 3 
Castanho escuro ou negro = 4 

 

Quanto bronzeia a sua pele? 

Não bronzeia = 0 
Ligeiramente = 1 
Moderadamente = 2 
Intensamente = 3 
Pele naturalmente escura = 4 

 

Sardas em zonas não expostas: 

Muitas = 0 
Bastantes = 1 
Algumas = 2 
Poucas = 3 
Nenhumas = 4 

 

Quão sensível é a sua face ao sol? 

Muito sensível = 0 
Sensível = 1 
Normal = 2 
Resistente = 3 
Muito resistente = 4 

 
 

Resultado (disposição genética total + exposição solar total): 
Fotótipo I : 0 a 6 
Fotótipo II: 7 a 12 
Fotótipo III: 13 a 18 
Fotótipo IV: 19 a 24 
Fotótipo V: 25 a 30 
Fotótipo VI: 31 + 
 
 
 

Fotótipos 
 

 

Descrição 
 

 

Sensibilidade ao Sol 
 

 

I – Branca 
 

Queima com facilidade, nunca bronzeia 
 

Muito sensível 
II – Branca Queima com facilidade, bronzeia muito pouco Sensível 
III – Morena clara Queima e bronzeia moderadamente Normal 
IV – Morena moderada Queima pouco, bronzeia com facilidade Normal 
V – Morena escura Queima raramente, bronzeia bastante Pouco sensível 
VI – Negra Nunca queima, totalmente pigmentada Insensível 

 

 
 
 

Nível de proteção solar 
 

 

FPS 
 

 

Proteção baixa 
 

6 e 10 
Proteção média 15 e 25 
Proteção elevada 30 e 50 
Proteção muito elevada 
 

Mais de 50 
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Anexo 4 – Os ABCDEs do melanoma. 

 

 
 
 
  



Ricardo Oliveira  Relatório de Estágio | Farmácia Cristo Rei 

5 
 
 

Anexo 5 – Autocolantes da ação de sensibilização PROTEJA-SE!. 
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1 – Introdução 

 

O pequeno contacto até então com a área de farmácia hospitalar unido ao meu gosto 

pessoal pelo conhecer de novas realidades levaram-me a candidatar-me a uma vaga 

de estágio em farmácia hospitalar fora de Portugal no âmbito do programa 

ERASMUS+. Fruto desta candidatura, foi-me dada a oportunidade de integrar a equipa 

do serviço de farmácia (SF) do Hospital Clínico Universitário de Valência (HCUV) 

durante um período de três meses juntamente com outros estudantes da área de 

farmácia. 

Esta equipa encontrasse preparada e recetiva à participação de estudantes nas suas 

atividades diárias, integrando-os nas diversas funções levadas a cabo no SF. Os 

estudantes são assim distribuídos pelas várias unidades dentro do SF, trabalhando em 

conjunto e juntamente com os profissionais de saúde, reflexo daquilo que deve ser o 

trabalhar no seio de uma unidade de saúde. 

Durante este período de estágio não só contactamos em direto com a realidade das 

diversas unidades dentro da farmácia como também contactamos com a realidade do 

dia-a-dia de um hospital, onde profissionais de saúde (e neste hospital em especifico, 

também um vasto número de estudantes) trabalham diariamente em comunicação 

constante entre si com vista a exercerem da melhor forma o seu papel e assim 

atenderem ao melhor interesse dos pacientes que auxiliam. 

As diferentes unidades percorridas dentro do SF foram as seguintes: 

 Unidade Farmacêutica de Pacientes Externos 

 Unidade de Farmacocinética 

 Unidade de Farmacotecnia 

 Unidade de Distribuição de Medicamentos em Dose Unitária 

 Unidade de Ensaios Clínicos 

Percorrendo todas as funções de um farmacêutico hospitalar, eu e os restantes 

estudantes de farmácia no HCUV, tornamo-nos conhecedores da forma como a nossa 

profissão se articula com o funcionamento diário do hospital assim como nos 

apercebemos do quão rica e variada é a nossa profissão nos papéis que assume, 

relembrando-nos a cada dia da nossa importância e responsabilidade enquanto 

profissionais de saúde.  
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2 – Unidade Farmacêutica de Pacientes Externos 

 

A Unidade Farmacêutica de Pacientes Externos (UFPE) foi uma das áreas dentro 

dos SF onde pude dar o meu contributo e onde muito pude aprender. Sendo a secção 

com maior contacto com o exterior, a UFPE é 

responsável diariamente pela dispensa de medicamentos 

comparticipada a pacientes não hospitalizados. Regimes 

especiais de tratamento e de medicação levam à 

necessidade da formação destas unidades, onde se pode 

fazer um controlo mais próximo e individualizado dos 

tratamentos e das dispensas. Estes fatores juntamente 

com o facto de esta medicação ser de elevado valor 

monetário levam a que esta seja apenas e só dispensada 

em ambulatório, não sendo dispensada em farmácias 

comunitárias. 

 

2.1 – Organização da UFPE 

Relativamente à organização dos medicamentos dentro da UFPE, esta se efetua em 

prateleiras dispostas por 3 divisões internas, não seguindo uma ordem alfabética mas 

dispondo todos os medicamentos relativos a uma patologia numa área comum (por 

grupos de ação, como antivirais, anticancerígenos, hormonas, etc.). Os medicamentos 

que necessitam de permanecer a menores temperaturas são arrumados de igual 

modo em 4 câmaras frigoríficas dentro da unidade. 

Uma outra divisão interna é a de atendimento ao público, que é feito através de 

janelas de acesso a uma sala de espera (Figura 1). Nessa divisão está alocado o 

arquivo físico relativo aos processos de cada paciente, sendo a maior parte deste 

composto por gavetas onde se guardam envelopes respetivos a cada paciente, 

devidamente nomeados por apelido e dispostos alfabeticamente (Figura 2). Nestes 

envelopes está todo o processo do paciente, desde a autorização de início do seu 

tratamento, prescrições do médico e dispensas feitas até à data devidamente 

identificadas e datadas. Alocam-se a estes envelopes os processos de pacientes com 

SIDA, hepatite B e C, insuficiência renal crónica, artrite reumatoide, patologias do forro 

psiquiátrico, problemas hematológicos, entre outros. Há a distinguir como casos 

especiais os pacientes de esclerose múltipla, cujo arquivo opera da mesma forma mas 

em gavetas exclusivas para a patologia, e os casos em que o arquivo é feito em 

Figura 1 – Atendimento ao 

público na UFPE. 
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capas, sendo a organização dos pacientes nestas feito 

também por ordem alfabética. Os casos que ficam 

alocados a aquivo em capa são de esclerose lateral 

amiotrófica (“ELA”), diálise peritoneal em ambulatório 

(“DPCA”), oncologia (“ONCO”) com capa individual para 

as dispensações de lamirudina (“Zeffeiz”) e outra para as 

de denosumab (“Xgeva”), fertilização in vitro (“FIV”), 

hormonas de crescimento, dispensas de Optifast para 

controlo de obesidade, casos em que a medicação é de 

uso compassivo. Uma capa extra existe para todos os 

restantes casos, normalmente mais raros e particulares. 

 

2.2 – Paciente de passagem esporádica 

Raros são os casos em que os pacientes não possuem um processo relativo ao seu 

caso clínico e as dispensas efetuadas, mas existem pacientes cuja dispensa é 

efetuada de forma mais simples e direta. Esses pacientes normalmente dirigem-se à 

unidade com o seu Documento Nacional de Identidad (DNI), com o seu cartão de 

saúde, que contém o respetivo número de Sistema de Información Poblacional (SIP) e 

com uma receita médica informando a medicação a dispensar. A dispensa é efetuada 

recolhendo no armazém a respetiva medicação nas quantidades pedidas, 

preenchendo a receita médica com a quantidade a dispensar, com respetiva data de 

dispensa, com assinatura do farmacêutico dispensador e finalmente dispensando a 

medicação ao paciente após a sua assinatura da receita médica, prova de como 

recebe os medicamentos. Estas receitas médicas são preenchidas em duplicado, pelo 

que a original fica na UFPE e o duplicado com o paciente. 

