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1. Introdução 

Findado o período de estágio no hospital de Braga, chega então a altura de iniciar o 

meu estágio em farmácia comunitária. Aqui, o meu papel como farmacêutico vai ser 

diferente, uma vez que me vai ser incutida não só a responsabilidade de dispensar os 

medicamentos, mas também aconselhar ao utente qual o fármaco mais adequado à sua 

situação, qual a forma mais correta de o tomar, assim como as possíveis interações 

medicamentosas e contraindicações. Fui consciente desta realidade que realizei o meu 

estágio, que é parte integrante do ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Universidade do Porto. 

Importa realçar que durante o estágio tive a possibilidade de aplicar e solidificar os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Cresci não só como farmacêutico mas 

também como pessoa, pelo que neste momento me considero uma pessoa muito mais ativa 

e dinâmica. 

Este relatório resume de uma forma sucinta a experiencia que eu vivencie durante o 

meu estágio. 
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2. Apresentação da Farmácia de Gualtar 

A farmácia de Gualtar propriamente dita existe á sensivelmente dois anos. Contudo 

esta deriva da antiga farmácia do Amado Braga que mudou de nome há sensivelmente dois 

anos.   

2.1 Localização e Horário 

A farmácia de Gualtar localiza-se na rua da Lameira, nº74, Gualtar, Braga ocupando 

um edifício próprio composto por cave/garagem, rés-do-chão e primeiro piso. Encontra-se 

a poucos minutos do centro de braga e tem como vantagem o facto de se encontrar numa 

zona com muitos serviços, onde é de destacar a Universidade do Minho e a unidade de 

saúde familiar de Gualtar a sensivelmente 300 m. Uma vez que é uma farmácia que já 

existe á bastantes anos (antiga Farmácia do Amado), uma grande maioria dos clientes são 

pessoas idosas que vivem próximos da farmácia e conhecem e confiam em quem lá 

trabalha. Contudo é de destacar que divido á sua excelente localização e acessos, muitos 

clientes são atraídos á farmácia de Gualtar. 

A farmácia encontra-se em funcionamento das 8.30 ás 21.00 horas de segunda á sexta, 

sábado das 9.00 as 19.30 horas e domingo das 8.30 ás 13.00 horas. 

De 11 em 11 dias, a farmácia encontra-se de serviço, ficando aberto todo o dia e noite. 

2.2 Recursos Humanos 

A farmácia de Gualtar é formada pela seguinte equipa: 

Tabela 1 - Recursos Humanos da Farmácia de Gualtar, à data do estágio 

Função Nome 

Proprietário António Santos 

Diretora Técnica Dra. Patrícia Neves 

Farmacêuticas: 
Sónia Marinho 

Vanessa Silva 

Farmacêutica Estagiária 
Joana Alves 

Vera Alvar 

Técnicos de Diagnostico 

e terapêutica 

Carlos Peixoto 

Marta Duarte 

Paula Vilaça 

Sofia Henriques 
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2.3 Interior da Farmácia 

As instalações da Farmácia de Gualtar encontram-se divididas nas seguintes áreas: 

Área de atendimento ao público: é um espaço muito amplo e agradável, constituído 

por um balcão com seis postos de atendimento e expositores em toda a sua volta. Os 

principais produtos que se encontram atras do balcão no período do ano em que realizei o 

meu estágio são vitaminas, medicamentos para a gripe e constipação, xaropes para a tosse, 

produtos de higiene diária, produtos veterinários e produtos de emagrecimento. Do outro 

lado do balcão e acessível ao público encontram-se produtos predominantemente de 

dermofarmácia e cosmética assim como produtos de puericultura. 

De realçar que se encontra disponível ao publico um balança eletrónica com medidor 

de tensão arterial. 

Área de armazenamento de medicamentos: é constituída por uma zona com 

prateleiras onde são armazenados alfabeticamente os medicamentos genéricos, as papas e 

leites e os produtos excedentes, e por uma zona com gavetas onde são armazenados os 

medicamentos de “marca”, xaropes, produtos oftálmios, aerossóis, produtos cutâneo e 

pomadas/cremes/géis. Existe nesta área também, um frigorífico para armazenamento de 

produtos que necessitam de uma temperatura entre 2ºC a 8ºC.  

Zona de Receção de encomendas: fica situado na mesma área de armazenamento dos 

medicamentos o que torna o processo de receção e armazenamento bastante mais prático e 

rápido. Possui uma bancada de apoio e um computador com um leitor de códigos de barra 

e uma impressora de código de barras que facilita o processo de entrada dos produtos no 

stock. 

Escritório do diretor técnico: situado no primeiro piso, é o local da farmácia que se 

destina a atividades relacionadas com a gestão e contabilidade assim como o envio das 

encomendas informaticamente aos fornecedores. 

Laboratório de manipulados: localizado no primeiro piso, é local onde são 

preparados alguns produtos manipulados. Neste local podemos encontrar vários 

equipamentos de laboratório, tais como uma balança analítica, provetas, pipetas, entre 

outros, que são essenciais na preparação dos produtos manipulados.  

Gabinete do utente: localizado numa sala à entrada da farmácia, é o local onde se 

determina os parâmetros bioquímicos tais como a glicemia, o colesterol total, triglicerídeos 

e tensão arterial. Este espaço, também é utilizado para administração de injetáveis e 

consultas de nutrição (uma vez por mês). 
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Sistema informático: Na farmácia de Gualtar o sistema informático utilizado é o 

Sifarma 2000, desenvolvido pela Glint. Este é o suporte das farmácias, dirigido á prestação 

individualizada de serviços a cada utente, e á intervenção profissional, focada no 

aconselhamento e na segurança na dispensa de medicamentos de uso humano e produtos 

de saúde.  

O Sifarma 2000 é fundamental para: 

 Verificação dos stocks;  

 Envio e receção de encomendas; 

 Verificação do histórico de vendas; 

 Cerificação de prazos de validade;  

 Emissão e correção de lotes de receitas;  

 Emissão de documentos contabilísticos; 

 Devolução de produtos; 

 Pesquisa de medicamentos por DCI, nome comercial ou grupo terapêutico; 

 Verificação de interações e contraindicações medicamentosas; 

 Obter informação científica sobre a indicação terapêutica e posologia dos 

medicamentos. 

Assim sendo, o Sifarma 2000, assume uma importância crescente, tornando-se um 

instrumento cada vez mais imprescindível para prática profissional em farmácia de oficina. 

Fontes de Informação:  

 Farmacopeias Portuguesas;  

 Prontuário Terapêutico;  

 Simpósio Terapêutico;  

 Formulário Galénico Português. 

3. Administração e Gestão da Farmácia 

A gestão é fundamental para o bom funcionamento de qualquer atividade comercial. 

Sem uma correta gestão da farmácia, seria impossível que esta conseguisse subsistir. Esta é 

uma atividade de grande responsabilidade sendo necessário ter experiencia na área da 

organização e gestão financeira.  
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3.1 Gestão de stocks 

Numa farmácia é necessário fazer uma correta gestão dos stocks, de modo a que seja 

possível satisfazer as necessidades dos clientes no momento, tentando ao mesmo tempo 

evitar que algum produto fique “empatado”. Nesse sentido, é fundamental o sistema 

informático, que nos permite uma visualização do histórico de vendas de cada produto por 

mês, podendo assim ser definido um stock mínimo e um stock máximo. Quando o stock 

mínimo do produto é atingido, esta informação é enviada automaticamente para a proposta 

de encomenda seguinte que vai ser analisada e enviada posteriormente por alguém 

responsável para os fornecedores. 

3.2 Aquisição de Produtos 

A aquisição de produtos pela farmácia realiza-se de três formas diferentes: 

 Via Sifarma – Esta pode ser pode ser dividida em: 

o Encomenda diária – enviada via Sifarma aos armazenistas com o qual a 

farmácia trabalha (Alliance Healthcare, Botelho & Rodrigues, A. Sousa e 

Medicanorte), várias vezes ao dia para a regularização dos stocks da 

farmácia.  

o Encomenda Instantânea - enviada a um dos armazenistas (Alliance 

Healthcare) quando a encomenda diária via Sifarma já foi enviada ou 

quando é necessário pedir um produto que não faz parte do nosso stock; 

 Via telefone – diretamente aos armazenistas quando a encomenda diária via 

Sifarma já foi enviada ou quando é necessário verificar se estes possuem algum 

produto específico; 

 Diretamente ao laboratório – um representante de cada laboratório com o qual a 

farmácia trabalha desloca-se a farmácia durante o mês para negociar e registar os 

produtos que a farmácia necessita; 

3.3 Receção e verificação de encomendas 

Esta constituiu a primeira fase do meu estágio na farmácia de Gualtar.  

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

de cartão conforme o fornecedor. Estas vêm acompanhadas por uma guia de remessa, uma 

fatura original e um duplicado. Cada fatura vem identificada com um número de fatura e 
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nelas constam: o nome dos produtos com o seu CNP, a quantidade encomendada e envida, 

o PVF, PVA, PVP, e IVA de cada produto, os bonos e descontos comercias, os produtos 

em falta e o preço total no final da fatura.  

A receção de encomendas é feita com auxílio do Sifarma, através da opção “receção de 

encomendas”. Depois de aceder ao menu “receção de encomendas”, encontramos uma lista 

com as encomendas enviadas onde podemos selecionar a encomenda qua acabou de chegar 

e fazer a sua receção. No momento de verificação da encomenda convém ter em conta se o 

produto enviado é o correto, o estado dos produtos, o prazo de validade assim como o seu 

PVF e PVP. Os primeiros produtos a serem verificados são os produtos com condições de 

armazenamento especiais, como produtos do frigorífico, que vem em contentores com 

acumuladores de frio. Também os produtos psicotrópicos e estupefacientes vem 

assinalados e separados dos restantes, acompanhados com uma requisição que apos ser 

preenchida pela entidade fornecedora e pela entidade requisitante é arquivada. O seu 

processo de entrada ao stock realiza-se da mesma forma de que os restantes produtos, 

contudo, é necessário introduzir o seu numero de fatura. No fim de introduzir todos os 

produtos, é necessário verificar se estes vieram corretamente faturados e se o preço final da 

fatura corresponde ao preço assinalado no Sifarma. No final fecha-se a encomenda, 

retirando os produtos em falta que são enviados imediatamente para a proposta de 

encomenda seguinte e anota-se o número de registo de entrada de produtos psicotrópico e 

benzodiazepinas, assinalado pelo sistema, quando estes vêm na encomenda. Para os 

produtos que não tem PVP marcado na embalagem e que são colocados do lado do balcão 

acessível ao público, é impressa uma etiqueta com o código de barras e o seu PVP. 

No fim do processo de receção da encomenda, as faturas originais são arquivadas para 

comparação com o resumo mensal que é envido pelos fornecedores a farmácia.  

3.4 Armazenamento 

Depois de rececionados os produtos são armazenados conforme as sua forma 

farmacêutica e por ordem alfabética de modo a que os produtos com menor prazo de 

validade sejam os primeiros a ser dispensados. Os produtos que necessitam de 

armazenamento a temperatura entre 2ªC a 8ºC são armazenados num frigórico a si 

destinado. 
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3.5 Devoluções 

A devolução de um produto aos fornecedores pode ocorrer mediante os seguintes 

motivos: 

 O produto enviado tem um prazo curto; 

 O produto enviado não é o correto; 

 O produto foi enviado em quantidade superior a encomendada; 

 O produto enviado está danificado; 

 Existe uma circular informativa para retirar o produto do mercado; 

O produto é devolvido ao fornecedor juntamente com uma cópia da fatura para provar 

que o produto foi fornecido por aquele fornecedor e uma nota de devolução emitida pelo 

Sifarma, onde é especificado o fornecedor, o produto em questão e o motivo da devolução. 

O fornecedor, para regularização do processo, pode trocar o produto por outro igual, enviar 

outro com o mesmo valor ou emitir uma nota de crédito. Convém salientar que nem 

sempre o fornecedor aceita a devolução. 

4. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é o processo mais importante numa farmácia e o principal 

motivo para o seu funcionamento. Este é um ato de grande responsabilidade e cabe á 

pessoa que dispensa, a responsabilidade de dispensar o medicamento correto e 

disponibilizar ao doente toda a informação necessária para a sua correta utilização, assim 

como possíveis interações medicamentosas e efeitos secundários. 

4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

De acordo com a legislação portuguesa, estão sujeitos a receita médica os 

medicamentos que preencham uma das seguintes condições: 

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

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

médica;
1
 

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

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam;
1
 



Relatório de Estagio em Farmácia Comunitária 

8 

 

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

reações adversas seja indispensável aprofundar;
1
 

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica (injetável);
1
 

Os MSRM, são medicamentos de venda exclusiva na farmácia e que só podem ser 

cedidos mediante receita medica. Para a dispensa destes medicamentos a receita medica 

tem que ter:  

 Identificação do utente (nome, numero de utente e entidade responsável); 

 A identificação da instituição onde foi prescrita a receita com vinheta ou carimbo; 

 A identificação do médico prescritor com a respetiva vinheta, a sua espacialidade e 

a sua assinatura; 

 A designação do medicamento com a respetiva forma farmacêutica, dosagem, 

quantidade de embalagens, tamanho da embalagem e posologia; 

 Data da prescrição e de validade da receita; 

 No caso de patologias especiais (por exemplo Lupus) o médico deverá colocar o 

diploma respetivo no campo previsto na receita. 

Em cada receita podem ser prescrito ate quatro embalagens de medicamentos num 

total de quatro medicamentos distintos. Por cada medicamento só pode ser prescrito um 

máximo de duas embalagens por receita.  

É da responsabilidade do farmacêutico ou do seu colaborador habilitado, informar o 

doente no ato da dispensa da existência de medicamentos disponíveis na farmácia com a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento 

prescrito, bem como aqueles que são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde e os 

que tem o preço mais baixo disponível no mercado. As farmácias devem ter sempre 

disponíveis para venda no mínimo três medicamentos bioequivalentes, de entre os que 

correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo, devendo dispensar 

o de menor preço, salvo se:  

 For outra a opção do doente;
2
 

 O medicamento prescrito contenha uma substância ativa para a qual não exista 

medicamento genérico ou para a qual só exista original de marca e licenças;
2
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 O médico prescritor ter justificado tecnicamente a insusceptibilidade de 

substituição do medicamento prescrito, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 3 do 

artigo 120º.
2
 

No caso previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 120.º, o doente pode optar mediante 

assinatura no verso da receita por um medicamento de preço inferior ao prescrito, sendo 

proibido a farmácia fazer a substituição por um medicamento de preço superior ou 

prescrito.
2 

As receitas são processadas pelo Sifarma e apos colocar o organismo de 

comparticipação respetivo, é impresso um documento de faturação no verso da receita 

como o número do organismo, o seu lote e número de lote, o número da receita, a data de 

dispensa, os medicamentos e a sua quantidade, o preço do medicamento, o preço de 

referência, a comparticipação e o valor a pagar pelo doente. Apos a impressão, o doente 

deve assinar no verso da receita para comprovar que lhe foram dispensados os 

medicamentos corretos e lhe foram prestados todas as informações sobre a sua utilização. 

No final, o farmacêutico ou colaborador habilitado deve carimbar, assinar e escrever a data 

no verso da receita. 

 

Importa salientar que dentro dos MSRM, também existem: 

 Medicamentos de receita medica renovável que facilita o acesso dos doentes aos 

medicamentos de que necessitam para tratamentos prolongados. A receita médica 

renovável, cuja validade é de 6 meses, é composta por 3 vias autocopiáveis;
1
 

 Medicamentos sujeitos a receita médica especial que contem uma substância 

classificada como estupefaciente ou psicotrópico, nos termos do Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de Janeiro ou que possam criar toxicodependência ou ser utilizados 

para fins ilegais ou que contenham um substancia que devido a sua novidade e 

propriedades, deva ser colocada no grupo das anteriores;
1
 

 Medicamentos de receita médica restrita  cuja utilização é reservada a certos 

meios especializados por preencherem determinadas condições.
1
 

4.1.1 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Psicotrópicos e estupefacientes, são substancias que atuam no sistema nervoso central, 

podendo induzir alterações significativas a nível da função motora, bem como das funções 
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mentais, designadamente do raciocínio, juízo crítico e comportamento, muitas vezes com 

estados de delírio, alucinações ou extrema euforia, podendo causar dependência e, em 

certos casos, produzir danos duradouros ou mesmo permanentes sobre a saúde dos 

consumidores.
3
  

Contudo, os psicotrópicos e estupefacientes são substâncias extremamente importantes 

para a medicina e as suas propriedades, desde que usadas de forma correta, podem trazer 

benefícios terapêuticos a um número alargado de situações de doença.
4
  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro e com o Decreto-

Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro, os medicamentos contendo uma substancia 

psicotrópica ou estupefaciente, devem ser prescritos numa receita isolada identificada com 

RE (receita especial). Quanto ao número de embalagem por receitas, este seguem as regras 

aplicadas aos restantes medicamentos.
5,6    

No momento da venda, tem que ser preenchido um formulário com os dados 

biográficos do adquirente e do doente assim como o número da receita e o nome do médico 

prescritor. A receita tem que ser fotocopiada e no final é impresso um documento 

psicotrópico em duplicado que é arquivado juntamente com a cópia da receita por um 

período de 3 anos.
 
