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Resumo 
 

 

Neste relatório constam as atividades desenvolvidas enquanto estagiária na 

Farmácia Moreira Padrão, de novembro de 2014 a fevereiro de 2015. 

Foi durante este estágio que tive o primeiro contato com o utente, enquanto 

profissional de saúde. Após cinco anos de estudos, o estágio permitiu a aplicação prática 

de todos os conhecimentos adquiridos, assim como uma aprendizagem contínua perante 

novas situações.  

Na primeira parte do relatório são descritas todas as atividades de um 

farmacêutico com a qual contactei no período de estágio. 

Na segunda parte são apresentados os trabalhos que desenvolvi no período de 

estágio sobre acne, saúde oral e anticoagulantes orais. 

No cômpito geral, estão aqui descritas a experiência, a vivência e a aprendizagem 

de quatro meses de estágio na Farmácia Moreira Padrão. 
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PARTE 1 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

ESTÁGIO 

 

 

Introdução 
 

Ao longo dos quatro meses de estágio na Farmácia Moreira Padrão tive 

oportunidade de executar diversas tarefas relacionadas com a atividade farmacêutica, de 

forma a preparar-me para o mundo profissional. 

Inicialmente, as atividades que desenvolvi permitiram-me conhecer melhor a 

farmácia, os medicamentos e os produtos existentes. Foram-me atribuídas tarefas como 

a receção de encomendas, a arrumação de medicamentos e outros produtos de saúde, 

controlo de prazos de validade, elaboração de manipulados e conferência do receituário. 

Compreender a dinâmica da Farmácia Moreira Padrão foi essencial, para numa 

fase mais adiantada do estágio poder fazer atendimento ao público de forma mais segura 

e confiante. O atendimento ao público permitiu a aquisição de competências de 

aconselhamento, reforçando os conhecimentos previamente adquiridos na faculdade. Foi 

também no atendimento que adquiri competências na relação com o utente, de forma a 

saber reconhecer em cada utente uma necessidade especial de atenção, ouvindo as 

dúvidas e pertinências de cada um. 

Assim, este estágio permitiu-me a aquisição de competências técnicas, científicas 

e humanas de forma que, como farmacêutica, seja capaz de promover a saúde e bem-

estar na população. 
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1. Cronograma das Atividades Desenvolvidas no 

Estágio 

 

Ao longo do estágio foram-me atribuídas novas atividades gradualmente. De 

forma a ilustrar a cronologia das tarefas, elaborei a tabela 1. As atividades que iniciei, em 

cada mês, foram mantidas nos meses seguintes. 

 

Tabela 3 - Cronograma das atividades desenvolvidas no estágio. 

Mês Atividades 

novembro 

 

 Receção de Encomendas 

 Arrumação de Medicamentos 

 Controlo de Prazos de Validade 

 Determinação de Parâmetros 

Fisiológicos e Bioquímicos 

 Elaboração de Montras  

 

dezembro 

 

 Organização de Lineares 

 Devoluções 

 Conferência de Receituário 

 Preparação de Medicamentos 

Manipulados 

 

janeiro 

 

 Atendimento ao Público 

 Gestão de Psicotrópicos 

 Faturação  

 

 

fevereiro 

 

 

 Todas as tarefas anteriormente 

referidas 
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2. Organização da Farmácia 

 

A Farmácia Moreira Padrão conta 

com mais de meio século de história. Está 

localizada no centro da cidade da Trofa, 

numa zona de comércio tradicional, e a 

escassos metros da Unidade de Saúde 

Familiar local. 

A direção técnica é assegurada 

pela Dra. Maria Júlia Moreira Padrão, 

tendo no seu quadro de recursos humanos 

mais quatro farmacêuticos, uma ajudante 

técnica e um assessor administrativo. 

O espaço físico da farmácia inclui: 

 área de atendimento ao público; 

 gabinete de atendimento personalizado;  

 área de armazenamento, receção e verificação de encomendas; 

 laboratório; 

 armazém; 

 zona de recolhimento ou quarto; 

 gabinete da direção técnica/ área técnica de informática e economato. 

Relativamente ao horário, a farmácia assegura funcionamento de segunda a 

sexta-feira entre as 9 horas e as 20horas e, ao sábado entre as 9 horas e as 13 horas. 

 

3. Gestão Encomendas e Stocks 

 

A área da gestão de encomendas representa, na farmácia, grande relevância no 

aspeto económico-financeiro e na confiança e segurança transmitida aos clientes.  

O programa SIFARMA 2000 simplifica o processo de encomenda, pois permite a 

fixação de stock máximo e mínimo, ativando encomendas para fornecedores pré-

definidos quando o stock se situa abaixo do valor mínimo. No entanto, uma boa 

encomenda baseia-se também na análise manual da lista dos produtos a encomendar e 

na procura de melhores preços em diferentes fornecedores. O stock existente na 

Figura 1- Exterior da Farmácia Moreira 
Padrão 
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farmácia, por medicamento ou produto, varia consoante a sua rotatividade e a existência 

ou não de benefícios comerciais em função da compra de maior número de embalagens.  

No caso da Farmácia Moreira Padrão, a maioria das encomendas é assegurada 

por dois distribuidores grossistas: Cooprofar e Alliance HealthCare. Em medicamentos 

genéricos, mediante vantagens comerciais, a farmácia opta por compra direta à indústria 

farmacêutica. 

Um dos frequentes problemas na realização de encomendas, com o qual me 

deparei durante o estágio, foi o facto de alguns medicamentos esgotarem a nível 

nacional, o que deixa os doentes, dependentes da medicação, com necessidade de 

recorrer ao médico para que este decida sobre uma alternativa. 

 

3.1. Receção Encomendas e Armazenamento 

 

A receção de encomendas é também um passo importante no circuito do 

medicamento na farmácia. Um produto mal rececionado cria problemas nos stocks reais 

e na realização de encomendas. 

Esta foi uma das primeiras tarefas que aprendi e, que realizei diariamente em todo 

o período de estágio. Na receção de encomendas conferi o Preço de Venda à Farmácia -

PVF, o Preço de Venda ao Público - PVP, a quantidade faturada e a quantidade enviada 

e o prazo de validade.  

Uma vez rececionados, os produtos devem ser armazenados. Na Farmácia 

Moreira Padrão, parte do stock é armazenado nas gavetas deslizantes, e no caso de 

stocks elevados, os produtos são também guardados no armazém. Os produtos que 

devem ser conservados no frio e os psicotrópicos têm prioridade de armazenamento. Os 

primeiros não podem estar sujeitos a grandes alterações de temperatura e, os segundos 

são guardados separadamente dos restantes medicamentos, estando sujeitos a controlo 

especial de entradas e saídas.  

O armazenamento também foi uma tarefa que realizei diariamente, e que me 

ajudou a facilmente localizar qualquer produto na farmácia, nomeadamente quando, 

posteriormente, iniciei o atendimento ao público. 
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4. Controlo de Prazos de Validade 

 

O controlo regular dos prazos de validade de todos os produtos foi, também, uma 

das tarefas que realizei nas primeiras semanas de estágio. Mensalmente, imprimi 

listagens do SIFARMA 2000, com produtos cuja validade expirava nos três meses 

seguintes. Cada produto constante da lista foi verificado, e caso houvesse produtos com 

prazo de validade a terminar, foram recolhidos para posterior devolução. 

Os produtos de baixa rotatividade são os mais sujeitos a devolução nestas 

circunstâncias, contudo qualquer produto que não seja armazenado segundo a regra 

”First Expire First Out’’ tem alta probabilidade de ultrapassar o prazo de validade sem ser 

vendido ou dispensado. Assim, todos os medicamentos e produtos da farmácia são 

armazenados segundo a sua validade. 

 

5. Devoluções 

 

Numa farmácia comunitária existem várias situações que podem levar a que o 

produto seja devolvido. 

As mais frequentes são no caso de prazos de validade terminados ou produtos 

danificados. No caso de um produto danificado, que acaba de chegar do distribuidor 

grossista, este é imediatamente devolvido. No caso de prazos de validade expirados, o 

Despacho nº 1/88, de 12 de maio, estabelece um prazo legal de 90 dias para ser 

devolvido [1]. 

No período de estágio fiz devoluções regularmente, maioritariamente por os 

produtos terem prazos de validade a expirar. Na devolução incluí sempre a referência da 

fatura relativa à compra do produto em causa, assim como a justificação da devolução. 

Outras situações também previstas na lei são no caso de perigo de Saúde Pública 

- prazo legal de 10 dias para devolver; ausência de interesse para Saúde Pública/ 

alteração da comparticipação da fórmula ou da designação comercial - prazo de 90 dias 

para devolver; origem do produto alterada - prazo de 1 ano para devolução [1]. 
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6. Gestão de Medicamentos Estupefacientes e 

Psicotrópicos  

 

Os psicotrópicos, pelo risco que acarretam de dependência física e psíquica e 

pela sua associação a atos ilícitos, têm um controlo especial. Os registos de entradas de 

psicotrópicos têm que ser enviadas trimestralmente ao INFARMED, e as saídas 

mensalmente. No caso das benzodiazepinas, é obrigatório apenas o registo de entradas 

anuais [2]. 

Enquanto estagiária, tive a tarefa de analisar, nos últimos dois meses de estágio, 

todas as entradas e as saídas de psicotrópicos, de forma a garantir que todos os 

documentos estão de acordo com o solicitado pelo INFARMED. Apenas as listagens 

impressas através dos dados inseridos no SIFARMA 2000 são enviadas ao INFARMED, 

no entanto a farmácia tem que guardar durante três anos todas as faturas (entradas) e 

cópia de todas as receitas (saídas) que incluem medicamentos psicotrópicos. Na 

dispensa de psicotrópicos e estupefacientes, o programa informático solicita registos 

relativos ao prescritor, ao utente e ao adquirente, de forma a garantir rastreabilidade dos 

medicamentos em causa. 

 

7. Produtos Existentes na Farmácia 

 

7.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) representam a maioria dos 

produtos existentes em qualquer farmácia. Só podem ser dispensados mediante receita 

médica e têm PVP definido legalmente. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto, os medicamentos sujeitos a 

receita médica são todos aqueles que possam constituir um risco para a saúde do doente 

quando usados inapropriadamente; contenham substâncias, ou preparações à base 

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

quando se destinem a ser administrados por via parentérica [3]. 

Os medicamentos destinados a tratamentos prolongados podem ser prescritos em 

receitas médicas renováveis, com validade de seis meses, constituídas por, no máximo, 

três vias. Os medicamentos de receita especial incluem os medicamentos que são 



 
 

7 

 
classificados como estupefacientes ou psicotrópicos, medicamentos que possam dar 

origem a risco de abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou ser utilizados para 

fins ilegais, ou as receitas que contenham substâncias que, pela sua propriedade ou 

novidade, por precaução sejam incluídas neste modelo de receita. Os medicamentos de 

receita médica restrita incluem os medicamentos destinados ao uso exclusivo hospitalar, 

pelas suas características farmacológicas, novidade, ou por razões de saúde pública, 

inclui ainda os medicamentos que se destinam a patologias que apenas são 

diagnosticadas em meio hospitalar ou em locais com meios de diagnóstico adequados, 

ou os medicamentos que se destinam a pacientes em tratamento de ambulatório, mas a 

medicação é suscetível de causar efeitos adversos muito graves, requerendo a 

prescrição de uma receita médica, se necessário emitida por um médico especialista [3]. 

 

7.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) são os medicamentos 

para os quais não estão estabelecidas as condições do artigo 114 do decreto-lei 

nº176/2006, de 30 de Agosto.  

Os MNSRM não são comparticipáveis, exceto nas situações previstas na 

legislação que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos [4]. 

Estes medicamentos podem ser alvo de publicidade para o público em geral e 

estão expostos nos lineares da farmácia [5]. Geralmente, têm a indicação terapêutica e a 

posologia referida na embalagem secundária. É nestes medicamentos que o 

farmacêutico tem um papel preponderante de aconselhamento e desincentivo à auto-

medicação. 

 

7.3. Medicamentos Manipulados 

 

Um medicamento manipulado é caracterizado como uma fórmula magistral ou um 

preparado oficinal, preparado e dispensado sobre a responsabilidade de um farmacêutico 

[6]. 
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Uma fórmula magistral é um medicamento manipulado, preparado em farmácia de 

oficina ou pelos serviços farmacêuticos hospitalares, segundo uma receita médica que 

especifica o nome do doente para o qual o medicamento se destina [6].  

Um preparado oficinal trata-se de um medicamento manipulado preparado 

segundo as indicações de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina 

ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado para os utentes 

da farmácia [6]. 

Na Farmácia Moreira Padrão são elaborados alguns medicamentos manipulados, 

na sua maioria formulações semi-sólidas de uso externo.  

Durante o estágio tive oportunidade de preparar cinco formulações de vaselina 

salicilada em diferentes concentrações de ácido salicílico. Na sua preparação são 

seguidas as Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados, segundo a Portaria 

nº 594/2004, de 2 de junho [7]. Para cada manipulado, elaborei uma ficha de preparação 

e calculei o preço de acordo com a Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho [8]. 

Os medicamentos manipulados, para poderem ser comparticipados, devem ser 

prescritos mediante indicação na receita da substância ou substâncias ativas e respetiva 

concentração, excipientes a serem utilizados e forma farmacêutica. Os medicamentos 

manipulados, passíveis de comparticipação, são comparticipados pelo SNS em 30% [9]. 

 

 

7.4. Medicamentos Homeopáticos 

 

Segundo a legislação, um medicamento homeopático é um medicamento obtido 

através de substâncias denominadas de stocks ou matérias-primas homeopáticas, de 

acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia, ou na sua falta, 

em uma farmacopeia utilizada de modo oficial num estado membro, e que pode ter vários 

princípios [4]. 

De acordo com o artigo nº 137 do decreto-lei nº 176/2006, os medicamentos 

homeopáticos que estão sujeitos a um registo simplificado são os medicamentos que 

cumulativamente sejam administrados por via oral ou externa e que apresentem um grau 

de diluição que garanta a inocuidade do produto, não devendo conter mais do que uma 

parte de 10000 da tintura-mãe, nem mais do que 1/100 da mais pequena dose 

eventualmente utilizada em alopatia, para as substâncias ativas cuja presença num 

medicamento alopático esteja sujeita a receita médica [4]. 
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Os medicamentos homeopáticos são medicamentos não sujeitos a receita 

médica, exceto se apresentar alguma característica descrita no artigo 114º do decreto-lei 

nº 176/2006 [4]. 

Na Farmácia Moreira Padrão existem poucos medicamentos homeopáticos, sendo 

que o único produto que tive oportunidade de contactar foi o Oscillococcinum® (Boiron). 

Este medicamento foi dispensado por mim apenas duas vezes, por preferência do utente 

em relação aos medicamentos alopáticos que existem para a gripe e constipação. 

 

7.5. Suplementos Alimentares 

 

Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a 

complementar ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes 

concentradas de determinadas substâncias, comercializadas em forma doseada, que 

incluem cápsulas, comprimidos, saquetas de pó, ampolas de líquidos, frascos conta-

gotas e outras formas farmacêuticas e que se destinam a ser tomados em quantidades 

reduzidas. Não podem ser atribuídas aos suplementos alimentares propriedades 

preventivas ou curativas de doenças ou dos seus sintomas nos seres humanos. No 

rótulo, dos suplementos alimentares, deve constar a designação das substâncias que 

estão contidas no produto, a toma diária recomendada do produto, deve ser ainda 

descrita uma advertência para não exceder a toma diária recomendada, deve conter 

também a indicação de que os suplementos alimentares não devem ser utilizados como 

substitutos de um regime alimentar variado, e que estes produtos devem ser guardados 

fora do alcance das crianças [10]. 

De entre os suplementos alimentares existentes na farmácia, os que foram mais 

frequentemente dispensados foram os suplementos alimentares multivitamínicos, 

nomeadamente Centrum® (Pfizer) e Viterra® (OmegaPharma) e suplementos alimentares 

à base de magnésio – Magnésio Fos® (Moreno- Produtos de Saúde).  

 

7.6. Produtos Fitoterápicos 

 

A fitoterapia caracteriza-se pelo tratamento e/ ou prevenção de patologias 

recorrendo ao uso de plantas. Em termos legais, um produto fitoterápico pode ser 

considerando um medicamento ou um suplemento alimentar, dependendo se evoca o 

tratamento de patologias ou não [4,10].  
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No caso da Farmácia Moreira Padrão, os produtos fitoterápicos são procurados 

sobretudo para melhoria do funcionamento gastrointestinal, sendo que dispensei 

regularmente Cholaguttt® (Korangi) e Cholaxon® (Moreno).  

 

7.7. Produtos Destinados a Alimentação Especial e 

Produtos Dietéticos 

 

Os produtos destinados a alimentação especial, devido à sua composição ou a 

processos especiais de fabrico, distinguem-se claramente dos produtos alimentícios de 

consumo corrente, visto que são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são 

comercializados com indicação específica. Segundo o Decreto de Lei n.º 227/199, de 22 

de junho, consideram-se pessoas com necessidades nutricionais particulares, aquelas 

cujos processos de assimilação ou metabolismo se encontrem alterados, aquelas que se 

encontrem em condições fisiológicas especiais e os lactentes ou crianças de 1 a 3 anos 

de idade em bom estado de saúde [11].  