 

2.3 – Paciente habitual e início de tratamento 

Os pacientes portadores de patologia crónica são os que se dirigem mais 

frequentemente à UFPE. Aquando do início do seu tratamento, estes dirigem-se à 

unidade com a sua identificação pessoal e de saúde, com uma autorização médica de 

início de tratamento (em casos especiais, como tratamentos com antivirais) ou uma 

receita médica que serve o mesmo propósito. Com esta informação é-lhes aberto um 

processo de tratamento no devido arquivo ou capa, preenchendo uma ficha de 

dispensa de medicamentos correspondente à sua situação patológica com os seus 

dados pessoais e com os dados do seu tratamento. Esta ficha tem como como 

objetivo ser preenchida a cada dispensa efetuada, servindo como registo físico da 

dispensa que mais tarde é também informatizado e como meio de controlo. 

Figura 2 – Arquivo dos 

processos dos pacientes. 
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Numa visita habitual destes pacientes, a sua identidade é confirmada pela 

apresentação do seu DNI e introduzindo o seu número SIP ou o seu número de 

história clinica (NHC) no Farmasyst® (programa informático utilizado no SF do HCUV). 

Isto leva a que o farmacêutico tome conhecimento da patologia do paciente e recorra 

ao devido arquivo em busca do seu processo. Caso seja outra pessoa a dirigir-se à 

UFPE para obter a medicação, uma autorização devidamente preenchida e assinada 

pelo paciente deve ser adicionalmente apresentada. Após esta identificação inicial, 

procede-se à procura do processo do paciente no devido arquivo ou capa, verifica-se 

as dispensas prévias a fim de detetar possíveis irregularidades (atrasos no tratamento 

ou acumulação de medicamentos pelos pacientes) e preenche-se a presente dispensa 

com a data, a quantidade a dispensar (definida pelo tipo de tratamento, pelo stock 

existente e pela avaliação geral feita às dispensas prévias, sendo normalmente para 

um mês mas podendo chegar a três meses em patologias como o SIDA), a medicação 

a dispensar e a assinatura do farmacêutico dispensador. No ato de entrega da 

medicação ao paciente, este deve também assinar a ficha de dispensa e, caso 

necessário, a receita médica correspondente. Em alguns casos particulares, como a 

dispensa de denosumab (“Xgeva”), na ficha de dispensa apenas são preenchidos os 

dados da dispensa sem assinaturas por ambas as partes, ficando estas destinadas 

apenas à receita médica que tem que ser elaborada pelo farmacêutico caso o paciente 

não apresente uma proveniente do seu médico. Caso seja requerido, o farmacêutico 

deve preencher uma justificação de presença do paciente na UFPE para este 

apresentar no seu emprego. 

Em todo o ato de dispensa de medicamentos é importante verificar que o paciente é 

conhecedor do seu tratamento, conhecedor da medicação e da forma como esta é 

administrada. É importante alertar para algumas particularidades da medicação, 

nomeadamente alertar quando a medicação deve ser mantida no frio e informar sobre 

o modo de administração de injetáveis. 

 

2.4 – Atividade pessoal na UFPE 

Durante o período de estágio em que integrei a equipa da UFPE foi-me dada uma 

enorme autonomia no processo de comunicação com os pacientes e no processo de 

dispensa de medicamentos. Inicialmente foi-me dada toda a informação sobre o 

procedimento habitual da unidade, sendo toda a equipa muito prestável e disponível a 

esclarecer todas as minhas dúvidas. Durante a dispensa de medicação, foi meu papel 

averiguar a patologia e o local do processo dos pacientes a fim de fazer o controlo das 

dispensas prévias e de preencher os dados da presente dispensa. Passou apenas 

pelo farmacêutico o ato de verificar o meu trabalho e assinar a ficha de dispensa em 
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seguida. Ainda aquando do ato de dispensa, recorri aos sistemas informáticos que 

tinha ao meu dispor para averiguar dispensas passadas e futuras consultas do 

paciente, a fim de decidir a quantidade de medicação a dispensar. Sempre recorri ao 

pessoal da UFPE em caso de dúvida, sendo as mais usais o local onde se encontrava 

a medicação, quantidade de medicação a dispensar e necessidade de efetuar uma 

receita. Participei no controlo de stock de medicação presente na unidade, recorrendo 

sempre que necessário ao armazém do SF a fim de repor a medicação em falta 

(normalmente medicação em frigorifico, toda a restante era diretamente enviada para 

a UFPE aquando da sua chegada pro encomenda). Ao fim destas semanas sinto que 

a minha autonomia dentro da unidade cresceu imenso, fruto também de ter 

dispensado medicação para casos muito distintos, o que me levou a adquirir um 

conhecimento vasto dentro dos diferentes casos passiveis de aparecerem na UFPE. 
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3 – Unidade de Farmacocinética 

 

A farmacocinética é a ciência que estuda o modo como o medicamento se comporta 

no organismo humano, usando modelos matemáticos para averiguar a alteração da 

sua concentração e dos seus metabolitos no tempo, podendo assim descrever e 

controlar os processos de administração, distribuição, metabolização e excreção dos 

fármacos.  

A nível hospitalar, a farmacocinética assume um papel de destaque na monitorização 

e individualização da terapêutica. É responsável pelo doseamento de determinados 

fármacos em amostras biológicas a fim de detetar e corrigir problemas no tratamento, 

como sub ou sobre dosagens, reações adversas, incumprimento do tratamento, 

interações medicamentosas ou erros de medicação, assumindo sempre que há uma 

relação entre a concentração sérica do fármaco e a concentração existente a nível dos 

respetivos recetores. Por este motivo, esta monitorização é requerida em casos 

especiais: 

 Suspeita de toxicidade ou de intoxicação aguda; 

 Perda do efeito terapêutico ou modificação da resposta do tratamento 

(possíveis interações, sub dosagens, resistências, incumprimentos, …); 

 Pacientes com situação patológica passível de alterar a farmacocinética do 

fármaco (insuficiência renal, hepática, cardíaca, …); 

 Pacientes com massa corporal divergente da média populacional; 

 Pacientes geriátricos e pediátricos a fim de otimizar a terapêutica; 

 Individualização posológica em caso de fármacos com estreita janela 

terapêutica, com comprovada variabilidade interpessoal e com cinética de 

eliminação não linear. 

 

A unidade de farmacocinética do SF do HCUV é assim a responsável pelo 

doseamento de concentrações séricas de diversos fármacos listados na Tabela 1, 

validar o resultado obtido e dar o seu parecer quanto ao futuro a dar à terapêutica do 

paciente em causa. 
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Tabela 1 – Lista com exemplos de fármacos doseados na unidade de farmacocinética do HCUV com 

respetiva concentração mínima de deteção e intervalo terapêutico ideal. 