A receita é posteriormente enviada para o Centro de Conferencias tal 

como as restantes. Atualmente ainda é possível a prescrição de psicotrópicos em receita 

manual, e quando assim acontece, é necessário enviar no final do mês uma cópia da receita 

juntamente com um documento psicotrópico e a listagem de saídas para o Infarmed.  
 

4.1.2 Medicamentos Manipulados 

Considera-se medicamento manipulado, qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. Na sua 

preparação o farmacêutico tem a responsabilidade de garantir a qualidade e segurança da 

do produto no que concerne as doses das substâncias ativas, estabilidade e interações que 

possam por em causa a segurança do doente.
7
 

A preparação e dispensa de medicamentos manipulados deve seguir o regime jurídico 

indicado no Decreto-Lei n.º 95/2004 assim como boas práticas a observar na preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina definidas na Portaria n.º 594/2004, de 

2 de Junho.
8
 

De realçar que os medicamentos manipulados tem que ser prescritos numa receita 

isolada.
8 
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A Farmácia de Gualtar possui um laboratório próprio como todos os materiais 

necessário para a correta preparação de medicamentos manipulados.  

Quanto às embalagens de armazenamento, estas devem ser selecionadas tendo em 

conta as condições de conservação exigidas pelo medicamento em causa, nomeadamente 

no que se refere à estanquicidade e proteção da luz. A embalagem deve estar devidamente 

rotulada, de forma a fornecer toda a informação necessária ao doente e deve explicitamente 

indicar: 

 Nome do doente (no caso de se tratar de uma fórmula magistral);
8
 

 Fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico;
8
 

 Número do lote atribuído ao medicamento preparado;
8
 

 Prazo de utilização do medicamento preparado;
8
 

 Condições de conservação do medicamento preparado;
8
 

 Instruções especiais, eventualmente indispensáveis para a utilização do 

medicamento;
8
 

 Via de administração;
8
 

 Posologia;
8
 

 Identificação da farmácia e do farmacêutico diretor técnico.
8
 

De acordo com a Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho, o cálculo do preço de venda ao 

público dos medicamentos manipulados por parte das farmácias é efetuado com base nos 

valores de: 

 Honorários da preparação: - Tem por base um fator (F) cujo valor é de (euro) 4, 

sendo atualizado, automática e anualmente, na proporção do crescimento do índice 

de preços ao consumidor divulgado pelo INE para o ano anterior àquele a que 

respeita. Os honorários são calculados consoante as formas farmacêuticas do 

produto acabado e as quantidades preparadas, nos termos constantes do anexo à 

Portaria n.º 769/2004 de 1 de Julho. De notar que no caso de dispensa de 

substâncias a granel, não se aplicam quaisquer valores de honorários;
9
 

 Matérias-primas: Os valores referentes às matérias-primas são determinados pelo 

valor da aquisição multiplicado por um fator, definido consoante a maior das 

unidades em que forem utilizadas ou dispensadas;9 

 Materiais de embalagens: Os valores referentes aos materiais de embalagem são 

determinados pelo valor da aquisição multiplicado pelo fator 1,2.
9
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Assim sendo, o preço de venda ao público dos medicamentos manipulados é o 

resultado da aplicação da fórmula: (Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + 

Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor.
9 

4.1.3 Produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus 

Os produtos tais como reagentes (tiras-teste) para determinação de glicemia, taxa de 

corpos cetónicos no sangue e cetonúria, assim como as agulhas, seringas e lancetas 

destinadas ao autocontrolo de diabetes mellitus têm que ser prescritos isoladamente. 

A prescrição destes produtos pode ser feita em receitas renováveis e quanto ao número 

de embalagens por receita, segue as mesmas regras aplicadas aos restantes medicamentos. 

4.2 Medicamentos Genéricos 

Um medicamento genérico é um medicamento com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem e com a mesma indicação terapêutica que o medicamento original, 

de marca, que serviu de referência. Estes são prescritos pela DCI da substancia ativa 

seguido da dosagem e da forma farmacêutica, podendo o prescritor acrescentar o titular do 

AIM ou a marca. A sua identificação é feita pela sigla MG (medicamento genérico) 

inscrita na embalagem. Conforme o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, a AIM de 

medicamentos genéricos esta sujeita as mesmas disposições legais dos outros 

medicamentos,  estando dispensada a apresentação de ensaios pré-clínicos e clínicos desde 

que demonstrada a bioequivalência.
10

 

4.3 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Qualquer medicamento que não preencha qualquer das condições referidas para os 

MSRM pode ser classificado como MNSRM. Contudo, estes medicamentos têm que 

conter indicações terapêuticas que se incluam na lista de situações passíveis de 

automedicação. De uma forma mais simples, pode definir-se como medicamento não 

sujeito a receita médica por medicamentos que, destinando-se ao tratamento ou prevenção 

de certas doenças, por não requererem cuidados médicos, podem ser adquiridos sem 

prescrição médica.
1
 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica não são comparticipáveis, salvo nos 

casos previstos na legislação que define o regime de comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos.
1 
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Durante o meu estagio na farmácia de Gualtar fui muitas vezes confrontado com 

situações em que as pessoas, ou por que viam na televisão ou porque alguém lhes disse, 

pediam determinando medicamento para tratar um certo problema e quando eram 

questionadas sobre qual era o efeito desejado, rapidamente percebia que o medicamento 

solicitado era o errado. Por ouro lado também houve inúmeras situações em que as pessoas 

solicitavam aconselhamento, cabendo-me a mim dispensar o medicamento mais 

apropriado. Uma vez que o meu estágio decorreu no inverno, os medicamento não sujeitos 

a receita médica mais dispensados foram medicamentos para tratamento de gripes e 

constipações, assim como xaropes para tratamento da tosse. 

 

4.4 Medicamentos de Uso Veterinário 

Segundo o Decreto-Lei n.º 148/2008, os medicamentos veterinários são um bem 

público e recursos cruciais para a defesa da saúde do bem-estar dos animais e para a 

proteção da saúde pública, sendo igualmente um instrumento de salvaguarda das produções 

animais, com impacte considerável na economia das explorações agro-pecuárias e 

alimentares. Contudo, a dispensa de medicamentos destinados à saúde animal requer um 

cumprimento das normas legais para garantir os cuidados adequados aos animais e a 

segurança alimentar dos consumidores. Assim, a dispensa de medicamentos, veterinários 

sujeitos a receita médico-veterinária e medicamentos veterinários preparados 

extemporaneamente (preparação medicamentosa, magistral ou oficinal) apenas é possível 

mediante a apresentação de uma receita médica-veterinária.
11

  

A rotulagem dos medicamentos de uso veterinário tem obrigatoriamente de conter 

entre outras informações importantes, a espécie animal a que se destina, a menção «Uso 

veterinário» impressa em fundo verde e a menção «Só pode ser vendido mediante receita 

médica» ou outra equivalente, sempre que existe obrigatoriedade de prescrição do médico 

veterinário.
12

 

4.5 Preparações Extemporâneas 

Devidas as suas características e baixa estabilidade, existem produtos, como por 

exemplo suspensões de antibióticos, que apenas devem ser preparados/restituídos antes da 

toma. Nestes casos, é obrigação do farmacêutico proceder á sua preparação no momento da 
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dispensa, assim como explicar ao doente que o produto tem uma validade curta e qual a 

melhor forma de armazenamento e conservação.  

4.6 Produtos de Nutrição Especial 

Segundo o Decreto-Lei nº 227/99, entendem-se por géneros alimentícios destinados a 

uma alimentação especial os produtos alimentares que, devido à sua composição ou a 

processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros alimentícios de 

consumo corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são comercializados 

com a indicação de que correspondem a esse objectivo.
13

 

Estes devem satisfazer as necessidades especiais das seguintes categorias: 

 Pessoas com perturbações do sistema digestivo ou do metabolismo;
13

 

 Pessoas que se encontrem numa condição fisiológica especial;
13

 

 Lactentes ou crianças entre 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde.
13

 

Na farmácia de Gualtar, de entre a grande variedade de produtos de nutrição especial é 

possível encontrar leite para lactentes, soros, farinhas lácteas, espessantes alimentares, 

entre outros. 

4.7 Produtos de Cosmética e Higiene Pessoal 

Segundo o Decreto-Lei n.º 296/98 um produto cosmético e de higiene corporal pode 

definir-se como “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com 

as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso 

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

com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu 

aspeto e ou proteger ou os manter em bom estado e ou de corrigir os odores corporais”
14 

O fabrico, controlo, segurança e cumprimento da legislação destes produtos são da 

exclusiva responsabilidade do fabricante, do importador ou do responsável pela colocação 

dos produtos no mercado. Cabe ao INFARMED, a supervisão do mercado dos produtos 

cosmético de forma a garantir a fiscalização e vigilância do cumprimento dos requisitos 

legalmente exigidos para estes produtos.
15,16

 

Os produtos cosméticos e de higiene pessoal são cada vez mais procurados ocupando 

um lugar de grande importância nas farmácias hoje me dia. A farmácia de Gualtar não é 

exceção, e quem lá entra, pode verificar que grande parte do espaço acessível ao público 
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contém várias prateleiras e expositores com grande variedade de produtos cosméticos e de 

higiene pessoal. Assim sendo, pode-se concluir que hoje em dia o farmacêutico deve estar 

bem informado acerca destes produtos para poder fazer um aconselhamento correto e 

adequado às necessidades do cliente. 

4.8 Dispositivos Médicos 

Pode definir-se dispositivo médico como instrumentos de saúde destinados a serem 

utilizados para fins comuns aos dos medicamentos tais como prevenir, diagnosticar ou 

tratar uma doença humana mas que ao contrário destes, atingem os seus fins através de 

mecanismos que não se traduzem em ações farmacológicas, metabólicas ou 

imunológicas.
17

 

Na farmácia de Gualtar é possível encontrar viários dispositivos médicos tais como: 

compressas, artigos de penso, preservativos, canadianas, meias de compressão, tampões 

para os ouvidos, entre outros. 

5. Regimes de Comparticipação 

A comparticipação de medicamentos pode ser através de um regime geral e de um 

regime especial.
18

  

No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do preço de 

venda ao público dos medicamentos de acordo com um sistema de escalões, estando o 

escalão de comparticipação de cada medicamento predeterminado e dependente da sua 

classificação farmacoterapêutica, onde os medicamentos destinados a patologias mais 

incapacitantes ou crónicas terão classificações que permitirão comparticipações mais 

elevadas.
18,19 

 

 Escalão A - 90% 

 Escalão B - 69% 

 Escalão C - 37%, 

 Escalão D - 15% 

No ato da aquisição do medicamento, o utente apenas paga o valor remanescente de 

acordo com o seu escalão.
19

 

Para além da comparticipação através do regime geral, há situações especiais de 

comparticipação que pode ser efetuada em função de: 
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 Beneficiários: A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

integrados no escalão A é acrescida de 5% (95%) e é acrescida de 15% nos 

escalões B (84%), C (52%) e D (30%) para os pensionistas do regime especial. A 

comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para estes pensionistas é 

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

venda ao público sejam iguais ou inferiores ao 5.º preço mais baixo do grupo 

homogéneo em que se inserem.
18

   

 Patologias ou grupos especiais de utentes: A comparticipação do Estado no preço 

de medicamentos utilizados no tratamento de determinadas patologias ou por 

grupos especiais de utentes é definida por despacho do membro do Governo 

responsável pela área da Saúde e, assim, diferentemente graduada em função das 

entidades que o prescrevem ou dispensam.
18

 

6. Processamento e Entrega do Receituário 

Depois de ordenados por lotes de 30 receitas de acordo com o plano e organismo de 

comparticipação, é efetuado o fecho dos lotes. É então emitido um verbete de identificação 

do lote onde consta o mês, o ano, o valor total pago pelos utente e a comparticipação total 

daquele lote. O verbete é colocado juntamente com o respetivo lote para ser enviado á 

entidade responsável pela sua conferência. Para os organismos que não pertencem ao 

sistema nacional de saúde, é enviado via CTT para a Associação Nacional de Farmácias: 

 Os lotes com os respetivos verbetes; 

 Três cópias da fatura das dispensas de medicamentos do mês; 

 Três cópias da relação resumo de lotes; 

 Dois mapas comprovativos da entrega na ANF; 

Para os organismos que pertencem ao sistema nacional de, são enviados para o Centro 

de Conferencia de Faturas (CCF): 

 Os lotes com os respetivos verbetes; 

 Duas cópias da fatura das dispensas de medicamentos do mês; 

 Uma cópia da relação-resumo dos lotes; 

As receitas e os respetivos documentos têm de ser enviados ate ao dia 5 de cada mês.  
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Embora as receitas sejam corrigidas, por vezes podem surgir falhas, sendo que nesse 

caso o organismo em questão não suporta o valor da comparticipação e a receita é enviada 

de volta para farmácia juntamente com o motivo da sua devolução. A receita é então 

corrigida e faturada novamente, sendo incluída no receituário do mês seguinte juntamente 

com a devida justificação e uma nota de crédito no valor correspondente ao receituário 

devolvido. 

7. Parâmetros Bioquímicos 

Enquanto espaço de saúde, é muito importante numa Farmácia a medição de 

parâmetros bioquímicos uma vez que permite monitorizar situações já identificadas, ou 

detetar precocemente desvios em alguns parâmetros fisiológicos. Esta é uma atividade que 

na farmácia comunitária, deve ser exercida por farmacêuticos habilitados com recurso a 

aparelhos de mediação devidamente calibrados e validados.
20

 

No meu estágio na farmácia de Gualtar tive a possibilidade de determinar a pressão 

arterial, colesterol total, triglicerídeos e glicemia. 

A pressão arterial pode definir-se como a força  que o sangue faz na parede das artérias 

por onde circula.
21

 Os valores ótimos para a tensão arterial são de 120/80 mmHg. Falamos 

em hipertensão, quando os valores se encontram acima de 140/90 mmHg apos três 

medições em dias diferentes, sendo que este valor aumenta o risco de desenvolvimento de 

complicações graves em vários órgãos.
22

 

A melhor forma de evitar hipertensão arterial é adotar um estilo de vida saudável, 

sendo fundamental recomendar aos utentes: 

 Redução da ingestão de sal na alimentação;
23

 

 Preferência por uma dieta rica em frutos, vegetais e com baixo teor de gorduras 

saturadas;
23

 

 Prática regular de exercício físico;
23

 

 Consumo moderado do álcool;
23

 

 Não fumar;
23

 

 Redução de peso no caso de indivíduos obesos.
23

 

 

O colesterol é uma substancia lipídica que circula no sangue ligado a proteínas. É 

necessário a várias funções vitais tais como a produção de vitaminas e hormonas, e faz 
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parte das paredes das células. Contudo quando está em excesso no sangue torna-se 

perigoso e pode aumentar o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares tais 

como arteriosclerose, angina de peito, enfarte do miocárdio e acidente vascular cerebral. 

Estes perigos derivam essencialmente da sua fração LDL (Low Density Lipoproteins) 

enquanto a fração HDL (High DensityLipoproteins) tem uma função protectora.24
 

O colesterol total é definido como a soma de HDL, LDL, VLDL e triglicerídeos. Os 

valores de colesterol total recomendado para pessoas normais é menos de 190 mg/dl 

enquanto para pessoas de risco elevado (diabéticos, pessoas com doença cardiovascular ou 

pessoas com risco cardiovascular igual ou superior a 5% ) é menos de 175 mg/dl.
25

 

Apesar de poder ser medido a qualquer altura do dia, o colesterol total deve ser medido 

preferencialmente de amanha em jejum. 

Os triglicéridos são lípidos, sendo os principais constituintes das gorduras animais e 

óleos vegetais. No organismo humano são produzidos pelo fígado e desempenham um 

importante papel no metabolismo como fonte de energia.
26

 

Os níveis de triglicerídeos no sangue recomendado para pessoas normais deve ser 

inferior a 150 mg/dl.
25

 

A medição dos triglicéridos no sangue deve ser realizada apos um jejum de 12 horas. 

A glicemia define-se como os níveis de glucose no sangue e a sua medição é 

fundamental para controlar e prevenir a diabetes mellitus. Os valores de glucose no sangue 

podem ser medidos em jejum ou 2 horas após a refeições.  