Os produtos dietéticos podem ser classificados em três categorias: 

 Produtos alimentares nutricionalmente completos, que podem ser a única fonte de 

alimentos para a pessoa a que se destina, caso seja consumido de acordo com as 

instruções do fabricante;  

 Produtos alimentares nutricionalmente completos e com uma fórmula dietética 

adaptada a uma doença, e que podem ser a única fonte de alimento para as 

pessoas a que se destinam, caso seja consumido segundo as indicações do 

fabricante;  

 Produtos alimentares nutricionalmente incompletos, com fórmula dietética padrão 

ou adaptada a determinada patologia, mas que não são adequados para 

utilização como única fonte de alimentos [12].  

Na farmácia estão disponíveis diferentes produtos para alimentação especial, 

nomeadamente leites adaptados, leites de transição, papas (lácteas ou não) e 

suplementos nutricionais para adultos. 

Nesta área dispensei regularmente Fortimel® (Danone), um suplemento nutricional 

oral hiperproteico, destinado a utentes que foram submetidos a gastrectomia parcial ou 

total.  

Para as crianças, os produtos mais vendidos na farmácia são os leites infantis 

NAN 1® e NAN 2® (Nestlé), destinados a lactentes desde o nascimento e a partir dos 6 

meses, respetivamente. Estes produtos infantis, por estarem disponíveis em grandes 
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áreas comerciais, como os hipermercados, a preços mais baixos, são cada vez menos 

procurados na farmácia.  

 

 

 

7.8. Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

 

Um produto cosmético é entendido como “uma substância ou mistura destinada a 

ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, unhas, 

sistemas piloso e capilar, lábios e órgãos genitais externos), ou com os dentes e as 

mucosas bucais tendo em vista exclusivamente em vista exclusivamente ou 

principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protege-los, manter em 

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

Na Farmácia Moreira Padrão pude contactar com diversas marcas de produtos 

cosméticos, destacando-se a Avène®, a Ducray®, a Gálenic® e a René Furterer® (Pierre 

Fabre) e a Isdin®. 

Para poder aconselhar estes produtos foi muitos útil as formações promovidas 

pelos laboratórios, quer através de pequenas formações na farmácia, que através de 

formações decorridas em instalações dos laboratórios no Porto. Nestas ações de 

formação aprendi qual a indicação de cada produto, o seu modo de atuação e modo de 

aplicação. 

 

7.9. Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

 

Na farmácia comunitária é possível adquirir medicamentos e produtos de 

utilização veterinária, que apresentam como principal objetivo o bem-estar e a saúde dos 

animais.  

De entre os medicamentos e produtos veterinários disponíveis, na farmácia os 

produtos de utilização veterinária mais frequentemente dispensados são antiparasitários 

externos e internos. 

 Como desparasitante interno aconselhei, na minha experiência ao balcão, o uso 

de Tenil Vet® (Atral Cipan). Ao nível dos desparasitantes externos os mais procurados 

são o Advantix® (Bayer), e o Frontline®(Sanofi), ambos para cães e, o Advantage®( Bayer) 

para gatos. 
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7.10. Dispositivos Médicos 

 

Os dispositivos médicos são produtos destinados a ser utilizados nos seres 

humanos com diversos fins, tais como: 

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

 Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou 

de uma deficiência;  

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico;  

 Controlo da conceção.  

Os dispositivos médicos são divididos em quatro classes de risco, sendo os 

dispositivos médicos de classe I de baixo risco, os dispositivos médicos de classe IIa e IIb 

são classificados de médio risco e os dispositivos médicos de classe III são classificados 

como dispositivos médicos de alto risco. A classe de risco depende de diversos fatores 

que incluem a duração do contacto do dispositivo médico com o corpo humano, ou seja, 

se é de curto ou de longo prazo, se o dispositivo médico é ou não invasivo, o local de 

utilização (cérebro, coração, membros inferiores) e os riscos potenciais decorrentes do 

fabrico [14]. 

Ao nível de dispositivos médicos, dispensei duas vezes meias de compressão em 

que tive que explicar à utente como medir o perímetro da perna, num caso, e no outro 

caso, por limitação física da utente, medi eu mesma o perímetro da perna. As medições 

devem ser feitas ao acordar, uma vez que é quando as pernas estão menos inchadas. A 

meia também deve ser vestida diariamente de manhã.   

 

8. Dispensa de Medicamentos  

 

O atendimento ao público é uma das tarefas que exigem maior rigor e 

responsabilidade. Enquanto estagiária, os dois últimos meses foram essencialmente 

dedicados à aprendizagem da dispensa e aconselhamento de medicamentos e outros 

produtos existentes na farmácia.  

No caso dos medicamentos, a sua dispensa pode ser segundo prescrição médica, 

ou segundo indicação farmacêutica, sendo que os MSRM têm que ser obrigatoriamente 

prescritos.  
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8.1. Receção e Validação da Prescrição Médica  

 

No caso da dispensa de medicamentos, segundo prescrição médica, o primeiro 

passo é analisar a receita médica. 

Para que a receita seja aceite é necessário que esta contenha:  

 número da receita;  

 local de prescrição; 

 identificação do médico prescritor;  

 nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema;  

 entidade financeira responsável;  

 denominação comum internacional dos medicamentos;  

 dosagem e forma farmacêutica;  

 dimensão da embalagem e número de embalagens;  

 designação comercial do medicamento, se aplicável;  

 identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação 

de medicamentos, se aplicável;  

 data da prescrição e validade;  

 assinatura do médico prescritor [15]. 

Uma receita médica manual deve ainda incluir a justificação para a não prescrição 

eletrónica (falência do sistema informático; inadaptação fundamentada do prescritor, 

previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva ordem profissional; 

prescrição no domicílio; outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por 

mês) [15].  

No caso de medicamentos pertencentes a grupos homogéneos, pode ser 

dispensado qualquer um dos medicamentos contantes do grupo, exceto quando a receita 

tem uma exceção ativada: 

 Exceção a) - os medicamentos prescritos apresentam margem ou índice 

terapêutico estreito. Esta justificação é válida para as seguintes substâncias 

ativas: ciclosporina, levotiroxina sódica e tacrolímus. Nesta situação, o 

farmacêutico apenas pode dispensar a medicação que vem descrita na receita 

médica. 

 Exceção b) - apenas se pode dispensar o medicamento que vem descrito na 

receita médica, porque ocorreu uma reação adversa a outro medicamento da 

mesma substância ativa, mas com outra denominação comercial. 



 
 

14 

 
 Exceção c) - a substância ativa constante na receita é para ser utilizada para um 

tratamento superior a 28 dias. Nesta situação, o utente pode trocar o 

medicamento que vem constado na receita médica por outro medicamento de 

preço inferior [16]. 

No caso de medicamentos psicotrópicos devem ser registados todos os dados 

referentes ao doente e ao adquirente e ainda ser guardada um cópia da receita médica 

assim como o documento emitido pelo programa informático SIFARMA 2000. No caso de 

medicação injetável é cedida uma cópia da receita ao utente para que este possa 

apresentar no local de aplicação da medicação.  

 

8.2. Comparticipação dos Medicamentos 

 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é a entidade mais comum de 

comparticipação de medicamentos. Também as comparticipações por parte da 

assistência na doença dos militares das forças armadas, da guarda nacional republicana 

(SAD-GNR) e da polícia de segurança pública (SAD-PSP), estão a encargo do SNS, 

assim como as comparticipações relativas aos medicamentos dispensados a 

beneficiários pela direção-geral de proteção social aos trabalhadores em funções 

públicas (ADSE). Para além do SNS, existem outras entidades que comparticipam os 

medicamentos, algumas em conjunto com o SNS das quais se destacam as seguintes 

entidades: SAMS, IASFA, EDP e PT. É necessário verificar ainda se na receita médica 

vem descrita alguma portaria, porque a comparticipação do medicamento pode ser 

superior nessas situações. 

A comparticipação de medicamentos pode ser efetuada através de um regime 

geral ou de um regime especial, que se aplica a situações específicas que abrangem um 

determinado grupo de doentes ou patologias [15]. 

O regime geral de comparticipação de medicamentos é efetuado através de vários 

escalões: 

 Escalão A: comparticipação dos medicamentos em 90%;  

 Escalão B: comparticipação dos medicamentos em 69%;  

 Escalão C: comparticipação dos medicamentos em 37%;  

 Escalão D: comparticipação dos medicamentos em 15%.  

O regime especial de comparticipação de medicamentos inclui os pensionistas 

abrangidos pelo regime especial de comparticipação, e nesta situação a receita médica 

vem acompanhada de um “R”[16]. O regime especial de comparticipação inclui também 
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grupos de doentes com determinadas patologias, para as quais existem medicamentos 

que são comparticipados pelo regime especial, desde que na receita médica faça 

referência ao despacho pelo qual o medicamento é comparticipado pelo regime especial.  

Os dispositivos de autocontrolo da Diabetes Mellitus são comparticipados pelo 

SNS através de um regime especial. As tiras de teste são comparticipadas em 85% pelo 

SNS, e as agulhas, seringas e lancetas são comparticipadas em 100%, de acordo com a 

Portaria nº 364/2010, de 23 de Junho [15] 

Os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes têm de ser prescrito 

isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter outros medicamentos ou 

produtos. A prescrição destes produtos pode ser feita em receitas médicas renováveis e 

segue as mesmas regras de prescrição, ou seja, na receita médica podem ser prescritos 

até quatro embalagens, com um máximo de duas embalagens por medicamento [15]. 

 

8.3. Aconselhamento Farmacêutico 

 

No caso dos medicamentos dispensados segundo receita médica o farmacêutico 

tem o dever de avaliar a prescrição sobre possíveis interações. Durante o estágio tive 

necessidade de aconselhar utentes medicados com anticoagulante oral, nomeadamente 

varfarina, de modo a evitar a toma de fármacos prescritos que potenciem ou diminuam o 

efeito anticoagulante. 

Além disso, é de extrema importância clarificar oralmente e por escrito a 

posologia. A má interpretação da posologia resulta em toxicidade ou ineficácia do 

tratamento, daí que devem ser explicadas, tantas vezes quanto necessário, o modo de 

administração, as horas de toma e a duração do tratamento. No tempo de estágio, 

verifiquei que sobretudo os idosos têm dificuldade na toma da medicação, daí que 

relembrar a posologia da medicação, mesmo que esta não seja nova para o utente, é 

uma mais-valia.  

 No caso de medicamentos não sujeitos a receita médica, a dispensa mediante 

indicação farmacêutica implica que o farmacêutico seja capaz de analisar a situação 

patológica do utente. No caso de se tratar de uma situação não grave, e de o utente não 

pertencer a grupos de risco, deve ser dispensado o medicamento ou medicamentos 

adequados à situação em causa. Deve sempre ser esclarecido a posologia e referir que 

em caso de agravamento, o utente deve consultar o seu médico. 

Neste âmbito, tive oportunidade de aconselhar inúmeras situações de gripes e 

constipações, dado que o meu estágio decorreu no pico da atividade viral.  
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 No caso de doentes com tosse questionei o doente quanto a duração da tosse, à 

existência de febre, e à presença ou não de expetoração. Os grupos de risco (grávidas, 

crianças, idosos debilitados e asmáticos) foram aconselhados a consultar o seu médico, 

assim como nos casos em que a tosse durava há mais de uma semana ou o utente 

apresentava febre. Para a tosse com expetoração aconselhei um expetorante, como o 

ambroxol, e caso o doente fosse diabético optei por formulações isentas de açúcar. Para 

a tosse seca aconselhei antitússicos como o dextrometorfano. 

Na dor de garganta, também um sintoma característico das gripes e constipações, 

aconselhei a toma de pastilhas contendo anti-inflamatório e/ou anestésico local. Sempre 

que possível pedi ao utente para me mostrar a garganta e caso esta apresentasse sinais 

de infeção (pus esbranquiçado) aconselhei a ida ao médico. 

Os cocktails antigripais, apesar de não serem recomedados, por serem uma 

associação de substâncias ativas, por vezes em doses sub-terapêuticas, são muito 

procurados pelos utentes, sendo que dispensei frequentemente estes produtos, 

nomeadamente Cêgripe® (Johnson & Johnson), Griponal® (Merck) e Antigrippine® 

(GlaxoSmithKline). 

 Deparei-me regularmente com casos de auto-medicação, sendo que nesses 

casos tentei esclarecer com o utente o motivo da procura de determinado fármaco. 

Existiram também situações que a dispensa do fármaco foi recusada, visto se tratarem de 

MSRM, nomeadamente antibióticos. Por cerca de cinco vezes, no estágio, tive de recusar 

a venda de antibióticos por o doente não apresentar receita médica. Nestes casos 

esclareci os utentes que o antibiótico só deve ser tomado no caso de se tratar 

efetivamente de uma infeção bacteriana e que é necessário um prévio diagnóstico 

médico.  

 

9. Dispensa e Aconselhamento de Outros Produtos  

 

A dispensa de outros produtos na farmácia, como já fui relatando, é também 

frequente. Qualquer produto de saúde pode ser prescrito ou indicado pelo médico, 

contudo grande parte das vendas nesta área é referente a situações de indicação 

farmacêutica. 

Na experiência de estágio, os produtos mais procurados foram os suplementos 

multivitamínicos, direcionados para uma determinada fase da vida. Nos suplementos 

alimentares o fator mais crítico é a possibilidade de interações com outra medicação do 

utente, sendo que na dispensa destes produtos questionei o utente quanto à toma de 
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medicamentos, alertando-os para a necessidade de informarem o médico da toma do 

suplemento.  

Os produtos de dermocosmética são também dispensados frequentemente, 

sobretudo produtos anti-rugas/anti-envelhecimento. Nestes produtos, aquando do 

aconselhamento questionei sempre o utente se já utilizou algum produto para o efeito 

pretendido e se teve alguma reação alérgica ou irritativa no passado.  

 

 

10. Processamento de Receituário e Faturação 

 

Após a dispensa dos medicamentos, o utente confirma os medicamentos que lhe 

foram dispensados, assinando o verso da receita médica. No verso da receita médica 

estão incluídos os seguintes elementos: 

 Preço total de cada medicamento;  

 Valor total da receita;  

 Encargo do utente em valor, por medicamento e respetivo total;  

 Comparticipação em valor por medicamento e respetivo total;  

 Data da dispensa;  

 Assinaturas do responsável pela dispensa do medicamento e do utente;  

 Carimbo da farmácia;  

 Informação do direito de opção do utente, quando aplicável [15]. 

As receitas médicas são assinadas, carimbadas e datadas, e são analisadas de 

modo a verificar se não houve nenhum erro na dispensa de medicação. As receitas 

médicas corrigidas são organizadas por grupo e por lotes de trinta receitas, cada um.  

Os lotes são identificados através de verbetes de identificação de lotes, nos quais 

estão identificados o nome e o código da farmácia, mês e ano da fatura, tipo e número 

sequencial do lote, importância total dos lotes correspondente ao PVP, importância total 

dos lotes paga pelos utentes e importância total dos lotes comparticipada. Deve também 

ser discriminado por receita a importância total da receita correspondente ao PVP, a 

importância total da receita paga pelo utente, e a importância total da receita a pagar pela 

entidade que comparticipa o medicamento.  

Até ao dia cinco do mês seguinte, a farmácia envia, via CTT, para o Centro de 

Conferência de Faturas as receitas médicas onde estão prescritos os medicamentos 

comparticipados dispensados a beneficiários do SNS que não estejam abrangidos por 

nenhum subsistema ou que beneficiem de comparticipação em regime de 
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complementaridade e a fatura mensal correspondente ao valor de comparticipação do 

estado no PVP dos medicamentos dispensados a beneficiários do SNS. 

Durante o estágio conferi e fechei lotes de receitas, e nos dois últimos meses de 

estágio tive oportunidade de faturar todo o receituário ao respetivos organismos 

responsáveis pela comparticipação. 

 

 

11. Determinação de Parâmetros Fisiológicos e 

Bioquímicos 

Na farmácia Moreira Padrão são efetuados serviços de determinação de 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos aos utentes, que incluem a medição da pressão 

arterial, determinação do valor do colesterol total, triglicerídeos e glucose sanguínea. São 

ainda efetuados testes de gravidez.  

Durante os quatro meses que estive a estagiar na farmácia, tive oportunidade de 

determinar estes parâmetros aos utentes da farmácia, desde o primeiro dia de estágio. 

Para simplificar o aconselhamento elaborei uma tabela com os valores ideais de cada 

parâmetro, que afixei no gabinete de atendimento personalizado. 

A pressão arterial elevada em idosos foi alteração fisiológica mais comum nas 

minhas determinações. Em alguns casos a hipertensão devia-se à não toma da 

medicação por impossibilidade financeira para comprar o medicamento. Nestes casos, 

encorajei a optar por um medicamento genérico significativamente mais barato e/ou tentei 

perceber se havia possibilidades de pedir apoios sociais para o utente.  

Nos doentes em que percebi que a adesão ao tratamento anti-hipertensor era 

boa, aconselhei alterações na alimentação ou aconselhei uma ida ao médico para rever a 

terapêutica atual, caso a hipertensão persistisse não controlada. 

 

12. Marketing 

O marketing na farmácia foi uma área também estimulada no meu estágio. 

A imagem da farmácia é cada vez mais um fator que se reflete na satisfação do 

utente e as campanhas de marketing são indispensáveis.  