Nome Limite de deteção (mínimo) Intervalo terapêutico 

ANTIEPILÉTICOS 

Fenitoína 0,5 μg/ml 10 – 20 mcg/ml 

Fenobarbital 1,1 μg/ml 15 – 40 mcg/ml 

Carbamazepina 
0,5 μg/ml 

MonoT.: 8 – 12 mcg/ml 
PoliT.: 4 – 8 mcg/ml 

Valproato 0,7 μg/ml 500 – 100 mcg/ml 

Primidona 0,3 μg/ml 5 -12 mcg/ml 

ANTIASMÁTICOS 

Teofilina 0,82 μg/ml 10 – 20 mcg/ml 

GLUCÓSIDOS CARDIOTÓNICOS 

Digoxina 0,2 ng/ml 0,8 – 0,2 ng/ml 

ANTINEOPLÁSICOS 

Metotrexato 

0,02 μmol/ml = 2,10
-8

 mol/l 

Risco de toxicidade em 
perfusão: 
24h > 5 mcM/ml 
48h < 0,5 mcM/ml 

ANTIBIÓTICOS 

Amicacina 
0,8 μg/ml 

Cmin: 0 – 8 mcg/ml 
Cmáx: 20 – 30 mcg/ml 

Gentamicina 0,27 μg/ml Cmin: 0,5 – 2 mcg/ml 
Cmáx: 5 – 12 mcg/ml Tobramicina 0,18 μg/ml 

Vancomicina 
2 μg/ml 

Cmin: 0 – 10 mcg/ml 
Cmáx: 20 – 40 mcg/ml 

 

 

3.1 – Petição de monitorização 

Parte do médico o pedido de monitorização da concentração de um fármaco numa 

amostra sanguínea de um paciente. Este deve ser efetuado via impresso ou em 

formato digital, sendo importante que o pedido contenha toda a informação necessária 

a uma interpretação segura dos resultados obtidos. Nestes dados deve constar o 

nome do paciente, respetivo SIP e/ou NHC, caso esteja internado no HCUV a 

respetiva cama, idade, peso, altura, sexo, intervalo de dosagem do fármaco a analisar 

e posologia do tratamento, hora e data da última toma assim como da recolha da 

amostra, informação detalhada sobre medicação concomitante e sua posologia, dados 

bioquímicos importantes em caso de fármacos com eliminação renal ou hepática 

(níveis de creatinina sérico, níveis de atividade das transpeptidases hepáticas, …), 

informações sobre alterações clínicas se presentes, identificação do médico e motivo 

da petição. Acompanhadas da petição, as amostras dão entrada na unidade em tubos, 

sendo estes diferenciados por cores de tampa distintas consoante o conteúdo 
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anticoagulante, com aditivos ou gel separador. Consoante a análise a efetuar o tubo 

será o mais apropriado. As amostras que mais frequentemente dão entrada no serviço 

estão acondicionadas em tubos de tampa verde contendo gel separador que permite 

manter o plasma separado após a centrifugação – amostras para doseamento em 

plasma – ou acondicionadas em tubos de tampa roxa contendo anticoagulante (EDTA) 

– amostras para doseamento em sangue total (por exemplo, imunossupressores). 

 

3.2 – Tratamento de amostras e determinação de concentrações séricas 

Para efetuar o doseamento das amostras existem dois aparatos que tratam 

diferentes amostras.  

O aparato principal é o Architect® i2000 SR (Figura 3), um sistema automatizado que 

atua segundo uma tecnologia de imunoanálise de micropartículas 

quimioluminiscentes. Micropartículas paramagnéticas cobertas com anticorpos 

específicos para o fármaco a dosear vão formar 

imunocomplexos com este fármaco nas amostras a 

testar. Após uma fase de lavagem da amostra, a 

concentração de fármaco complexado é determinada 

através da adição de um conjugado quimiluminescente, 

que se liga ao imunocomplexo formado, e da adição de 

uma solução ativadora, o que levará, através de um 

processo de oxidação, a que o conjugado 

quimiluminiscente liberte energia sobre a forma de luz. 

Esta energia é contabilizada num espaço de tempo e 

convertida em concentração do fármaco. Um outro 

aparato utilizado é o INDIKO® Thermo Scientific, atuando este segundo uma 

tecnologia de imunoanálise de polarização de fluorescência. Por último são ainda 

elaboradas ELISAs (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) utilizando como aparato o 

EUROIMMUN® Analyzer a fim de proceder a doseamentos em terapias com 

anticorpos (por exemplo, infliximab e adalimumab).  

Antes de manusear as amostras aquando da sua chegada à unidade de 

farmacocinética é importante verificar a organização e limpeza da bancada de 

trabalho, assim como calçar luvas (Figura 4). Antes de se efetuarem doseamentos há 

ainda que verificar se os aparatos se encontram nas devidas condições em 

quantidades de reagentes e em calibrações controlo, procedendo às calibrações se 

necessário (verificação das caducidades dos reagentes no Architect®, verificação da 

linearidade na relação existente entre a polaridade e a concentração através da reta 

de calibração memorizada no INDIKO® Thermo Scientific, …). 

Figura 3 – Architect® i2000 SR. 
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Aquando da chegada de uma amostra à unidade de farmacocinética é importante 

proceder-se à sua devida identificação, tratando a informação a nível informático e, se 

necessário, atribuir um código de barras com número identificativo da amostra que se 

associa a esta mesma informação. Toda esta informação é gerida pelo programa 

Gestlab®. Na maioria dos doseamentos efetuados pelo Architect® estes códigos de 

barras automatizam o processo, sendo o resultado obtido imediatamente enviado para 

a página informatizada do doseamento. 

Dependendo da amostra e do fármaco a dosear, também difere o pré-tratamento a 

conferir à amostra. No caso dos doseamentos de fármacos imunossupressores a 

amostra que chega à unidade de farmacocinética é de sangue total, uma vez que 

estes fármacos se acumulam adsorvidos aos eritrócitos. O pré-tratamento destas 

amostras passa pela adição de reagentes de lise específicos para o fármaco, vortex e 

centrifugação (as amostras para doseamento de sirolimus são adicionalmente 

aquecidas em estufa) a fim de obter um sobrenadante onde se efetua o doseamento 

pelo Architect®. Os restantes doseamentos a serem efetuados pelo Architect® 

necessitam apenas de uma centrifugação a 12000 rpm por 5 min como pré-

tratamento, uma vez que o doseamento é efetuado no plasma que facilmente 

permanece separado devido ao gel separador contido no tubo. Após o pré-tratamento 

é apenas necessário inserir os tubos sem tampa no Architect® em carros específicos 

do sistema. A leitura automática do código de barras na amostra inicia o processo de 

doseamento pelo aparato (excetuando-se os doseamentos de imunossupressores, 

onde a inserção da informação e o arranque do doseamento é efetuado manualmente 

pelo farmacêutico). Presentemente os doseamentos de teofilina são reencaminhados 

para um outro hospital, uma vez que o seu número é diminuto. Apenas os 

doseamentos de amicacina e micofenolato de mofetilo são efetuados pelo INDIKO® 

Thermo Scientific, tendo as amostras como pré-tratamento uma centrifugação. Em 

seguida é preparado o carro a inserir no sistema com pequenas porções de 

sobrenadante das amostras e devidos controlos. No final o resultado é obtido em folha 

impressa e inserido manualmente no sistema informático. Para os doseamentos de 

infliximab e adalimumab é importante ter em atenção o armazenamento das amostras 

em câmara congeladora, uma vez que este é apenas efetuado quando se possuem 

várias amostras a fim de rentabilizar os gastos efetuados utilizando o maior número de 

poços da ELISA. 
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3.3 – Interpretação de resultados 

Consoante os dados referidos na petição e o motivo da mesma, o farmacêutico 

procede à avaliação e validação/vetação do resultado obtido. A ação do farmacêutico 

é de extrema importância neste ponto, uma vez que cabe a este dar o seu parecer 

relativo ao que que será a melhor opção a tomar no que toca ao futuro do tratamento 

do paciente, desde recomendações de alteração de posologia até à sugestão de 

alteração de tratamento. Esta informação é importante nas decisões finais tomadas 

pelo médico. 

A fim de facultar um parecer mais apurado, o 

farmacêutico procede muitas vezes ao cálculo de 

parâmetros farmacocinéticos usando todos os dados 

antropométricos que possui do paciente. Através do 

programa informático PKS – AbbottbasePKSystem® – é 

possível estimar e obter valores de volume de 

distribuição, clearence e constantes de distribuição do 

fármaco para um paciente num determinado período de 

tempo. Esta informação permite que seja feito um melhor 

ajuste da posologia a fim de atingir as concentrações 

terapêuticas ideais num intervalo de tempo ideal. 