Em jejum os valores ideais são entre 80 mg/dl e 110 mg/dl, sendo que valores entre 

110 mg/dl e 126 é considerado pré-diabético e valores superiores a 126 mg/dl é 

considerado diabético. Após as refeições, os valores ideais são entre 80 mg/dl e 140 mg/dl, 

sendo que valores entre 140 mg/dl e 200 é definido como pré-diabético e valores 

superiores a 200 mg/dl é definido como diabético.
27

 

Em nenhuma altura do dia o nível de glucose no sangue deve ser inferior a 80 mg/dl 

sendo que quando este se encontra abaixo de 70 mg/dl falamos de hipoglicemia ou "baixa 

de açúcar", uma situação que pode ser perigosa e deve ser evitada.
27

 

8. Administração de Vacinas 

 De acordo com Portaria 1429/2007, de 2 de Novembro ficou definido que a 

administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação é um dos serviços 

de promoção da saúde que podem ser prestados nas farmácias.
28
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Para a administração de vacinas, é necessário cumprir os seguintes requisitos essências 

com vista a garantir que esta atividade se processa com todas as condições necessárias à 

segurança dos utentes e dos farmacêuticos: 

 Apenas os farmacêuticos podem administrar vacinas nas farmácias, devendo para 

tal possuir formação específica reconhecida pela Ordem dos Farmacêuticos;
29

 

 A vacinação tem que decorrer em instalações adequadas e autonomizadas, 

nomeadamente, no gabinete de atendimento personalizado;
29

 

 O local de vacinação deve possuir equipamento e material adequado à 

administração das vacinas e socorro numa eventual reação anafilática;
29

 

 Para cada administração, o farmacêutico tem que registar os dados relativos ao 

doente (nome e data de nascimento), à vacina (nome, lote e via de administração) e 

ao farmacêutico (dados profissionais).
29

 

A farmácia de Gualtar não foge a regra e como tal, também é possível a administração 

de injetáveis. 

9. Consultas de nutrição 

Uma vez por mês, na Farmácia de Gualtar, é possível por parte dos utentes, a 

realização de uma consulta de nutrição com uma nutricionista. Estas consultas ocorrem no 

gabinete do utente e são uma mais-valia uma vez que permite avaliar o utente e 

implementar um plano alimentar ajustado às necessidades do seu organismo e estilo de 

vida. 

10. Valormed 

Criada em 1999, A VALORMED, é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. 

Esta resultou da colaboração entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias em 

face da sua consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo.
30

 

Cabe aos técnicos de saúde das farmácias participar ativamente na sensibilização dos 

utentes para as boas práticas ambientais, informando da necessidade de ser efetuada a 

entrega na farmácia das embalagens vazias e dos medicamentos fora de uso no ato de 

venda do produto. Convém também deixar claro que não deve ser entregues agulhas ou 
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seringas, termómetros, aparelhos elétricos ou eletrónicos, gaze, material cirúrgico e 

radiografias.
31

 

Após a entrega das embalagens vazias e medicamentos fora de uso, estes são colocados 

em contentores próprios que quando completos são selados, pesados e identificados, sendo 

preenchida uma ficha onde consta o nome e número da farmácia assim como a rubrica do 

funcionário responsável. No fim, um funcionário responsável completa o preenchimento da 

ficha e transporta a embalagem. No caso da farmácia de Gualtar, os contentores são 

transportados por um funcionário da Alliance Healthcare. 

11. Farmacovigilância 

Criado em 1992, o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) monitoriza a 

segurança dos medicamentos com autorização de introdução no mercado nacional 

avaliando os eventuais problemas relacionados com reações adversas a medicamentos e 

implementando medidas de segurança sempre que necessário. Antes de qualquer 

medicamento ser autorizado, tem de ser alvo de estudos rigorosos que comprovam que o 

medicamento possui segurança e eficácia aceitáveis. Esses estudos, designados por ensaios 

clínicos, permitem detetar as reações adversas (vulgarmente conhecidas por efeitos 

secundários) mais frequentes. No entanto, podem existir algumas reações adversas raras ou 

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

experimental do medicamento.
32

 

Assim, sempre que haja suspeita de alguma reação adversa, cabe ao farmacêutico 

comunicar com celeridade as suspeitas de reações adversas de que tenha conhecimento e 

que possam ter sido causadas pelos medicamentos através do preenchimento de um 

formulário a enviar às autoridades de saúde, de acordo com os procedimentos nacionais de 

farmacovigilância.
20

 

Na notificação de reações adversas a medicamentos, o farmacêutico deve obter a 

seguinte informação: 

 Descrição da reação adversa (sinais e sintomas), bem como a sua duração, 

gravidade e evolução; 

 Relação dos sinais e sintomas com a toma dos medicamentos; 

 Medicamento suspeito, bem como data de início e de suspensão do medicamento, o 

seu lote, via de administração e indicação terapêutica; 
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 Outros medicamentos que o doente esteja a tomar (incluindo os medicamentos não 

sujeitos a receita médica).
20
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO ESTAGIO 

 

12. Importância da vacinação contra a gripe 

 

12.1 Contextualização teoria 

 

A vacinação contra a gripe, apesar de não fazer parte do plano nacional de saúde, é 

cada vez mais comum em Portugal. Contudo, ainda existe muita desconfiança em relação à 

vacinação contra o vírus da gripe porque os utentes acham que não vale a pena, é 

dispensável, ou porque pensam que se trata apenas de uma estratégia de marketing. É 

devido a esse tipo de atitude e preconceito que a muitas pessoas nunca serão vacinadas. 

Tendo em conta esta perspetiva decidi abordar este tema, pois penso que seria importante 

as farmácias divulgarem e incentivarem a população a aderir à toma da vacina como 

medida preventiva da gripe. Para informar melhor os utentes, criei panfletos (ANEXO I) 

que coloquei na farmácia de forma acessível a toda a gente. 

 

12.2 Vírus da gripe 

 

A gripe é uma doença respiratória contagiosa, provocada pelo vírus Influenza ou vírus 

da gripe que ocorre principalmente no inverno.
 33

 Existem 3 tipos de vírus da gripe – A, B 

e C.
33

 A gripe sazonal é provocada pelos vírus da gripe A e B, sendo o tipo A o mais 

patogénico, enquanto o vírus da gripe C está apenas associado a manifestações menos 

graves ou é assintomática.
33

 

O vírus da gripe A infeta tanto o homem e outras espécies, enquanto o vírus da gripe B 

apenas infeta humanos.
33

 

Consoante as proteínas de superfície, hemaglutinina (H) e neuroamidase (N), o vírus da 

gripe A pode ser classificado em vários subtipos, enquanto o vírus da gripe B apenas 

possui um subtipo. Atualmente são conhecidos 16 subtipos H e 9 subtipos N, o que dá 

origem a um total de 144 estirpes possíveis de vírus da gripe A.
34 

 

Encontram-se em circulação na comunidade 2 subtipos de vírus influenza A (H1N1 e 

H3N2) e um subtipo de influenza B.
33

 

Devido a sua instabilidade genética, o vírus da gripe A é muito propenso a mutações, 

podendo provocar variações antigénicas que podem ser de dois tipos:
33
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1. Variações menores ou suaves -“antigénic drift” - vírus Influenza A e B:
33

 

a. Originam novas estirpes dentro do mesmo subtipo; 

b. Responsáveis pelos surtos epidémicos de gripe sazonal; 

c. Responsável pela alteração anual da estirpe contida na vacina da gripe; 

2. Variações maiores ou drásticas – “antigenic shift” – vírus Influenza A:
33

 

a. Aparecimento de um novo subtipo; 

b. Originam pandemias; 

Convém salientar que devido às suas características e instabilidade genética, o vírus da 

gripe ainda hoje é um dos mais estudados pela comunidade científica mundial porque uma 

simples variação antigénica pode resultar numa estirpe pandémica à escala mundial. 

 

12.3 Impacto do vírus da gripe 

 

Atualmente o vírus da gripe tem uma incidência global elevada, infectando 10% da 

população da mundial.
35

 As epidemias de gripe ocasionam um amento da mortalidade e 

mais de 90% das mortes são de pessoas com mais de 65 anos.
35 

 

12.4 Como se propaga? 

 

A gripe é altamente contagiosa porque se propaga através de gotículas de saliva (tosse 

e espirros) e através do contacto direto. O seu período de transmissão é 7 dias (estendendo-

se ao longo da duração dos sintomas).
36 

 

12.5 Sinas e Sintomas: 

 

Os principais sintomas da gripe são:
 37

 

 Início abrupto dos sintomas; 

 Febre alta; 

 Calafrios; 

 Cefaleias; 

 Dores musculares e articulares; 

 Tosse seca; 

 Mal-estar geral. 
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Os sintomas da gripe são mais intensos nos primeiros 2-3 dias e diminuem de 

intensidade ao fim de 5 dias. É uma doença de curta duração, sendo que a maioria das 

pessoas recupera após 1 semana, contudo a tosse e a fadiga podem fazer-se sentir até cerca 

de 2 semanas.
38 

 

12.6 Gripe vs Constipação: 

 

Ao contrário da gripe que é provocada pelo vírus Influenza principalmente no Inverno, 

as constipações são desencadeadas na maioria dos casos por rinovírus (30-50%) e 

coronavírus (10-15%) no Outono, Inverno e Primavera. Estes são vírus que proliferam bem 

entre 33-35ºC, pelo que infetam sobretudo as vias aéreas superiores.
36,39

As constipações 

apresentam uma sintomatologia que as distingue claramente da gripe. 

Os principais sintomas das constipações são:
 36,39

 

 Aparecimento gradual dos sintomas; 

 Espirros comuns; 

 Odinofagia mais tarde; 

 Dores muscularem ligeiras; 

 Mal-estar geralmente ligeiro; 

 Febre geralmente ausente (<38ºC); 

 Duração de 3 a 4 dias. 

 

Segundo as ECDC (European Centre for Disease Control), os critérios clínicos usados 

no diagnóstico da gripe são: 

 Influenza-like ilness (ILI) 

o Aparecimento súbito dos sintomas; 

o Pelo menos um critério sistémico (febre/febril ou mal estar ou cefaleia ou 

mialgia); 

o Pelo menos um critério respiratório (tosse ou garganta inflamada ou falta de 

ar) 

 Acute respiratory infection (ARI) 

o Aparecimento súbito dos sintomas; 

o Pelo menos um critério respiratório (tosse ou garganta inflamada ou corizia 

ou falta de ar); 
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o Opinião clinica de que a doença é causada por infeção. 

 

 Caso possível de gripe: qualquer pessoa em situação clinica de ILI ou ARI
;40

 

 Caso provável de gripe: qualquer pessoa em situação clinica de ILI ou ARI e uma 

ligação epidemiológica;
40

 

 Caso confirmado: qualquer pessoa em situação clinica de ILI ou ARI e confirmação 

laboratorial.
40

 

 

12.7 Prevenção / Vacinação 

 

Para diminuir a probabilidade e infeção pelo vírus da gripe é aconselhável evitar 

contacto direto com pessoas infetadas, utilizar lenços de papel descartáveis, lavar as mãos 

com frequência e tossir para o antebraço e nunca para as mãos. Contudo, a principal 

medida de prevenção para a gripe é a vacinação anual.
41 

O vírus da gripe sofre mutações de ano para ano, pelo que a vacinação anual contra a 

gripe constitui a primeira linha de defesa no controlo da gripe. Ao tomar a vacina a pessoa 

diminui o risco de contrair infeção. Convém contudo salientar que uma pessoa vacinada 

pode contrair o vírus da gripe, mas nesses casos, a pessoa vacinada vai sofrer de uma 

doença mais ligeira.
41 

A eficácia da vacinação vai depender da idade do individuo, estado 

do seu sistema imunitário e a semelhança entre a estirpe de vírus Influenza presente na 

vacina e a estirpe de vírus em circulação.
42 

 

12.7.1 Vantagens da vacinação 

 

Apesar da eficácia da vacina poder variar, existem vários motivos para encorajar a 

vacinação anual. A vacinação contra a gripe pode 
42

: 

 Evitar que a pessoa vacinada fique doente com gripe e protege também as pessoas 

mais próximas e mais vulneráveis; 

 Proteger as pessoas com risco de desenvolverem doença mais severa, tais como 

idosos, doentes crónicos e imunodeprimidos e gravidas de mais de 6 meses de 

gravidez; 

 Caso a pessoas vacinada contraia o vírus, esta vai sofrer de uma doença mais 

suave; 
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 Reduzir o risco de hospitalização e morte. 

Um estudo recente demonstrou que a vacina contra a gripe diminui em 74% o risco de 

contração de gripe em crianças em unidade de cuidados intensivos pediátricos durante a 

época sazonal em que a gripe é mais frequente.
42

  

Um outro estudo demonstrou que a vacinação contra a gripe está associada a uma 

redução de 71% dos internamentos em os adultos de todas as idades e uma redução de 77% 

em adultos com mais de 50 anos de idade durante os períodos de maior incidência de 

gripe.
42

 

A vacinação contra a gripe é importante em pessoas com doenças cronicas. A 

vacinação, foi associada a uma menor taxa de eventos cardiovasculares em pessoas com 

doenças cardíacas, especialmente em pessoas que tiveram um evento cardiovascular 

recente. A vacinação também foi associada a uma redução do número de hospitalizações 

de diabéticos (79%) e doentes pulmonares crónicos (52%).
42

 

A vacinação ajuda a proteger as mulheres durante a gravidez assim como os recém-

nascidos até 6 meses após o nascimento. Um estudo mostrou que a vacina contra a gripe 

teve uma eficácia de 92% na prevenção de hospitalização em recém-nascidos.
42

 

Outros estudos têm demonstrado que a vacinação reduz o risco de hospitalizações 

relacionadas com a gripe em adultos mais velhos. Um estudo que analisou a eficácia da 

vacina contra a gripe ao longo de três épocas, estimou que a vacinação contra a gripe 

reduziu o risco de internamento em 61% em pessoas com mais de 50 anos de idade.
42

  

Caso haja uma boa correspondência entre a vacina e o vírus circulante
42

: 

 No adulto saudável (menos de 65 anos), a proteção atinge os 90%; 

 Nos idosos a proteção é entre 30 e 40%; 

 Previne 50 a 60 % das hospitalizações; 

  Reduz a probabilidade de morte em 80%. 

 

12.7.2 Composição da vacina 

 

No Hemisfério Norte esta é uma vacina inativada, subunitária e trivalente, constituída 

por:
43

 

 Uma estirpe viral A (H1N1); uma estirpe viral A (H3N2); uma estirpe Viral B. 
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12.7.3 Quem deve ser vacinado? 

 

Toda a gente beneficia com a vacinação contra a gripe, contudo o grupo de pessoas 

mais recomendadas a ser vacinadas são:
38,43 

 Pessoas com idade igual ou superior 65 anos; 

 Doentes crónicos e imunodeprimidos com mais de 6 meses; 

 Gravidas; 

 Profissionais de Saúde.
 
 

Nota: Crianças com idade inferior a 6 meses não devem ser vacinadas.
43

 Pessoas com alergia à 

vacina ou a algum dos seus constituintes devem consultar o seu médico.
44 

 

12.7.4 Quando deve ser feita a vacinação? 

 

Uma vez que a vacina confere uma imunidade inferior a 1 ano, esta deve ser 

administrada anualmente de preferência entre Setembro e Novembro, todavia pode 

também ser administrada durante todo o outono e inverno.
43

 A posologia é definida 

segundo a idade: 

 Crianças dos 6 aos 35 meses: 0,25 ml; 

 Crianças a partir dos 36 meses de idade e adultos: 0,5 ml. 

Nota: Em crianças com idade inferior a 9 anos de idade que não tenham sido previamente 

vacinadas, deve ser administrada uma segunda dose após um intervalo mínimo de 4 semanas.
43 

12.7.5 A vacina da gripe é eficaz contra a constipação? 

 

Não, a vacina da gripe é fabricada para proteger contra infeções causas pelos vírus da 

gripe que, segundo os investigadores, serão os comuns durante a época de gripe, não 

conferindo proteção contra vírus causadores de sintomas semelhantes aos da gripe como os 

que causam a constipação.
42 

 

12.7.6 Onde posso adquirir a vacina? 

 

Pessoas com mais de 65 anos podem ser vacinados gratuitamente nos centro de saúde, 

não necessitando de receita médica ou de guia de tratamento para ser administrada nem de 

pagamento de taxa moderadora. As pessoas não abrangidas pela vacinação gratuita podem 

adquirir a vacina na farmácia a partir de Outubro mediante apresentação de receita medica 
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e beneficiando de uma comparticipação de 37%. Para além da compra da vacina, o utente 

também pode ser vacinado na sua farmácia de forma rápida, cómoda e eficaz.
45

 

 

12.7.7 Gravidez e vacinação 

 

A gripe provoca uma infeção mais grave em mulheres grávidas do que em mulheres 

não gravidas. Devido a alterações no sistema imunitário, coração e pulmões durante a 

gravidez, a mulher grávida torna-se mais propensa a infeção severa por vírus da gripe, 

podendo resultar em hospitalização ou até mesmo morte.
46 

O risco de hospitalização na 

mulher gravida é 4 vezes superior comparativamente a mulheres não grávidas.
47 

A vacina contra a gripe é a primeira e a mais importante medida na prevenção de 

infeções pelo vírus da gripe. A administração da vacina durante a gravidez demonstrou ser 

uma medida segura e eficaz na proteção contra a gripe, da mãe e do bebé (atá aos 6 meses 

de idade).
46 

 

12.7.8 Conclusões 

 

A revisão do tema permite concluir que a vacinação contra a gripe é muito importante, 

não só na prevenção da gripe como para evitar muitas complicações resultantes do vírus da 

gripe. Apesar de não ser uma vacina integrada no plano de vacinação do sistema nacional 

de saúde, toda a gente ficaria a ganhar com a vacinação. Espero ter ajudado a esclarecer os 

utentes e incentiva-los a vacinar-se contra a gripe. 

