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Resumo 

 

O presente relatório pretende descrever as principais valências e 

conhecimentos adquiridos ao longo dos quatro meses de estágio na Farmácia dos 

Clérigos.  

O documento encontra-se dividido em duas partes. A primeira parte tem como 

objetivo descrever as principais atividades desenvolvidas. Tal como era exigido, 

procurei personalizar ao máximo o discurso com os conceitos que me foram sido 

transmitidos. Por essa razão, pormenores legislativos e técnicos foram omitidos 

intencionalmente.  

A segunda parte do relatório descreve os trabalhos de pesquisa e práticos que 

desenvolvi. Procurei adaptar os temas escolhidos tendo por base as experiências que 

fui vivenciando no dia-a-dia da farmácia e no laboratório de preparação de 

manipulados. A escolha de temas na área da pediatria e geriatria teve como objetivo 

abranger duas grandes áreas de intervenção tornando a minha formação mais 

diversificada.  

Por fim, procurei igualmente articular alguns dos conceitos adquiridos durante o 

estágio na farmácia hospitalar com a farmácia comunitária. A implementação do 

sistema kaizen foi exemplo disso.   
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PARTE I - Atividades desenvolvidas durante o estágio 

 
1. Introdução 

O estágio curricular em Farmácia Comunitária do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF) é o culminar de cinco anos de formação. Não obstante à enorme 

importância dos conhecimentos científicos adquiridos, só o estágio permitirá articular 

esses conhecimentos com a realidade de uma farmácia comunitária. Acresce ainda a 

importante interação farmacêutico-utente com a qual o estudante só contacta e 

aperfeiçoa durante o estágio.  

Numa altura em que a profissão farmacêutica enfrenta grandes obstáculos, o 

estágio torna-se uma ferramenta fundamental para nos preparar, futuros farmacêuticos, 

para o rigoroso mercado de trabalho. Deve ser assim encarado como uma experiência de 

aprendizagem diária, na qual os erros fazem inerentemente parte, mas com quais 

deveremos aprender e evoluir.  

 

2. Farmácia dos Clérigos 

2.1 . Espaço Físico 

A farmácia dos Clérigos (FC) situa-se na Rua dos Clérigos localizada no centro 

histórico da cidade do Porto. Atualmente a direção técnica é assegurada pela Dra. 

Helena Gomes.  

A FC é constituída por quatro pisos. A farmácia propriamente dita funciona no piso 0. 

Nos restantes pisos localizam-se dois laboratórios de preparação de manipulados 

(laboratório 1: para a produção exclusiva de cápsulas e laboratório 2: direcionado para 

a preparação de cremes, suspensões orais entre outras formas farmacêuticas), 

escritórios, armazém de matérias-primas e ainda um gabinete direcionado para a 

expedição de encomendas.  

O espaço físico da farmácia cumpre todas as normas preconizadas nas Boas Práticas 

de Farmácia Comunitária [1]. O aspeto exterior encontra-se bem visível e identificável 

com o nome da farmácia e com o símbolo da “cruz verde”. O horário de funcionamento 

(9h-19h de segunda-feira a sexta-feira; 9h-13h aos sábados) encontra-se igualmente bem 

visível no exterior bem como a identificação do Diretor Técnico.  

O interior da farmácia oferece um ambiente confortável ao utente. Dispõe de três 

balcões de atendimento devidamente espaçados para garantir privacidade. Dispõe ainda 

de um espaço onde o utente se pode sentar enquanto espera pela sua vez. O interior da 

farmácia encontra-se vigiado por uma câmara de vigilância com o respetivo aviso num 

local visível.  
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Envolvendo a zona de atendimento, dispõe de várias áreas bem definidas onde 

expõe em lineares: 

- Produtos de dermocosmética organizados por marca; 

- Material de penso e de ortopedia; 

- Produtos de higiene oral; 

- Produtos dietéticos e multivitamínicos; 

- Produtos capilares; 

- Produtos sazonais; 

- Produtos para o bebé; 

- Alguns medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

Os MNSRM estão expostos atrás do balcão principal fora do alcance dos utentes. 