O mercado de negócio das farmácias mudou, sobretudo desde a possibilidade de 

venda de MNSRM nas denominadas parafarmácias. O mercado tornou-se mais 

competitivo, e criar hábitos de consumo nos utentes é um dos objetivos do marketing.  
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 Em termos gerais a imagem da farmácia relaciona-se com a organização e 

limpeza da mesma, com a empatia dos farmacêuticos ou outros funcionários com o 

utente e, com a realização de campanhas de marketing promovendo determinados 

produtos. 

 Os lineares da farmácia encontram-se divididos por secções: mulher; bebé/infantil; 

tratamentos dermatológicos/ capilares e MNSRM. Existem regras na organização dos 

lineares que segui quando os elaborei, durante o estágio: a exposição concentrada dos 

produtos e tida como mais atrativa aos utentes, uma vez que produtos dispersos denotam 

preços elevados; os produtos de sazonalidade (solares; MNSRM) devem estar expostos 

ao nível dos olhos; todos os produtos expostos devem ser arrumados segundo tamanho 

da embalagem de forma a transparecer noção de ordem e arrumação [16]. 

A montra, por sua vez, é a primeira imagem da farmácia. Assim deve ser a base 

da estratégia de comunicação e deve estar sempre atualizada, apelativa e cuidada. 

No período de estágio tive oportunidade de elaborar montras com produtos 

dermocosméticos regularmente, recorrendo a cartazes fornecidos pelas próprias marcas. 

No primeiro mês elaborei uma montra com produtos da Ducray® anti-queda de cabelo, 

visto ser no outono o pico da queda de cabelo. Nos restantes meses elaborei também 

montras com produtos dermocosméticos que a farmácia pretendia aumentar as vendas. 

 

 

Conclusão 

 

O estágio representou em pleno o elo de ligação entre o curso e a profissão de 

farmacêutica.  

Durante os quatro meses aprendi o funcionamento de uma farmácia, coloquei em 

prática conhecimentos adquiridos na faculdade e adquiri competências científicas e 

humanas.  

Considero, assim, que o estágio foi uma mais-valia na minha formação.  
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PARTE 2 

TEMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA ATIVIDADE 

FARMACÊUTICA 
 

 

Introdução 
 

Durante os quatro meses de estágio, desenvolvi três temas, com aplicação prática 

no quotidiano da farmácia comunitária.  

O primeiro tem por temática a acne, uma patologia muito frequente nos 

adolescentes e que é uma das principais patologias dermatológicas em que o 

farmacêutico é procurado para aconselhamento primário. 

O segundo tema relaciona-se com a saúde oral. As patologias da boca 

representam um grave problema de saúde pública, e por questões socioeconómicas 

Portugal é dos países pior classificados nesta área. A aposta na prevenção é a medida 

mais eficaz e como tal a educação da população é essencial.  

O terceiro tema incidiu sobre a terapia com anticoagulantes orais. Nos últimos 

anos têm sido introduzidos novos medicamentos nesta área, de forma que as formações 

dos profissionais de saúde sobre esta temática são pertinentes. 

 

 

1. Acne  

 

1.1. Enquadramento 

 

O trabalho surgiu da necessidade frequente de aconselhar utentes com problemas 

dermatológicos, nomeadamente jovens com pele acneica que procuram um tratamento 

na farmácia. Neste tema, em concordância com a utente, dispus-me a acompanhar a 

eficácia e tolerabilidade do tratamento sugerido por mim e documentá-lo neste mesmo 

trabalho. 
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1.2. Objetivo 

 

Este tema teve por objetivo aplicar os conhecimentos teóricos sobre a acne num 

caso real, de forma a avaliar a eficácia e viabilidade do tratamento aconselhado. 

 

 

1.3. Acne – Definição e Fisiopatologia 

 

A acne é uma doença dermatológica comum, sobretudo na adolescência [17]. 

Caracteriza-se pelo aparecimento de diferentes lesões na pele, que se distinguem pelo 

grau de inflamação associado. As consequentes alterações de imagem estão ainda 

associadas a baixas na auto-estima do doente, desencadeando, por vezes, distúrbios 

psicológicos, depressão e isolamento social [17,18].  

Na fisiopatologia da doença conhecem-se duas causas essenciais: a 

hiperprodução de sebo e a anormal queratinização dos folículos. Ambos os fatores são 

influenciados pelas hormonas androgénicas, daí que seja na adolescência, quando a 

produção de hormonas sexuais aumenta, que a prevalência de acne é mais elevada. 

Contudo, a acne pode surgir em qualquer idade. A localização habitual da acne – rosto, 

costas e peito- relaciona-se com a elevada densidade de glândulas sebáceas nestas 

zonas [17,18].   

O meio anaeróbico e rico em lípidos da pele, criado pelas duas causas 

anteriormente referidas, permite a proliferação bacteriana de Propionibacterium acnes, 

que é apontada como principal agente etiológico bacteriano da acne. Estas bactérias 

libertam ácidos gordos livres que estimulam a resposta inflamatória local. Surge assim, 

no local, edema e vermelhidão [17,18]. 

Resumidamente pode-se descrever a fisiopatologia da acne em quatro passos: 

1. Hiperprodução sebácea 

2. Hiperqueratinização 

3. Proliferação de P.acnes  

4. Reação inflamatória local [18] 
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Figura 2- Diferença entre pele normal e pele com acne [20]. 

 

As lesões da pele podem apresentar-se sob a forma de comedões abertos ou 

fechados. Estes comedões podem evoluir para pápulas e pústulas, sendo as segundas 

associadas a maior grau de inflamação. Em casos mais severos podem surgir nódulos 

(se mais de 5 mm de diâmetro) e quistos. Após o desaparecer da inflamação podem 

ainda resultar cicatrizes [18,19]. Na figura 2 é apresentada a formação de um comedão 

aberto. 

O número de lesões, a extensão e a gravidade permitem distinguir a acne em 

ligeira, moderada e grave [19]. 

As causas ou fatores de risco da acne ainda não estão bem esclarecidos. A 

alimentação, a exposição solar e a higiene são comumente associadas à acne, porém 

não há evidência científica que prove qualquer relação causa-efeito [18,19].  

 

1.4. Tratamento Acne 

 

O tratamento da acne depende do grau de severidade. Preferencialmente o 

tratamento será tópico, mas em casos graves deverá optar-se por tratamentos sistémicos 

[19,21].  

Os produtos existentes atualmente para o tratamento da acne visam um ou mais 

dos seguintes objetivos: 

 Higienização da pele 

 Esfoliação da pele / Efeito Queratolítico 

 Controlo da produção sebácea 

 Efeito bactericida [18] 
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1.4.1. Tratamento Tópico 

 

Em acnes ligeiras a moderadas, o tratamento tópico é suficiente para controlar/ 

tratar a acne [19, 21].  

O passo fundamental no tratamento da pele com acne é a sua higienização. A 

lavagem da pele remove oleosidade, resíduos, bactérias e células mortas, permitindo 

uma maior eficácia de qualquer tratamento tópico utilizado. Além disso, as formulações 

de lavagem são criadas a pensar no equilíbrio do pH cutâneo, uma vez que a lavagem da 

pele com agentes alcalinos teria efeitos adversos, resultando em irritação e secura 

[18,21]. 

Entre as moléculas mais frequentemente encontradas em formulações anti-acne 

de ação tópica estão: o peróxido de benzoílo, o ácido glicólico, o ácido salicílico, o ácido 

azelaico, os antibióticos e os retinoídes [18].   

O peróxido de benzoílo é o componente que há mais tempo é utilizado no 

tratamento da acne. Possui atividade queratolítica, comedolítica e antibacteriana. Os 

seus efeitos adversos são a irritação e eritema da pele, que pode ser contornada com 

uma frequência de aplicação inicialmente baixa, seguida por um aumento gradual do 

número de aplicações [21-23].  

Os hidroxi-ácidos, como o ácido glicólico, são também frequentemente parte 

integrante das formulações anti-acne pela sua ação queratolítica [21]. O ácido salicílico, 

em concentrações queratolíticas, faz parte de algumas formulações para tratamento acne 

[21]. 

O ácido azelaico, um ácido dicarboxílico, por sua vez, tem demonstrado efeito 

antimicrobiano e anti-inflamatório [21,22]. 

A terapia antimicrobiana tópica visa eliminar a bactéria P.acnes. Os antibióticos 

mais frequentes são a eritromicina e a clindamicina. Contudo, estudos recentes mostram 

que estirpes de P.acnes resistentes a estes antibióticos têm aumentado 

significativamente. A associação de antibióticos ao peróxido de benzoílo ou outras 

moléculas é recorrente, visando um efeito sinérgico [21-23]. 

O tratamento tópico com retinoídes, como a tretinoína, o adapaleno ou a 

isotretinoína, tem ação eficaz sobre a anormal queratinização da pele e sobre a 

inflamação presente. As principais desvantagens dos retinoídes incluem a contra-

indicação na gravidez, devido ao seu efeito teratogénico, e as frequentes reações 

irritativas locais [21-23]. 
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1.4.2. Tratamento Sistémico 

 

Para casos mais severos de acne, o tratamento sistémico, com isotretinoína ou 

com antibióticos está indicado [18, 23,24]. 

A isotretinoína é um derivado da vitamina A, com capacidade de regular a 

transcrição do material genético e, diminuir a mitose das células sebáceas. Além disso 

induz a apoptose nestas mesmas células, normaliza a queratinização das células e inibe 

a comedogénese. Não tem poder antimicrobiano, mas o facto de modificar o meio onde 

as bactérias se desenvolvem, resulta numa diminuição do número total de P.acnes. A 

isotretinoína tem também efeitos anti-inflamatórios, por inibição da migração dos 

neutrófilos para a derme [23,24]. 

O tratamento com isotretinoína está contra-indicado na gravidez (tal como referido 

anteriormente para os retinoídes de aplicação tópica), pelo que mulheres em idade fértil 

devem ser aconselhadas a usar métodos contracetivos durante o tratamento. Os efeitos 

adversos mais comuns são o prurido e a secura da pele e mucosas. Estes são 

contornados com o uso de produtos hidratantes para o rosto, lábios e pálpebras. Outros 

efeitos adversos relatados incluem mialgias e artralgias, e mais raramente hepatite e 

distúrbios visuais [18,23]. 

Os antibióticos orais são também uma alternativa em acnes severas e que afetam 

grandes áreas do corpo. Os mais usados são as tetraciclinas, e caso não haja eficácia 

visível o tratamento deve ser descontinuado, de modo a não potenciar o aparecimento de 

resistências aos antibióticos na flora do indivíduo e no meio ambiente [18-21].  

Em pacientes do sexo feminino, os contracetivos orais são também uma 

alternativa. O etinilestradiol, estrogénio presente na maioria das formulações de 

contracetivos orais, inibe, por feedback negativo na hipófise, a produção de 

gonadatropinas, resultando na supressão da ovulação e da produção de androgénios 

produzidos nos ovários. Além disso, os estrogénios são capazes de reduzir a produção 

adrenal e periférica de androgénios, bloquear os recetores androgénicos, inibir a 5-alfa-

redutasee aumentar a produção hepática da globulina que se liga às hormonas sexuais 

(SHBG), reduzindo, portanto, os níveis de testosterona livre [18]. 
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1.5. Caso de Estudo 

 

Adolescente, do sexo feminino, com 13 anos.  

Procura na farmácia ‘um creme para as borbulhas’. Vem acompanhada da mãe 

que se mostra preocupada com o aspeto da pele do rosto da filha.  

 

História Clínica 

 

 Acne dura há mais de um ano, mas tem-se agravado nos últimos meses; 

 Nunca fez qualquer tratamento para a acne; 

 Usa diariamente maquilhagem (base e pó compacto); 

 Não tem qualquer medicação habitual; 

 Sem historial de alergias ou eczemas cutâneos.  

 

Exame Físico 

 

Pele com comedões abertos e fechados em todo 

o rosto e pescoço, com algumas pápulas. Pele oleosa, 

com excesso de brilho.  

 

 

Diagnóstico 

 

Acne ligeira a moderada.  

 

Tratamento indicado 

 

Segundo as recomendações recentes da área, a escolha deve incidir sobre 

tratamento tópico com agentes esfoliantes com associação ou não de antibiótico tópico.  

A escolha recaiu sobre um produto com ácido glicólico – Avène Triacnéal®. O 

ácido glicólico tem ação queratolítica e o retinaldeído, presente, também, na formulação, 

tem também ação comedolítica. 

A jovem foi motivada para a higiene diária da pele com um gel de limpeza – Avène 

Cleanance Gel®, assim como para a aplicação diária, à noite, do creme aconselhado. Foi 

também aconselhada o uso de uma emulsão matificante – Avène Cleanance MAT 

Figura 3- Aspeto da pele da 
jovem em estudo. 
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Emulsão Matificante®– de forma a reduzir a produção de sebo e eliminar o brilho típico 

das peles oleosas.  

Uma vez que a jovem usa maquilhagem regularmente foi aconselhada a substituir 

por produtos cosméticos não comedogénicos.  

A utente foi também alertada para o facto de o tratamento da acne ser um 

processo a longo-prazo, e que será necessário manter o tratamento mesmo quando já 

não existirem lesões na pele. 

De forma a promover a adesão à terapêutica foi elaborada uma tabela de 

tratamento- tabela 2. 

 

Tabela 4 – Plano de tratamento da jovem em estudo. 

 

Manhã 

 

 

 

1) Lavar com Gel Limpeza 

2) Aplicar Emulsão Matificante 

 

 

Noite 

 

 

 

1) Lavar com Gel Limpeza 

2) Aplicar Creme Triacnéal 

 

 

Resultados 

 

Após uma semana de tratamento a jovem não apresentou efeitos adversos ao 

tratamento tópico, e já havia uma visível melhoria do aspeto da pele. Verificou-se uma 

boa adesão da utente ao tratamento, com visível satisfação pelos resultados.  

Após um mês a jovem foi novamente avaliada e verificou-se a redução de mais de 

50% dos comedões e pápulas. A eliminação do aspeto oleoso da pele, pela aplicação 

matinal de uma emulsão matificante, mostrou grande satisfação por parte da utente. 
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1.6. Discussão 

 

O caso de estudo permitiu verificar que o uso do ácido glicólico, com efeito 

queratolítico, foi suficiente para reduzir para cerca de metade os comedões do rosto. A 

opção é justificada pelo facto de se tratar e uma acne ligeira a moderada, e portanto ser 

passível de resolução com produtos não sujeitos a receita médica. 

 A promoção da adesão ao tratamento com a elaboração de uma tabela mostrou 

ser uma medida eficaz, com satisfação por parte da jovem. Os resultados após pelo 

menos três meses seriam o ideal, contudo o prazo de um mês já revelou melhorias 

significativas. 

 A tabela com plano de tratamento serviu também para aplicar noutros casos de 

acne que surgiram na farmácia, simplificando o aconselhamento realizado por toda a 

equipa na farmácia e promovendo a adesão à terapêutica dos utentes. 

A aprendizagem deste caso em particular, permitiu-me a aplicação dos 

conhecimentos em mais quatro casos de acne. Os utentes, três jovens do sexo 

masculino e uma jovem do sexo feminino, também apresentavam acnes ligeiras e, como 

tal, aconselhei formulações com peróxido de benzoílo ou com ácido glicólico. 

 

 

1.7. Conclusão 

 

Este trabalho permitiu o seguimento de um caso real de aconselhamento 

farmacêutico e a constatação do sucesso terapêutico. Além disso, outros casos de acne 

que me surgiram no período de estágio também foram bem-sucedidos no 

aconselhamento que sugeri.  
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2. Saúde Oral 

 

2.1. Enquadramento 

   

A Saúde Oral é uma área em que a aposta na educação da população é 

fundamental para reduzir a incidência das principais patologias da boca e, portanto, 

melhorar o bem-estar físico e psicológico dos utentes. 

O farmacêutico é procurado para aconselhamento nas pequenas patologias da 

boca e foi neste sentido que, em concordância com a minha orientadora, resolvi 

desenvolver este tema. Neste âmbito, pretendeu-se educar os utentes da farmácia para 

esta temática e, cumulativamente, mostrou-se pertinente promover uma marca de 

produtos de higiene e saúde oral. 

 

2.2. Objetivo 

 

Este trabalho visou educar os utentes para a Saúde Oral, através do 

aconselhamento ao balcão e da realização de panfletos informativos que visaram 

potenciar o esclarecimento do tema. Além disso, o tema pretendeu valorizar o papel da 

farmácia e do farmacêutico na resolução de pequenas afeções bocais e na educação 

para hábitos corretos de higiene oral, reforçando a polivalência do farmacêutico enquanto 

profissional de saúde. 

 

2.3. Saúde Oral em Portugal 

 

A população portuguesa apresenta dados estatísticos que evidenciam pouco 

investimento na saúde oral. A educação para a higiene oral é deficiente e ainda prevalece 

a ideia que a saúde bucal não é essencial [25].  

Sabe-se hoje que a saúde da cavidade oral é parte integrante da saúde geral e 

que uma boca doente significa um indivíduo doente [25,26], contudo o enquadramento 

socioeconómico do país e a não integração da Medicina Dentária no Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) faz com que os cuidados orais sejam inacessíveis a grande parte da 

população [25].  

Desde 2008 que se potenciou o acesso a consultas de medicina 

dentária/estomatologia, através de acordos entre os médicos dentistas e o SNS, a alguns 
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grupos populacionais: crianças e jovens até 16 anos, idosos em situação de carência 

económica e grávidas. Contudo é ainda necessário adotar mais medidas políticas que 

promovam a saúde oral [25]. 