13. Contraceção de Emergência 

13.1 Contextualização teórica 

Durante os meses em que estive em estagio na farmácia de Gualtar, deparei me com 

algumas situações em que me foi pedida a pilula do dia seguinte. Uma vez que este ainda é 

um tema que suscita muitas dúvidas e receios nas pessoas achei por bem abordá-lo de 

forma a conseguir esclarecer as principias questões. Nesse sentido decidi também criar 

panfletos informativos (ANEXO II) sobre a pilula do dia seguinte que coloquei na 

farmácia para que os utentes pudessem ficar melhor informados. 
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13.2 Contraceção de emergência o que é? 

A contraceção de emergência é um método usado para prevenir a gravidez apos 

relações sexuais desprevenidas ou quando o método contracetivo utilizado falha.
48

 

13.3 Quando deve ser utilizada? 

O aconselhado, é tomar o mais rapidamente possível nas primeiras 72 horas após uma 

relação sexual desprotegida. Contudo alguns dos métodos indicam uma eficácia ate 5 

dias.
49

 

13.4 Que estratégias existem? 

A contraceção de emergência pode ser dividida em 2 grupos 
48

: 

 Hormonal: 

o Progestagánio isolado - Levonorgestrel (LNG); 

o Progestagénio + Estrogénio (método Yuzpe); 

o Modulador dos recetores da progesterona - acetato de ulipristal (UPA). 

 Mecânico: 

o Dispositivo intra-uterino com cobre (DIU). 

Apesar de não ser fácil prever quando ocorre a ovulação, sabe-se que o período fértil 

estende-se entre 3-5 dias antes da ovulação até 2 dias após a ovulação; o óvulo mantém-se 

viável para ser fecundado nas 48 h após a ovulação e os espermatozoides podem manter-se 

viáveis até 5 dias aparelho reprodutor da mulher. Contudo, a probabilidade de gravidez, é 

maior entre o segundo dia antes e o dia da ovulação.
50

 

A maioria dos métodos contracetivos de emergência atuam impedindo ou atrasando a 

ovulação.
51,52

 Contudo, outros mecanismos propostos incluem alterações nos níveis 

hormonais, alterações no endométrio e inibição da fertilização.
50

 



Relatório de Estagio em Farmácia Comunitária 

30 

 

 

 

 

Figura 1 - Contraceção de Emergência: Mecanismo de Ação 

 

Tabela 2 - Métodos Contracetivos de Emergência 

Método 

Contraceptivo 

Nome 

comercial 

Fórmula Comprimidos 

/toma 

Doses Administração 

Levonorgestrel 

(LNG) 

Norlevo 

Postinor 

Levonogestrel  

1500 ug
53

 

1 1 1ª dose até 72 

horas após a 

relação 

sexual
50,53

 

Acetato de 

Ulipristal 

(UPA) 

Ella One Acetato de 

Ulipristal  

3000 ug
54

 

1 1 1ª dose até 5 

dias após a 

relação 

sexual
50

 

Yuzpe Vários 

produtos 

Etinilestradiol 

50 ug + 

Levonosgestrel 

250 ug
53

 

2 2 1ª dose até 5 

dias após a 

relação 

sexual
53

 

Dispositivo 

Intra-uterino 

com cobre 

(DIU-Cu) 

Vários 

produtos 

Dispositivo 

Intra-uterino 

com cobre 

(DIU-Cu)
53

 

1  -- Até 5 dias após 

a relação 

sexual
53

 

 

Progestagênio isolado – Levonorgestrel (LNG) 

Ovulação 

Alteração do 

crescimento folicular, 

impedindo ou atrasando 

a ovulação
.51,52

 

 

Espermatozóides 

Casa já tenha ocorrido a 

ovulação, o muco cervical fica 

espesso e improprio á presença dos 

espermatozóides, impedindo que 

este consiga fecundar o ovulo.
50
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 Impede ou retarda a ovulação. Quando utilizado antes da ovulação, inibe o pico 

pré-ovulatório da hormona luteínica (LH), impedindo o desenvolvimento, 

maturação folicular e/ou a liberação do óvulo;
55

 

 Deve ser administrado até 72 horas após a relação sexual desprotegida;
50

 

 A sua eficácia diminui quanto mais próximo da ovulação for a sua administração;
56

 

 É ineficaz após a fertilização;
52 

 

 Estudos realizados em animais demonstraram que o Levonorgestrel não impede a 

implantação do ovo fecundado no endométrio.
55 

 

Dispositivo intra-uterino com cobre (DIU) 

 É método contracetivo de emergência mais eficaz;
50

 

 Pode ser utilizado até 5 dias depois da relação desprotegida;
50,53

 

 Atua através da ação tóxica do cobre sobre o óvulo e os espermatozóides;
50

 

 A sua presença também gera uma resposta inflamatória que tem efeito espermicida 

e impede a implantação após a fertilização.
57

 

Progestagênio + Estrogénio (método Yuzpe) 

 Resulta da combinação de um estrogénio e um progestagênio;
50,53

 

 Impede a ovulação quando utilizado na primeira metade do ciclo mestrual;
58

 

 É eficaz apenas se os folículos não estiverem bem desenvolvidos.
58

 

Modulador dos recetores da progesterona (acetato de ulipristal) 

 O acetato de ulipristal é um esteroide sintético que atrasa a rotura folicular 

impedindo a ovulação;
59

 

 Deve ser administrado até 5 dias após a relação sexual desprotegida;
50

 

 Ao contrário do LNG o UPA é eficaz após os níveis de LH começarem a 

aumentar.
59

 

13.5 Eficácia 

A contraceção de emergência é tanto mais eficaz quanto mais cedo for utilizada tendo 

em conta o dia previsto da ovulação, sendo o risco de gravidez 4 a 8 vezes superior quando 

não é utilizada.
49
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De todos os métodos de emergência o mais eficaz é o dispositivo de cobre intra-

uterino, podendo a sua ação prolongar-se durante anos se este não for retirado, é um 

método convencional de contraceção podendo ser utilizado em casos de emergência.
60

 

Contudo, um dos inconvenientes do DIU é a necessidade da intervenção de um médico 

ginecologista para a sua colocação.
61

 

De todas os métodos hormonais o mais utilizado é o LNG. Quando utilizado nas 

primeiras 72 horas após uma relação sexual desprotegida, apresenta uma eficácia de 85% 

contra os 57% de eficácia do método Yuzpe. Contudo, a eficácia do LNG diminui com o 

tempo:
50

 

 95% nas primeiras 24 horas; 

 58% entre as 49 e as 72 horas;  

É importante realçar que a eficácia do LNG diminui com o aumento do índice de massa 

corporal.
62

 Quando comparado com o LNG, o UPA apresenta uma eficácia similar de 

85%.
63

 No entanto, num estudo em que foi comparada a eficácia do LNG e da UPA em 

203 mulheres que receberam o método contraceptivo entre 72 e 120 horas a após a relação 

sexual desprotegida, verificou-se que as três mulheres que engravidaram foram as que 

receberam LNG.
64

 

13.6 Segurança e Efeitos secundários 

Os métodos contracetivos de emergência são considerados seguros, sendo que a 

maioria causa alterações nos níveis hormonais e no padrão de sangramento menstrual.
49

 

Entre os principais efeitos secundários estão descritos 
49

: 

 Náuseas e vómitos (em 25% dos casos podem sentir náuseas que em metade dos 

casos dão origem a vómitos); 

 Tensão mamária; 

 Cefaleias; 

 Tonturas; 

 Fadiga; 

 Diarreia; 

 Pequenas perdas de sangue. 
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13.7 A pilula do dia seguinte provoca infertilidade? 

Ao contrário do que se pensa a contraceção de emergência não provoca infertilidade. 

Mesmo em mulheres que tomaram duas pilulas do dia seguinte no mesmo ciclo, não foram 

verificados efeitos secundários graves.
49,61

 

13.8 A pilula é abortiva? 

Não, a pilula não funciona se mulher estiver gravida, por isso não é abortiva.
49,61 

Caso a mulher engravide, a contraceção de emergência não é prejudicial para o 

feto.
49,55

  

13.9 Esqueci me de tomar a pílula e tive relações sexuais desprotegidas. 

Falha de apenas uma toma 

O esquecimento ou falha de uma toma não compromete a eficácia da pilula seja em que 

semana for.
65

 Se houve apenas um esquecimento inferior a 24 horas, deve tomar o 

comprimido assim que der conta do esquecimento e continuar a tomar a pílula 

normalmente, tomando o comprimido seguinte à hora habitual.
65

 

 

Falha de duas ou mais tomas 

O esquecimento de duas ou mais tomas diminui a eficácia da pilula dependendo da 

semana em que ocorreu.
65

 

 1ª Semana: 

o Tomar os comprimidos esquecidos e continuar a tomar a pílula 

normalmente;
65

 

o Se teve relações sexuais nos 3 dias anteriores deve ponderar a utilização de 

contraceção de emergência;
65

 

o Utilizar proteção adicional nos 7 dias seguintes (preservativo).
66

 

 2ª Semana: 

o Prosseguir a toma da pilula;
65

 

o Utilizar proteção adicional nos 7 dias seguintes (preservativo);
65

 

 3ª Semana: 

o Terminar a embalagem e começar a seguinte sem paragem;
65

 

o Utilizar proteção adicional nos 7 dias seguintes (preservativo).
65
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13.10 Como sei se a contraceção de emergência foi eficaz? 

Se tiver o seu período menstrual. Contudo, a data da menstruação pode atrasar-se ou 

antecipar-se cerca de uma semana em relação a data prevista.
49

 

Caso o período menstrual não surja, deverá consultar um profissional de saúde para 

realizar um teste de gravidez.
49

 

13.11 Recomendações na cedência da pílula do dia seguinte: 

 Não protege contra as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs);
61

 

 Não deve utilizado como método contracetivo de uso regular;
 61

 

 Não é abortiva;
61

 

 Não provoca infertilidade;
61

 

 Pode ser adquirida gratuitamente nos centros de saúde e hospitais;
61

 

 Existem marcas de venda livre nas farmácias;
61

 

 É recomendável que se procure aconselhamento técnico antes ou após da utilização 

da CE;
61

 

 Se tiver vómitos nas três horas que se seguem à toma do comprimido, deverá tomar 

outro comprimido imediatamente.
61

 

 

Tabela 3 - Resumo Métodos Contracetivos de Emergência.
66

 
 

 

 

 
DIU-Cu 

 
Ella-one 

 
Norlevo 

/Postinor 

Eficácia     O melhor Muito Bom      Bom 

Quando 

usar? 

Ate 5 dias apos relação 

desprotegida. 

Ate 5 dias após 

relação desprotegida. 

Preferencialmente 

ate 3 dias apos 

relação 

desprotegida. 

Menos eficaz no 4º 

e 5º dia apos 

relação 

desprotegida. 

Quem pode 

usar? 

Todas as mulheres. Todas as mulheres 

(excepto quem esta a 

amamentar). 

Menos efectiva 

em mulheres com 

IMC superior a 35. 

Todas as mulheres. 

Menos eficaz em 

mulheres com IMC 

superior a 25 

kg/m
2
. 

Pode não funcionar 
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em mulheres com 

IMC superior a 30 

kg/m
2
. 

Como obter? Colocado por um 

profissional de saúde 

competente 

(medico/enfermeiro). 

Com prescrição 

medica. 

Disponível em 

farmácias sem 

prescrição medica. 

Informação 

adicional 

Protege de forma 

muito eficaz a gravidez 

por mais de 12 anos. 

Utilizar protecção 

barreira 

(preservativo) se tiver 

outra relação sexual 

desprotegida antes do 

período menstrual 

seguinte 

Utilizar proteção 

barreira 

(preservativo) se 

tiver outra relação 

sexual desprotegida 

antes do período 

menstrual seguinte. 

 

13.12 Caso Clinico 

Jovem A dirige-se a farmácia e pede pela pilula do dia seguinte pois teve um relação 

sexual desprotegida e não quer engravidar. 

 

Pergunta nº 1: Com muito cuidado nas palavras tentei averiguar em primeiro lugar há 

quanto tempo tinha ocorrido a sua última menstruação. 

Na mulher, a ovulação, ocorre normalmente em média por volta do 14º dia do ciclo 

menstrual. Com base no dia da ovulação é simples calcular os dias mais férteis do ciclo 

menstrual. Para tal é importante ter duas informações em mente: 

 Após a ovulação o óvulo permanece viável para ser fecundado por apenas 48 horas; 

 Os espermatozoides sobrevivem dentro do aparelho reprodutor feminino até 5 dias; 

Isto significa que o período em que a mulher pode engravidar (período fértil) se estende 

desde 5 cinco dias antes ate 48 horas apos a ovulação. Se uma mulher com um ciclo 

menstrual regular tiver tido a sua última menstruação no dia 1 de Janeiro, isto significa que 

a ovulação vai muito provavelmente ocorrer no dia 15 de Janeiro. Uma vez que os 

espermatozoides sobrevivem 5 dias dentro da mulher e o óvulo tem um tempo de vida de 

48 horas, o seu período fértil vai ser do dia 10 ao dia 17. 

 

Resposta: A jovem M respondeu que não recordava o dia da última menstruação mas 

tinha a certeza que já devia ter ocorrido há muito mais de uma semana. 
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Pergunta nº2: De forma cuidadosa tentei perceber quando foi que teve a relação sexual 

desprotegida. 

Resposta: A jovem respondeu que tinha sido há menos de 72 horas. 

Aconselhamento: Uma vez que a última menstruação tinha ocorrido há muito tempo 

era provável que a jovem pudesse estar no período fértil. Decidi que seria correto a 

utilização de um método contracetivo de emergência neste caso. Como a relação sexual 

tinha ocorrido há menos de 72 horas, e como a jovem não tinha qualquer prescrição 

médica, decidi dispensar uma pilula de progestagênio isolado (Levonorgestrel). Informei 

no ato da cedência que a pilula do dia seguinte não é 100% eficaz e que se ela tiver 

vómitos nas três horas seguintes à toma, deve tomar outro comprimido imediatamente. 

13.13 Conclusões 

Este tema permitiu-me concluir que a contraceção de emergência ainda é um assunto 

tabu para muitas mulheres e que a maioria das mulheres que recorrem a este método, tem 

pouco conhecimento e muitas dúvidas tanto nos métodos disponíveis como na sua 

utilização. Espero que com a ajuda do folheto informativo possa ter ajudado a esclarecer as 

dúvidas mais frequentes. 

 

14. A importância das vitaminas 

14.1 Contextualização teórica 

Durante os 4 meses que estive na farmácia de Gualtar, apercebi-me da importância 

crescente que as vitaminas tem hoje no dia-a-dia das pessoas. Cada vez mais as pessoas 

procuram vitaminas pelos mais variados motivos; porque se sentem cansadas, fracas e têm 

quebras de tensão, ou ate mesmo com o objetivo de prevenir futuras patologias. Contudo, 

denotei que havia uma certa ignorância por parte da população em relação às vitaminas. As 

pessoas queriam vitaminas mas não faziam ideia quais. Foi devido a esta falta de 

informação que decidi fazer um poster (ANEXO III) e panfletos informativos (ANEXO 

IV) que indicassem os principais benefícios de cada vitamina, assim como os alimentos 

que são mais ricos em cada vitamina em particular. 

 

14.2 O que são vitaminas? 
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As vitaminas são micronutrientes requeridas pelo nosso organismo em pequenas 

quantidades. Estas podem ser divididas em duas classes:
67

 

 Lipossolúveis – A, D, E, K;  

 Hidrossolúveis – Complexo B, C. 

As vitaminas lipossolúveis são armazenadas no fígado em grandes quantidades sendo 

posteriormente libertadas de acordo com as necessidades enquanto as vitaminas 

hidrossolúveis são absorvidas e utilizadas sendo o seu excesso eliminado do organismo.
67

  

Para cada vitamina existe uma quantidade diária recomendada, que é a necessária para 

manter o bem-estar, pelo que o seu excesso ou carência pode levar a desequilíbrios 

nutricionais.
67

  

As vitaminas são nutrientes fundamentais para a vida, e uma vez que o nosso corpo não 

é capaz de as sintetizar, torna-se fundamental garantir a sua correta ingestão na nossa dieta. 

Uma ingestão diária de vitaminas pode ser muito importante para prevenir muitas 

patologias e melhorar a qualidade de vida.
67

 

 

14.3 Fontes alimentares e Funções 

14.3.1 Vitaminas lipossolúveis  

Tabela 4 - Vitaminas Lipossolúveis: Função e Fonte Alimentar 

Vitamina Função Fonte Alimentar 

A (retinol)
 68-70

 

É importante para a 

manutenção da qualidade 

da visão, pele, cabelo, 

função reprodutora e 

contribui para um 

crescimento saudável. 

A sua ausência pode 

provocar cegueira noturna 

e xeroftalmia. 

Leite e derivados, 

gema de ovo, carne, óleo 

de fígado de bacalhau, 

fruta e produtos 

hortícolas. 

D (calciferol)
 68-70

 

Fundamental para a 

absorção de cálcio pelo 

organismo. 

Facilita a utilização de 

cálcio e de fósforo pelo 

organismo. 

A carência pode 

provocar raquitismo ou 

osteomalacia. 

Gorduras vegetais, 

óleo de fígado de peixe, 

queijo, manteiga, ovos e 

exposição solar. 