Aquando desta previsão farmacocinética, o gráfico PKS obtido é também ele agregado 

à informação informática da petição de doseamento, juntamento com o valor obtido no 

doseamento e respetivo parecer do farmacêutico.  

Um arquivo físico é adicionalmente elaborado após todos estes processos, 

procedendo-se à impressão das validações e pareceres farmacêuticos e 

armazenamento em capas identificadas por tipo de doseamento (fármaco doseado). 

 

3.4 – Controlo de qualidade 

A unidade de farmacocinética tem adicionalmente como tarefa o controlo de 

qualidade de certas fórmulas farmacêuticas produzidas no serviço de farmácia do 

HCUV. Através de métodos específicos para a fórmula, procede-se ao doseamento do 

fármaco na amostra e à obtenção de outros parâmetros relativos às condições de 

armazenamento e estabilidade do mesmo. Dependendo do resultado obtido e dos 

intervalos de valores para os quais os diversos parâmetros são considerados 

aceitáveis para o fármaco, o farmacêutico preenche uma ficha de avaliação atestando 

o resultado dos testes efetuados e, deste modo, a qualidade da fórmula farmacêutica. 

 

 

Figura 4 – Banca de trabalho 

da unidade de farmacocinética. 
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3.5 – Atividade pessoal na Unidade de Farmacocinética 

Na unidade de farmacocinética pude participar em todas as funções do farmacêutico 

com um elevado grau de autonomia. Dei resposta à chegada de amostras sanguíneas 

para os diversos doseamentos, desde o pré-tratamento das amostras até à sua 

inserção nos respetivos aparatos e obtenção dos resultados analíticos. Acompanhei 

de perto o trabalho de validação destes resultados por parte do farmacêutico, 

discutindo a plausibilidade dos mesmos e que informações se deveriam facultar ao 

médico relativas ao tratamento do paciente. Foram-me dados a conhecer os diversos 

programas informáticos pelos quais se acede à informação do doseamento e à 

informação clinica do paciente, sendo que também acompanhei a elaboração de PKS 

desde a inserção dos dados do paciente até ao parecer final elaborado pelo 

farmacêutico. 

 

3.6 – Exemplo de caso clínico presente na Unidade de Farmacocinética 

Um paciente do sexo masculino com 69 anos de idade, 1,58 metros de altura e 60 kg 

de massa corporal está medicado no serviço de pneumologia com amicacina. A 

Tabela 2 apresentada em seguida resume o seu tratamento assim como a 

monitorização efetuada tanto aos valores séricos de creatinina como de amicacina. 

 

Tabela 2 – Resumo da posologia e dos resultados serológicos obtidos no paciente. 

 29/3 30/3 31/3 01/4 02/4 03/4 04/4 05/4 06/4 07/4 08/4 09/4 

Posologia 1000mg / 24h 750mg / 48h - 

Creatinina 
sérica 
(mg/dl) 

- 1,2 - - 1,58 1,75 1,73 - - - 1,32 - 

Amicacina 
sérica 

(μg/ml) 
- - - - - - 10,6 - - 13,2 9,3 2,1 

 

O tratamento com amicacina dura normalmente entre 7 a 10 dias com dose normal 

de 15 mg/kg/dia, prolongando-se em caso de infeção grave. Este tratamento possui 

efeitos secundários marcados a nível renal e a nível auditivo, levando a uma 

necessidade de monitorização cuidada. 

Analisando os valores de creatinina sérica obtidos nas colheitas de sangue efetuadas 

ao longo do tratamento, foi verificado que a sua condição renal estaria a piorar com a 

posologia administrada (valores normais de creatina sérica entre 0,65 e 1,35 mg/dl). O 

tratamento sofreu uma redução na posologia de 1000mg/ 24h para 750mg/ 48h, mas 

os valores de creatinina sérica permaneceram demasiado altos e a eliminação da 

amicacina sérica demasiado lenta. Devido a este facto, o tratamento foi suspenso e 
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novas monitorizações foram efetuadas a fim de avaliar de que modo se poderia 

prosseguir com o tratamento. Atingidos valores normais de creatinina sérica e de 

concentração sérica de amicacina após um período de decaimento, foram estudadas e 

elaboradas recorrendo ao PKS duas propostas de continuação de tratamento no dia 

9/04: 

 750mg/ 48h – com este tratamento a concentração mínima de amicacina foi 

estimada para valores próximos de 10mcg/ ml com os picos de 

administração próximos dos 40mcg/ ml; 

 500mg e 750mg/ 48h, alternadamente - com este tratamento a concentração 

mínima de amicacina oscilaria entre 5 e 10mcg/ ml com os picos de 

administração a oscilar entre os 30 e os 40mcg/ ml 

 

Foi ainda pedido monitorizações a cada 48h e a espera da monitorização de dia 11/4 

antes da administração da medicação. 

Como resposta, o médico prescreveu a posologia de 500mg e 750mg/ 48h. A 

monitorização seguinte, de dia 11/4, revelou um valor de amicacina sérica de 1,4. Isto 

revelou uma boa eliminação do fármaco e levou a que o tratamento continuasse com a 

administração da seguinte dose de 750mg. 
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4 – Unidade de Farmacotecnia 

 

A unidade de farmacotecnia opera com a função de preparar e dispensar fórmulas 

magistrais com dosagens personalizadas para determinados pacientes com 

necessidades farmacológicas especiais ou em formulações com determinada 

associação de princípios ativos não comercializadas (Figura 5). Esta unidade 

encarrega-se de todas a produção destas formulações assim como o controlo da 

produção das mesmas, mantendo um registo meticuloso de todas as preparações. 

Toda a metodologia de elaboração de manipulados é tomado em conta, desde o 

recolher das matérias-primas até ao acondicionamento das formas farmacêuticas. 

Ainda nesta unidade se procede ao embalamento de formas farmacêuticas 

comercializadas a fim de personalizar a forma de dispensa. 

 

4.1 – Secção de produção de fórmulas magistrais 

Parte do médico a prescrição de uma preparação de uma fórmula magistral, tendo 

em conta a situação do paciente em causa. Esta prescrição chega normalmente à 

unidade de farmacotecnia por forma de uma receita, trazida por auxiliares dos mais 

diversos serviços com pacientes internados ou diretamente pelo paciente de consulta 

externa. É importante que este pedido-receita contenha como informações o nome do 

serviço de onde provém, o nome do medicamente, a dose, a forma farmacêutica e a 

quantidade a preparar, a data da prescrição médica com assinatura e número oficial 

identificativo do médico prescritor e ainda uma etiqueta 

com dados do paciente (nome, data de nascimento, 

número SIP e NHC). Adicionalmente, os pedidos de 

fórmulas magistrais podem chegar ao serviço de farmácia 

por via telefónica, sendo ele anotado numa tabela e 

alocado ao dia em que será levantado, a fim de ser 

preparado pouco tempo antes e posteriormente levantado 

pelo paciente/auxiliar. Essa tabela contém os campos 

para colocar o nome do paciente, a fórmula, a quantidade 

a preparar, o serviço a que se aloca e mais dois campos 

onde se colocam uma marca aquando da sua produção e 

da sua dispensa, respetivamente. 

O processo de preparação de uma fórmula magistral inicia-se com a procura e 

impressão do procedimento normalizado da formulação no programa informático 

Figura 5 – Unidade de 

farmacotecnia. 
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Magistra®. Este programa funciona como uma base de dados de todos os 

procedimentos a efetuar nas mais diversas preparações a serem levadas a cabo no 

serviço. Contem todas as informações relativas à forma farmacêutica a elaborar (forma 

farmacêutica, composição qualitativa e quantitativa dos princípios ativos e dos 

excipientes, concentração final da preparação), protocolo de elaboração com todo o 

material necessário para tal, modo de conservação, prazo de validade após 

preparação e informações a dar ao paciente (normas de administração, indicação e 

posologia). Caso necessário, inclui ainda descrito o respetivo controlo de qualidade 

específico. Na eventualidade de o procedimento normalizado não se encontrar 

descrito no programa, procede-se à sua elaboração manualmente. 