Anexa ao local da cedência farmacêutica existe uma sala de consulta 

farmacêutica que permite um diálogo em privado e confidencial com o utente bem como a 

prestação de outros serviços farmacêuticos.  

Por fim, possui um armazém onde se encontram armazenados os medicamentos 

genéricos e onde se procede à receção de encomendas.  

Os equipamentos presentes na FC garantem o bom funcionamento da farmácia. 

Existem quatro computadores com o sistema Sifarma 2000, três na zona de atendimento 

e um no armazém; um frigorífico e equipamentos que monitorizam a temperatura e 

humidade da farmácia. Dispõe ainda do sistema Cashguard que possibilita uma gestão 

muito mais segura, rápida e com menos erros associados ao manuseio tradicional do 

dinheiro em caixa. 

2.2. Recursos Humanos  

Como resultado da grande magnitude na preparação de manipulados, a equipa da FC 

é ampla e diversificada. Na farmácia trabalham quatro elementos: um Farmacêutico 

Adjunto, um Farmacêutico, um Técnico de Farmácia e um Ajudante Técnico. No 

laboratório 1 trabalham seis técnicos, quatro administrativos, um técnico oficial de contas 

e três embaladoras; no laboratório 2 trabalham um farmacêutico e um Técnico de 

Farmácia.  

2.3. Serviços Prestados  

A prestação de serviços farmacêuticos pela FC encontra-se de acordo com a lei e 

respeita a Portaria nº1429/2007, de 2 de novembro, que visa definir os serviços que as 

farmácias de comunitária podem prestar aos utentes no âmbito da promoção da saúde e 

bem-estar [2]. Na FC são prestados cuidados farmacêuticos como aconselhamento 

farmacoterapêutico, administração de injetáveis e vacinas não incluídas no Plano 
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Nacional de Vacinação, cuidados de primeiros socorros, testes bioquímicos (testes de 

medição da glicemia e medição dos níveis de ácido úrico) e medição da tensão arterial.  

Durante o estágio procedi à medição da pressão arterial e à medição dos níveis 

de glicemia. Embora não tenha realizado a medição dos níveis de colesterol e a medição 

dos níveis de ácido úrico pude assistir a estes testes.  

Durante a prestação destes serviços pude simultaneamente aperfeiçoar 

competências no âmbito do aconselhamento farmacêutico. As medidas que tentei 

incentivar foram essencialmente as seguintes: 

- Prática de um estilo de vida saudável (alimentação e exercício físico); 

- Cumprimento rigoroso da toma da medicação; 

- Reencaminhamento para os cuidados de saúde quando achei necessário; 

- Importância de monitorizar regularmente a tensão arterial e os valores de 

glicemia quando os parâmetros se encontravam alterados; 

- Recomendar a toma de MNSRM perante queixas específicas dos doentes.  

 

3. Aquisição e Armazenamento de Medicamentos e Produtos de Saúde  

3.1. Fornecedores  

A gestão de stocks numa farmácia comunitária é fundamental para o seu bom 

funcionamento. Face à constante rotação de medicamentos o processo de aquisição 

deve ser dinâmico por forma a garantir que o utente tenha acesso à medicação de que 

necessita. Neste sentido, os fornecedores, creditados pelo Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), têm um papel-chave no circuito do 

medicamento ao garantirem o fornecimento rápido e eficaz dos medicamentos à 

farmácia.  

A seleção dos fornecedores depende dos critérios definidos por cada farmácia 

variando entre os preços praticados, a pontualidade e frequência da entrega das 

encomendas, a diversidade de produtos disponíveis, as condições e facilidade de 

pagamento, os descontos e/ou bonificações e a facilidade de devoluções. A FC tem como 

fornecedores a Cofanor, Cooprofar e a ALLIANCE HealthCare.  

Os fornecedores podem ser laboratórios produtores e/ou intermediários 

grossistas, cada um com as suas vantagens e desvantagens. Os laboratórios têm como 

vantagem os preços mais baixos, o que permite uma margem de lucro maior, mas a 

entrega pode ser tardia e podem exigir quantidades mínimas. Por outro lado, os 

intermediários grossistas fornecem a encomenda de forma mais rápida e permitem vários 

pedidos diários, sem a exigência de quantidades mínimas. 