E (tocoferol)
 68-70

 É fundamental para a Óleos vegetais, germe 
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correta formação e 

funcionamento dos 

tecidos, principalmente os 

músculos. 

Protege os ácidos 

gordos essenciais contra o 

stress oxidativo. 

A carência pode 

provocar anemia 

hemolítica em recém-

nascidos. 

de trigo, pão integral, 

ovos, leite, manteiga, 

frutos secos, milho e 

arroz. 

K 
68-70

 

É necessária para a 

normal coagulação 

sanguínea. 

Folhas de vegetais 

verdes. 

 

14.3.2 Vitaminas Hidrossolúveis 

Tabela 5 - Vitaminas Hidrossolúveis: Função e Fonte Alimentar 

Vitamina Função Fonte Alimentar 

B (tiamina)
 68-70

 

Ajuda na obtenção de 

energia a partir dos 

alimentos e no normal 

funcionamento dos 

músculos e do sistema 

nervoso. 

Cereais e pão 

integral, nozes, couve-

flor, carnes magras, 

sementes de girassol 

fortificado e leveduras. 

B2 (riboflavina) 
68-70

 

É importante para a 

saúde da pele. 

Contribui na produção 

de energia pelas células. 

É essencial para o 

crescimento. 

Leite e derivados, 

peixe, ovos, fígado, 

peixe, produtos hortícolas 

e leveduras. 

B3 (niacina)
 68-70

 

Contribui na produção 

de energia pelas células. 

É importante para uma 

boa circulação sanguínea. 

Leveduras, trigo, 

arroz, leite e derivados, 

pão e cereais integrais, 

derivados, carne e peixe. 

B5 (acido pantotênico) 
69-70

 

É fundamental no 

metabolismo  dos 

açúcares, gorduras e 

proteínas. 

Participa na formação 

de hormonas esteroides. 

Fígado, cogumelos, 

milho, abacate, carne de 

galinha, ovos, leite, 

legumes e cereais 

integrais. 

B6 (piridoxina) 
68-70

 

É fundamental para 

uma normal utilização das 

proteínas. 

É importante na 

produção dos glóbulos 

vermelhos e no correto 

Carne, peixe, ovos, 

vegetais verdes, banana, 

abacate, melancia, 

amendoim, leguminosas, 

cereais integrais e batatas 

cozidas com casca. 
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funcionamento do sistema 

nervoso. 

B7 (biotina) 
68-70

 

Participa no 

processamento dos 

açúcares, gorduras e 

proteínas e na obtenção de 

energia pelas células. 

É fundamental para 

um crescimento saudável. 

Gema de ovo, fígado 

e rim, cogumelos, 

banana, tomate, cereais 

integrais, vegetais 

frescos, leite, carne e 

levedura de cerveja. 

B9 (acido fólico) 
68-70

 

Tem um papel 

preventivo no 

aparecimento de anemias. 

É essencial para a 

formação de células 

sanguíneas, e para o 

correto funcionamento do 

sistema nervoso e da 

medula óssea. 

É fundamental para 

um crescimento saudável. 

Folhas de vegetais 

verdes, cereais e pão 

integral, laranja, abacate, 

banana, beterraba, 

espargos, brócolos, 

feijão, ervilhas, leite e 

derivados, fígado e rim. 

B12 

(cianocobalamina) 
68-70

 

Tem um papel 

preventivo no 

aparecimento de anemias. 

É essencial para a 

formação dos glóbulos 

vermelhos. 

Suporta o correto 

funcionamento do sistema 

nervoso. 

É importante no 

metabolismo dos 

açúcares. 

Fígado, leite e 

derivados, ovos e 

produtos de origem 

animal. 

C (ácido ascórbico) 
68-

70
 

 

É essencial na 

formação do colagénio. 

Fortalece o sistema 

imunitário contra 

infeções. 

Desempenha um 

importante papel 

antioxidante ao nível 

celular e facilita a 

absorção intestinal de 

ferro. 

Sumo de laranja, 

citrinos, tomate, 

morangos, kiwis, 

brócolos, acerola, 

hortaliças e folhas 

verdes. 

 

14.4 Quem deve tomar vitaminas? 

 

Gravidas e mulheres a amamentar: 
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As vitaminas B6, B9 e B12 são particularmente importantes durante a gravidez e 

amamentação. A sua deficiência pode ser prejudicial para o lactente. O ácido fólico 

(vitamina B9), por exemplo, reduz o risco de defeitos no tubo neural e de deformações na 

face tal como a fenda palatina. Alguns estudos relacionam mesmo níveis baixos de ácido 

fólico com peso diminuído ao nascer, o que pode aumentar o risco de doenças cardíacas na 

vida adulta.
70

 

 

Lactentes e crianças 

 

Os lactentes que são amamentados por mães saudáveis normalmente recebem 

quantidades suficientes de vitaminas através do leite materno. No entanto, em alguns 

casos, os lactentes podem ter carências de vitaminas K e D. O leite materno contém baixos 

níveis de vitamina K, e o trato intestinal do recém-nascido pode não produzir o suficiente. 

Nesses casos é recomendado a administração de uma injeção de vitamina K ao 

nascimento.
70

 Lactentes que são amamentados por mulheres desnutridas ou sujeitas a uma 

exposição insuficiente à luz solar podem ter carências em vitamina D. Nestes casos são 

recomendados suplementos de 200-300 UI de vitamina D.
70

 

 

Alcoólicos 

Os alcoólicos geralmente tem severas deficiências vitaminas. Entre as quais de 

destacam as vitaminas
70

:
 
B1, B2, B6, B9 e C. 

Os baixos níveis de vitamina B6 pode aumentar o risco de cancro colo retal em pessoas 

que consomem grandes quantidades de álcool.
70

 

 

Fumadores 

Fumar interfere com a absorção vitamínica, principalmente no caso das vitaminas C e 

D.
 70

 

 

Pessoas com banda gástrica 

Pessoas com bypass gástrico em Y de roux têm uma menor absorção vitamínica, sendo 

necessário a sua suplementação.
70

 

 

Vegetarianos restritos 
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A menos que consigam obter o suficiente a partir de cereais fortificados e outros grãos, 

os vegetarianos restritos necessitam de suplementos de vitamina B12. As vitaminas B2 e D 

também podem necessitar de ser suplementadas.
70

 Vegetarianos que não comem laticínios, 

ovos, peixe ou carne, podem estar em risco de deficiência em vitamina A.
70

 

14.5 Vitaminas contra doenças: 

Proteção contra doenças cardiovasculares - Vitamina E 

Alguns estudos recentes indicam que a vitamina E tem um papel cardioprotetor em 

pacientes sujeitos a altos níveis de stress oxidativo, tais como pacientes a realizar 

hemodialise ou pacientes diabéticos com genótipo Hp 2-2.
71

 

 

Proteção contra o cancro - Vitaminas A, C e E 

Uma vez que o cancro é muitas vezes causado pela reação entre radicais livres de 

oxigénio, as vitaminas A, C e E, têm sido muito estudadas devido aos seus efeitos 

antioxidantes, contudo ainda não se chegou a nenhuma conclusão consensual sob o seu 

efeito protetor ou preventivo do cancro.
70,72 

 

 

Doença de Alzheimer -Vitaminas Complexo B, Vitamina E e D 

Alguns estudos sugerem que a deficiência em vitamina B6, B9 e B12 podem ser um 

fator de risco para a doença de Alzheimer.
73

 Há evidências que alimentos ricos em 

vitamina E reduzem o risco de demência e doença de Alzheimer.
70,72

 Pessoas mais 

velhas com baixos níveis de vitamina D são mais suscetíveis a sofrer de declínio 

cognitivo.
70,72

 

 

Doenças Infeciosas - Vitamina C 

Uma vez que é importante para o sistema imunitário, acredita-se que a sua carência 

pode aumentar propensão para infeções.
70,72

 

 

Doenças Oftalmológicas - Vitaminas A, C e E 

A deficiência em vitaminas A, C e E parece estar relacionada com o desenvolvimento 

de cataratas e degeneração macular relacionada com a idade.
70,72

 

 

Osteoporose - Vitamina D 

A combinação de cálcio e vitamina D diminui o risco de osteoporose.
70,74
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Distúrbios Menstruais - Vitamina B6 

Existe algumas evidências que a vitamina B6 pode diminuir os sintomas pré-

menstruais, nomeadamente a depressão.
70,72

 

 

Cancro da mama, do Cólon e da Pele - Vitamina D 

O consumo de alimentos ricos em vitamina D, tal como iogurte e leite magro, podem 

ajudar a reduzir o risco de cancro de mama em mulheres em fase pré-menopausa.
70,72 

O calcitriol, a forma mais ativa da vitamina D, atua como uma hormona esteróide que 

se liga a um recetor específico da vitamina D, alterando a expressão de uma variedade 

de genes que regulam o crescimento, diferenciação e sobrevivência das células 

epiteliais. Estudos epidemiológicos sugerem que a deficiência de vitamina D aumenta a 

incidência de cancro do cólon e diminui a taxa de sobrevivência em pacientes com 

cancro do cólon.
76

 Existem algumas evidências que a vitamina D pode proteger contra 

melanoma em mulheres com alto riso de desenvolver cancro da pele.
75

 

 

Doença hepática crónica - Vitamina D 

A deficiência de vitamina D é extremamente comum em pacientes com doença 

hepática crónica. Cerca de 93% destes doentes apresentam algum grau de deficiência 

em vitamina D. A deficiência de vitamina D tem sido associada a um aumento da 

mortalidade, infeções bacterianas e fibrose em pacientes com doença hepática crónica 

de diferentes etiologias.
77

 

14.6 Aspetos a clarificar na dispensa de suplementos vitamínicos 

Ao aconselhar suplementos vitamínicos é importante deixar claro que 
67,70

: 

 A sua toma excessiva é prejudicial para a saúde;
 
 

 Existe uma dose diária individual recomendada para cada vitamina que devemos 

ingerir; 

 Os suplementos não substituem uma dieta equilibrada;
 
 

 Ainda não existem dados suficientes para garantir que as vitaminas evitem doenças 

cancerígenas e eventos cardiovasculares; 
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 Exceto a vitamina D, os suplementos vitamínicos são úteis apenas para algumas 

pessoas, como por exemplo grávidas, pessoas com deficiências ou em estados 

patológicos;
70

 

 A administração de suplementos com ácido fólico (vitamina B9) não diminui o 

risco de desenvolvimento de cancro do cólon. Pelo contrário, os suplementos 

parecem aumentar o risco de aparecimento de pólipos colorretais.
70

 

 Não existe nenhuma evidência de que suporte que os suplementos antioxidantes 

(vitaminas A, C, E e B9) diminuem o risco de aparecimento de cancro do pulmão. 

Antes pelo contrário, a vitamina C e E podem aumentar o risco de desenvolvimento 

de cancro do pulmão em fumadores.
78

 

  Suplementos contendo vitamina E não previnem o aparecimento de cancro da 

próstata, podendo aumentar esse risco.
79

 

14.7 Caso Clínico 1 

Senhor B entra na farmácia e diz sentir-se fraco e com tonturas, pelo que pede para 

medir a tensão arterial obtendo um resultado de de 145 mmg e 95 mm Hg. Expliquei ao 

utente que a sua tensão estava ligeiramente superior ao normal, pelo que as suas tonturas e 

falta de força não se deviam a uma quebra de tensão. Um pouco baralhado como os 

resultados, o utente perguntou se havia alguma coisa que pudesse melhorar o seu estado. 

Uma vez que os sintomas que o senhor apresentava pareciam estar relacionados com 

algum cansaço físico e psicológico, aconselhei um suplemento rico em vitaminas do 

complexo B que poderia tomar 1-2x ao dia, uma vez que estas atuam fundamentalmente na 

produção de energia e no correto funcionamento do sistema nervoso, ajudando assim na 

diminuição do cansaço tanto físico como psicológico. No momento da cedência informei o 

utente de que as vitaminas não substituem uma dieta equilibrada e um estilo de vida 

saudável, e no caso da persistência dos sintomas, deveria consultar o seu médico. 

 

14.8 Caso de clínico 2 

Senhor C entra na farmácia e diz que no seu trabalho se encontra muitas vezes exposto 

a baixas temperaturas e “correntes de ar”. Uma vez que estamos na altura do inverno, pede 

“Cêgripe” ou “Antigripine” e diz que vai tomar para prevenir uma possível constipação ou 

gripe. De uma forma simples, esclareci que os medicamentos que tinha pedido eram 
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utilizados para tratar os sintomas de constipação e gripe, não tendo nenhum papel 

preventivo. Expliquei que para prevenir uma possível constipação, o ideal seria melhorar o 

seu sistema imunitário e que a vitamina C seria a solução ideal uma vez que iria reforçar as 

defesas do organismo e aumentar a resposta do seu sistema imunitário a agressões 

externas. Acabei por aconselhar um suplemento de vitamina C que poderia tomar entre 1-

2x ao dia. Informei contudo o utente de que as vitaminas não substituem uma dieta 

equilibrada e um estilo de vida saudável. 

 

14.9 Conclusão 

Com este estudo fiquei melhor informado sobre o papel das vitaminas e a sua 

importância na saúde humana e aprendi a melhor forma de aconselhar os utentes cada vez 

que me solicitaram a dispensa de suplementos vitamínicos. 

 

 

 

15. Conclusão Final 

Chegou ao fim o meu estágio na farmácia de Gualtar. Considero que estes quatro 

meses foram muitos importantes na minha formação na medida em que me permitiram um 

crescimento não só como farmacêutico mas também como pessoa e cidadão. Na farmácia 

de Gualtar foi me dada a possibilidade de estar em contacto diário com o utente, podendo 

assim aplicar os conhecimentos adquiridos durante toda a formação que obtive na 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Posso dizer que para além da vertente 

cientifica, o que mais me cativou, foi a vertente humana que faz parte da realidade diária 

desta profissão. Gostaria de reforçar o agradecimento á comissão de estágios da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto por me ter possibilitado a realização estágio assim 

como a toda a equipa da Farmácia de Gualtar por me ter recebido e proporcionado 

experiencia única e enriquecedora. Posso garantir que, findado o estágio, me considero 

uma pessoa muito mais ativa e dinâmica. Termina assim mais uma etapa da minha 

formação. Contudo não termina a aprendizagem. Essa vai ser constante ao longo de toda a 

minha vida e profissão como farmacêutico. Cabe-me a mim agora continuar a dignificar 

esta profissão dando sempre o meu melhor. 
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17. ANEXOS 

ANEXO I – Panfleto: Vacina Contra a Gripe 

 

 

 

 

ANEXO II – Panfleto: Pilula do Dia Seguinte 
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ANEXO III – Poster: Vitaminas 
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ANEXO IV – Panfleto: Vitaminas 
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Resumo 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são departamentos com autonomia técnica e 

científica, orientados pela Administração dos Hospitais, e dirigidos obrigatoriamente por um 

farmacêutico hospitalar. Nos hospitais, os farmacêuticos hospitalares constituem um grupo 

profissional de elevada qualificação técnica e científica responsáveis pela terapêutica 

medicamentosa, qualidade, eficácia e segurança da mesma, bem como gestão dos custos. 

O estágio realizado nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga, durante os meses de 

Setembro e Outubro de 2014, permitiu experienciar o papel e a importância do farmacêutico 

hospitalar. 

O presente relatório pretende descrever todas as áreas de atuação e atividades exercidas 

pelo farmacêutico hospitalar, nomeadamente, gestão e logística de stocks, controlo de qualidade, 

produção de medicamentos, circuitos de distribuição e ensaios clínicos. 

Ressalvamos que este estágio, incluído no Mestrado Integrado de Ciências Farmacêuticas 

da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, permitiu estabelecer uma relação entre toda 

aprendizagem teórica adquirida e o saber que se constrói com a experiencia profissional. 
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MEP - Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

MFR - Medicina Fisica de Reabilitação 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PDA - Personal Digital Assistant 

PV - Prazo de Validade 

SC - Serviços Clinicos 

SF - Serviços Farmacêuticos 

SNS - Serviço Nacional de Saúde 

UCIC - Unidade de Cuidados Intensivos Coronários 

UCIP - Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes 

UCIPED - Unidade de Cuidados Intensivos Pediátrico 

UCISU - Unidade de Cuidados Intensivos de Serviço de Urgência 

TDT - Técnicos de Diagnostico e Terapêutica 
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1. O Hospital de Braga 

O Hospital de Braga (HB) localiza-se na zona Este da cidade de Braga, em Sete Fontes, na 

Freguesia de São Victor. O HB está integrado no Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito 

de uma parceria público privada, e é gerido pelo Grupo José de Mello Saúde. Este novo hospital 

abriu portas em Maio de 2011, substituindo o antigo Hospital São Marcos.
1 

O HB tem uma área de construção de 140.000 m², com capacidade de internamento até 

705 camas, alargando, assim, os cuidados médicos a aproximadamente 1,2 milhões de pessoas 

dos distritos de Braga e Viana de Castelo. Estas novas instalações estão equipadas com 

tecnologia de primeira linha, permitindo conciliar a assistência medica, investigação e o ensino 

universitário de excelência.
1 

 

2. Serviços Farmacêuticos 

Os serviços farmacêuticos (SF) são serviços autónomos que, nos hospitais, asseguram a 

terapêutica medicamentosa aos doentes, gerem a qualidade, a eficácia e segurança dos 

medicamentos, integram as equipas de cuidados de saúde e promovem ações de investigação 

científica e de ensino.
2,3

 

São responsabilidades dos SF:
2 

 Seleção, aquisição, armazenamento e distribuição dos medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos;
 
 

 Implementação e monotorização da política do medicamento; 

 Gestão de medicamentos experimentais e dispositivos de administração;
 
 

 Gestão da segunda maior rubrica de orçamento dos hospitais. 