Antes de preparar a formulação são efetuados todos os registos numerários 

inerentes à preparação. Numa folha diária de registo de preparações são anotados o 

código da fórmula a preparar seguido da respetiva forma farmacêutica, concentração, 

número de lote atribuído à preparação, quantidade a preparar e nome da pessoa que 

executa a preparação. Este código da fórmula é um número identificativo do protocolo 

de preparação específico e é também colocado na receita-pedido em um campo 

deixado em branco pelo médico, bem como no próprio manipulado (etiqueta). 

Encontram-se listadas as preparações com maiores pedidos e seus respetivos códigos 

identificativos, sendo que as que não apresentam um código específico recebem um 

código comum (101279). A atribuição de um número de lote à preparação é um 

processo importante na medida em que este se torna identificativo de um processo de 

preparação em específico, sendo composto por seis algarismos agregados consoante 

o seguinte método:  

 

1º dígito – último algarismo do ano atual; 

2º, 3º e 4º dígitos – valor obtido da multiplicação do número de dias do mês atual por 

30 seguido da soma do número total de dias do mês até à data; 

5º e 6º dígitos – número de preparação 

 

O número de preparação final varia consoante o tipo de preparação (matéria-prima: 

20; fórmula estéril: 40; fórmula standard: 60; fórmula magistral: 80) sendo que o último 

dígito é diferenciador dos lotes por ordem sequencial de preparações do mesmo tipo 

no mesmo dia. 

 

Exemplo: Preparando no dia 15/03/2015 três fórmulas magistrais não-estéreis, a 

terceira preparação teria como número de lote o número 594583. 
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Também na ficha do procedimento é necessário anotar o nome do farmacêutico que 

prepara a formulação, juntamente com o número de lote da mesma e a data da 

elaboração. 

Após todos estes registos, o farmacêutico recolhe todas as matérias-primas 

necessárias para a preparação da formulação. Estas encontram-se dispostas em 

estantes devidamente identificadas por uma letra do alfabeto e todas as matérias-

primas possuem também um número identificativo da sua posição na devida estante. 

Encontram-se listadas em arquivo todas as matérias-primas por ordem alfabética 

seguidas do local onde se encontram, disposto pela letra da estante mais a sua 

posição numérica ordenada na estante (por exemplo, B45). 

Em alguns casos há necessidade de recorrer a fármacos comercializados para se 

obter um ou mais componentes para a formulação, sendo necessário efetuar cálculos 

a fim de utilizar as quantidades certas de comprimidos / cápsulas / ampolas. É no 

armazém dos serviços de farmácia que se recolhem esses fármacos, estando eles 

dispostos no sistema Spinblock® aí presente. É em seguida efetuado o registo do 

levantamento destes fármacos numa receita anotando a data, o código nacional do 

medicamento, a dose, a quantidade, o lote e o serviço que fez o pedido. 

Todos os processos de preparação destas formulações seguem as normas de 

higiene adequadas. Perante uma formulação contendo medicamentos citostátios, 

imunossupressores e irritantes é necessário usar máscara e luvas durante a sua 

preparação. Após a sua preparação, é necessário que o armazenamento seja feito de 

forma adequada, tanto no que conta aos materiais que não interfiram com a qualidade 

e características físico-químicas da formulação como também no que conta à 

quantidade preparada e ao modo de administração. Todos os recipientes de 

armazenamento devem ser inócuos e não afetar a segurança, eficácia ou 

características organoléticas da fórmula. 

Após o armazenamento, são elaboradas e colocadas tanto no recipiente 

armazenador como na ficha de preparação etiquetas com informação sobre a 

formulação. Deve constar nestas informações o nome da formulação, a sua 

concentração, a quantidade presente, o modo de conservação, a data de validade, a 

forma de utilização e o número de lote. 

A preparação aguarda na unidade, devidamente acondicionada, até à sua dispensa 

aos auxiliares dos diferentes serviços hospitalares ou diretamente ao paciente de 

consulta externa. A ficha de preparação é arquivada juntas de todas as outras fichas 

do mês, sendo todas guardadas por anos. O pedido-receita é preenchido com o 

número de lote e validade da preparação. No momento da dispensa, o farmacêutico e 

o auxiliar / paciente que levanta assinam a receita. 
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4.2 – Secção de produção de preparações parenterais 

Dentro da unidade de farmacotecnia existe uma secção destinada à preparação e 

dispensa de preparações parenterais. Esta foi criada em separado à demais unidade 

devido ao tratamento especial que sofrem estas preparações, desde as condições 

externas em que estas são preparadas e processos a que são submetidas até ao tipo 

de acondicionamento e identificação sofrido. É de extrema importância garantir a 

correta composição destas preparações, a sua estabilidade e esterilidade, a fim de 

garantir uma terapêutica intravenosa (IV) segura e eficaz. 

Dentro desta secção, que se encontra numa divisão distinta do SF a fim de garantir 

um tratamento especial da área de trabalho, encontram-se dois tipos de câmaras de 

fluxo laminar onde as preparações são elaboradas (Tabela 3). 
 

Tabela 3 – Tipos de câmaras usadas na produção de preparações parenterais e suas características. 

Tipo de camara Função Preparações 

Câmara de fluxo laminar 
horizontal 

Evita contaminação das 
preparações elaboradas, 
sem proteger o manipulador 

- Nutrições parenterais 
- Reconstituição de 
antibióticos 
- Outras preparações estéreis 
da farmacotecnia 

Câmara de fluxo laminar 
vertical 

Evita contaminação das 
preparações elaboradas e 
do próprio manipulador 

- Citostáticos 

 

As prescrições médicas de preparações parenterais são rececionadas, avaliadas 

e validadas pelo farmacêutico de serviço. Nesta avaliação é importante verificar a 

seleção feita pelo médico da solução IV a utilizar, a concentração final do aditivo, a 

compatibilidade e estabilidade do produto final, a pertinência da administração e a 

duração do tratamento, sempre tendo em consideração o paciente a que se destina 

(com especial cuidado no caso dos neonatos). Na avaliação das prescrições de 

preparações de citostáticos, o farmacêutico deve rever os parâmetros do paciente a 

fim de calcular e confirmar a dose a lhe ser administrada (concentração varia com o 

peso, altura e superfície corporal). Aprovadas e validadas as prescrições, o 

farmacêutico procede à informatização da mesma, para que todos os tratamentos se 

encontrem programados e também para que em seguida se imprima as etiquetas 

identificativas da preparação e as folhas com o método de elaboração. As etiquetas 

são assinadas pelo manipulador da preparação, contendo como informação os dados 

identificativos do paciente, a composição da mistura IV (veículo e os demais 

componentes), data, hora e condições de administração e prazo de validade. A folha 
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com o método de preparação deve ser assinada pelo manipulador no final da 

preparação e pelo farmacêutico de serviço após revisão da preparação. 

Durante a elaboração das preparações parenterais são necessários alguns 

cuidados a fim de garantir as condições de assepsia que este tipo de preparação 

exige. Os manipuladores devem usar sempre bata (descartável, de material que não 

larga partículas), luvas cirúrgicas estéreis (colocadas depois de lavadas as mãos), 

máscara, gorro e sapatos, tudo com o objetivo diminuir ao máximo a probabilidade de 

contaminação. No SF do HCUV, são enfermeiros que manipulam e preparam estas 

formulações, tendo uma formação pessoal adequada ao processo. É ainda importante 

verificar sempre a limpeza das câmaras antes de iniciar uma preparação, procedendo 

à sua desinfeção com álcool a 70% sempre que necessário, e verificar sempre o 

estado de integridade e validade dos componentes da preparação a elaborar. 

A verificação final por parte do farmacêutico de serviço passa pelo confirmar que 

a preparação se encontra com características visuais esperadas (limpidez, 

transparência se for o caso, …) e confirmar se os dados da etiqueta correspondem 

aos dados do procedimento e à preparação em si, permitindo depois a sua dispensa. 