A farmácia também pode efetuar compras diretamente aos laboratórios através de 

Delegados de Informação Médica, intitulando-se de vendas diretas. As vendas diretas 
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trazem bastantes benefícios, uma vez que são apresentadas campanhas, descontos ou 

bonificações na compra de determinadas quantidades e são negociados preços e 

pagamentos. No entanto, a passagem dos delegados de informação médica pelas 

farmácias é periódica podendo ocorrer ruturas de stock. No estágio pude assistir ao 

processo de aquisição e negociações entre farmacêutico-delegado.  

 

3.2. Processamento de Encomendas 

Os diferentes tipos de encomendas e o seu processo de receção foram das 

primeiras noções que me foram ensinadas. Embora no início tenha sido difícil assimilar 

tantos conhecimentos novos, com o tempo e com a prática constante tornou-se uma 

tarefa rotineira e de fácil execução.   

Existem essencialmente três tipos de encomendas: diárias, manuais e 

instantâneas. 

As encomendas diárias garantem a dispensa diária de medicamentos e são 

geradas a partir da avaliação do stock mínimo e máximo pré-estabelecido. Uma vez 

dispensado um medicamento, o programa Sifarma 2000 dá baixa imediata do produto, 

atualiza o stock e quando este atinge o stock mínimo definido, o respetivo código é 

adicionado a uma proposta de nota de encomenda. Antes de ser enviada ao fornecedor 

essa proposta é revista pelo Farmacêutico. Tendo como critério, a média das vendas ao 

longo do tempo, o Farmacêutico define as quantidades a pedir, inclui ou exclui 

determinados produtos constituindo assim a encomenda definitiva.  

Na FC são efetuadas duas encomendas diárias. A primeira encomenda é 

efetuada ao final da manhã, para ser entregue à tarde e pretende repor o stock dos 

medicamentos que se encontram abaixo do estabelecido, devido à dispensa realizada até 

ao momento do envio da encomenda e para os medicamentos ou produtos de saúde que 

não existem na farmácia e que foram solicitados pelos utentes. A outra é efetuada ao 

final do dia e visa repor a quantidade máxima do stock pré-estabelecido dos 

medicamentos para o dia seguinte e encomendar os medicamentos que ficaram 

requeridos da parte da tarde devido à sua ausência na farmácia. 

As encomendas manuais são feitas sem a intervenção do Sifarma 2000 (por 

exemplo por via telefónica diretamente ao fornecedor) pelo que é necessário criá-la no 

sistema aquando a sua chegada. Recorre-se às encomendas instantâneas durante a 

dispensa de medicamentos pois são efetuadas a partir da ficha do produto. Este tipo de 

encomendas permite saber na hora se o produto existe em armazém ou se está esgotado 

e o dia e as horas a que a entrega vai ser feita.  

No estágio assisti à realização das encomendas diárias e executei 

autonomamente encomendas manuais e instantâneas.  
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3.3. Receção de Encomendas 

Quando uma encomenda é entregue na farmácia averigua-se imediatamente se 

existem medicamentos de frio. Caso existam, a prioridade é colocá-los no frigorífico e só 

depois se procede à sua receção.  

Cada encomenda vem acompanhada da fatura respetiva (original e duplicado). Na 

fatura constam as seguintes informações: identificação do fornecedor; identificação da 

farmácia; identificação da fatura por atribuição de um código; identificação dos produtos 

entregues: código do produto, designação do produto, quantidade pedida, quantidade 

enviada, Preço de Venda ao Público (PVP), Preço de Venda Autorizado (PVA), desconto, 

Imposto sobre o valor Acrescentado (IVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF) e valor do 

produto; identificação dos produtos em falta e respetiva justificação, por exemplo “produto 

esgotado”. 

Sempre que se recebe uma encomenda de medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos além da fatura, vem também uma requisição de substâncias e suas 

preparações de acordo com o Decreto- Lei nº 15/93 de 22 de janeiro, com retificação a 

20 de fevereiro [3]. 