 

2.4. Higiene Oral 

 

A aquisição de hábitos de higiene oral é fundamental para a diminuição da 

incidência de patologias orais na população. A eficaz remoção da placa bacteriana é 

suficiente para a prevenção de diversas patologias orais, como tal existem regras que 

devem ser elucidadas: 

 Escovagem de todas as superfícies dos dentes, pelo menos duas vezes por dia, 

sendo uma das escovagens antes de deitar; 

 Uso diário de fio dentário de forma a remover a placa bacteriana interdental; 

 O dentífrico usado deve ter entre 1000 a 1500 ppm de flúor; 

 A escova deve ser macia para evitar lesões nos dentes e gengivas; 

 No fim da higiene oral não passar a boca por água, para que a ação do dentífrico 

seja prolongada [27]. 

O papel dos profissionais de saúde na adesão da população a hábitos de higiene 

oral está comprovado como sendo essencial [26]. Sempre que possível, o utente deve 

ser relembrado das vantagens em adquirir tais hábitos, das patologias que pode prevenir, 

e deve ser monitorizado de modo a perceber se houve adesão ao plano estabelecido 

pelo profissional de saúde. 

 

 

2.5. Principais Patologias Orais   

 

As principais patologias orais são a cárie dentária e as periodontopatias [25].  

Por, neste tema, o objetivo ser esclarecer quais as patologias que podem ser 

resolvidas com recurso ao aconselhamento farmacêutico, a cárie dentária não é aqui 

abordada. A gengivite, por ser uma periodontopatia frequente e reversível, foi 

selecionada, assim como a sensibilidade dentária e as aftas na boca, que são problemas 

recorrentes na população e que geralmente são resolvidos de forma eficaz com produtos 

de linhas de saúde oral disponíveis nas farmácias. 
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2.5.1. Gengivite 

 

Gengivite é uma inflamação localizada no tecido mucoso que recobre os dentes. É 

causada pela acumulação de placa bacteriana e caracteriza-se por dor, vermelhidão e 

sangramento [28]. 

Em situações iniciais a gengivite é reversível, contudo se evoluir para periodontite 

- fase em que há envolvimento do osso e das fibras de sustentação do dente - poderão 

ocorrer sequelas irreversíveis [28,29]. 

                           .  

Figura 4 - Evolução da periodontopatia. Da esquerda para direita: 1)Gengiva 
saudável 2) Gengivite 3) Periodontite [30].  

No caso das doenças periodontais sabe-se que hábitos tabágicos são um fator de 

risco [31]. Por outro lado, o consumo de frutas e vegetais diminui significativamente a 

incidência de gengivites [32]. 

As grávidas são apontadas como grupo de risco para o desenvolvimento de 

gengivite, pelos níveis aumentados de estrogénios. Os estrogénios estão associados a 

distúrbios na resposta imunitária, aumentando a inflamação [33]. 

 Doentes imunodeprimidos têm também um rápido agravamento da gengivite [33]. 

 Para estágios iniciais da gengivite, o recurso a produtos com antissético e uma 

higiene oral mais cuidada são suficientes para reverter a situação [33,34]. 

 Os antisséticos mais usados são a clorohexidina e o triclosan e visam reduzir a 

carga bacteriana local e, como tal, a inflamação [35]. 

 

2.5.2.  Hipersensibilidade Dentária 

 

A hipersensibilidade dentária está associada à exposição da dentina e à 

consequente resposta exagerada a estímulos [36].  

A fisiopatologia envolve a perda da cobertura protetora da dentina, que pode 

ocorrer por perda de esmalte (através de erosão ou atrito) ou por recessão gengival 

(mediante doenças periodontais, entre outras causas) [36].  
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A etiologia da dor ainda é controversa. Segundo alguns autores a dentina é 

diretamente inervada. Contudo, a teoria com maior evidência científica, no presente 

momento, refere que a dentina possui microtúbulos onde circula um fluído. A exposição 

da dentina leva à consequente exposição e abertura destes microtúbulos. O movimento 

do fluído através de estímulos externos, por sua vez, ativa recetores nervosos no final 

dos túbulos, provocando dor [36-38].  

De forma a eliminar fatores etiológicos da hipersensibilidade dentária, a higiene 

oral deve ser avaliada. Por um lado, uma deficiente higiene oral traduz-se em patologias 

periodontais que conduzem a recessão gengival. Por outro lado, uma escovagem 

excessiva, com escovas duras e exercendo demasiada pressão, traduz-se em maior 

desgaste do esmalte. Os agentes erosivos provenientes da alimentação também devem 

ser evitados: bebidas gaseificadas, citrinos, vinhos e iogurtes [36-38]. 

Para o tratamento, pode-se optar por procedimentos realizados pelo médico 

dentista, como a oclusão da dentina, ou por pastas dentífricas e colutórios com ação 

dessensibilizante usadas diariamente pelo paciente [36,38]. 

As pastas dentífricas e colutórios disponíveis na farmácia possuem sais de 

potássio e/ou fluoretos. Os sais de potássio difundem-se através dos túbulos da dentina e 

diminuem a excitabilidade dos terminais nervosos. Os fluoretos diminuem a 

permeabilidade da dentina, por precipitação de sais de fluoreto de cálcio dentro dos 

túbulos da dentina. Para que a ação destes compostos seja máxima o utente deve ser 

educado paro o uso do mínimo possível de água [36,38]. 

 

2.5.3. Aftas 

 

As aftas na boca são frequentes na população e podem ter diversas etiologias. 

Apesar disso, sua fisiopatologia permanece por esclarecer. Apresentam-se como 

pequenas lesões com centro branco ou amarelado, rodeado de vermelho, e podem existir 

na mucosa em elevada ou baixa densidade. Se não persistirem mais do que três 

semanas, são consideradas afeções ligeiras e auto-limitadas [39,40]. 

Conhecem-se diversos fatores que predispõem ao aparecimento de aftas: 

 Genética – pacientes com história familiar de aftas têm maior predisposição para 

desenvolverem aftas; 

 Trauma – tratamentos dentários ou aparelhos ortodônticos que agridem a mucosa 

da boca podem resultar no aparecimento de aftas; 



 
 

32 

 
 Tabaco – os fumadores parecem ter menor prevalência de aftas, justificada pela 

hiperqueratinização da mucosa e pela ação da nicotina na diminuição da 

libertação de mediadores inflamatórios; 

 Medicamentos – captopril, nicorandilo, diclofenac e peroxicam têm sido 

associados ao aparecimento de aftas; 

 Deficiência hematínica – o défice de ferro, ácido fólico e vitamina B12 predispõe 

ao aparecimento de aftas; 

 Doenças enteropáticas inflamatórias – a doença celíaca e a doença de Crohn têm 

sido positivamente associadas a aftas; 

 Alterações hormonais – é um fator controverso, mas parece haver relação entre 

as alterações hormonais do ciclo menstrual e o aparecimento de aftas; 

 Stress – a justificação atual reside em hábitos que agridem a mucosa como 

morder o lábio [39]. 

O tratamento das aftas visa unicamente diminuir a dor e potenciar a cicatrização. 

A abordagem inicial deve sempre passar por tratamento tópico [40]. 

A primeira linha passa, geralmente, pelo uso de colutórios ou géis com 

clorohexidina, triclosan ou diclofenac que atuam como antisséticos (exceto diclofenac), 

anti-inflamatórios e analgésicos [40].  

Por sua vez, o uso tópico de antibióticos como a doxiciclina e a minociclina, pela 

sua ação inibitória nas colagenases e metaloproteinases, tem poder anti-inflamatório na 

lesão. O uso de corticosteróides é também uma alternativa pelo seu poder analgésico e 

anti-inflamatório [40]. 

O uso de ácido hialurónico em formulações para tratamento das aftas, pelo seu 

poder cicatrizante e anti-inflamatório, é também recorrente e apresenta a vantagem de 

dispensar prescrição médica [40]. 

Em casos que não respondam ao tratamento tópico, os pacientes podem 

necessitar do uso de antibióticos e corticosteróides sistémicos [39,40]. 

 

2.6. Folheto informativo e Campanha de Marketing 

 

No âmbito do tema, o folheto informativo – anexo I - incluiu informação prática de 

higiene oral e uma breve referência às principais patologias da boca. Foi utilizada 

linguagem simples e acessível de forma que a mensagem fosse compreensível à maioria 

da população.  
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A campanha de marketing, com elaboração de uma gôndola, teve como objetivo 

promover uma marca de produtos, mas secundariamente visou dar visibilidade ao tema 

Saúde Oral.  

 

Figura 5 – Gôndola com produtos de higiene e tratamento oral. 

 

2.7. Discussão 

 

O uso do folheto, como forma de transmissão da mensagem aos utentes da 

farmácia, revelou-se uma forma eficaz de abordar o tema. O folheto permitiu que a 

mensagem associada chegasse a todos os utentes e não só àqueles que procuraram 

ajuda, para resolução de determinada patologia oral, ao balcão da farmácia. Os utentes 

mostraram interesse sobre tema, sendo mais participativos no aconselhamento, 

nomeadamente no tema das gengivites em que tive oportunidade de verificar que os 

utentes questionaram mais sobre a forma de prevenir recidivas, nomeadamente através 

de regras de higiene oral.  

A estratégia de marketing foi bem-sucedida, uma vez que as vendas dos produtos 

aumentaram significativamente. 

Esta abordagem do tema mostrou também que campanhas de educação para a 

saúde são importantes para promover a farmácia enquanto espaço de saúde. A aplicação 

prática foi simples e, como tal, pode facilmente ser aplicada a outros temas na farmácia, 

no futuro.  
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2.8. Conclusão 

 

O tema escolhido conseguiu facilmente destaque na farmácia, quer pela gôndola 

elaborada, mas sobretudo pelos panfletos.  

Assim, foi possível a elucidação dos utentes para a importância da Saúde Oral, de 

forma a fomentar hábitos de higiene e a procurar ajuda de um profissional de saúde 

quando surge alguma patologia. 

 

 

3. Anticoagulantes Orais 

 

3.1. Enquadramento 
 

A terapia anticoagulante oral, tradicionalmente, com recurso a varfarina ou 

acenocumarol, necessita do acompanhamento especial dos profissionais de saúde. As 

múltiplas interações da medicação levam a que os doentes tenham que ser vigiados 

regularmente. Além disso, nos últimos anos surgiram no mercado medicamentos 

inovadores: os então denominados ‘novos anticoagulantes orais’.  

 A transição entre as duas gerações de anticoagulantes tem sido gradual, 

verificando-se que há um aumento crescente de prescrições médicas na farmácia.  

Como tal, o farmacêutico necessita de estar atualizado e informado sobre esta 

temática. Assim, este tema visou a realização de uma formação interna, com uma revisão 

sobre terapia anticoagulante e apresentação dos novos fármacos introduzidos no 

mercado. 

 

 

3.2. Objetivo 
 

A formação interna teve por objetivo esclarecer os colegas da farmácia acerca da 

terapia anticoagulante, nomeadamente dos novos fármacos, de modo a que o 

aconselhamento na dispensa dos anticoagulantes orais se torne mais eficaz e segura. 
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3.3. Terapia Anticoagulante 

 

As doenças tromboembólicas destacam-se pela sua elevada mortalidade e 

morbilidade, daí que a terapia anticoagulante seja fundamental na prevenção e 

tratamento de fenómenos trombomebólicos [41]. 

Até 2008, a terapia anticoagulante baseava-se no uso de antagonistas da vitamina 

K – a varfarina e o acenocumarol, fármacos que exigem controlo apertado do Rácio 

Internacional Normalizado (INR). O valor de INR indica-nos se o doente tem níveis baixos 

ou altos de protrombina no sangue, através do tempo que o sangue demora para 

coagular, e portanto avalia o risco de hemorragia do doente [41]. 

Recentemente forma introduzidos três novos fármacos – dabigatrano etexilato, o 

rivaroxabano e o apixabano. Mostraram ter várias vantagens relativamente aos 

tradicionais anticoagulantes, trazendo uma nova perspetiva à terapia anticoagulante 

[41,42]. 

 

3.4. Anticoagulantes Orais Antagonistas da 

Vitamina K 
 

O anticoagulante oral mais usado é a varfarina, mas está neste grupo também o 

acenocumarol. Estão aprovados para terapêutica e profilaxia de tromboses das veias 

profundas e de tromboembolismo pulmonar e na prevenção do tromboembolismo em 

doentes com fibrilhação auricular ou submetidos a plastias valvulares [43].  

Atuam por inibição da ação da vitamina K, e consequentemente inibição da 

produção hepática dos fatores de coagulação. Os fatores II, VII, IX e X, a menos que 

certos resíduos do ácido glutâmico sejam carboxilados pela vitamina K-epóxido-redutase, 

são inativos. Têm, inicialmente, efeito pro-trombótico, por bloquear a ação das proteínas 

C e S (que também são carboxiladas pela vitamina K-epóxido-redutase). Como tal, nunca 

devem ser usados quando se pretende uma ação rápida [43,44]. 

As doses habituais de varfarina variam de 5 a 10 mg diários, em função do valor 

do INR [43]. No caso do acenocumarol a dose habitual varia de 2 a 4 mg diários [45]. 

A sua ação é influenciada pelo estado geral do indivíduo, pela dieta e pela toma 

de outra medicação, pelo que é necessário um frequente controlo de INR de forma a 

evitar hemorragias [46]. Fatores genéticos são apontados como uma causa importante na 

variabilidade da resposta à varfarina [47]. 
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3.5. Novos Anticoagulantes Orais 
 

Os novos anticoagulantes resumem em si algumas das características do 

‘anticoagulante ideal’: têm administração oral, não requerem monitorização de rotina, têm 

rápido inicio de ação e têm poucas interações quando comparados aos antagonistas da 

vitamina K [48,49]. 

O seu mecanismo de ação baseia-se na inibição do fator Xa ( rivaroxabano e 

apixabano) quer na inibição da trombina ( dabigatrano) [48,49], conforme a figura 6. 

 

 

 

Figura 6 – Locais de ação dos novos anticoagulantes orais, na cascata de coagulação 

[49].  

 

 

3.5.1. Dabigatrano Etexilato  

 
O dabigatrano etexilato – Pradaxa® (Boehringer Ingelheim) - foi aprovado pela 

European Medicines Agency (EMA) em 2008 [50]. Está autorizado para uso nas 

seguintes indicações terapêuticas:  

 prevenção da formação de trombos nas veias de pacientes sujeitos a uma cirurgia 

de substituição da anca ou do joelho;  

 prevenção do acidente vascular cerebral (AVC) e da formação de coágulos em 

adultos que apresentem fibrilhação auricular não valvular;  
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 tratamento da trombose venosa profunda (TVP) e do embolismo pulmonar, e 

prevenção da recorrência destas patologias em adultos [50]. O tratamento da TVP 

e do embolismo pulmonar só foi aprovado em 2014 [51].  

As principais vantagens invocadas pela EMA para a sua aprovação incluem a 

toma via oral, em comparação com a enoxaparina (injetável) que é utilizada para 

prevenção de coágulos pós-cirurgia de substituição da anca ou joelho [50].  

Foi verificado também que este fármaco está associado à diminuição do risco de 

fenómenos tromboembólicos, com baixos níveis de hemorragia como efeito adverso, 

comparativamente à varfarina [50]. 

Relativamente à posologia, nos doentes que tenham sido submetidos a uma 

substituição da anca ou joelho, a toma inicial é de 110 mg, uma a quatro horas após a 

operação. Posteriormente, a toma deve ser de 220 mg diárias, uma vez por dia, durante 

28 a 35 dias [50].  

Para a prevenção de AVC e coágulos sanguíneos em doentes com fibrilhação 

auricular, deve ser tomadas 150 mg duas vezes por dia, assim como para o tratamento e 

prevenção de TVP e embolismo pulmonar. Neste último caso é recomendado fazer 

terapia anticoagulante parentérica durante cinco dias antes da iniciação da medicação 

oral [50]. 

A avaliação da função renal é essencial para ajuste da dose, uma vez que este 

fármaco é maioritariamente eliminado via renal. Em doentes com mais de 75 anos ou que 

tomem amiodarona, quinidina ou verapamilo a dose também deve ser ajustada. Estes 

fármacos (amiodarona, quinidina, verapamilo ) são inibidores da glicoproteína – P e estão 

associados a aumentos dos níveis séricos de dabigatrano [49,51].  

O dabigatrano etexilato é rapidamente absorvido, contudo tem baixa 

biodisponibilidade (cerca de 6 a 7%). Após ação das esterases no plasma e no fígado, 

transforma-se em dabigatrano, o metabolito ativo. O pico de concentração máxima ocorre 

até duas horas após a toma, sendo que 85% do fármaco é eliminado via renal [48-50].  

Quanto ao mecanismo antitrombótico, o dabigatrano inibe diretamente a trombina, 

sendo que a inibição é completa e reversível. A trombina é responsável pela conversão 

de fibrinogénio em fibrina na cascata da coagulação, daí que a sua inibição impeça a 

formação de trombos. O dabigatrano também inibe a trombina livre, a trombina ligada à 

fibrina e a agregação plaquetária induzida pela trombina [48-50]. 