 

 

4.3 – Atividade pessoal na Unidade de Farmacotecnia 

Durante o período que despendi na Unidade de Farmacoterapia foi-me dada a 

oportunidade de executar de forma totalmente independente a preparação dos 

manipulados, percorrendo todas as etapas anteriormente dispostas: receção e gestão 

dos pedidos de preparações farmacêuticas, impressão das fichas de preparações, 

controlo e registo de toda a informação relativa ao manipulado (com especial atenção 

voltada para as datas de validade e números de lote/códigos identificativos), recolha 

dos vários componentes, elaboração das preparações, elaboração e impressão de 

etiquetas, identificação e acondicionamento das preparações e dispensa após 

assinatura do farmacêutico. Na secção de produção de preparações parenterais foi-

me dada a oportunidade de entrar nas câmaras de preparação e observar todo o 

processo de ação dos responsáveis, podendo também eu preparar algumas das 

formulações com supervisão de um responsável. 
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Exemplos de preparações farmacêuticas elaboradas: 

 

 Xarope de Hidrato de Cloral 10% – Esta solução, contendo um fármaco 

com propriedades sedativas e hipnóticas, visa ser usada em crianças 

aquando da necessidade de as acalmar para se efetuarem exames médicos 

ou procedimentos que necessitem que estas permaneçam imóveis; 

 

 Soluções de Tacrolimus e Mercaptopurina – Sendo estes potentes 

imunossupressores, é necessário cuidados especiais aquando da sua 

preparação, nomeadamente o uso de luvas e máscara; 

 

 

 Cápsulas de Lactose – Utilizadas como placebos em determinados 

tratamentos, normalmente em substituição de outros fármacos causadores 

de dependência (terapia de toxicodependentes, substitutos de 

benzodiazepinas, …). 
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5 – Unidade de Distribuição de Medicamentos em Dose 

Unitária 

 

A unidade de distribuição de medicamentos em dose unitária (UDMDU) é composta 

por um sistema de dispensa de medicação diária e personalizada aos pacientes do 

hospital com intervenção farmacêutica na validação das dispensações, tendo em 

conta o seu conhecimento da história clinica do paciente. Esta revisão do tratamento 

de cada paciente permite que se evitem erros nas prescrições/dispensas assim como 

aumenta a segurança do tratamento do paciente. É de salientar que o termo “dose 

unitária” nada tem que ver com a dispensa de um só comprimido/unidade, 

correspondendo ao tratamento/dose que o paciente recebe num determinado 

momento. 

 

5.1 – Informatização da prescrição médica 

Esta unidade efetua a sua ação após a intervenção médica. Em cada um dos 

serviços hospitalares o médico prescreve para cada paciente a devida medicação e ao 

serviço de farmácia do HCUV esta prescrição chega em uma folha amarela. Parte dos 

auxiliares da unidade informatizar a informação contida nessas folhas amarelas no 

programa Farmasyst®, podendo esta ser referente ao ingresso de um novo paciente 

(nova medicação a dispensar), mudanças nos tratamentos (necessidade de alterar a 

informação de dispensas) ou alta de um paciente (medicação que deixa de ser 

dispensada). Durante este processo, o auxiliar verifica se não existem duplicações de 

prescrições ou alguma incompatibilidade com o paciente (ex. alergia ao fármaco). 

Uma vez finalizadas as alterações, o auxiliar carimba e assina a folha amarela 

(confirma assim a informatização da prescrição médica) e arquiva na capa do 

respetivo serviço, a fim de ser verificada e confirmada em seguida pelo farmacêutico 

da unidade. O auxiliar preenche ainda uma folha de registo de modificações que se 

encontra no início de cada capa, anotando a cama onde se efetuaram alterações 

informáticas em campo distinto consoante a hora da informatização (manhã, tarde ou 

noite). Através desta folha de registo, o farmacêutico chega mais facilmente às 

prescrições a verificar/validar. São vários os serviços hospitalares para os quais se 

efetuam dispensas diariamente: Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Torácica, 

Digestivo, Medicina Interna, Nefrologia, Pneumologia, Neurologia, Oncologia, 

Psiquiatria, Traumatologia Geral e Urologia. 
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5.2 – Preparação dos carros a enviar aos serviços hospitalares 

A UDMDU dispõe de um programa de armazenamento e 

dispensa de medicamentos denominado Kardex® que é 

utilizado como um facilitador automático do processo de 

enchimento dos carros de medicação a enviar aos 

diversos serviços do HCUV (Figura 6). Com este sistema 

toda a medicação armazenada e dispensada é controlada 

informaticamente, diminuindo a probabilidade de erros 

nas dispensas e permitindo uma melhor gestão de stocks 

(ao inicio das manhãs uma folha é emitida pelo sistema 

informando que medicamentos devem ser repostos a 

partir do armazém e a devida quantidade). Uma vez que o 

sistema informático Farmasyst® está informaticamente conectado com o Kardex®, 

após informatização das prescrições, toda a informação relativa aos tratamentos dos 

pacientes (ingressos, modificações ou altas) é automaticamente atualizada no 

Kardex®, levando a alterações nas composições habituais dos carros (mais ou menos 

medicamentos a dispensar). Os carros de medicação estão organizados por serviços a 

que se destinam e a cada gaveta dos carros corresponde uma cama/um paciente. 

Transportam a medicação para 24h, saindo do SF todos os dias pelas 15h. Todas as 

manhãs são impressas listagens das camas com respetiva medicação a fim de se 

proceder a revisões da medicação colocada nos carros durante a noite e proceder a 

possíveis alterações ou correções. 

 

5.3 – Papel do farmacêutico na UDMDU 

O farmacêutico assume um papel fulcral nesta unidade após a receção e 

informatização das prescrições médicas. Procedendo a uma revisão da história clínica 

e do tratamento prestado e prescrito ao paciente, é seu encargo verificar a pertinência 

da mesma e constatar a segurança do tratamento. Para isso, o farmacêutico atenta 

nas doses prescritas, duração dos tratamentos, possíveis interações, reações 

adversas ou alergias, nas vias de administração e na possibilidade de prescrições em 

duplicado. No caso de ser encontrada alguma irregularidade ou simplesmente como 

forma de aconselhamento, é elaborado pelo farmacêutico um conselho 

farmacoterapêutico explicando a situação em causa, sendo este posteriormente 

enviado ao médico (uma cópia fica na secção do farmacêutico e outra é arquivada 

juntamente com a folha amarela de prescrição médica). Também a substituição de 

fármacos genéricos ou de terapêuticas por outras equivalentes entra neste processo 

de verificação das prescrições por parte do farmacêutico. Por último, o farmacêutico 

Figura 6 – Carros presentes 

na UDMDU. 
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participa ainda ativamente na verificação dos carros antes da sua saída do SF, com 

especial atenção às gavetas em que foram registadas mudanças na medicação. 