O programa Sifarma 2000 dispõe de uma aplicação onde se encontram todas as 

encomendas efetuadas, devidamente identificadas com o fornecedor e tipo de 

encomenda (diária, manual ou instantânea). Para rececionar uma encomenda seleciona-

se a encomenda pretendida e introduz-se código de identificação da fatura e o valor total 

correspondente. De seguida, procede-se à da leitura ótica do código de cada produto e 

em simultâneo atualizam-se os prazos de validade quando o stock respetivo se encontra 

a zero. Depois de se introduzirem todos os produtos, recorrendo à fatura, regulariza-se os 

preços líquidos e acertam-se as margens dos medicamentos sem Preço Inscrito na 

Cartonagem (PIC). No final deste procedimento, a quantidade de produtos introduzidos e 

o valor total da encomenda devem corresponder ao que veio faturado. Caso tal se 

verifique, dá-se seguimento ao processo com a impressão das etiquetas para marcar os 

produtos sem PIC. A etiquetagem deve ser feita de forma a não cobrir informações 

importantes como o lote, o prazo de validade e instruções de utilização. No final é 

impresso o documento final relativo à encomenda rececionada o qual é anexado à fatura 

original. De seguida arquiva-se num dossier destinado a cada fornecedor.  

 

3.4. Armazenamento de Medicamentos e de outros Produtos Farmacêuticos 

Os medicamentos e outros produtos farmacêuticos devem ser armazenados em 

condições de temperatura e humidade controladas e monitorizadas: temperatura inferior 
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a 25ºC e humidade inferior a 60%, e no frigorífico, a temperatura deverá estar entre os 

2ºC e os 8ºC. Durante o estágio procedi à monitorização e registo destes parâmetros.  

Na área de atendimento encontram-se armazenados os medicamentos éticos, 

dispostos por ordem alfabética em gavetas deslizantes. Encontram-se ainda divididos por 

formas farmacêuticas: comprimidos, xaropes, injetáveis, cremes e pomadas, colírios e 

géis oftálmicos, pós para suspensões orais, supositórios e cremes vaginais. Como já 

referido, expostos em lineares encontram-se vários MNSRM; em gavetas fora do alcance 

dos utentes guardam-se outros produtos mais específicos como os de uso dentário, 

compressas, testes de gravidez, tampões para ouvidos, entre outros. 

No armazém encontram-se os medicamentos genéricos, guardados em 

prateleiras, organizados por ordem alfabética tendo em conta a Denominação Comum 

Internacional (DCI), separados por doses e por laboratórios. No armazém existe ainda 

uma zona destinada ao armazenamento exclusivo de medicamentos de uso veterinário e 

um armário onde se armazenam as loções cutâneas, medicamentos destinados ao uso 

nasal, soluções a serem administradas por via oral e por fim, os manipulados destinados 

a serem vendidos ao balcão. Relativamente ao armazenamento dos estupefacientes e 

psicotrópicos, este é efetuado separadamente dos outros produtos e fora da vista e do 

alcance dos utentes.  

Na FC aplica-se a prática do Firts in First Out (FIFO) armazenando-se os 

medicamentos mais recentes por baixo ou atrás dos medicamentos mais antigos por 

forma a estes serem cedidos primeiro.  

Durante todo o estágio participei ativamente no armazenamento dos medicamentos.  

 

4. Conferências dos Prazos de Validade 

O controlo de prazos de validade (PV) é extremamente importante numa farmácia e 

por essa razão é realizado em dois momentos diferentes.  

Diariamente, quando se recebe uma encomenda, os prazos de validade são 

atualizados individualmente na respetiva ficha do sistema informático.Mensalmente é 

também feito o controlo de todos os prazos de validade, imprimindo-se uma listagem (a 

partir do Sifarma 2000) na qual constam todos os produtos com um prazo de validade a 

expirar nos três meses seguintes. Os produtos recolhidos ficam um mês armazenados à 

parte dos restantes podendo ainda ser cedidos perante situações específicas (se a sua 

toma não ultrapassar o PV). Ao fim desse mês, procede-se ao envio dos produtos 

juntamente com uma nota de devolução ao fornecedor, que emite uma nota de crédito ou 

procede à troca dos produtos.  