São funções dos SF:
2 

 A selecção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos;
 
 

 O aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos experimentais e 

os dispositivos utilizados para a sua administração, bem como os demais medicamentos 

já autorizados, eventualmente necessários ou complementares à realização dos ensaios 

clínicos;
 
 

 A produção de medicamentos;
 
 

 A análise de matérias-primas e produtos acabados;
 
 

 A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde;
 
 

 A participação em Comissões Técnicas;
 
 

 A Farmacovigilância;
 
 

 A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos;
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 A participação nos Ensaios Clínicos; 

 A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação; 

 O desenvolvimento de ações de formação. 

 

2.1. Organização dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga 

2.1.1 Espaço Físico 

 

Os SF do HB encontram-se no piso -1 e no piso 0 (farmácia de ambulatório). A área dos 

SF do piso -1 é composta por: 

 Receção - local que dispõem de uma porta para o exterior e a partir da qual são recebidas 

as encomendas; 

 Armazéns:  

o Estupefacientes e Psicotrópicos;  

o Hemoderivados;  

o Grandes volumes;  

o Inflamáveis;  

o Citotóxicos; 

o Nutrição; 

o Colírios; 

o Gases medicinais; 

o Geral; 

o Ensaios clínicos. 

 Gabinetes; 

 Biblioteca; 

 Salas de apoio a distribuição clássica; 

 Sala de apoio a distribuição unitária; 

 Sala de devoluções; 

 Área de ensaios clínicos; 

 Vestiários; 

 Sala de Produtos do Frio; 

 Sala de lavagens; 

 Sala de quarentena. 
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2.1.2 Horário de Funcionamento 

Os SF do HB encontram-se em funcionamento de segunda a sexta-feira das 8 às 20h. 

Existe um horário de prevenção entre as 20h e as 8h do dia seguinte e ao fim de semana das 20h 

de sexta-feira até às 8h de segunda-feira. Para o horário de prevenção é previamente definido um 

farmacêutico hospitalar. A farmácia de ambulatório funciona entre as 8 e as 17 horas.  

 

2.1.3 Recursos Humanos 

Os SF do HB são compostos por: 

 Diretor de serviço (DS); 

 Farmacêuticos Hospitalares (FH) ou Técnicos Superiores de Saúde; 

 Técnicos de Diagnostico e Terapêutica (TDT); 

 Assistentes Técnicos (AT); 

 Assistentes Operacionais (AO). (Anexo I) 

 

3. Sistema de Gestão da qualidade 

A Direção da Qualidade e Gestão do Risco tem como função 

garantir a qualidade dos serviços do HB, ou seja, a segurança e 

satisfação dos utentes e profissionais de saúde.2 

O HB implementou o sistema de gestão de qualidade, em todos 

os Serviços Clínicos (SC), incluindo os SF, que promove a validação e a 

qualidade dos procedimentos operacionais. Os SF são dirigidos pela 

norma ISSO 9001:2008 e foram certificados pela Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS), 

em Junho de 2013 (Figura 1).2   

Todos os procedimentos padronizados dos SF do HB estão relatados e arquivados no 

Manual da Qualidade. No entanto, existe uma plataforma online, a Plataforma da Qualidade, 

onde estão descritos os procedimentos de todos os SC, e que podem ser consultados por todos 

os profissionais de saúde do HB. Quando se pretende alterar/acrescentar um novo 

procedimento nos SF, primeiro tem de ser validado pela Diretora de Serviço, e posteriormente 

pelo Departamento de Qualidade do HB. 

 

Figura 1: Certificado 

de Qualidade 
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4. Organização e de Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

4.1. Seleção de Medicamentos 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a selecção de medicamentos como um 

“processo contínuo, multidisciplinar e participativo, que pretende assegurar o acesso aos 

fármacos necessários num determinado nível assistencial tendo em atenção critérios de eficácia, 

segurança, qualidade e custo, promovendo assim o uso racional dos mesmos.”
4 

Nos dias de hoje existe uma elevada quantidade de medicamentos disponíveis no mercado, 

como tal, cada hospital, através da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), desenvolvem 

processos de selecção de medicamentos, centrando-se na procura de informação, avaliação 

crítica da literatura, análise comparativa das terapêuticas alternativas, avaliação de segurança e 

farmacoeconómica. Essa selecção baseia-se no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e no Formulário Hospitalar da José de Mello Saúde (FHJMS), sempre 

com objetivo de assegurar as necessidades terapêuticas dos doentes do HB. Em situações clinicas 

específicas pode ser necessária a prescrição de medicamentos não incluídos no FHNM.
2,4 

 

4.2. Aquisição de Medicamentos 

É da responsabilidade do FH garantir aos doentes os medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos da melhor qualidade sem atrasos ou interrupções. Deste 

modo, é necessário efetuar a aquisição dos medicamentos e dispositivos médicos com base nas 

necessidades terapêuticas dos doentes.
2
 

A gestão dos produtos nos SF é realizada de três formas diferentes consoante o tipo de 

medicamento. Assim sendo, os produtos hemoderivados, psicotrópicos e estupefacientes são 

controlados por um sistema de kanbans. O kanban consiste num cartão (Anexo II), onde está 

escrito o nome, código, o ponto de encomenda e stock máximo, que é colocado juntamente com 

o medicamento em questão, de forma a sinalizar o ponto de encomenda. Quando se atinge o 

kanban, significa que só existe a quantidade do produto correspondente ao ponto de encomenda. 

Assim sendo, o kanban deve ser retirado e colocado num local específico para que a AT 

responsável possa proceder à encomenda do produto evitando assim a rutura do stock (Anexo 

III). Os produtos citotóxicos são controlados de forma manual, ou seja, um FH com base numa 

estimativa daquilo que vai necessitar no mês seguinte faz uma lista daquilo que vai ser necessário 

encomendar. Os restantes produtos farmacêuticos são geridos através do sistema informático. 

Este, do histórico de consumos, calcula quais os stocks máximo e mínimo (medicação suficiente 

para 15 dias) para cada produto.  

Quando é atingido o ponto de encomenda, o FH responsável gera uma lista com os 

medicamentos a encomendar e respetiva quantidade. As AT, de acordo com a lista gerada pelo 

FH, elaboram uma nota de encomenda (Anexo IV), que dependendo do valor da encomenda 
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pode necessitar de ser validade por um FH (500-10000€) ou pelo Administrador (≥10000€). De 

salientar que para a definição do ponto de encomenda é tido em conta os consumos e respetiva 

variação, os custos e o tempo de satisfação dos pedidos. 

Os gases medicinais, uma vez que são difíceis de quantificar diariamente, apenas são 

encomendados após o seu enchimento. Desta forma, a empresa responsável dirige-se ao 

HB e quantifica o volume dos tanques procedendo de seguida ao seu enchimento. A 

encomenda só é realizada posteriormente para a regularização dos stocks. Em casos 

pontuais de rutura de stocks, é feita uma compra direta ao distribuidor.   

 

4.3. Receção de Encomendas 

As encomendas são rececionadas por um AO na receção dos SF do HB, que assina a guia 

de remessa e/ou fatura (Anexo V) e/ou guia de transporte. O AO é responsável por conferir 

qualitativa e quantitativamente todos os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos, verificando a integridade da mesma e conferindo o lote, o prazo de validade e se, de 

facto, corresponde à encomenda pedida. Posteriormente, o AO ou AT regista, informaticamente, 

a entrada da encomenda, introduzindo o nº de requisição, o nº e data do documento, o tipo de 

documento, quantidade, lote e prazo de validade dos produtos. Por fim, regista-se o nº de receção 

da encomenda na guia de remessa e/ou fatura, a AT arquiva e o AO armazena os produtos no 

local apropriado. 

No momento da receção de encomendas deve dar-se prioridade a determinados produtos, 

nomeadamente aos refrigerados, os hemoderivados e os estupefacientes. O AO deve também 

garantir que o transporte foi realizado em condições apropriadas de refrigeração (entre os 2-8ºC). 

Em relação aos hemoderivados, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I.P. (INFARMED) emite um certificado de autorização de utilização do lote, que deverá 

acompanhar, obrigatoriamente, a guia de remessa e/ou fatura e o anexo VII presente na Portaria 

n.º 981/98, de 8 de Junho, e que posteriormente são arquivados por um FH.
4, 5 

No caso de haver alguma inconformidade, contacta-se o laboratório/distribuidor, e o 

produto fica armazenado em quarentena enquanto se aguarda uma decisão. 

 

4.4. Armazenamento 

O local de armazenamento de todos os medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos deverá apresentar o espaço necessário para circulação dos funcionários, 

bem como condições de luz, temperatura, humidade e segurança adequadas.
4 

Tal como na receção, os produtos de frios e os hemoderivados têm prioridade no momento 

do armazenamento. Como tal, os medicamentos que requerem refrigeração são colocados nos 
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frigoríficos ou camaras frigoríficas, acoplado a um sistema que controla e regista a temperatura, 

bem como um alarme automático. 

Toda a medicação que não requer condições especiais de armazenamento são colocados no 

armazém geral, devidamente rotulada e arrumada por ordem alfabética. Os colírios, contrastes e 

materiais de penso, e os concentrados eletrolíticos e suplementos/dietas encontram-se nas 

respetivas salas. Também todos os grandes volumes, por exemplo os soros, encontram-se num 

armazém individualizado. Todos os inflamáveis são guardados numa sala individualizada, com 

características que garantam a segurança.
 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) estão guardados em cofres de 

dupla fechadura, numa sala individualizada, com acesso restrito aos FH, através da leitura óptica 

de um cartão. Os hemoderivados e fármacos para ensaios clínicos (EC) estão em salas 

individualizadas, organizados por ordem alfabética. Aqueles que necessitam de refrigeração são 

armazenados no frigorífico. 

Os citotóxicos são armazenados numa sala diferente dos outros medicamentos, onde existe 

também um frigorífico para o caso da medicação que requer conservação em frio. 

Por fim, os gases medicinais são armazenados noutro local, fora dos SF por razões de 

segurança. 

 

5. AUE    

Nem todos os medicamentos necessários para o tratamento de determinadas patologias 

possuem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal. Muitos deste medicamento 

são indispensáveis, pelo que se for necessário a sua utilização por determinada instituição de 

saúde em Portugal, é necessário a obtenção de um Autorização de Utilização Especial (AUE) que 

é concedida pelo INFARMED ao abrigo do disposto no artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, 

de 30 de Agosto mediante o cumprimento dos requisitos descritos e aprovados pela Deliberação 

n.º 105/CA/2007. Perante razões fundamentadas de saúde pública, o INFARMED, ao abrigo do 

disposto no artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, na sua actual redacção, 

pode também autorizar a comercialização de medicamentos sem autorização ou registo válidos 

em Portugal ou que não tenham sido objecto de um pedido de autorização ou registo válido, 

observados os requisitos e condições definidas no regulamento aprovado pela Deliberação n.º 

105/CA/2007, em 1 de Março de 2007.
6,7

 

Ao abrigo do artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, a obtenção de 

AUE pode ser feito por duas modalidades:  

a) Autorização a entidades possuidoras de autorização de aquisição directa de 

medicamentos com regime de internamento; 
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b) Autorização a fabricante, ou distribuidor por grosso, devidamente autorizado ou a titular 

de autorização de introdução no mercado, para colocação no mercado dos lotes de 

medicamentos estritamente necessários a colmatar eventuais rupturas de stocks de 

medicamentos comprovadamente sem alternativa terapêutica; 

“O pedido de AUE é apresentado ao INFARMED pelo director clínico ou entidade 

equivalente da instituição de saúde onde o medicamento vai ser administrado, mediante prévia 

autorização do respectivo órgão máximo de gestão, sob proposta fundamentada do director do 

serviço que se propõe utilizar o medicamento, e parecer da comissão de farmácia e 

terapêutica”(Anexo VI). Tratando-se de um medicamento extra formulário, este deve ser 

acompanhado de uma justificação clinica (Anexo VII). Para que o AUE seja concedido é 

necessário que
6
: 

 A autoridade requerente seja uma instituição de saúde com autorização de aquisição 

directa de medicamentos; 

 Não existam em Portugal medicamentos similares; 

 Os medicamentos serem considerados imprescindíveis para a terapêutica; 

 O medicamento possua AIM em pais estrangeiro ou, caso contrario, apresente provas 

preliminares de benefícios clínicos e cuja eficácia e segurança de emprego sejam 

fortemente presumidas à luz dos resultados de ensaios precedentes. 

Caso o AUE seja autorizado pelo INFARMED, este é comunicado ao requerente através 

de um documento onde devem constar
6
: 

 Identificação do estabelecimento de saúde autorizado a utilizar o medicamento; 

 Identificação do medicamento autorizado, incluindo composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas e forma farmacêutica; 

 Prazo de validade da autorização; 

 Número de unidades autorizadas. 

Importa salientar que os requerimentos de AUE para os medicamentos não abrangidos por 

avaliação prévia hospitalar devem ser submetidos anualmente, durante o mês de Setembro.
6
 

 

6. Produção 

A produção de medicamentos manipulados é fundamental a nível hospitalar uma vez que 

permite adaptar o medicamento ao perfil ou características especificas do doente. Deste modo, é 

possível suprimir alguns inconvenientes tais como: 

 Existência de componentes não tolerados pelo doente no medicamento industrializado; 

 Dosagens inadequadas nos medicamentos industrializados; 

 Forma farmacêutica inadequada do medicamento industrializado; 
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 Associação de substâncias ativas não presentes no medicamento industrializado; 

A produção de medicamentos a nível hospitalar engloba a preparação de formas 

farmacêuticas estéreis e não estéreis, fracionamento e reembalagem de medicamentos, 

preparação de medicamentos citotóxicos e preparação de nutrição parentérica.  

Na produção, o FH vai ser responsável pela validação, preparação, embalagem, 

reembalagem e controlo de qualidade dos manipulados, pelo que se deve reger pelas “Boas 

Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e 

Hospitalar” disponível em anexo na Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho assim como a 

legislação em vigor no DL nº 95/2004, de 22 de Abril.
8,9

 

 

6.1. Preparações não estéreis 

No HB, a preparação de formas farmacêuticas não estéreis é realizada numa sala com 

temperatura e humidade controladas e onde se encontram disponíveis as matérias-primas, assim 

como todo o material de apoio necessário à preparação e armazenamento da forma farmacêutica. 

Na realização de cada preparação é preenchida uma ficha de preparação (Anexo VIII) 

onde se regista a composição quantitativa e qualitativa da forma farmacêutica, as matérias-

primas, a aparelhagem e o material de embalagem utilizados, os cálculos, técnica de preparação e 

ensaios de verificação realizados com o intuito de garantir a qualidade do produto final, a 

quantidade e forma farmacêutica preparada, assim como um exemplar do rótulo de identificação 

e informações que garantem a rastreabilidade do produto. Após a preparação da forma 

farmacêutica e realização de todos os registos, esta é colocada num balcão de apoio próprio, 

sendo depois transportada por um AO para o SC que fez o pedido. 

 

6.2. Reembalagem de medicamentos 

A reembalagem de medicamentos orais no HB pode ocorrer para as seguintes situações: 

 Medicamentos não embalados por unidade; 

 Medicamentos sem identificação do princípio ativo ou lote ou prazo de validade por 

unidade; 

 Quando é necessário fracionar os medicamentos; 

 

Para a reembalagem é necessário proceder à desblisteração 

dos medicamentos e colocação numa maquina própria, a Fast 

Dispensing System (FDS) (Figura 2), que posteriormente vai emitir 

uma fita com os medicamentes devidamente reembalados. Este 

trabalho é realizado por um TDT. Depois de reembalado, o 

medicamento fica identificado com Denominação Comum 
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Internacional (DCI), dosagem, lote de origem, lote interno, data de reembalagem, data de 

validade e laboratório. 

O processo de reembalagem é uma mais-valia pois permite uma maior rentabilização dos 

medicamentos utilizados. 

 

6.3. Produção de estéreis 

No HB apenas é realizada a preparação de formas farmacêuticas não estéreis e a 

reembalagem de medicamentos. As bolsas de nutrição parentérica são preparadas no Hospital 

CUF Descobertas em Lisboa e a quimioterapia, reconstituição e diluição de fármacos citotóxicos 

são preparadas no Hospital CUF Porto. As instalações adequadas para a preparação de produtos 

estéreis entrarão em funcionamento brevemente.  

Relativamente à nutrição parentérica, o Serviço de Neonatologia é um dos SC que requer a 

preparação de formulações adapatadas a cada um dos recém-nascidos. Como tal, o médico 

prescreve a bolsa de acordo com as necessidades do doente (Anexo IX), o FH do Hospital CUF 

Descobertas valida e prepara, e posteriormente são entregues nos SF do HB, normalmente ao 

final do dia. No HB, o FH responsável regista a receção das bolsas (Anexo X), confere a 

temperatura, os componentes da mistura bem como os dados do doente. 