 

5.4 – Atividade pessoal na UDMDU 

Nesta unidade foi-me dada a possibilidade de conhecer de perto o ato farmacêutico 

ativo dentro de um ambiente hospitalar. Pude compreender por contacto direto todo o 

funcionamento dos programas informáticos utilizados, participando ativamente na 

informatização de prescrições e arquivação das mesmas. Observei o processo de 

validação levado a cabo pelo farmacêutico, com discussão de situações de especial 

interesse, nomeadamente situações de duplicação de uma mesma medicação, 

situações de duplicação terapêutica por prescrição de dois fármacos com igual efeito, 

situações em que fármacos prescritos possuem interações entre si e também sempre 

que se podia sugerir uma alteração da terapêutica prescrita. Foi-me possível constatar 

o elevado nível de conhecimento e atenção necessários para executar esta tarefa com 

a capacidade e o profissionalismo que exige. Acompanhei de perto o processo de 

carregamento dos carros levado a cabo pelos auxiliares de farmácia assim como a 

revisão dos mesmos pelo farmacêutico. 
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6 – Unidade de Ensaios Clínicos 

 

Um longo processo separa a descoberta de um novo fármaco até à sua inserção no 

mercado com a segurança exigida para tal. Após a descoberta da molécula candidata, 

com base no alvo da sua ação e das propriedades químicas que esta apresenta 

favoráveis ao efeito farmacológico pretendido, esta é submetida a uma série de 

ensaios para determinar a sua eficácia e toxicidade. A primeira fase de ensaios é 

denominada como ensaios pré-clínicos, assim denominada por averiguar parâmetros 

como farmacocinética, formulação e toxicidade a curto prazo sem o envolvimento de 

seres humanos como cobaias. Seguem-se os ensaios clínicos (EC), com a 

intervenção humana como cobaia, sendo estes divididos em três classes:  

 EC de fase 1 – São testados farmacocinética, tolerabilidade e efeitos 

secundários em indivíduos saudáveis; 

 EC de fase 2 – Grupos de pacientes em pequena escala são submetidos a 

estes ensaios a fim de avaliar a eficácia farmacológica, a dosagem e a 

toxicidade a longo prazo; 

 EC de fase 3 – São efetuados em larga escala, tendo como cobaias 

indivíduos doentes, normalmente em comparação com a terapia padrão. 

Este desenvolvimento clínico do fármaco pode demorar em média cerca de 5 a 7 

anos a ser concluído. Mesmo depois da sua inserção no mercado, este é submetido a 

uma fase 4 denominada fase de farmacovigilância, com o propósito de detetar 

quaisquer efeitos adversos resultantes do uso do fármaco num ambiente clínico 

(hospitais e clínicas) em milhares de pacientes. 

É relevante salientar que os EC, a fim de diminuir ao máximo a tendenciosidade dos 

seus resultados e assim aumentar ao máximo a veracidade dos mesmos, tão 

importantes para as decisões a tomar relativamente ao futuro a dar ao fármaco em 

estudo, recorrem a estratégias como a inserção de placebos, agentes desprovidos de 

eficácia terapêutica mas que podem atuar através de um mecanismo psicológico se o 

indivíduo julga estar a receber uma substância ativa (efeito placebo), assim como à 

prática de ensaios randomizados que por vezes também são de duplo cego, onde nem 

o paciente nem o pesquisador sabem qual é o tratamento que está a ser usado. 

À data do meu período de estágio na unidade de EC da farmácia hospitalar do 

HCUV, 260 EC encontram-se em ativo, maioritariamente na área da oncologia (~70%). 

Dentro da farmácia hospitalar do HCUV, a gestão dos ensaios clínicos estão sobra a 

alçada de um grupo de farmacêuticos pertencentes ao quadro de trabalhadores da 
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Fundação para a Investigação do Hospital Clínico da Comunidade Valenciana (La 

Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana – 

INCLIVA), fundada em 2000, trabalhando intimamente com o hospital e com a 

Faculdade de Medicina desde então. Este grupo é responsável por toda a dinâmica 

dos ensaios clínicos aceites, desde a receção de toda a informação sobre o estudo 

aquando do inicio do mesmo, gestão económica, organização de todo o material 

informativo e do protocolo de tratamento, assim como a receção, o armazenamento, o 

controlo de stock e a dispensa de medicação segundo normas pré-estabelecidas, tudo 

isto estando em contacto intimo com o promotor do estudo, responsável máximo pelo 

ensaio clínico, e dispondo todo o material de arquivo com a descrição do desenrolar 

do estudo ao promotor sempre que solicitado. 

Os pacientes nas condições ideais a participarem nos ensaios clínicos são levados a 

conhecer os mesmos pelo seu médico e é-lhes dado todo e qualquer esclarecimento 

relativamente ao processo de EC a que se submete. Após aceitação, o consentimento 

final é firmado com a assinatura de um documento oficial.  

 

6.1 – Início e abertura de um novo ensaio clínico 

Tendo em conta o trabalho desenvolvido ao longo dos anos no Serviço de Farmácia 

no HCUV no âmbito dos ensaios clínicos, são vários os laboratórios que recorrem a 

este a fim de implementar os seus estudos, sabendo já de antemão as condições de 

trabalho que irão encontrar e a que irão entregar o seu produto.  

Para isso, um primeiro contacto é efetuado por parte do laboratório interessado, 

envolvendo o Diretor do Hospital e o Comité de Ética de Investigação Clínica (CEIC). 

Após a aprovação de ambas as partes, a Associação Espanhola do Medicamente e 

dos Produtos Sanitários (AEMPS) tem ainda de dar o avale final para que o estudo 

possa então avançar. 

Aprovada a implementação do estudo, procede-se então à marcação de uma visita 

por parte de um monitor do estudo clínico, que se dirige assim ao serviço de farmácia 

a fim de entregar toda a documentação e informação relativa ao mesmo, assim como 

para obter toda a documentação dos responsáveis pela implementação do estudo. É 

dever do monitor explicar o objetivo e o processo de implementação do estudo, 

prestando-se a esclarecer toda e qualquer dúvida que possa surgir. 

O arquivo deixado pelo monitor é identificado com o nome do ensaio, o código do 

laboratório e o número de autorização da AEMPS. Este contém diversos documentos 

iniciais e de consulta, como o protocolo do estudo, o manual do investigador, a 

resposta favorável do CEIC do Hospital, a conformidade do Diretor do hospital, o 

contrato assinado entre a Direção do Hospital e o promotor, o seguro de 
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responsabilidade civil e o compromisso do investigador e colaboradores. Destina-se 

ainda a armazenar outros documentos que vão surgindo ao longo do decorrer do 

estudo, a fim de que possa ser analisado pelo monitor do laboratório do estudo de 

forma periódica e com recurso a visitas marcadas ao serviço de farmácia. Entre esses 

documentos estão presentes a ficha resumo do estudo, confirmações de receção e de 

amostras, esquemas de ativação da medicação após receção, prescrições do 

investigador, dispensas aos pacientes do estudo, devoluções de medicação, 

formulários de controlo de stock de medicação, fichas técnicas das moléculas em 

estudo e formulários de controlo de temperatura. A ficha de resumo de estudo é 

elaborada aquando da abertura do estudo pelos farmacêuticos de serviço, de modo a 

agrupar a informação mais importante relativa ao estudo num modelo concebido para 

o efeito, onde se regista o nome do estudo, o seu código, o investigador responsável e 

localização das amostras no armazém, assim como esquema do tratamento a aplicar 

aos pacientes 

Durante o período de duas semanas em que colaborei ativamente nesta divisão do 

serviço de farmácia 5 EC foram iniciados, sempre com a sua visita de monitor 

responsável. 

 

6.2 – Receção, ativação e entrada de amostras 

Após entrada de novas encomendas ou entregas nos serviços farmacêuticos, 

devidamente regulada por auxiliares contratados para o efeito, elas são 

reencaminhadas para o grupo de trabalho dos ensaios clínicos ou estes são 

informados de tal. O papel destes profissionais é o de posteriormente assegurar que 

as amostras chegaram ao seu destino nas devidas condições e no devido estado 

aparente de conservação (bom acondicionamento sem dano aparente). Em caso de a 

medicação recebida necessitar de permanecer a uma temperatura inferior à ambiente, 

o acondicionamento das mesmas é modelado para o efeito e um registo de 

temperaturas a que as amostras foram submetidas ao longo de todo o processo de 

transporte é elaborado por um termómetro digital que as acompanha. Dotado de uma 

entrada USB, este termómetro permite emitir um relatório de temperaturas onde são 

também apresentados valores máximos e mínimos a que a amostra deve ter 

permanecido – em caso contrário, o dispositivo demonstrará visualmente com um X 

que isso não aconteceu. Normalmente os promotores requerem o envio deste relatório 

no momento da ativação da medicação, mesmo se este for positivo – para o qual o 

dispositivo apresenta um V. 