Este fármaco trouxe uma outra grande vantagem aos doentes: não requer 

monitorização clínica de rotina. Contudo, se houver suspeita de sobredosagem deve ser 

avaliada a capacidade de anticoagulação [50]. 
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3.5.2. Rivaroxabano 

 

Foi aprovado também em 2008 pela EMA,com o nome comercial Xarelto®(Bayer), 

para as mesmas indicações terapêuticas que o Pradaxa®, já referidas anteriormente, 

assim como para a prevenção de acidentes aterotrombóticos após síndrome coronária 

aguda [53]. 

Em doentes que sofreram síndrome coronária aguda, a dose recomendada é de 

2,5 mg duas vezes ao dia com associação de 75 - 100 mg de ácido acetilsalicílico ou uma 

dose diária de 75 - 100 mg de ácido acetilsalicílico em adição a uma dose diária de 75 mg 

de clopidogrel ou a 500 mg de ticlopidina [53].  

Relativamente à sua farmacocinética, o rivaroxabano é rapidamente absorvido, e 

contrastando com o dabigatrano etexilato, tem uma biodisponibilidade de 80 a 100%. A 

eliminação também é rápida, sendo que a maioria do fármaco é convertido em 

metabolitos inativos que são eliminados via renal e hepatobiliar [48-49]. 

Quanto ao mecanismo de ação, o rivaroxabano é um inibidor direto do fator Xa. 

Esta inibição impede o normal funcionamento da cascata de coagulação e, portanto, a 

formação de trombos.[48-49, 53]. 

Tal como o dabigatrano etexilato, o rivarobaxano não necessita de monitorização 

regular da capacidade de coagulação do indivíduo, por apresentar menor incidência de 

hemorragias, comparativamente aos antagonistas da vitamina K [48,49, 53]. 

Neste momento está em curso um pedido de aprovação de rivarobaxano em 

suspensão oral para tratamento e prevenção de eventos tromboembólicos em pediatria 

[54]. 

 

3.5.3. Apixabano 

 
É a molécula mais recentemente aprovada (ano 2011), cujo nome comercial 

Eliquis® (Bristol-Myers Squibb / Pfizer) [55]. As indicações aprovadas são semelhantes ao 

dabigatrano etexilato [55]. 

Na artroplastia da anca ou joelho a dose recomendada de apixabano é de 2,5 mg 

tomada por via oral, duas vezes por dia, com variabilidade de duração do tratamento de 

12 a 38 dias [55]. 

Para prevenção de acidente vascular cerebral e embolismo sistémico em doentes 

com fibrilhação auricular não valvular a dose recomendada é de 5 mg tomada por via 

oral, duas vezes por dia [55]. 
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Em indivíduos com mais de 80 anos, menos de 60kg ou insuficiência renal grave a 

dose habitual deve ser ajustada [55]. 

O apixabano tem elevada biodisponibilidade oral e sua eliminação ocorre via renal 

e hepatobiliar [48-49]. 

Comparativamente ao rivaroxabano, este fármaco também atua por inibição 

reversível do local ativo do fator Xa, quer esteja livre ou ligado ao coágulo, prevenindo 

assim a formação de trombina e o desenvolvimento do trombo [48,49,55].  

Também o apixabano está em fase de estudo para introdução no mercado de 

uma solução oral pediátrica para prevenção e tratamento de tromboembolismos [56]. 

 

3.6. Acompanhamento do Doente Hipocoagulado 

 
O acompanhamento é relevante quer o doente tome diariamente varfarina ou um 

novo anticoagulante oral. Embora as moléculas mais recentes estejam associadas a 

menor prevalência de hemorragias, continuam a ser um risco existente [50,53,55].  

Desta forma os profissionais de saúde como o farmacêutico têm um papel 

preponderante na educação do doente e na deteção de possíveis interações entre o 

anticoagulante e outros medicamentos. 

O doente hipocoagulado deve ser alertado para o risco de hemorragia e para a 

deteção de sinais e sintomas caraterísticos, tais como: 

 dor , inchaço ou desconforto geral ; 

 dores de cabeça, tonturas ou fraqueza ; 

 hematomas, hemartroses; 

 sangramentos do nariz ou gengivas; 

 menorragia ou hemorragia vaginal; 

 sangue na urina (urina cor-de-rosa ou acastanhada), sangue nas fezes 

(fezes vermelhas ou negras) ; 

 hemoptise [57]. 

Se o doente tiver algum destes sintomas deve ir ao hospital a fim de normalizar a 

capacidade de coagulação sanguínea. 

O uso de fármacos que afetam a hemóstase, tais como anti-inflamatórios não 

esteroides, ácido acetilsalicílico, inibidores da agregação plaquetária ou outros agentes 

antitrombóticos está desaconselhada no doente hipocoagulado[50,53,55]. 
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 No caso de doentes que tomem varfarina deve ser desaconselhado o consumo de 

álcool e a dieta não deverá sofrer grandes alterações diárias. O consumo de vegetais 

deve ser regular de forma a não alterar os valores de vitamina K [44,46].  

  A adesão ao tratamento é fundamental para o sucesso da terapêutica, e como tal 

o doente deve ter consigo um plano de tratamento para o ajudar nas tomas diárias. Caso 

de esqueça de uma toma, regra geral, deve tomar assim que se lembrar, mas nunca 

tomar uma dose a dobrar no dia seguinte para compensar a dose não tomada. 

 

3.7. Formação Interna 

 

Para apresentação do tema a toda a equipa da farmácia, realizei uma formação 

interna. 

 Para a formação recorri à apresentação de diapositivos, conforme anexo II, tendo 

a apresentação sido programada para um período de pouca afluência de utentes à 

farmácia, de forma que a maioria da equipa pudesse estar disponível.  

Foram apresentados as questões essenciais para o aconselhamento 

farmacêutico, totalizando um período de cerca de trinta minutos de apresentação e 

discussão do tema.  

 

3.8. Discussão 

 
A abordagem deste tema foi baseada nas dúvidas sentidas por mim e pelos meus 

colegas em relação aos fármacos introduzidos recentemente. A dispensa de Pradaxa® e 

Xarelto® já era relativamente frequente, enquantoque a dispensa de Eliquis® foi uma 

novidade para a toda a equipa no período que estive em estágio.  

A dispensa de Varfine®, embora comum, levanta ainda dúvidas de 

aconselhamento, especialmente porque tem múltiplas interações. Assim a formação 

serviu também para esclarecer a forma de educar o utente hipocoagulado. 

A atualização cientifica é um dever do farmacêutico, e como tal a formação interna 

foi uma forma de toda a equipa ter conhecimento das mais recentes evidências 

científicas. 

Todos os colegas mostraram interesse pelo tema que apresentei e levantaram 

questões, de forma que a apresentação se tornou interativa, trazendo novas 

aprendizagens quer para mim, quer para os colegas da farmácia. 
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3.9. Conclusão 

 

A formação interna esclareceu toda a equipa da farmácia relativamente aos novos 

anticoagulantes orais e fomentou um melhor aconselhamento quer dos utentes que 

utilizam antagonistas da vitamina K diariamente, quer dos utentes que iniciam terapia 

com dabigatrano etexilato, o rivaroxabano ou o apixabano. 
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Anexo I – Folheto Informativo realizado no âmbito do tema Saúde Oral 
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Anticoagulantes Orais
1

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

Farmácia Moreira Padrão

 

Resumo

 Terapia Anticoagulante

 Anticoagulantes Orais Tradicionais

 Novos Anticoagulantes Orais

 Acompanhamento do Doente Hipocoagulado

2
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Terapia Anticoagulante

 Doenças Tromboembólicas

 Elevada Mortalidade e

Morbilidade

1
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Anticoagulantes Orais Tradicionais

 Anticoagulantes Orais Antagonistas da Vitamina K:

Varfarina e Acenocumarol

4
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Estreita janela terapêutica 

 Variabilidade de ação individual 

 Resistências genéticas 

Interferência de fármacos e alimentação 

Necessidade de monitorização regular – manter doentes em níveis 

terapêuticos adequados 

 

Novos Anticoagulantes Orais

Rivaroxabano
E
Apixabano

5
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Dabigatrano

 

Novos Anticoagulantes Orais

 Anticoagulante Ideal:

1.Alvos específicos (inibição direta, seletiva e reversível)

2. Início de ação rápido 

3. Semi-vidas curtas

4. Poucas interações medicamentosas ou dietéticas 

5. Uso de doses padronizadas (ajustada mediante a função renal)

6. Janelas terapêuticas amplas

7. Sem indicação para monitorização por rotina

6
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Anexo II – Diapositivos apresentados na formação interna de Anticoagulantes Orais  

(páginas 1 - 6) 



 
 

49 

 
 

 

Dabigatrano Etexilato

Pró-fármaco

 Inibição direta da trombina, sendo que a 
inibição é completa e reversível

Não esmagar ou 
partir comprimido!!

EMA - 2008

7
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Dabigatrano Etexilato

Indicações Terapêuticas:

 Prevenção do AVC e embolismo sistémico em doentes adultos com 
FANV, com um ou mais fatores de risco, tais como: AVC ou AIT 
prévios;  Idade ≥ 75 anos;  IC sintomática (NYHA Classe >II); Diabetes 
mellitus; Hipertensão;

 Posologia: 150mg (2id)

8
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Dabigatrano Etexilato

Indicações Terapêuticas:

 Prevenção primária de fenómenos TE venosos em doentes adultos 
submetidos a artroplastia eletiva total da anca ou do joelho 

 Posologia:

Uma cápsula (110 mg) 1-4 h após cirurgia 

Posteriormente  220 mg (2x110 mg, 1id) durante 10 dias (joelho) ou 
28-35 dias (anca)

9
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10
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Dabigatrano Etexilato

 

Rivaroxabano

• Ação direta anti-Xa

• Une-se diretamente ao sítio ativo do F Xa

11

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

EMA - 2008

 

Rivaroxabano

Indicações Terapêuticas:

•Prevenção do AVC e do embolismo sistémico em doentes 
adultos com FANV, com um ou mais fatores de risco, tais 
como: ICC, HTA, idade ≥ 75 anos, diabetes mellitus, antec de 
AVC ou AIT 

•Posologia: 20mg (id); 

•Tratamento da trombose venosa profunda (TVP) e embolismo 
pulmonar (EP) e prevenção da TVP recorrente e EP em adultos

•Posologia: 15mg (2id, por 3 semanas), depois 20mg (id)
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Anexo II – Diapositivos apresentados na formação interna de Anticoagulantes Orais    

(páginas 7- 12) 

 



 
 

50 

 
 

 

Rivaroxabano

Indicações Terapêuticas:

•Prevenção de eventos aterotrombóticos em doentes adultos após 
SCA(concomitantemente com antiagregação ou antiagregação dupla: 
AAS isoladamente; ou AAS mais clopidogrel ou ticlopidina) 

• Posologia: 2,5mg (2id, até 12 meses)

13
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Rivaroxabano
14
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Apixabano
15
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EMA - 2011

• Ação direta anti-Xa

• Une-se diretamente ao sítio ativo do F Xa

 

Apixabano

Indicações Terapêuticas:

 Prevenção do AVC e embolismo sistémico em doentes adultos com 
FANV, com um ou mais fatores de risco, tais como:  AVC ou AIT 
prévios;  Idade ≥ 75 anos;  IC sintomática (NYHA Classe >II);  Diabetes 
mellitus;  Hipertensão; 

 Posologia: 5mg (2id);
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Apixabano
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Apixabano
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Aconselhamento do Doente Hipocoagulado
19
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Interações da dieta e 
outros medicamentos

Risco de hemorragia
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Introdução 

 

O presente relatório diz respeito ao estágio curricular em Farmácia Hospitalar, no 

Centro Hospitalar São João, no período Setembro/Outubro de 2014. 

 

A realização de um estágio é uma mais-valia, uma vez que permite colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos durante o curso. O facto de sermos inseridas numa 

equipa de trabalho multidisciplinar, possibilita-nos contactar com a realidade 

farmacêutica, proporcionando-nos uma aprendizagem pessoal e profissional muito 

enriquecedora. 

 

Os farmacêuticos, a nível hospitalar, são responsáveis por garantir uma 

terapêutica segura e eficaz e devem promover o uso racional dos medicamentos. Assim, 

ao longo deste relatório iremos descrever as diferentes atividades realizadas pelos 

farmacêuticos no CHSJ, com as quais tivemos contacto.      

 O CHSJ é um hospital central e como tal permite-nos ter contacto com as 

diferentes valências referentes ao serviço farmacêutico hospitalar, o que se traduz numa 

experiência muito estimulante. 

 

No fim do relatório, em anexo, constam trabalhos realizados por cada uma de nós.  
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1. Centro Hospitalar São João 

 

O Centro Hospitalar de São João (CHSJ) serve mais de 3 700 000 pessoas do 

Norte de Portugal, sendo um dos três maiores hospitais do país. Foi inaugurado a 24 de 

junho de 1959. Hoje conta com mais de meio século de história.      

 A missão do CHSJ é “prestar os melhores cuidados de saúde, com elevados 

níveis de competência, excelência e rigor, fomentando a formação pré e pós-graduada 

e a investigação, respeitando sempre o princípio da humanização e promovendo o 

orgulho e sentimento de pertença de todos os profissionais” [1].   

 Tem serviços clínicos (SC) que integram 35 especialidades. A lotação é de 1.083 

camas de agudos, 43 berços e 13 camas de internamento de Medicina Física e 

Reabilitação. Tem ainda 34 salas de bloco operatório, 5 salas no bloco de partos, 233 

gabinetes de consulta externa e 146 camas/cadeirões de hospital de dia. Em média, por 

dia, circulam nas suas instalações entre quinze a vinte mil pessoas [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Centro Hospitalar São João 

 

No ano 2013 foi definido um plano estratégico até 2015. Este plano prevê uma 

reorganização e racionalização da rede hospitalar, de forma a aumentar a eficiência e 

sustentabilidade financeira e ambiental. É também objetivo o aumento da humanização 

dos serviços prestados aos doentes, assim como das competências de todos os 

profissionais, de forma a tornar o CHSJ cada vez mais uma marca de confiança [2]. 

 

1.1. Enquadramento dos Serviços Farmacêuticos no CHSJ 

 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHSJ foram criados em 1959. Em termos 

organizacionais, os SF fazem parte do “Centro de Logística, Compras e Património”, que 

por sua vez pertence ao “Corpo Não Clínico” do CHSJ. O atual diretor do SF é o Dr. 

Paulo Carinha [3]. 
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O objetivo principal dos SF é assegurar a satisfação das necessidades 

medicamentosas individuais dos doentes, aliando o uso racional do medicamento e a 

qualidade, eficácia e segurança do mesmo [3]. 

Atualmente os SF incluem Sectores de Aprovisionamento e Gestão, Distribuição 

(Clássica, Dose Unitária e Pyxis), Unidade de Cuidados Farmacêuticos Ambulatório, 

Unidade de Ensaios Clínicos, Unidade de Manipulação Clínica, Unidade Centralizada de 

Produção de Citotóxicos e Unidade de Reembalagem [3]. 

Ao nível de recursos humanos, contam com uma equipa de 92 profissionais, 

desde farmacêuticos, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes operacionais e 

assistentes técnicos que asseguram e cooperam na avaliação e distribuição das mais de 

42 000 doses que são prescritas diariamente [3]. 

Maioritariamente são distribuídos medicamentos adquiridos na indústria 

farmacêutica, mas também a manipulação e produção clínica do SF representa 

importância na cobertura de nichos especiais como os citotóxicos, as formulações 

pediátricas, as bolsas nutritivas, os colírios e outras formulações não produzidas pela 

indústria farmacêutica [3]. 

 Os SF hospitalares são abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 44204, de 2 de fevereiro 

de 1962 que regula  seleção e aquisição, receção e armazenamento, preparação, 

controlo, distribuição do medicamento [4]. 

A produção de preparações farmacêuticas não-estéreis, preparações 

farmacêuticas estéreis/parentéricas, citotóxicos e reembalagem deve cumprir as  “Boas 

Práticas a observar na Preparação de Medicamentos” (Portaria n.º 594/2004, de 2 de 

junho), bem como o Guia de Boas Práticas de Fabrico de Preparações Farmacêuticas - 

PIC/S PE 010-3, outubro-2008 [4]. 

 

2. Aprovisionamento e Gestão 

 

De forma a assegurar o uso e a dispensa correta dos medicamentos, a Unidade 

de Aprovisionamento e Gestão do CHSJ deve garantir a execução das seguintes tarefas: 

seleção de stocks, gestão de existências, seleção e avaliação dos fornecedores, receção 

e armazenamento de encomendas. 

A seleção dos medicamentos é realizada tendo em conta as necessidades 

terapêuticas dos doentes dos SC, baseando-se no Formulário Hospitalar Nacional do 

Medicamento (FHNM) e nas adendas ao formulário, elaborada pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT). 
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A gestão de existências tem em conta os chamados indicadores de gestão, que 

evitam ruturas e desperdícios de stocks. Para cada medicamento é determinado o ponto 

de encomenda (PE), baseado no consumo previsível a 15 dias. Assim, diariamente é 

gerada uma lista de produtos com stock inferior ao PE, e a partir do qual é gerado um 

pedido de compra informático. 