 

7. Distribuição 

A distribuição de medicamentos nos hospitais é um processo essencial no circuito do 

medicamento da responsabilidade dos SF, garantindo uma utilização segura, eficaz e racional dos 

mesmos, no internamento e em ambulatório. Os objectivos deste procedimento são garantir o 

cumprimento da prescrição e a administração correta, e desta forma reduzir os erros de 

medicação, nomeadamente a administração de medicamentos não prescritos, troca da via de 

administração e erros de dose. Visa também a monitorizar a terapêutica, racionalizar a 

distribuição e os custos associados à medicação.
2,10 

 No HB consideram-se quatro tipos de distribuição, que se distinguem pelas suas 

características, designadamente a distribuição clássica, a distribuição individual diária em dose 

unitária (DIDDU), a distribuição em regime ambulatório e os circuitos especiais de distribuição. 

 

7.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica é o método mais antigo de distribuição de medicamentos em 

ambiente hospitalar. Este método baseia-se na dispensa de medicamentos pelos SF a cada um dos 

SC, tendo em conta as necessidades da enfermaria correspondente.
11

 Portanto, de acordo com o 

calendário pré-estabelecido (Anexo XI), o enfermeiro chefe de cada SC efetua, semanalmente, o 

Figura 2: FDS 
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pedido semanal (Anexo XII) electrónico, previamente definido de acordo com as características 

do serviço, de forma a garantir o bom funcionamento do mesmo. O pedido semanal de cada um 

dos SC deve ser enviado durante a véspera do dia de entrega estipulado.  

O FH tem como função avaliar e validar o pedido e dispensar a medicação. Um AO e/ou 

TDT prepara o pedido utilizando o Personal Digital Assistant (PDA), aquando do picking, 

minimizando possíveis erros, e desta forma, a medicação vai sendo debitada informaticamente. 

Posteriormente agrupa os medicamentos requisitados pelo SC, preenchendo no final uma tabela 

de registo dos pedidos semanais (Anexo XIII). Os pedidos semanais são preparados no dia 

anterior ao dia da entrega. Em horário pré-definido, o AO transporta o pedido até ao SC 

correspondente, o enfermeiro responsável pela receção confere o pedido através da guia de 

entrega e armazena a medicação. 

Quando necessário podem ser fornecidos pedidos urgentes, (Anexo XIV), ou seja, casos 

em que não se pode esperar pelo pedido semanal. O pedido é solicitado informaticamente, até às 

13h, e assim que estiver pronto coloca-se num balcão de apoio para depois ser transportado até 

ao SC correspondente por um AO. Os soros e os produtos do frio apenas são preparados 

imediatamente antes de se efectuar a entrega dos pedidos, seja um pedido semanal ou urgente. 

A distribuição clássica permite que nos SC haja um acesso mais fácil e rápido à 

medicação, no entanto apresenta várias desvantagens, nomeadamente a falta de contacto com a 

prescrição medica não permite ao FH acompanhar a farmacoterapia de cada doente, e assim 

partilhar os seus conhecimentos, bem como, dificuldades no controlo dos stocks, o custo dos 

mesmos, o mau armazenamento e a perda de medicação por expiração do prazo de validade.
11 

De 

três em três meses, um AO dos SF faz a verificação dos prazos de validade de todos os produtos, 

fornecidos pela farmácia hospitalar, que estão na enfermaria de cada SC. 

É importante referir que em todos os SC existe um “carro de emergência”, que apenas é 

aberto em situações em que uma emergência o justifique. Sempre que o carro é aberto é 

obrigatório verificar os prazos de validade, bem como repor ao máximo todos os produtos, sendo 

que esta função é da responsabilidade de um enfermeiro. 

 

7.1.1 Armazéns Avançados 

O conceito de Armazéns Avançados (AA) foi implementado em três SC do HB, 

nomeadamente 4B, 4C e 4D. Os SF e os SC definem quais os produtos farmacêuticos e respetivo 

stock, de acordo com os consumos do SC. 

Sempre que um produto é utilizado, os enfermeiros, mediante prescrição médica, fazem o 

registo no sistema informático, dando, assim, saída do produto do AA. Após o registo, a 

quantidade em stock de cada material é imediatamente atualizada. Neste momento, não são 

considerados stocks máximos nem mínimos nos AA, mas sim níveis de reposição. Ou seja, às 
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segundas e quintas-feiras faz-se a reposição de todos os produtos farmacêuticos até ao nível de 

reposição estipulado. 

Este conceito permite uma melhoria na gestão de stocks, logo uma diminuição dos custos, 

maior controlo dos produtos utilizados nos SC, e os enfermeiros deixam de ter a responsabilidade 

na gestão dos stocks.
12 

 

7.1.2 Pyxis® 

O sistema semi-automático Pyxis® (Figura 3) - 

armário controlado eletronicamente e gerido por um software 

- está presente na Unidade de Cuidados Intensivos 

Polivalente (UCIP). O stock de cada produto é definido pelas 

três entidades, tendo sido definido o stock máximo e stock 

mínimo para cada referência de medicamentos com base nos 

consumos médios anuais.
13 

Todos os dias, o FH responsável pela Pyxis® analisa o 

stock quantitativa e qualitativamente, e diariamente são 

repostos os medicamentos cujo stock fique abaixo do stock 

mínimo. Às quintas-feiras, sextas-feiras e vésperas de feriado 

são restabelecidos os stocks máximos de todos os produtos. 

A Pyxis® tem como desvantagem a baixa capacidade de armazenamento de 

medicamentos, mas por outro lado o stock é controlado informaticamente. A deslocação do FH à 

UCIP permite o contacto com os elementos da enfermagem, ajudando na resolução de questões 

que surjam no quotidiano. 

 

7.2 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

A DIDDU é o sistema sistema de distribuição de medicamentos que permite o 

acompanhamento farmacoterapêutico do doente, diminuindo os riscos de interações e 

racionalizando a terapêutica. Neste tipo de distribuição, a medicação é dispensada, em doses 

individuais unitárias, para um período de 24horas.
2 

O médico faz a prescrição dos medicamentos, de forma eletrónica, e imediatamente fica 

disponível para os SF. Neste processo, cada FH tem a seu cargo a análise e validação dos SC 

atribuídos, logo, tem um papel ativo e de grande responsabilidade, pois cabe ao FH identificar 

apoiar e resolver erros na prescrição médica, nomeadamente interações, duplicação de 

terapêuticas, posologias inadequadas, alergias ou medicamentos extra-formulário (Anexo XV). 

Os soros, injetáveis de grande volume, paracetamol EV, insulinas, estupefacientes, 

Figura 3: Pyxis® 
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hemoderivados, “medicamentos de domicílio”, todos os medicamentos colocados em SOS não 

são dispensados por DIDDU. 

Neste momento, o único equipamento semi-automático que está a apoiar a preparação da 

DIDDU é o FDS, que é responsável pela reembalagem das formas farmacêuticas orais sólidas, 

identificadas por doente, para um dia. O KARDEX® é um dispositivo rotativo vertical que 

movimenta gavetas de diferentes tamanhos (pequenas, médias e grandes), cada qual contendo um 

produto farmacêutico, à exceção dos produtos de grande volume, bolsas de nutrição parentérica, 

suplementos alimentares, e produtos refrigerados – “produtos externos” – dispensados 

manualmente. O KARDEX® tem como vantagens reduzir os erros humanos e melhorar a 

segurança durante a dispensa, porém, durante o nosso estágio o seu uso foi suspenso para 

analise.
14

 Como tal, retirou-se toda a medicação e organizou-se em estantes, dispostas em 

espelho, em três zonas pré-definidas - a zona dourada (produtos de alta rotatividade), a zona 

branca (produtos de baixa rotatividade) e a zona rosa (produtos de maior volume). Desta forma é 

possível que dois TDT estejam a preparar dois SC, simultaneamente, o que era impossível com o 

KARDEX®, pois apenas permitia preparar um SC de cada vez. Portanto, após a validação é 

emitido o mapa farmacoterapêutico de cada SC (Anexo XVI), que fica disponível 

informaticamente no FDS, bem como as etiquetas de identificação dos doentes para colocar nas 

gavetas do respetivo serviço, os mapas de distribuição em dose unitária (Anexo XVII), os 

produtos externos e os produtos “brancos”. Esses mapas são organizados por SC e por ordem 

alfabética dos produtos, os primeiros da lista correspondem aos da zona dourada, de seguida os 

da zona branca e posteriormente os da zona rosa. Os produtos externos são todos os produtos que 

não estão zona anteriormente descrita, como por exemplo os produtos refrigerados e bolsas de 

nutrição, e os produtos brancos referem-se aos fármacos cuja prescrição é esporádica e como tal 

não estão na zona da dose unitária. Com esta alteração pretende-se que haja uma diminuição no 

tempo de preparação das gavetas. A preparação da medicação dispensada em dose unitária é da 

responsabilidade dos TDT.  Quando chega à hora de saída da medicação de cada um dos SC, a 

mala com as gavetas é transportada por um AO. 

Quando as malas retornam aos SF, toda a medicação das gavetas que não tenha sido 

administrada é devolvida informaticamente ao doente, depois de se verificar o prazo de validade 

e o estado de conservação.  

 

7.3 Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 

Determinados medicamentos, devido às suas características particulares, estão sujeitos a 

uma legislação especial, e como tal foram instituídos circuitos especiais de distribuição. 

Nomeadamente hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos, citotóxicos e 

imunossupressores, que devido aos seus efeitos adversos podem ser utilizados para outros fins 
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não terapêuticos. Os gases medicinais (gases e misturas de gases utilizados em seres humanos) 

também apresentam um circuito e legislação próprios. 

 

7.3.1 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os MEP atuam diretamente no Sistema Nervoso Central (SNC), como estimulantes ou 

depressores, e como tal podem trazer benefícios terapêuticos a diversas doenças, mas também 

causar habituação ou dependência física e psíquica, devido à estreita margem terapêutica.
15

 

Como tal, e por estarem normalmente associadas a actos ilícitos, estão sujeitas a um controlo 

apertado e legislação especial, descrita no Decreto-lei nº 15/93 de 22 de Janeiro
16

, que estabelece 

o “Regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos”, Lei n.º 45/96 de 22 

de Janeiro
17

, que altera o Decreto-Lei n.º 15/93, o Decreto Regulamentar n.º 61/94 de 12 de 

Outubro
18

 e a Portaria n.º 981/98 de 8 de Junho
19

 sobre “Execução das medidas de controlo de 

estupefacientes e psicotrópicos”). 

 De forma a combater o tráfico ilícito dos MEP e o uso indevido dos mesmos, 

existem normas que visam o controlo rigoroso do seu circuito desde a encomenda, transporte, 

dispensa e administração.
15

 NO HB, os MEP encontram-se armazenados numa sala 

individualizada, com acesso restrito aos FH, através da leitura óptica de um cartão. Nessa sala, os 

fármacos estão devidamente organizados e rotulados em cofres de dupla fechadura, e todos os 

SC também dispõem de um cofre no qual armazenam o stock pré definido pelos SF e enfermaria 

do SC. Para garantir a conformidade de todo o circuito dos MEP pelo HB, todos os movimentos 

são registados no livro de requisições correspondente ao anexo X (Anexo XVIII) da Portaria nº 

981/98, de 8 de Junho. 

 Todos os dias o FH responsável pelos MEP procede à contagem do stock diário nos 

SF, e periodicamente procede à contagem dos stocks dos MEP em cada um dos SC que utiliza 

este tipo de medicação. 

 Posteriormente à administração deste tipo de medicamentos, prescritos pelo 

médico, a equipa de enfermagem do SC correspondente regista no livro de requisições, de forma 

a repor o stock do SC. Esse impresso - anexo X (Modelo nº 1509) - depois de devidamente 

preenchido, sem rasuras, e assinado pelo director de serviço ou legal substituto é entregue aos 

SF. Cada requisição corresponde apenas a uma substância ativa e o enfermeiro deve preencher os 

seguintes campos: serviço, nome do medicamento, forma farmacêutica e dosagem, o nome dos 

doentes a quem se administrou a medicação, cama ou nº de processo, a quantidade, data de 

administração e rubrica do enfermeiro que administrou. Quando o FH recebe o impresso da 

requisição confirma se está devidamente preenchido, assina e repõe a quantidade utilizada, e no 

canto superior direito coloca-se o número de saída interno, de forma sequencial. O AO 

responsável pela entrega dos MEP assina o impresso bem como o enfermeiro que os recebe, com 
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os respetivos números mecanográficos e a data de entrega. Sendo o anexo X constituído por um 

original e um duplicado, o original é arquivado no SF e o duplicado no SC.
20 

Apesar deste tipo de distribuição ser morosa e exigir maior disponibilidade de tempo por 

parte do FH responsável, desta forma garante-se maior controlo na administração aos doentes, 

permite controlar o stock e evitar atos ilícitos. 

 

7.3.2 Hemoderivados 

Os hemoderivados são medicamentos derivados do soro ou plasma humano, tais como 

albumina, imunoglobulinas e factores de coagulação. Devido às suas características e há 

possibilidade de haver transmissão de infeções, os hemoderivados estão sujeitos a um controlo 

apertado de qualidade.
2
 

Uma vez que pertencem à classe de medicamentos de origem biológica, o seu processo de 

libertação envolve uma avaliação detalhada da documentação de produção de cada lote 

individual assim como a realização dos ensaios laboratoriais especificas para tipo de produto por 

parte do INFARMED.
21

 No fim da avaliação é emitido um certificado de autorização desse 

mesmo lote (CAUL) (Anexo XIX) juntamente com um certificado de análise que define se o 

produto em questão esta aprovado para utilização terapêutica (ANEXO XX). No momento de 

receção de hemoderivados estes devem vir acompanhados pela guia de remessa, CAUL e 

certificado de análise. 

De acordo com o Despacho Conjunto nº 1051/2000, de 14 de Setembro todos os 

medicamentos hemoderivados prescritos e cedidos em meio hospitalar, devem ser identificados e 

registados num impresso próprio, modelo nº 1804 da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) 

(Anexos XXI e XXII).
5
 A requisição de hemoderivados é constituída por duas vias: 

 Via Farmácia; 

 Via Serviço. 

O médico do SC que requisita o hemoderivado preenche o quadro A e B da requisição 

enviando de seguida aos SF. Nos SF é o FH responsável que preenche o quadro C. 

Posteriormente, um AO encarrega-se de transportar o medicamento hemoderivado, nas 

condições adequadas, ao SC correspondente. No SC um enfermeiro confirma e assina num local 

próprio a receção da medicação. A “Via Serviço” da requisição é enviada juntamente com o 

medicamento hemoderivado para ser feito o registo de administrações por um enfermeiro, sendo 

posteriormente arquivada no processo clinico do doente. A “Via Farmácia” é devolvida e 

arquivada nos SF. 
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Figura 4: Tanques de gases medicinais 

7.3.3 Gases Medicinais 

De acordo com o Decreto de Lei 128/2013, de 5 de Setembro, os gases medicinais 

(medicamento) são “os gases ou a mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em 

contacto direto com o organismo humano e que desenvolvam uma atividade apropriada a um 

medicamento, designadamente pela sua utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico 

in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a transplantes, 

sempre que estejam em contacto com estes”.
22

 
 

Os gases medicinais, na forma pura ou em mistura, podem ser medicamentos ou 

dispositivos médicos, e de acordo com a sua forma farmacêutica podem ter indicações 

terapêuticas distintas. Tal como acontece com os medicamentos, os gases medicinais 

(medicamentos) estão incluídos nas Farmacopeias e são sujeitos a um processo regulamentar de 

autorização – AIM - antes de serem colocados no 

mercado.
23

  

Os gases medicinais podem ser 

acondicionados em cilindros ou em reservatórios 

criogénicos. Os cilindros são transportáveis, 

pressurizados, com capacidade máxima de 

enchimento de 150L de água, e estão 

identificados de acordo com uma norma 

internacional (EN 1089-3:2004), em que o corpo da 

garrafa é branco e as ogivas tem uma cor específica de acordo com o gás incorporado (Anexo 

XXIII). No caso dos reservatórios criogénicos podem ser fixos (designados de depósitos ou 

tanques) (Figura 4) ou móveis (designados de cisternas), termicamente isolados, que 

acondicionam gases criogénicos ou liquefeitos a temperaturas muito baixas, sendo o gás 

removido no estado gasoso ou liquido.
23

 

O FH responsável pelos gases medicinais tem as seguintes funções, de acordo com as boas 

práticas inerentes: seleção, aquisição, gestão de stock, receção, armazenamento, distribuição, 

manuseamento, monotorização, controlo e supervisão. Os SF são responsáveis por garantir as 

necessidades do HB, evitando ruturas e excessos de stock de gases medicinais.
23

 No caso dos 

reservatórios criogénicos, quando a sua capacidade atinge o 50% é feito um pedido de reposição 

pela empresa fornecedora (PRAXAIR). O AO que é responsável pela receção das garrafas deve 

conferi-las qualitativa e quantitativamente, e devolver as garrafas vazias ou avariadas ao 

fornecedor, sempre com o supervisionamento do FH. No caso dos reservatórios criogénicos, 

situados fora dos SF por questões de segurança, um elemento dos SF deve acompanhar o 

abastecimento, e registar a quantidade existente no reservatório inicialmente e depois da 

descarga.
23 
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De acordo com a necessidade de cada SC é feito um pedido informático das garrafas, e em 

troca devolvem, as vazias. No caso dos gases armazenados nos reservatórios criogénicos – ar 

medicinal, oxigénio medicinal e protoxido de azoto - são distribuídos até aos SC através de um 

circuito fechado de canalizações de cobre. Diariamente, um AO é responsável por registar os 

níveis de gases nas rampas e nos tanques exteriores (Anexo XXIV) e pela contagem e reposição 

de garrafas de oxigénio nos SC (Anexo XXV). Nos internamentos, a contagem e reposição é 

feita por um AO. 