Após este processo de verificação da encomenda, é necessário dar a conhecer ao 

promotor do estudo, ou seja, à entidade que procedeu ao envio da encomenda, que 
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esta chegou ao seu destino. Este processo, denominado de ativação da medicação, 

pode ser maioritariamente levado a cabo por via web, acedendo a websites dos 

promotores através de credenciais e áreas de investigadores, por via telefónica ou por 

email direto, tendo muitas vezes que se aguardar um feedback do promotor por email. 

O processo de ativação é característico de cada estudo/promotor e aquando da visita 

do monitor este é explicado a todos os farmacêuticos. 

Já ativadas as amostras, é ainda necessário dar entrada das mesmas no sistema 

informático interno do SF hospitalar, alocados aos ensaios clínicos. Desta forma não 

só têm o registo físico da mesma como também um controlo informático. Deste 

processo resultam os formulários de entradas de amostras de ensaios clínicos, que 

são impressos e colocados no devido arquivo de ensaio. 

 

6.3 – Armazenamento de amostras 

Apesar de presente no armazém comum dos serviços 

de farmácia hospitalar, o armazenamento das amostras 

de ensaios clínicos é feito numa secção individualizada 

deste, em prateleiras onde também se agrupam os 

diferentes arquivos dos diferentes estudos por ordem 

alfabética de nome de estudo. 

Este armazenamento das amostras de ensaios clínicos 

é efetuado em prateleiras identificadas por diferentes 

letras e em pequenos contentores identificados com o 

nome do EC e o código do promotor (Figura 7). Estes 

contentores possuem ainda um esquema de cores 

orientador do tipo de estudo e do processo de dispensa:  

 Branco – Número de lote e caducidade igual para todas as embalagens, 

podendo qualquer uma ser usado por qualquer paciente do EC; 

 Verde – Número de lote, caducidade e número de kit difere de embalagem 

para embalagem 

 Vermelho – Número de kit identificativo para uma dispensa específica (uso 

em caso de EC duplo). 

As amostras que necessitem de permanecer a temperaturas mais baixas são 

dispostas de igual modo em três câmaras frigoríficas que operam entre 2 e 8°C ou em 

uma câmara congeladora que opera entre -30 e -20°C. Estas temperaturas são 

controladas por dispositivos instalados nas câmaras, de forma a assegurar a 

preservação e o bom procedimento no decorrer do ensaio. A temperatura ambiente do 

Figura 7 – Armazém da 

Unidade de Ensaios Clínicos. 
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armazém é também alvo de um controlo (entre 15 e 25°C), sendo emitidos relatórios 

que são depois apresentados aos monitores aquando das visitas. 

 

6.4 – Dispensa 

A dispensa de medicação de ensaios clínicos é algo que tem um controlo bastante 

afinco, a fim de nada falhar e de todas as administrações serem as corretas. 

Por norma, a dispensa de um dia é conhecida de antemão por os pacientes terem 

dias e horas marcadas para se dirigirem ao hospital a fim de lhes ser administrada a 

medicação (frequentemente IV). A fim de exercer um controlo sobre a dispensa destes 

medicamentos, é impresso todos os dias a partir de um sistema interno de prescrições 

dos médicos uma tabela de dispensas para o dia seguinte, com hora, nome do 

paciente, nome e código do ensaio e medicação a dispensar. Aquando do processo 

efetivo de dispensa, o farmacêutico marca o seu nome e o medicamente como 

dispensado nessa mesma tabela. 

Adicionalmente ao controlo pela tabela diária de dispensas, o farmacêutico exerce 

ainda controlo no que despensa e como dispensa recorrendo à ficha individual de 

paciente que se encontra no devido arquivo de estudo. Nesta, não só é possível 

consultar o esquema de administração do tratamento no paciente como ainda verificar 

as ultimas administrações e controlar dosagens consoante parâmetros como, por 

exemplo, a massa corporal. Nestas fichas, aquando da verificação da conformidade da 

dispensa, são anotados data de dispensa e administração, nome do fármaco, dose, 

número de lote e caducidade. 

Existe ainda a possibilidade de dispensa a pacientes que se dirigem ao serviço de 

farmácia hospitalar para levantar a devida medicação. Neste caso, um farmacêutico 

responsável é chamado e adiciona toda a informação manualmente na tabela de 

dispensas, uma vez que estas não são programadas nem previsíveis. 

 

6.5 – Controlo de stock de amostras 

A manutenção do stock de amostras de ensaios clínicos é algo que ocorre 

periodicamente de estudo para estudo e em especial na véspera da visita de um 

monitor, onde tudo tem que estar claro a fim de que este possa exercer de forma 

eficaz o seu trabalho. Procedendo-se a um controlo contabilístico, são anotados em 

tabelas o número de amostras recebidas, dispensas, devolvidas e destruídas, tendo 

sempre que no final os dados serem concordantes com as amostras armazenadas. É 

usado maioritariamente um modelo interno de tabela de contabilidade, mas por vezes 

também se usam modelos impostos pelo promotor. 
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É importante referir que o controlo de caducidades é feito mensalmente, segundo 

lista de dados emitida para o efeito. As amostras caducadas são destruídas ou 

colocadas de parte caso o promotor deseje reaver a mesma para controlo. 

 

6.6 – Devolução e destruição de amostras 

Em caso da não dispensa de uma medicação de ensaio de estudo, esta pode ser 

alvo de uma devolução ao promotor, em que se tem que preencher um impresso de 

certificado de devolução. No entanto, muitas das vezes esse controlo é exercido pelos 

monitores aquando das visitas.  

Em caso de as amostras caducarem, serem inviabilizadas ou o estudo terminar, e 

em nenhum destes casos o promotor desejar fazer a recolha das amostras, o seu 

destino é a destruição e esta é realizada no próprio SF. 

 

6.7 – Fecho de um Ensaio Clínico 

Quando é atingido o objetivo esquemático de um ensaio clínico, quando as 

conclusões obtidas já são suficientes ou quando o rumo que está a tomar o ensaio não 

é satisfatório, este dá-se por encerrado. Para isso, o promotor emite uma Carta de 

Fecho de Estudo ao SF numa visita de encerramento e toda a medicação restante é 

devolvida ao promotor. 

Todos os aquivos de ensaios clínicos que terminam são devidamente 

acondicionados e guardados por 15 anos para efeitos jurídicos, até serem por fim 

destruídos.  
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7 – Conclusão 

 

O mestre em ciências farmacêuticas possui as competências e os conhecimentos 

para executar as mais diversas funções na área da ciência e da saúde pública. A área 

hospitalar é, sem dúvida, uma das que em mais pode beneficiar pela intervenção ativa 

do farmacêutico.   

Esta experiência vivenciada no Hospital Clínico Universitário de Valência 

demonstrou-me mais uma das facetas que o farmacêutico pode assumir enquanto 

profissional de saúde ativo e enquanto prestador do seu contributo para a sociedade. 

Considerado como o conhecedor do medicamento, o farmacêutico assume num 

ambiente hospitalar o patamar mais elevado de contacto e responsabilidade no que 

toca à gestão, preparação e dispensa de medicação, assim como revisão e 

aconselhamento perante as prescrições médicas. 

Mas dentro de um ambiente hospitalar um farmacêutico pode também ele ser 

cientista e investigador, executor dos mais variados testes farmacocinéticos e de 

controlo de qualidade ou até mesmo gerindo ensaios clínicos que levam a progressos 

terapêuticos no futuro. 

Acima de tudo, o farmacêutico hospitalar é um profissional que, com todas as 

competências que possuí, trabalha em contacto com os demais profissionais de saúde 

em busca de um objetivo comum – o melhor interesse do paciente, o tratamento mais 

eficaz e simultaneamente o tratamento mais seguro, a racionalização do uso do 

medicamento e a preservação da saúde enquanto bem essencial para uma sociedade 

ativa e próspera. 

 