Na receção de encomendas, após ser validado o destino ou cliente no documento 

de entrega (DE), deve-se verificar o estado geral da encomenda. Caso esteja conforme, é 

necessário ter atenção se a entrega inclui produtos de frio, na medida em que estes 

devem ser colocados o mais rapidamente possível no frigorífico. Seguidamente, abre-se 

o volume recebido e procede-se à verificação da concordância do produto recebido com 

o que vem mencionado no DE. É de salientar que os hemoderivados, epoetinas e 

estupefacientes devem ser rececionados pelo farmacêutico responsável. Depois da 

receção, é dada a entrada dos produtos no sistema informático. No primeiro passo deve 

ser verificada a concordância entre o DE e a nota de encomenda (NE) relativamente à 

designação do produto e ao valor total da encomenda; posteriormente é dada a entrada 

do produto por lote e validade. Seguidamente os produtos devem seguir para o seu local 

de armazenamento, sendo os produtos de frio e os citotóxicos transportados 

separadamente. 

O farmacêutico responsável pela gestão desempenha também um papel 

importante no que diz respeito aos empréstimos: todos os empréstimos solicitados por 

outras instituições devem ser remetidas para este farmacêutico, que emite a guia de 

empréstimo concedido. Por outro lado, este também contacta outras instituições sempre 

que é preciso pedir emprestado determinado produto, caso ocorra uma rutura pontual no 

stock. Nesta última situação é necessário preencher um formulário próprio, remetendo-o 

para a instituição contactada. Cabe também ao farmacêutico responsável pela gestão a 

comunicação de todas as informações relativas à recolha de determinado produto, 

devendo cada farmacêutico certificar que o respetivo Serviço Clínico procede à 

devolução das unidades não conformes. 

Tal como referido, outro papel do farmacêutico responsável pela gestão passa 

pela avaliação dos fornecedores. Esta baseia-se no número de ruturas, não 

conformidades e respostas dadas aos pedidos de devolução, troca de produtos expirados 

ou em final de prazo de validade. Inicialmente são atribuídos 100 pontos a cada 

fornecedor, que serão penalizados segundo os critérios mencionados [3]. 

 

Durante o período de tempo passado na Unidade de Gestão tivemos oportunidade 

de discutir com o Dr. Pedro Soares temáticas no âmbito da função que desempenha no 
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CHSJ, nomeadamente, comparticipação dos medicamentos segundo o Decreto-Lei nº48-

A/2010, pedidos de Autorização de Utilização Especial (AUE) e preços dos 

medicamentos orfãos e biológicos. Também observámos a execução de um pedido de 

compra informático. 

 

3. Distribuição e Dispensa de Medicamentos 

 

3.1. Distribuição tradicional ou clássica 

 

A distribuição tradicional foi o primeiro tipo de distribuição implementado e baseia-

se na existência de um stock fixo de medicamentos no Serviço clínico. 

Este sistema tem interesse em Serviços de Urgências e em Serviços Clínicos onde 

o doente não tem uma terapêutica constante, como acontece nos Cuidados Intensivos e 

Blocos Operatórios, ou seja, onde o sistema de Distribuição individual diária em dose 

unitária não é eficaz. A distribuição tradicional apresenta algumas desvantagens, tais 

como: permite um menor controlo dos stocks e das condições de armazenamento dos 

produtos farmacêuticos pelos farmacêuticos [3]. 

 

3.1.1. Reposição de Stock por Níveis 

 

Em alguns serviços, a distribuição clássica de medicamentos é feita segundo o 

sistema de reposição de stock por níveis; nestes casos, para cada SC está definido o 

conjunto de medicamentos e produtos que devem constar em stock. Os stocks são 

valores pré-estabelecidos em mútuo acordo entre os SF, o enfermeiro-chefe e o diretor 

do Serviço, com base na análise dos consumos de cada serviço. Semanalmente, o 

enfermeiro-chefe do serviço envia um pedido informático aos SF para reposição dos 

stocks. Após o farmacêutico validar o pedido, o Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

(TDT) prepara os medicamentos a repor e o Assistente Operacional (AO) faz a entrega 

dos mesmos no devido serviço clínico. Este sistema permite que o stock de 

medicamentos seja controlado pelos serviços farmacêuticos. 

 O sistema de reposição de Stock por níveis divide-se em várias categorias: Pyxis®, 

Armário de urgência, Carro de emergência e Armazém avançado.   

 Os armários de urgência encontram-se em serviços clínicos com sistema de 

DIDDU. Nestes armários são armazenados medicamentos, eventualmente úteis numa 

situação urgente, após o período de funcionamento da dose unitária. A reposição do 

stock destes armários é realizada semanalmente.      
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 Os carros de emergência são lacrados e existem em todos os SC. Todos eles 

contêm um desfibrilhador e medicação para situações de emergência. Após a utilização 

destes carros, estes devem ser repostos, com a máxima brevidade.   

 Os armazém avançados localizam-se nos blocos operatórios, onde os médicos 

e/ou enfermeiros necessitam de um acesso imediato aos medicamentos; deste modo, 

não ocorre uma validação farmacêutica prévia à administração dos fármacos. Igualmente 

ao que descrevi anteriormente, existe um stock fixo de medicamentos, ocorrendo uma 

reposição diária dos mesmos [3,5]. 

 

3.1.2. Pyxis® 

 

 O Pyxis® é um sistema semi-automatizado de distribuição de medicamentos, 

existente em 16 SC do hospital, na sua maioria, Unidades de Cuidados Intensivos 

(doentes não estáveis, que necessitam constantemente de atualização da terapêutica). 

Este sistema consiste num conjunto de armários controlados eletronicamente, geridos por 

um software que está ligado ao sistema informático dos SF (consola central). Assim, a 

reposição dos stocks é feita todos os dias, de acordo com os níveis previamente gerados, 

ou seja, para todos os medicamentos cujo stock seja igual ou inferior ao stock mínimo.

 Este sistema foi criado com o objetivo de: aumentar a segurança aquando o 

movimento de medicamentos; assegurar a correta identificação dos medicamentos; 

permitir aceder a todos os movimentos dos medicamentos; permitir um controlo eficaz 

dos prazos de validade; gestão e controlo de stocks eficaz.    

 O Pyxis® é constituído por colunas, gavetas e um frigorífico, e apresenta 3 níveis 

de segurança. No nível máximo de segurança, o sistema apenas permite o acesso ao 

medicamento, na dosagem e quantidade prescritas. Todos os estupefacientes estão 

sujeitos a este nível de segurança. No nível intermédio, é permitido o acesso ao 

compartimento onde está o medicamento prescrito, mas, no entanto, não existe controlo 

quanto à quantidade que é retirada. Por último, no nível mais reduzido de segurança, o 

sistema dá acesso a um local onde estão armazenados mais medicamentos do que 

aquele que é pretendido [3,6]. 

 

3.2. Distribuição individual diária em dose unitária 

 

Este sistema de distribuição de medicamentos pretende diminuir os erros 

associados ao processo de distribuição clássico de medicamentos. Para tal, utilizam-se 

malas compostas por diversas gavetas (figura 2), em que cada gaveta está identificada 
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com o nome do doente e número da cama, consoante o serviço clínico; cada gaveta 

contém exclusivamente a medicação para um doente, em doses individuais diárias, para 

um máximo de 24 h, ou 48h no caso de fins-de-semana. A distribuição individual diária 

em dose unitária (DIDDU) é usada, essencialmente, em serviços de internamento, uma 

vez que, os doentes permanecem nestes serviços por períodos prolongados e não 

necessitam de uma constante atualização da terapêutica.     

 O sistema de DIDDU tem diversas vantagens: permite assegurar o cumprimento 

da prescrição, racionalizar a distribuição dos medicamentos, diminuir os custos 

associados à medicação, diminuir erros de medicação, promover os cuidados 

farmacêuticos.         

 Este processo começa com a análise e validação da prescrição médica pelo 

farmacêutico; segue-se a organização da medicação nas devidas gavetas pelo TDT; 

depois, as malas são transportadas até aos serviços clínicos pelo AO, consoante horários 

estabelecidos; finalmente, a medicação é administrada pelo enfermeiro responsável. Para 

que o TDT saiba a medicação que tem que colocar nas gavetas, este começa por fazer a 

impressão do mapa de preparação, que apresenta o nome do doente, nº da cama e a 

medicação que deve preparar para cada doente. Para que se consiga uma preparação 

eficiente das malas, esta unidade dispõem de vários sistemas diferentes de 

armazenamento de medicamentos tais como: equipamentos automatizados - o Kardex® 

de frio e o Kardex® à temperatura ambiente (figura 3); gavetas com doses unitárias de 

vários medicamentos (figura 4) e armários para embalagens de maior volume. O Kardex® 

é constituído por diversas gavetas, em cada gaveta encontra-se especificamente um 

medicamento, assim, este sistema permite a rotação automática das gavetas, indicando 

qual a gaveta a abrir, consoante o medicamento que se pretende retirar.  

 Após a entrega das malas nos serviços clínicos, há medicação que pode não ser 

necessário administrar, nestes casos, a medicação deve ser devolvida aos SF [3,7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Malas utilizadas na DIDDU 
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Figura 3: Kardex® à temperatura ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Gavetas com doses unitárias de vários medicamentos 

 

4. Circuitos Especiais de Distribuição 

 

4.1. Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Os psicotrópicos e os estupefacientes são grupos de fármacos que exigem um 

tipo de distribuição mais controlada dados os possíveis riscos da sua utilização – 

dependência física e psíquica e riscos de sobredosagem. Assim, é estabelecido um 

circuito especial para a sua dispensa, que tem como principal objetivo controlar a 

medicação administrada e evitar a sua associação a atos ilícitos. 

Estes medicamentos são armazenados num cofre - armazém, nos SF, estando 

organizados por ordem alfabética, dosagem, e de acordo com o modelo First Expire First 

Out. 

 Em cada SC existe um stock pré-definido de estupefacientes e psicotrópicos. 

Conforme o consumo efetuado pelos doentes, é necessário que haja um registo e uma 

reposição desse mesmo stock. 

 Assim, foi implementada a distribuição mista que se inicia com uma prescrição 

médica por doente. De seguida, a preparação e a administração da medicação ficam a 

cargo dos enfermeiros que devem registar o consumo no impresso referente ao Modelo 

1509 – anexo I, do Instituto Nacional da Casa da Moeda. Cada impresso de pedido de 
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requisição diz respeito a um único medicamento, cujo registo pode ser feito a vários 

doentes do mesmo SC. 

 O impresso, que vem em duplicado, é entregue no centro de validação dos SF, 

devendo estar devidamente preenchidos o nome do serviço requisitante, a DCI do 

medicamento administrado com referência à dosagem, forma farmacêutica, via de 

administração e posologia, o nome do doente e cama, quantidade administrada, o 

enfermeiro responsável pela administração e a data referente à mesma e, por fim, data e 

assinatura do diretor do serviço ou legal substituto e seu número mecanográfico. O 

farmacêutico responsável interpreta e valida o pedido de reposição e numera o impresso 

de forma sequencial, conforme chegam aos SF. Com exceção da metadona e dos 

pensos transdérmicos, cujo débito informático é feito diretamente ao doente, todos os 

outros medicamentos são debitados ao serviço onde os doentes em questão se 

encontram. 

 Posteriormente é emitida uma Guia de Satisfação de Pedidos, com as 

quantidades de medicamentos a dispensar a cada SC, à qual se anexam os impressos 

de requisição. Um técnico de farmácia, sob a supervisão de um farmacêutico, prepara a 

medicação que é colocada num saco e, depois de selado, é devidamente identificado 

com uma etiqueta onde consta a designação “Estupefacientes” e o SC ao qual se 

destina. O farmacêutico assina a Guia de Satisfação de Pedido e os impressos de 

requisição. Seguidamente, o AO distribui a medicação pelos respetivos SC, devendo 

assinar o impresso de requisição e colocar o seu número mecanográfico, como 

responsável pela entrega. Por fim, o enfermeiro responsável pela receção deve conferir a 

medicação e também assinar o impresso e colocar o seu número mecanográfico.  

 No final de cada dia, de acordo com as entradas e saídas, é conferido o stock 

existente no cofre, excluindo as benzodiazepinas. Trimestralmente, são também enviados 

registos para o INFARMED, com referência aos stocks mensal e trimestral [8-10]. 

  

Durante o estágio, tivemos oportunidade de participar na interpretação e validação 

dos pedidos de reposição, bem como na contagem dos stocks diários.  

 

4.2. Hemoderivados 

 

 A dispensa de hemoderivados obedece ao decreto-lei n.º1051/2000 de 14 de 

Setembro. 
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Por se tratarem maioritariamente de produtos derivados de plasma humano, têm 

um circuito especial, bem controlado, de forma a ser possível detetar o surgimento de 

doenças infeciosas em consequência da sua administração.  

O circuito inicia-se com o preenchimento do modelo n.º 1804 pelo médico 

prescritor, que deve registar os dados do doente e a justificação clínica para uso do 

hemoderivado. Nos Serviços Farmacêuticos, a prescrição médica é sempre avaliada por 

um farmacêutico, que deve verificar se o uso do hemoderivado tem justificação válida. No 

caso da albumina e de imunoglobulinas polivalentes humanas, a sua dispensa obedece a 

guidelines específicas de modo a evitar o seu uso indiscriminado. Existem ainda 

patologias, que por não estarem incluídas nas guidelines, são sujeitas a avaliação pela 

Direção Clínica e/ou Comissão de Ética para a Saúde de forma a decidir se é autorizado 

o uso do hemoderivado. O farmacêutico deve registar, no documento enviado (modelo n.º 

1804), o n.º de registo de distribuição, o lote, o laboratório e o Certificado de Autorização 

de Utilização (CAUL) do hemoderivado dispensado. Aquando da administração do 

hemoderivado, a equipa de enfermagem deve também registar o ato no modelo n.º 1804 

– anexo II.           

 Nos serviços de Imuno-Hemoterapia, no Bloco de Urgência e no Bloco de 

Neurocirurgia existem ainda Armazéns Avançados, que permitem a existência de stock 

constante próximo do local de administração do mesmo [3]. 

 

Como estagiárias, tivemos oportunidade de preencher os modelos de requisição 

de hemoderivados, de forma que estes fossem posteriormente enviados aos respetivos 

serviços requisitantes. 

 

4.3. Anti-infecioso 

 

A dispensa de agentes antimicrobianos também carece de um circuito especial, 

tendo em conta o crescente número de agentes patológicos multirresistentes. 

A prescrição segue as normas do Manual de Antimicrobianos do CHSJ, iniciando-

se com a prescrição médica eletrónica ou com o preenchimento da requisição (MEC-

IM095 – anexo III), criada pela comissão de antimicrobianos do Hospital. Este último 

sistema de prescrição em suporte de papel está implementado nos SC que não usufruem 

da DIDDU nem do sistema automatizado Pyxis®. Chega ao Centro de Validação onde o 

farmacêutico interpreta e valida a conformidade no preenchimento da requisição. 

Independentemente do tipo de prescrição, deve ser dada especial importância à 

existência da justificação clínica ou até mesmo a autorização da DC, à posologia, à 
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estabilidade do medicamento após reconstituição e à duração do tratamento, que se rege 

por “stop orders” gerais que determinam a suspensão do antimicrobiano ao fim do sétimo 

dia completo de tratamento (exceto quando este se destina ao serviços de Urgência, 

Hospital de dia de Hematologia ou Hospital de dia Polivalente, para os quais a dispensa é 

feita para 24h). 

Após completar o preenchimento da requisição, o farmacêutico procede ao registo 

de consumo que é feito ao doente, exceto nos casos dos Serviços de Urgência e dos 

Hospitais de Dia de Ambulatório e Consultas, para os quais o registo é feito ao serviço e 

em modo ambulatório, respetivamente. 

Os TDTs procedem à preparação dos antimicrobianos e à distribuição nos SC 

requerentes [3]. 

 

Ao longo do estágio tivemos oportunidade de validar e preencher as requisições 

em papel referentes ao modelo MEC - IM095.  

 

5. Unidade de Farmácia de Ambulatório 

 

A Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) destina-se à dispensa de 

medicamentos gratuitamente aos doentes que estão a ser seguidos no Hospital, mas que 

não se encontram internados, possibilitando, desta forma, a continuação do plano 

terapêutico no domicílio. Este serviço farmacêutico surgiu em resposta aos avanços 

científicos que têm ocorrido e que levaram ao aparecimento de vários medicamentos, que 

possibilitam o início da terapêutica em ambulatório em doenças que antes necessitavam 

de internamento [3]. 

 

A Farmácia de Ambulatório, no Hospital São João, apresenta uma zona de 

armazenamento de medicamentos, um gabinete administrativo, uma sala de espera e 

uma zona de atendimento, com gabinetes individualizados, de forma a salvaguardar a 

privacidade do doente. Na zona de armazenamento, os medicamentos encontram-se 

organizados em estantes, por ordem alfabética de acordo com a DCI ou por classe 

farmacológica; os medicamentos que apresentam maior rotatividade encontram-se no 

CONSIS®, que consiste num sistema automatizado de dispensa de medicamentos, 

diminuindo a ocorrência de erros aquando a dispensa e otimizando o tempo da mesma. 