O FH responsável pelo circuito dos gases medicinais deverá garantir a qualidade e a 

segurança dos mesmos. 

 

7.3.4 Extra Formulário 

A prescrição, produção e distribuição de medicamento a nível hospitalar é sempre 

realizado tendo como guias de referência o FHNM.
2
 No HB em vez do FHNM é utilizado o 

FHJMS, que foi elaborado com base no FHNM. Este formulário contém os medicamentos 

selecionados para o uso hospitalar no HB pelo que o médico o deve consultar no ato da 

prescrição. Contudo, por vezes existem patologias cujos fármacos mais apropriados não se 

encontram abrangidos neste formulário. Nesssa situação o médico prescritor deve solicitar, de 

forma devidamente justificada, a utilização de um medicamento extra-formulário. Assim sendo, 

o médico deve preencher um impresso (Anexo XXVI) que é enviado à CFT. A CFT vai avaliar o 

pedido e decidir se deve ou não permitir a utilização do medicamento solicitado. Após a 

autorização é enviado o pedido aos SF para que seja realizada a dispensa dos medicamentos. 

 

7.4 Ambulatório 

“No âmbito da política do medicamento e do acesso à prestação de cuidados de saúde, o 

Serviço Nacional de Saúde assegura a dispensa de medicamentos a título gratuito em regime de 

ambulatório nas farmácias hospitalares em situações especiais.”
24

 A farmácia de ambulatório 

surge assim da necessidade de aumentar o controlo e vigilância em determinadas terapêuticas, da 

racionalização dos recursos económicos e também pelo facto da comparticipação total dos 

medicamentos apenas ser possível em regime hospitalar. A grande vantagem para o doente da 

distribuição em regime ambulatório é a possibilidade de realizar a terapêutica em casa e sem 

qualquer custo na aquisição dos medicamentos.
2
 Contudo, a dispensa em regime ambulatório 

apenas é realizada para determinadas patologias crónicas (Anexo XXVII). 

A distribuição em regime ambulatório deve ser feita por um FH, em instalações reservadas 

e apoiado por um sistema informático que permita obter informações sobre medicamentos 

dispensados, doentes, diagnósticos, custos e reacções adversas.
2
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No HB, a farmácia de ambulatório encontra-se acessível e num local próximo das 

consultas que os doentes frequentam. As suas instalações são compostas por uma sala de espera, 

uma sala de armazenamento dos medicamentos e uma sala de atendimento. O sistema 

informático utilizado é o GLINT. 

Para a obtenção dos medicamentos, o doente ou representante, deve se dirigir à farmácia 

de ambulatório acompanhado da prescrição médica (Anexo XXVIII) e do cartão HB (Anexo 

XXIX). O FH verifica então se a prescrição se encontra dentro da validade (4 meses) e através do 

número HB acede ao sistema informático e procede à dispensa dos medicamentos. No ato da 

dispensa o doente ou representante assina o documento de informação do doente sobre a 

terapêutica (Anexo XXX) e o consentimento informado (Anexo XXXI) onde é assegurado que 

todas as informações e dúvidas referentes à medicação dispensada foram esclarecidas pelo FH. A 

medicação é fornecida em quantidade para um mês sendo que o doente apenas pode voltar a 

levantar medicação, pelo menos, vinte e um dias após o último levantamento. Através dos 

registos informáticos também podemos verificar se o doente realiza corretamente a terapêutica. É 

de salientar que sempre que um doente inicia um novo medicamento ou surja alguma alteração 

na sua terapêutica, é requerida, por parte do médico, uma autorização de dispensa de 

medicamentos pelos SF em regime ambulatório (Anexo XXXII).   

 

8. Hospital de Dia Oncológico 

Devido aos desenvolvimentos da biologia molecular e genética, grandes avanços têm sido 

feitos no âmbito do tratamento oncológico, sendo que actualmente, existe uma variedade 

considerável de fármacos citotóxicos disponíveis. 

Citotóxicos, também conhecidos como antineoplásicos ou citostáticos, são fármacos 

utilizados no tratamento de neoplasias malignas quando a cirurgia ou a radioterapia não são 

possíveis ou se mostraram ineficazes, ou ainda como adjuvantes da cirurgia ou da radioterapia 

como tratamento inicial. 

O medicamento anticanceroso ideal é aquele que destrói apenas as células cancerosas sem 

lesar as normais, contudo, este fármaco não existe. Apesar da estreita margem entre o benefício e 

o dano, muitas pessoas com cancro podem tratar-se com medicamentos anticancerosos 

(quimioterapia) e algumas podem curar-se, sendo que actualmente os efeitos secundários da 

quimioterapia podem ser minimizados.
25

 

O tratamento com fármacos citotóxicos, pode se dividir em: 

 Neo-adjuvante ou de indução: quimioterapia que se inicia antes de qualquer 

terapêutica cirúrgica ou de radioterapia cujo objectivo é diminuir o estado tumoral; 

 Adjuvante: quimioterapia que se inicia apos um tratamento inicial para diminuir o risco 

de metástases; 

 Paliativo. 
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Geralmente, são utilizados protocolos com associação de citotóxicos para a obtenção de 

resultados mais eficazes. Para muitos tipos de tumores existem já combinações estabelecidas e 

adequadamente validadas. O nome desses protocolos é designado por siglas com as letras do 

nome genérico ou então o nome comercial.  

Exemplos: 

 FOLFOX - Folinato de Calcio + Fluorouracilo + Oxaliplatina;  

 FOLFIRI - Folinato de Calcio + Fluorouracilo + Irinotecano);  

 R-CHOP - Rituximab + Ciclofosfamida + Hidroxidoxorubicina (Doxorubicina)  + 

Oncovin ® (Vincristina)  + Prednisona; 

A posologia varia de acordo com a superfície de área corporal, que é calculada utilizando a 

altura e peso do doente, podendo sofrer alterações, assim como o intervalo de administrações. 

A terapia citostática é muitas vezes acompanhada de efeitos adversos, sendo que muitas 

pessoas receiam esses efeitos. Contudo, convém lembrar que: 

 Nem todos os doentes apresentam efeitos adversos; 

 Os efeitos adversos podem ser ligeiros; 

 Diferentes fármacos podem causar diferentes efeitos adversos; 

 Muitos do efeitos adversos podem ser eliminados ou minimizados. 

É Portanto, importante, acompanhar o tratamento do doente e explicar quais os efeitos 

secundários e qual a melhor forma de os controlar. 

Apesar de os diversos fármacos apresentarem efeitos adversos diversos, existem também 

alguns efeitos que são comuns á maioria dos citotóxicos. Entre estes efeitos, podemos destacar: 

hiperuricemia, náuseas e vómitos, mielotoxicidade, teratogenicidade, alopecia e alteração da 

resposta imunológica. 

As náuseas e vómitos são sintomas comuns no tratamento com citotóxicos que causa 

grande desconforto ao doente. Estes efeitos podem ser agudos (quando ocorrem nas 24 horas 

após o tratamento), retardados (quando ocorrem para além das 24 horas após o início do 

tratamento) ou antecipatórios (quando ocorrem antes de doses subsequentes). Os sintomas 

agudos são tratados consoante o risco de emese, sendo geralmente utilizado um antagonista 

específico dos receptores 5HT3 da serotonina (por exemplo ondansetron) muitas vezes associado 

a dexametasona. Os sintomas refratários são tratados com dexametasona apenas ou em 

combinação com metoclopramida ou a metopimazina. Os sintomas antecipatórios devem ser 

prevenidos adicionando lorazepam ou ondansetrom a terapêutica. 

A mielotoxicidade é outro dos sintomas comuns, sendo que antes de cada tratamento dever 

ser efetuado uma contagem celular no sangue periférico e se não tiver ocorrido recuperação 

medular as doses devem ser reduzidas ou o tratamento adiado. Importa salientar que a duração e 
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efetios mielotoxicos podem ser minimizados através da administração de factores de crescimento 

hematopoéticos, como por exemplo o filgrastim. 

Através de uma boa hidratação, podemos reduzir a insuficiência renal geralmente 

associada ao metotrexato e a cisplatina, sendo que no caso do primeiro, a alcalinização da urina 

impede a sua precipitação. No caso do metotraxato, deve também ser utilizado juntamente com 

folinato de cálcio para evitar os efeitos adversos resultantes do antagonismo que este apresenta 

para com o acido fólico. A cistite hemorrágica pode ser prevenida através de utilização de um 

uroprotetor, como por exemplo, a mesna.
26

 

Os medicamentes citotóxicos tem um circuito complexo desde a prescrição até à 

administração, passando por médicos, FH e enfermeiros. O médico é responsável pelo 

diagnóstico do doente oncológico e juntamente com uma comissão, decidem qual a protocolo 

que o doente vai seguir. Depois de prescrito o protocolo com o tratamento é emitido 

electronicamente e arquivado no processo do doente (Anexo XXXIII). Este processo segue para 

o FH que é responsável pela análise e validação da prescrição, assim como a manipulação e 

gestão do stock. No caso do HB, uma vez que não possui um local com as condições necessários 

a preparação dos citotóxicos, o FH responsável envia um pedido para a CUF Porto os preparar. O 

doente, no dia anterior ou no próprio dia, realiza análises que são avaliadas pelo enfermeiro, que 

decide se o doente prossegue o tratamento ou se é necessário fazer alterações ao mesmo. No caso 

de haver alterações, o médico altera a prescrição, sendo esta validada novamente pelo FH que 

depois envia a listagem de preparações ao hospital CUF Porto para que a medicação seja 

preparada, catalogada com lote e PV e posteriormente enviada em veículo de transporte especial 

para o HB, juntamente com o mapa de produção emitido e um guia de transporte. Os 

medicamentos são rececionados no hospital de dia oncológico por um FH que juntamente com a 

ajuda de um enfermeiro verificam se a medicação enviada corresponde ao doente. Por fim é 

efetuada a administração dos medicamentos aos doentes por parte de um enfermeiro. 

 

9. Ensaios Clínicos 

De acordo com a Lei nº21/2014, de 16 de Abril, que regula a realização de EC de 

medicamentos para uso humano, EC corresponde a “qualquer investigação conduzida no ser 

humano, destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de 

apurar a respetiva segurança ou eficácia”.
27 

A realização de um EC requer a autorização da Comissão de Ética para a Investigação 

Clínica (CEIC), responsável por avaliar os benefícios e riscos, do INFARMED, bem como do 
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Conselho de Administração do HB. Durante o decorrer do EC, o INFARMED executa ações de 

inspeção e supervisão, de forma a garantir que são utilizadas as Boas Práticas Clínicas.
27 

Os SF devem garantir a conformidade do circuito dos medicamentos experimentais, dos 

dispositivos para a sua administração, e dos medicamentos complementares à realização dos EC, 

garantindo segurança, qualidade, responsabilidade e transparência. Os SF são responsáveis por 

verificar e confirmar que o medicamento e auxiliares chegam nas condições apropriadas, pelo 

armazenamento, no caso de ser necessário preparar a medicação de estudo devem garantir as 

boas práticas, pela dispensa, pela recolha da medicação não utilizada e respetiva devolução ou 

destruição de forma adequada.
28

  

No decorrer de um EC, os direitos dos participantes prevalecem sobre os interesses da 

ciência e da sociedade, são tomadas todas as precauções para proteger a sua privacidade, 

respeitando o principio da dignidade humana e dos direitos fundamentais.
27 
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11. Anexos 

 

11.1. Anexo I – Recursos humanos dos Serviços Farmacêuticos do Hospital 

de Braga 
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Estupefacientes/ Hemoderivados 

11.2. Anexo II - Kanbans 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. Anexo III - Ciclo kanban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base 

Ambulatório 

Ambulatório Interno 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

25 
 

11.4. Anexo IV – Exemplo de uma Nota de encomenda  
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11.5. Anexo V – Exemplo de uma Fatura 
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11.6 Anexo VI - Autorização de Utilização Especial Medicamentos de Uso Humano 

– Impresso de Uso Obrigatório pelos Requerentes  
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11.7 Anexo VII - Justificação clínica para pedido de Autorização de Utilização 

Excecional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

29 
 

11.8 Anexo VIII – Exemplo de uma Ficha de Preparação 
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11.9 Anexo IX - Prescrição de uma bolsa de nutrição parentérica para o Serviço de 

Neonatologia 
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11.10 Anexo X - Registo diário de bolsas de nutrição parentérica fornecidas pela 

CUF Descobertas 
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11.11 Anexo XI – Planeamento dos pedidos semanais 

 

Dia da semana Serviços Clínicos 

Segunda-feira 

 

 

 

1D, 1E 

Hospital de Dia (Medicação, Soros), Hemodialise, 

Reumatologia, Anatomia Patológica, Patologia Clínica, 

Esterilização 

Soros 2B, Soros 2C 

Armazéns Avançados: 4B, 4C, 4D 

Terça-feira 4E, UCIC, UCIC – sala de Pacemaker, UCIPed, Neurocríticos 

Consultas Piso 4: Dermatologia, Cir. Vascular, Endocrinologia, 

Imunoalergologia, Cardiologia, Pneumologia 

Quarta-feira Radiologia, Hemodinâmica, Medicina Nuclear, Radioterapia 

2B, 2C, 2D, 2E 

Consultas Piso 2: Estomatologia, Cirurgia Geral, Cirurgia 

Plástica, Otorrino, Oftalmologia, Gastro, Urologia 

Quinta-feira 3B, 3C, 3D, 3E, 1ª (Psiq. Homens, Psiq. Mulheres, Psiq, 

Consulta), UCIP, 1C 

Consultas Piso 3: Ortopedia, MFR, MFR – cinesioterapia, 

Terapia da Fala, Terapia Ocupacional 

Armazéns Avançados: 4B, 4C, 4D  

Sexta-feira 

 

 

 

5B, 5C, 5D, 5E 

Bloco de Partos, Neonatologia 

Soros 2B, Soros 2C, Soros 2D, Soros 2E 

Consultas Piso 5: Hospital Dia Pediatria, 

Ginecologia/Obstetrícia 
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11.12 Anexo XII – Exemplo de um Pedido Semanal 

 

 
 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

36 
 

11.13 Anexo XIII – Tabela de registo de pedidos semanais 

 

 

4ª Feira 

Serviço Nº 

Pedido 

Manipulados/ 

Outros 

Picking 

Prateleiras 

Picking 

Soros 

Validação Entrega 

Radiologia       

Hemodinâmica       

Med. Nuclear       

Radioterapia       

Piso 2B       

Piso 2C       

Piso 2D       

Piso 2E       

 

 

 

Consultas 

Piso 2 

 

Estomatologia       

Cir. Geral       

Cir. Plástica       

Otorrino       

Oftalmologia       

Gastro       

Urologia       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

37 
 

11.14 Anexo XIV – Exemplo de um Pedido Urgente 
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11.15 Anexo XV – Exemplo de uma prescrição médica 
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11.16 Anexo XVI – Exemplo de um Mapa Farmacoterapêutico 
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11.17 Anexo XVII – Exemplo de um mapa de distribuição em dose unitária 
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11.18 Anexo XVIII – Anexo X (Modelo nº 1509) 
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11.19 Anexo XIX – Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) 
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11.20 Anexo XX – Certificado de análise de um Hemoderivado 
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11.21 Anexo XXI - Modelo nº 1804 (Via Serviço) 
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11.22 Anexo XXII – Modelo n.º 1804 (via farmácia) 
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11.23 Anexo XXIII – Tabela das cores que identificam os gases medicinais 
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11.24 Anexo XXIV - Registo de verificação de níveis de gases medicinais 
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11.25 Anexo XXV – Registo de contagem e reposição de stocks de gases medicinais 

dos SC 
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11.26 Anexo XXVI - Justificação de Receituário de Medicamentos Extra-Formulário 
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11.27 Anexo XXVII - Medicamentos comparticipados para uso em ambulatório 
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11.28 Anexo XXVIII – Receita Hospitalar 
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11.29 Anexo XXIX – Cartão HB 
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11.30 Anexo XXX - Informação ao doente sobre a terapêutica 
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11.31 Anexo XXXI – Consentimento Informado 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 
 

56 
 

11.32 Anexo XXXII - Autorização de Dispensa de Medicamentos pelos SF em 

Regime Ambulatório 
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11.33 Anexo XXXIII - Folha Farmacoterapêutica - Quimioterapia 

 

 