Esta zona contém, também, frigoríficos para o armazenamento dos medicamentos de frio 

(2 - 8 °C) [3]. 
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A maioria dos medicamentos fornecidos pela Farmácia de Ambulatório é abrangida 

por diplomas legais; no site do INFARMED podemos consultar as patologias que estão 

sob o abrigo de legislação própria, alguns exemplos são: Artrite Reumatóide; Espondilite 

Anquilosante; Artrite Psoriática; Artrite Idiopática Juvenil Poliarticular; Psoríase em 

Placas; Fibrose Quística; Doentes insuficientes crónicos e transplantados renais; doentes 

com HIV; Esclerose Lateral Amiotrófica; Hepatite C; Esclerose Múltipla; Acromegália; 

Doença de Crohn ativa grave ou com formação de fístulas; Deficiência em Hormona de 

Crescimento, entre outras [11]. 

No entanto, sendo o CHSJ um centro hospitalar de referência para patologias 

graves, o Conselho de Administração pode autorizar a dispensa de medicamentos para 

outas patologias não legisladas, tais como: a Hipertensão Pulmonar, a Hepatite B, a 

Ictiose lamelar, etc. 

 

Aquando a dispensa, o farmacêutico deve efetuar a validação da Prescrição Médica 

(PM), identificar corretamente o doente e verificar se a PM está de acordo com a política 

do medicamento instituída. O farmacêutico através do sistema informático consegue 

consultar o perfil farmacoterapêutico do doente, o histórico de dispensas, assim como, a 

data das próximas consultas. A cedência de medicamento através da UFA requer uma 

vigilância apertada por parte do farmacêutico, uma vez, que muitos dos medicamentos 

dispensados apresentam uma janela terapêutica estreita. Deste modo, o farmacêutico 

deve assegurar a correta dispensa da medicação (nas doses e condições adequadas de 

armazenamento), deve informar o utente relativamente: ao tipo de medicação, modo de 

conservação, posologia, efeitos adversos, possíveis interações, o que fazer aos resíduos 

finais do medicamento, próximo dia da dispensa...). Há que realçar que segundo a 

circular normativa N.º 01/CD/2012, os “… medicamentos para tratamento de doenças 

crónicas deverão ser cedidos para um período de 30 dias; as exceções deverão ser 

autorizadas pelos Conselhos de Administração dos hospitais” [12]. 

O farmacêutico deve, ainda, clarificar o doente quanto à importância da toma 

correta e continua da medicação, dos gastos monetários que esta representa para o SNS 

e as consequências que uma toma incorreta pode acarretar para a saúde. Por fim, 

imprime-se uma guia de transporte, que funciona, também, como guia de tratamento para 

o doente [12]. 

 Enquanto estagiárias, efetuamos o carregamento do CONSIS®, demos entrada de 

medicação e fizemos a arrumação de alguns medicamentos, de acordo com as regras de 

armazenamento. Durante o nosso estágio na UFA, tivemos a oportunidade de assistir à 
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dispensa de medicação e aconselhamento do doente, assim como, a validação das 

prescrições. 

 

6. Distribuição em regime de Hospital de Dia de Ambulatório 

 

O Hospital de Dia de Ambulatório (HDA) permite que os doentes continuem o 

tratamento em ambulatório, evitando-se, deste modo, o internamento hospitalar. Assim, é 

agendado um dia, em que o doente se desloca ao hospital para que lhe seja administrada 

a terapêutica, durante um determinado período do dia, sob vigilância de profissionais de 

saúde. Os tratamentos realizados nestes moldes necessitam de autorização da Direção 

Clínica (DC), responsável por analisar a situação patológica de cada doente 

individualmente. 

 

No HDA existem várias salas de tratamento de acordo com o tipo de 

especialidade: Pediatria, Hematologia Clínica, Oncologia, Endocrinologia e Sala J 

(polivalente). A medicação utilizada no Hospital de Dia provém do armazém central da 

farmácia, com exceção dos citotóxicos.       

 Os tratamentos a realizar em HDA são previamente agendados e dois dias antes 

do tratamento, o farmacêutico valida a prescrição médica e faz o débito da medicação ao 

armazém central. No dia anterior ao agendamento, o TDT separa a medicação 

necessária, que é transportada para o HDA pelo Assistente Operacional, no dia 

agendado para o tratamento. Por vezes, os doentes não realizam o tratamento 

agendado, nestes casos, os medicamentos devem ser devolvidos ao armazém central 

[3]. 

 

A nossa função enquanto estagiárias foi fazer o registo informático da medicação 

necessária para o cumprimento dos tratamentos agendados, em regime de Hospital de 

Dia de Ambulatório. 

 

7. Produção e Controlo de Medicamentos 

 

7.1. Unidade de Manipulação Clínica 

 

A Unidade de Manipulação Clínica (UMC) inclui a Unidade de Manipulação de 

Medicamentos Estéreis – UMME e a Unidade de Manipulação de Medicamentos Não 

Estéreis - UMMNE. 
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Na UMME, o espaço inclui uma sala de validação farmacêutica, uma sala de 

apoio e uma sala assética. Na sala de validação, os farmacêuticos presentes são 

responsáveis pela validação de prescrições, registo das prescrições médicas e 

elaboração de ordens de preparação e rótulos. A sala de apoio é o local onde se 

preparam os produtos e material clínico conforme a ordem de preparação; este material 

entra na sala assética através de um transfer. Esta sala possui uma antecâmara onde se 

colocam máscaras, protetores de calçado, e se lavam as mãos. Na sala assética, só 

pessoal devidamente equipado com bata, luvas, máscara e touca pode entrar. É o local 

onde os medicamentos estéreis são preparados. O local possui duas câmaras de fluxo 

laminar horizontal (CFLH). Na UMME são preparados medicamentos injetáveis, colírios e, 

maioritariamente, bolsas nutritivas (figura 5), quer para internamento, quer para 

ambulatório. O farmacêutico, além de fazer parte da equipa de manipulação, é o 

responsável pela garantia/controlo de qualidade dos medicamentos estéreis e pelo 

controlo/verificação e calibração do material e equipamento [3]. 

 

Na UMMNE, são preparados maioritariamente soluções e suspensões orais para 

pediatria. Também aqui, é o farmacêutico que analisa as prescrições médicas e elabora 

as ordens de preparação e rótulos. O TDT é o responsável pela elaboração do 

medicamento manipulado e o farmacêutico tem o dever de garantir a qualidade e 

segurança do produto final [3]. 

 

Na UMC, mantém-se muito presente o conceito de rastreabilidade, havendo um 

registo diário de produção, de forma a assegurar a segurança máxima dos produtos 

utilizados e elaborados [3]. 

 

Na UMME, tivemos acesso à sala de apoio, onde participamos na recolha dos 

produtos e materiais clínicos necessários à preparação de bolsas nutritivas. Foi-nos 

também explicitado as regras de higiene e proteção pessoal necessárias à entrada nesta 

sala. Na sala de validação farmacêutica aprendemos a elaborar fichas de preparação e 

rótulos, em função da prescrição médica. Na UMMNE, participamos na elaboração de 

fichas técnicas de preparação e na execução de alguns medicamentos manipulados, 

nomeadamente suspensões pediátricas. Assistimos, também, à preparação de cápsulas 

de dexametasona. 
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Figura 5: Bolsa Nutritiva 

 

7.2. Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos 

  

A Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) está integrada no 

Hospital de Dia de Quimioterapia, permitindo que o local de preparação de formulações 

contendo citotóxicos esteja o mais próximo possível do local de administração aos 

utentes. 

 A Unidade tem stock de fármacos adjuvantes de quimioterapia e prepara 

medicação citotóxica de administração endovenosa ou subcutânea, de acordo com a 

prescrição médica. A manipulação de citotóxicos exige técnica assética, proteção 

individual do operador e rigor. O “Manual de Procedimentos” disponível no local engloba 

desde a forma de validação da prescrição médica, a limpeza do espaço, higiene pessoal 

e vestuário e como proceder em caso de derrame de um citotóxico. As guidelines de 

diversas instituições internacionais são também seguidas nesta unidade, nomeadamente 

ASHP, ISOPP, NIOSH e US Pharmacopeia. 

O espaço é dividido em três zonas: negra, cinzenta e branca, de acordo com o 

grau da assepsia. 

Na zona negra são recebidas as prescrições, que são validadas por um 

farmacêutico quanto à adequabilidade à patologia, dosagem, via de administração e 

compatibilidade entre fármacos. Uma vez validada, a prescrição traduz-se na elaboração 

de uma ordem de preparação que serve também como rótulo identificativo da preparação 

finalizada (anexo IV). O rótulo inclui o nome do doente, número do processo do doente, 

data, serviço para qual se destina (Hospital de Dia ou Internamento), composição e dose, 

a solução de diluição e respetiva quantidade, o volume a medir de fármaco, o volume 

final e ainda a temperatura de conservação e respetiva estabilidade. Todos os dados 

constantes no rótulo são duplamente validados (dois farmacêuticos). Esta zona inclui 

ainda uma área em que é obrigatório colocar protetores de calçado e é onde estão 

armazenados todos os fármacos citotóxicos e não citotóxicos (adjuvantes de 

quimioterapia). Aqui um farmacêutico, devidamente equipado com luvas de nitrilo e bata 
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de proteção, coloca num tabuleiro o rótulo/ordem de preparação, o fármaco citotóxico e a 

solução de diluição necessária para elaboração da formulação. Este tabuleiro é depois 

colocado num transfer (figura 6) de acesso a zona branca - local onde se preparam as 

formulações. 

A zona cinzenta corresponde à zona onde o TDT faz a higienização das mãos e 

coloca o equipamento de proteção individual, antes de entrar na zona branca. Esta zona 

tem pressão positiva relativamente a zona branca (para que possíveis contaminações do 

ar não se disseminem), e pressão positiva também relativamente à zona negra (para que 

não entre ar contaminado da zona negra). 

É na zona branca que o TDT prepara as formulações segundo a ordem de 

preparação. Na zona branca existem câmaras de fluxo laminar vertical (classe II B2) onde 

são manipulados os citotóxicos.  

Para garantir a rastreabilidade de todas as formulações que saem da UCPC, são 

sempre registadas a hora de entrada das prescrições, o número de preparações por 

doente e por dia, o lote do fármaco e da solução de diluição usados na formulação, e a 

hora de saída de cada formulação [3]. 

 

Na UCPC, tivemos acesso à zona cinzenta, de onde é possível visualizar a 

preparação das formulações na zona branca. Neste local, foram-nos explicadas as regras 

de higiene e proteção pessoal obrigatórias antes de entrar na zona branca, assim como o 

funcionamento da zona branca. Na zona negra aprendemos a rececionar e validar 

prescrições médicas, e a elaborar rótulos e ordens de preparação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Transfer 
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7.3. Unidade de Reembalagem 

 

A Unidade de Reembalagem (UR) do CHSJ encontra-se num espaço 

individualizado, mas junto da DIDDU, uma vez que o reembalamento unitário é 

especialmente útil nesta unidade. 

O fracionamento e a reembalagem de medicamentos sólidos orais permitem 

disponibilizar fármacos nas doses ajustadas às necessidades dos doentes e em doses 

unitárias, que muitas vezes não estão disponíveis na indústria farmacêutica. Estes 

processos devem ser validados por um TDT, responsável por garantir a estabilidade e 

qualidade do medicamento. 

 A UR possui o FDS® (figura 7), um sistema semiautomático de reembalagem e 

dispensa individualizada, que permite dispensar a medicação para cada doente, em 

doses unitárias individuais. Nos rótulos de reembalagem devem constar as seguintes 

informações: substância ativa, dose, forma farmacêutica, lote, prazo de validade, código 

de barras interno, identificação do doente e hospital. Apesar de todas as vantagens, o 

FDS® não permite a reembalagem de medicamentos citotóxicos, fotossensíveis, 

termolábeis, higroscópicos ou que não sejam formas farmacêuticas sólidas. Este sistema, 

também, não permite reembalar medicamentos para os quais não tenham sido 

previamente calibradas as cassettes (específicas para um determinado fármaco, com 

uma dosagem específica e de acordo com a marca comercial). 

A UR possui, também, um sistema semiautomático de reembalagem – Auto-Print 

Unit Dose Systems Grifols® (figura 8) - que permite a reembalagem de formas 

farmacêuticas orais sólidas, inteiras ou fracionadas. Este sistema, de forma global, não é 

tão eficaz como o FDS®, contudo apresenta algumas vantagens, tais como: o material de 

embalagem é fotoprotetor e permite a embalagem de medicamentos que não estão 

parametrizados para as cassettes do FDS [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: FDS® 

 



      
      

18 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Auto-Print Unit Dose Systems Grifols® 

 

8. Unidade de Ensaios Clínicos 

 

Devido ao caráter rigoroso dos Ensaios Clínicos (EC) é impreterível que todas as 

atividades estejam devidamente documentadas, de forma a salvaguardar a segurança e 

os direitos dos intervenientes, assim como a veracidade científica. Deste modo, a 

realização de ensaios clínicos é regulada, a nível nacional, pelo decreto de lei nº 21/2014, 

de 16 de Abril. Os ensaios com medicamentos de uso humano devem obedecer aos 

princípios das Boas Práticas Clínicas (BPC). Em Portugal, o INFARMED é a entidade 

responsável por verificar o cumprimento das BPC e a inspeção pode incidir sobre o 

promotor e/ou centro onde está a decorrer o ensaio. As inspeções também podem ser 

solicitadas pela EMA e FDA [13,14]. 

 

A participação dos doentes nos EC é voluntária e a seleção é feita pelo médico, 

contudo os doentes deverão ser devidamente informados acerca dos riscos e benefícios 

do EC e devem assinar um termo de consentimento informado. 

A Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) do CHSJ apresenta-se num espaço físico 

próprio, de acesso restrito a pessoas autorizadas, onde as condições de humidade e 

temperatura são controladas. A UEC dispõe de uma zona de trabalho para os 

farmacêuticos, uma zona de atendimento (doentes, monitores, investigadores...), uma 

zona com armários para armazenamento da medicação e respetiva documentação, um 

frigorífico para medicação com necessidade de refrigeração, um armário para medicação 

em quarentena (prazos de validade expirados e/ou não conformidades) e possui, ainda, 

armários para arquivo de outros documentos (documentação relativa a EC já encerrados, 

registos das temperaturas). 

Nesta unidade trabalham 3 farmacêuticos, todos com formação em BPC, que têm a 

responsabilidade de rececionar, armazenar, controlar e dispensar os medicamentos em 

estudo, assim como, os respetivos dispositivos de administração. Os farmacêuticos têm a 
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responsabilidade de elucidar os doentes acerca do correto uso dos medicamentos 

experimentais, assim como apoiar os investigadores e promotores [3].  

   

8.1. Procedimentos 

 

Numa primeira fase, o promotor (entidade responsável por conceber, gerir e 

financiar um EC) contacta os SF de diferentes centros de realização de EC; o centro é 

selecionado tendo em conta diferentes categorias (instalações, equipa, doentes...). Após 

a seleção do centro, é necessário submeter o pedido para autorização do EC às 

autoridades reguladoras: Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e INFARMED. O estudo também tem 

que ser aprovado pelo Conselho de Administração do centro onde o EC se vai realizar. 

Depois da aprovação do ensaio clínico, o promotor organiza a visita de início, uma 

reunião onde deve estar presente toda a equipa de investigação. Durante esta visita, o 

promotor explica detalhadamente o protocolo, define o circuito do medicamento 

experimental, define as tarefas da equipa e prazos para a sua execução.  

 Todos os EC dispõem de documentação própria, que se encontra arquivada junto 

do respetivo medicamento, contendo: contactos do estudo, protocolo, RCM, 

procedimentos... 

Regularmente, o promotor faz visitas de monitorização ao centro onde está a ser 

realizado o ensaio clínico. Nestas visitas, avalia-se a progressão do estudo e se está a 

ser cumprido o protocolo. 

Aquando o término do EC é realizada uma visita de encerramento, durante a qual o 

monitor recolhe toda a medicação e verifica a documentação arquivada. Os SF devem 

arquivar o dossier final do estudo por um prazo mínimo legal de 5 anos. 

Caso se considere útil a continuação da terapêutica num doente, após conclusão do 

ensaio, o promotor deve dispensar o medicamento de forma gratuita, até que este seja 

introduzido no mercado [3]. 

 

8.2. Circuito dos medicamentos em Ensaios Clínicos 

 

Os medicamentos em estudo são cedidos de forma gratuita ao centro de EC. 

Aquando a receção da medicação, o farmacêutico tem que verificar diversos parâmetros, 

tais como: nº do lote, prazo de validade, integridade das embalagens e guia de remessa. 

Se for verificada alguma não conformidade, o farmacêutico deve contactar o promotor e a 
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medicação deve aguardar em quarentena. Por fim, a receção da medicação deve ser 

comunicada ao promotor, de acordo com o procedimento definido. 

A medicação é armazenada de acordo com as especificações de cada fármaco (em 

armários à temperatura ambiente ou em frigoríficos). Todos os frigoríficos e armários 

dispõem de dispositivos de monitorização da temperatura, portanto, se ocorrer um desvio 

no intervalo de temperatura pré-definido soa um alarme, ficando a medicação em 

quarentena até intervenção do promotor.  

O farmacêutico, ao dispensar a medicação ao doente, deve registar no formulário 

da prescrição, os seguintes parâmetros: nº do lote, prazo de validade, data da dispensa e 

a assinatura do farmacêutico. Para além disto, a cartonagem exterior do medicamento 

deverá ter a identificação do doente e a data da dispensa. 

Quando ocorre a devolução de medicamentos não administrados ou embalagens 

vazias, o farmacêutico faz a contagem das unidades devolvidas, o que permite verificar a 

adesão à terapêutica. Se as taxas de adesão forem superiores a 120% ou inferiores a 

80%, estas devem ser comunicadas ao investigador principal e ao monitor [3]. 

 

 Tivemos a oportunidade de participar na receção de medicamentos em EC, sob 

supervisão de uma farmacêutica. Familiarizamo-nos com o Dossier da Farmácia e 

contactamos com monitores de dois estudos que estão a decorrer no CHSJ, o que nos 

permitiu perceber melhor a dinâmica de um EC. 

 

9. Centro de Validação Farmacêutica 

 

A maioria dos SC do CHSJ faz a prescrição de uma forma eletrónica; contudo, 

quando se pretende uma distribuição tradicional da medicação, a prescrição médica deve 

ser enviada aos SF em papel. 

Numa PM constam os seguintes dados: nome do doente, número do doente 

(atribuído pelo hospital), o fármaco prescrito, a dose e a posologia; a PM eletrónica pode 

conter, também, outras informações relevantes do doente. 

A validação da Prescrição Médica é da responsabilidade do farmacêutico, sendo 

uma área de intervenção muito importante, já que o farmacêutico tem a função de 

identificar situações de tratamento inadequado, tais como: dose incorreta ou desajustada, 

duplicação de fármacos, interações entre os fármacos, reações adversas, 

contraindicações, frequências desadequadas, entre outros. Para além disto, o 

farmacêutico deve confirmar se a terapêutica prescrita obedece às normas de orientação 

clínica e às indicações terapêuticas aprovadas no respetivo Resumo das Características 
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do Medicamento. Para o uso de medicamentos de forma off-label é necessário a 

aprovação da CES e da Direção Clínica. Para tal, é necessário preencher um formulário 

do pedido de parecer e o de consentimento informado por parte do doente, para 

submeter o pedido à CES. 

Durante o estágio, tivemos consciência de um grande entrave para o farmacêutico 

aquando da validação das PM, que é o facto de desconhecer o diagnóstico do doente. 

Deste modo, um dos grandes objetivos dos farmacêuticos hospitalares é ter acesso ao 

diagnóstico do doente, pois, só assim é possível fazer uma validação da PM de forma 

mais conscienciosa. 
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Conclusão 
 

Durante estes dois meses de estágio, sentimos que aprendemos muito e 

percebemos, de fato, o importante papel de um farmacêutico hospitalar. 

 Consideramos que foi um estágio muito dinâmico, uma vez que tivemos contacto 

com as diferentes unidades farmacêuticas existentes no Centro Hospitalar de São João, 

desde a Unidade de Manipulação Clínica, passando pela Farmácia de Ambulatório, pela 

Gestão, entre outras valências. Conhecemos a interdisciplinaridade do CHSJ, que 

envolve farmacêuticos, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica e 

assistentes operacionais, todos com o objetivo comum de melhorar a saúde e o bem-

estar dos doentes. 

Lidamos com diversos medicamentos de dispensa exclusiva Hospitalar e tivemos 

contacto com o sistema informático SGICM. Tivemos contacto com o doente, quer 

através da Farmácia de Ambulatório, quer através das visitas que tivemos oportunidade 

de fazer aos serviços clínicos, o que nos valorizou enquanto prestadores de cuidados de 

saúde. 

Deste modo, julgamos que esta experiência foi muito enriquecedora e que nos 

ofereceu ferramentas indiscutivelmente úteis para o mundo do trabalho. Não podemos 

deixar de dizer que consideramos o estágio em Farmácia Hospitalar muito importante, 

pois permite-nos ter uma visão mais abrangente do trabalho de um Farmacêutico em 

Portugal! 
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Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo I- Requisição para estupefacientes e psicotrópicos, anexo X - modelo 

nº1509. 
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Anexo II - Requisição para hemoderivados, modelo nº1804. 
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Anexo III – Requisição para anti-infeciosos, modelo nº271. 
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Anexo IV - Ordem de preparação/rótulo, instituído na UCPC do CHSJ. 
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Para determinarmos as quantidades a medir em mililitros, recorremos ao Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (2006), que contém as concentrações das 

diferentes soluções. Assim, os volumes correspondentes são: 95 ml de aminoácidos, 145 

ml de glucose, 12 ml de lípidos, 150 ml de água destilada esterilizada, 3 mL de fosfato, 6 

mL de potássio, 3 mL de sódio, 2,8 mL de oligoelementos, 1 ml de magnésio, 1,5 mL de 

vitaminas, 11 mL de cálcio. 

Anexo V – Cálculos relativos à preparação de uma bolsa de nutrição parentérica 
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XGEVA - 120 mg 

DCI:Denosumab 
Nome do Medicamento: XGEVA 
Forma farmacêutico:Solução injetável  
Dosagem: 120 mg 
Via de administração: Subcutânea 
Conservação:Conservar no frigorífico (2°C – 8°C). Manter o frasco para injetáveis dentro 
da embalagem exterior para proteger da luz. 
Prazo de Validade: 3 anos. XGEVA pode ser conservado durante 30 dias à temperatura 
ambiente (até 25°C) na embalagem de origem. 
Composição:Denosumab é um anticorpo IgG2 monoclonal humano produzido por uma 
linha celular de mamíferos (CHO), através de tecnologia de DNA recombinante. 
Excipientes:Ácido acético, glacial; Hidróxido de sódio; Sorbitol (E420) e água para 
preparação de injetáveis. 
 
Indicação terapêutica 
XGEVA é utilizado em adultos com cancro, de forma a evitar possíveis complicações 
causadas por metástases  ósseas, tais como: fratura, pressão da espinal medula, 
necessidade de receber radioterapia ou submissão a cirurgia.    
           
Posologia e modo de administração 
A dose recomendada é de 120 mg, uma vez de 4 em 4 semanas; não é necessário fazer 
ajustes da dose em doentes com compromisso renal nem em doentes idosos (idade ≥ 
65).  
         
Contra indicações      
Hipocalcémia não tratada; hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos 
excipientes mencionados. 
 
Advertências e precauções       
Precaução especial de utilização (Importante!!!)        
Todos os doentes devem tomar, diariamente, suplementos de pelo menos 500 mg de 
cálcio e 400 UI de vitamina D, excepto em casos de hipercalcémia. 
Hipocalcémia        
Doentes com problemas prévios nos rins, insuficiência renal ou que se submeteram a 
diálise, poderão ter um risco superior de virem a sofrer hipocalcémia se não tomar 
suplementos de cálcio.   
Problemas na boca 
O doente deve contactar o seu médico ou dentista se apresentar alguma das seguintes 
complicações: dentes a abanar, dor ou inchaço.  
 
Gravidez e aleitamento         
Mulheres grávidas ou mulheres em idade fértil, que não utilizem métodos contraceptivos, 
não é recomendada a toma de XGEVA.        
O médico deve ponderar a descontinuação da amamentação ou término da terapêutica 
com XGEVA tendo em conta o benefícioda amamentação para o recém-nascido e o 
benefício da terapêutica com XGEVA para a mulher. 
 
Crianças e adolescentes          
A toma deXGEVA não é recomendado a crianças nem adolescentes, com menos de 18 
anos de idade.  
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Interação com outros medicamentos       
Não deve ocorrer uma toma concomitante com denosumab ou com bifosfonatos. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas      
Os efeitos de XGEVA sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são 
desprezíveis.          
 
Efeitos secundários:         
Efeitos secundários muito frequentes: falta de ar e diarreia.   
Efeitos secundários frequentes: hipocalcémia (sinais - espasmos, contrações dos 
músculos, cãibras dos músculos, dormência ou formigueiro nos dedos das mãos/pés ou à 
volta da boca), hipofosfatémia, dor continuada e/ou ferida da boca ou mandíbula que não 
cicatriza, dormência da mandíbula, perda de um dente e transpiração aumentada. 
Efeitos secundários raros: reações alérgicas, tais como: dificuldade em respirar, inchaço 
da face, lábios, língua, garganta ou outras partes do corpo; erupção na pele, comichão e 
urticária na pele. Dor invulgar na anca, virilha ou coxa (pode ser indicativo de uma 
possível fratura do osso da coxa). 
 

 

Bibliografia: 

http://www.infarmed.pt/infomed/detalhes.php, acedido a 9/9/2014 às 20h30.  

http://www.ema.europa.eu, acedido a 9/9/2014 às 21h. 

 

Estagiária: Luciana Pereira, FFUP 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI – Resumo do medicamento, no âmbito de Farmácia de Ambulatório realizado 

por Luciana Pereira 
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Dexametasona 4mg – Cápsulas 

‘Dexametasona 4 mg – cápsulas’ é um medicamento manipulado, produzido na Unidade de 

Manipulação Clínica (UMC) do Centro Hospitalar de São João (CHSJ).  

DCI: Dexametasona 

Forma Farmacêutica: Cápsulas 

Dosagem: 4 mg 

Via de Administração: Oral 

Excipientes: Amido de trigo; talco; estearato de magnésio1 

Prazo de Validade: 730 dias1 

Conservação: Temperatura ambiente, protegido da luz1 

Indicações terapêuticas:   

Anti-inflamatório e imunossupressor (estados alérgicos, afeções reumáticas, doenças cutâneas, 

oculares, respiratórias, hematológicas, gastrointestinais) 1-3 

Profilaxia anti-emética pós-quimioterapia (pode ser administrado em associação com ondasetrom 

ou metoclopramida)2,3 

Tratamento de Mieloma Múltiplo (em associação com outro(s) fármaco(s) quimioterápico(s): 

lenalidomida, ciclofosfamida, talidomida, bortezomib, doxorrubibina, vincristina, etopósido)6,7 

Posologia: 

o Anti-inflamatório e imunossupressor: dose ajustada conforme a gravidade da doença e a 

resposta do doente2,3 

o Profilaxia de Emese Pós-Quimioterapia: 4 mg a cada 4/6h ou 8 mg de 8/8 h, no primeiro 

dia, com diminuição da dose e frequência nos  2 a 3 dias seguintes ( máximo de 5 dias)2,3 

o Tratamento de Mieloma Múltiplo: elevadas doses dedexametasona, cerca 40 mg, 

variando conforme o Protocolo Quimioterápico4-7 

Exemplo de Protocolo de Quimioterapia de Mieloma Múltiplo, que inclui 

dexametasona:4,5  

Ciclos de 29 dias -Dexametasona : dias 1 a 4; 9 a 12; 17 a 20 –  40 mg 

                              - Lenalidomida: dias 1 a 21 - 25 mg 

Contra-Indicações: Hipersensibilidade à dexametasona ou qualquer dos excipientes; 

administração de vacinas vivas; infeções sistémicas por fungos.2,3 

Interações:Ácidoacetilsalicílico; anti-inflamatórios não esteróides; fenitoína, carbamazepina; 

fenobarbital; eritromicina; anticoagulantes cumarínicos; rifampicina; rifabutina; anti-diabéticos; 

anti-hipertensores; estrogénios; ritonavir; indinavir; cetoconazol; metotrexato; efedrina.2,3 
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Efeitos Secundários: Dependem do doente e da dose. Os mais frequentes incluem: retenção de 

líquidos; aumento de peso; hipertensão; hiperglicémia; osteoporose; aumento do apetite; 

irregularidades menstruais; atraso na cicatrização de feridas; problemas de pele; inchaço dos 

lábios ou da língua; convulsões; perturbações psíquicas; aumento da suscetibilidade às infeções; 

fraqueza muscular; úlcera gastrintestinal.2,3 

Advertências e Precauções: A suspensão do tratamento de longa duração deve sempre ser 

gradual.Se parar de tomar dexametasona, após longos períodos, poderá sentir febre, dores 

musculares, dores nas articulações e mal-estar.2,3 

Gravidez e Aleitamento: Se estiver grávida ou planear engravidar consulte o seu médico antes de 

tomar dexametasona. Se tomar dexametasona, não deve amamentar.2,3 

Condução de veículos e utilização de máquinas: Não deve conduzir ou trabalhar com máquinas 

perigosas, salvo se o medicamento for bem tolerado.2,3 

Bibliografia: 

1. Ficha Técnica de Preparações Farmacêuticas, Dexametasona 4 mg Cáps, CHSJ 

2. INFARMED: Resumo Características do Medicamento ´DECADRON 0,5 mg comprimidos’  Acessível 
em: http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=2375&tipo_doc=rcm 
[Acedido em 7 de Outubro de 2014] 

3. INFARMED: Folheto Informativo ´DECADRON 0,5 mg comprimidos’  Acessível em: 
http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=2375&tipo_doc=fi [Acedido 
em 7 de Outubro de 2014] 

4. INFARMED: Farmacovigilância - REVLIMID Acessível em: 
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/FARMA
COVIGILANCIA/INFORMACAO_SEGURANCA/CARTAS_PROFISSIONAIS/P_T/Comun%20Revlimid%20
Type%20II058%2010%20Dec%202012.pdf [Acedido em 7 de Outubro de 2014] 

5. T. Kuehr, J.Thaler,E. Waeller- Chemotherapy Protocols 2013 - Current Protocols and Targeted 
Therapy 

6. EMA: Public summary of opinion on orphan designation -Dexamethasone (40 mg tablet) for the 
treatment of multiple myeloma. Acessível em: 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Orphan_designation/2010/06/WC500
094024.pdf [Acedido em 8 Outubro de 2014] 

7. Ludwig, H. et al (2012)European perspective on multiple myeloma treatment strategies: update 
following recent congresses.Oncologist, 17(5):592-606 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII – Resumo do medicamento, no âmbito de Farmácia de Ambulatório realizado  

por Tânia Vilaça 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=2375&tipo_doc=rcm
http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=2375&tipo_doc=fi
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/FARMACOVIGILANCIA/INFORMACAO_SEGURANCA/CARTAS_PROFISSIONAIS/P_T/Comun%20Revlimid%20Type%20II058%2010%20Dec%202012.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/FARMACOVIGILANCIA/INFORMACAO_SEGURANCA/CARTAS_PROFISSIONAIS/P_T/Comun%20Revlimid%20Type%20II058%2010%20Dec%202012.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/FARMACOVIGILANCIA/INFORMACAO_SEGURANCA/CARTAS_PROFISSIONAIS/P_T/Comun%20Revlimid%20Type%20II058%2010%20Dec%202012.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Orphan_designation/2010/06/WC500094024.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Orphan_designation/2010/06/WC500094024.pdf
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FLUDROCORTISONA 

DCI:Fludrocortisona  

ATC: H02AA02 

CHNM: 10074821 

Nomes comerciais:Astonin® H 

Forma farmacêutica: Comprimidos 

Composição em substância activa:Cada comprimido tem 0,1mg de fludrocortisona. 

Excipientes:Hipromelose, manitol, sílica, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, estearato 
de magnésio. 

Indicações terapêuticas: Utilizado como terapêutica de substituição na Doença de Addison e no 
Síndrome de depleção do sal; utilizado como terapêutica de curto prazo na hipotensão ortostática 
hipoadrenérgica grave (disautonomia). 

Posologia: 

 Terapêutica de substituição:a posologia deve ser individualizada e ajustada em função da 
monitorização da renina. A dose mais comum é de ½ a 2 comprimidos por dia,em 
combinação com hidrocortisona. 

 Doença de Addison: 1-2 comprimidos por dia, em combinação com um substituto do 
cortisol adaptado ao ritmo circadiano. 

 Síndrome adrenogenital: 15-30mg de hidrocortisona/m2 área de superfície corporal 
diariamente em combinação com fludrocortisona: nas primeiras semanas e meses de vida 
0,15 -0,3mg de fludrocortisona/m2 área de superfície corporal; redução para metade no 
segundo ano de vida; ¼ a ⅓ da dose inicial no terceiro ano de vida. 

 Hipotensão ortostática hipoadrenérgica: Nos adultos inicia-se com 1-2 comprimidos por 
dia, podendo ser aumentada; nas crianças inicia-se com 1-3 comprimidos sendo reduzida 
após melhoria dos sintomas. (Duração máxima do tratamento: 2 meses) 

Modo de administração: Após as refeições com um líquido. 

Contra-indicações: Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes; 
idade>65 anos; hipotensão devido a doença cardíaca orgânica; hipertensão; hipocaliémia; 
alcalose metabólica;perturbações em que a hipertensão ou formação de edema representam um 
risco acrescido (ex:alterações escleróticas vasculares, cirrose hepática, insuficiência renal, edema 
pulmonar, feocromocitoma). 

Interacções: Glicosídeos cardíacos, saluréticos, laxativos, derivados da cumarina, rifampicina, 
fenitoína, barbitúricos, primidona e estrogénios. 
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Efeitos secundários: Hipersensibilidade, aumento de peso, edema, hipocaliémia, hipertensão, 
hipertrofia cardíaca, cefaleia. (Frequência dependente de factores externos). 

 

Advertências e precauções: Proceder a verificações regulares do peso, pressão arterial e 
electrólitos. 

Gravidez e aleitamento: Não existem dados adequados sobre a sua utilização em mulheres 
grávidas e durante o aleitamento, pelo que só deverá ser utilizado em situações claramente 
necessárias. 

Condução de veículos e utilização de máquinas: Não existem evidências que sugiram a 
diminuição da capacidade de conduzir ou utilizar máquinas. 

Conservação: Conservar a temperatura inferior a 30C. 

Prazo de validade: 3 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII – Resumo do medicamento, no âmbito de Farmácia de Ambulatório realizado 
por Beatriz Delgado 