Durante os meses que estive na FC participei sempre neste processo.  
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5. Devoluções 

Existem várias situações que justificam a devolução de um produto para além da 

expiração do PV nomeadamente a receção de um produto danificado ou de um produto 

não pedido, preço de fatura errado, validade inferior ao mínimo permitido ou a retirada de 

um produto do mercado mediante circular do INFARMED. Os produtos a serem 

devolvidos devem ser imediatamente retirados do stock e colocados à parte dos 

restantes. 

No menu "Gestão de Devoluções" do Sifarma 2000 é possível criar uma nota de 

devolução. A devolução do produto é acompanhada de dois exemplares da nota de 

devolução onde consta o nome do laboratório, a identificação dos produtos devolvidos e 

o motivo da devolução. É ainda emitido um terceiro exemplar que fica na farmácia até à 

chegada da nota de crédito. Todas a notas de devoluções são carimbadas e devidamente 

assinadas. Se a devolução não for aceite o valor do produto entra para as "quebras" da 

contabilidade anual da farmácia. Quando aceite, a devolução pode ser regularizada 

através de uma nota de crédito ou por troca de um produto igual. Por fim, é necessário 

aceder ao sistema informático para regularizar a respetiva nota de devolução, havendo 

assim um acerto dos stocks no sistema informático. 

 

6. Dispensa de Especialidades Farmacêuticas  

A dispensa de medicamentos é a principal atividade desempenhada pelo 

farmacêutico comunitário e como tal, deverá reger-se pelo máximo de empenho e 

responsabilidade.  

Segundo o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto [4], os medicamentos 

podem ser classificados quanto à sua dispensa em Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM).  

Os MSRM distinguem-se dos MNSRM por poderem constituir um risco para a 

saúde do doente, por conterem substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, 

cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; e se destinem a ser 

administrados por via parentérica. Por essa razão, estes tipos de medicamentos só 

podem ser vendidos nas farmácias, mediante a apresentação de uma receita médica.  

 

6.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

6.1.1. Prescrição Eletrónica 

A prescrição eletrónica aplica-se a todos os medicamentos sujeitos a receita 

médica, incluindo medicamentos manipulados, medicamentos contendo estupefacientes 

ou substâncias psicotrópicas e outros produtos comparticipados, designadamente, 

produtos de autocontrolo da diabetes mellitus e produtos dietéticos.  
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 A prescrição eletrónica de medicamentos pode ainda ser utilizada para prescrição 

de medicamentos não comparticipados. A prescrição deve ser feita de acordo com o 

modelo aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro, na sua redação 

atual [5]. As receitas eletrónicas podem ser renováveis, contendo até 3 vias, devendo ser 

impressa a indicação da respetiva via (“1.ª via”, “2.ª via” e “3.ª via”). Apenas podem ser 

prescritos em receita renovável, os medicamentos que se destinem a tratamentos de 

longa duração e os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus [6]. 

A receita eletrónica só é válida se incluir os seguintes elementos:  

- Número da receita e local de prescrição;  

- Identificação do médico prescritor, com a indicação do nome profissional, 

especialidade médica, número da cédula profissional e contacto telefónico;  

- Nome e número de utente e, sempre que aplicável, de beneficiário de 

subsistema;  

- Entidade financeira responsável;  

- Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas 

letras “R” e “O”, se aplicável. A letra “R” aplica-se aos utentes pensionistas abrangidos 

pelo regime especial de comparticipação. A letra “O” aplica-se aos utentes abrangidos 

por outro regime especial de comparticipação identificado por menção ao respetivo 

diploma legal.  

- No caso de a prescrição ser feita por DCI deverá incluir a designação do 

medicamento, sendo esta efetuada através da denominação comum da substância ativa, 

dosagem (Dos);forma farmacêutica (FF);dimensão da embalagem (Dim); Código 

Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) - código representativo 

que agrupa, pelo menos, as seguintes características do medicamento: DCI + Dos + FF + 

tipo embalagem + número de unidades. 

Nos casos em que a lei permite a prescrição por nome comercial do medicamento 

ou do titular a identificação do medicamento deve conter ainda: nome comercial do 

medicamento ou do respetivo titular de autorização de introdução no mercado e número 

de registo do medicamento representado em dígitos e código de barras.  

- Identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação 

de medicamentos, se aplicável;  

- Posologia; 

- Assinatura manuscrita ou digital do prescritor; 

- Data de prescrição. 

A data de prescrição é fundamental para garantir a validade da receita. Uma 

receita normal tem o prazo de 30 dias seguidos, contados a partir da data da sua 
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emissão. Numa receita renovável cada via tem uma validade de seis meses, contados a 

partir da data de emissão. 

É ainda importante destacar que, em cada receita podem ser prescritos até quatro 

medicamentos distintos, num total de quatro embalagens por receita. No máximo, podem 

ser prescritas duas embalagens por medicamento. No caso dos medicamentos prescritos 

se apresentarem sob a forma de embalagem unitária podem ser prescritas até quatro 

embalagens do mesmo medicamento. 

Excecionalmente, a receita pode ser prescrita a partir de uma receita manual. Esta 

não pode conter rasuras, caligrafias e/ou canetas diferentes nem pode ser feita a lápis. 

Para que uma receita manual possa ser considerada válida e possam ser dispensados os 

medicamentos nela prescritos, além das informações normais e obrigatórias deve estar 

identificada a exceção que justifica a prescrição em receita manual. Os casos em que a 

prescrição manual ainda é aceite são falência do sistema informático, inadaptação 

fundamentada do prescritor, prescrição ao domicílio e outras situações até um máximo de 

40 receitas médicas por mês. A receita renovável não pode ser emitida por via manual 

[7].  

 

6.1.2. Dispensa de Medicamentos  

No ato da dispensa, o farmacêutico deve informar o utente da existência de 

medicamentos genéricos similares ao prescrito, comparticipados pelo SNS (Serviço 

Nacional de Saúde), e qual o mais barato. Quando não existam genéricos, deve informar 

o utente sobre o medicamento comercializado mais barato, similar ao prescrito. Para que 

tal seja viável, as farmácias têm que ter em stock, no mínimo, três medicamentos de cada 

grupo homogéneo (GH) de entre os cinco medicamentos com preço mais baixo. Cada 

GH é constituído pelo conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de administração, 

no qual se inclua pelo menos um medicamento genérico existente no mercado. No 

mesmo grupo poderão estar incluídos diversos tamanhos de embalagens [8].  

Perante uma prescrição por nome comercial ou do titular o farmacêutico deve 

verificar se a prescrição se inclui nas seguintes situações: 

- Medicamento de marca sem similar ou que não disponha de medicamento 

genérico similar comparticipado: perante esta prescrição, o farmacêutico apenas pode 

dispensar o medicamento que consta da receita. 

- Existência de justificação técnica do prescritor:  

Alínea a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito. Na receita 

tem que constar a menção “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”. 
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Alínea b) - Reação adversa prévia. Na receita tem que constar a menção 

“Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º - Reação adversa prévia”. 

Perante a alínea a) e b) é obrigatório dispensar a marca que consta na receita.  

Alínea c) - Continuidade de tratamento superior a 28 dias. Na receita tem que 

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

28 dias”. Apesar da justificação, o utente pode optar por medicamentos similares ao 

prescrito, desde que sejam de preço inferior [6].  

Perante uma prescrição por DCI, há um grande esforço na FC em garantir que o 

utente continue com a toma do genérico habitual. Isto porque, apesar de um 

medicamento genérico por definição ser um “medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substância ativa, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados” [4], não há garantia que a troca de laboratórios seja 

inócua para o doente. Por esse motivo, na FC incentiva-se o utente a trazer uma porção 

da caixa do medicamento genérico que usa habitualmente que permita a sua 

identificação. Quando tal não ocorre, opta-se por uma abordagem mais direcionada para 

aspetos específicos (questionar sobre a cor da caixa, tamanho, etc). 

 

6.1.3. Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos  

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (compreendidas nas tabelas I a 

II anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro [3], ou qualquer das substâncias 

referidas no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro [9]) 

integram substâncias que exercem a sua ação ao nível do Sistema Nervoso Central 

(SNC), provocando alteração (estimulação ou depressão) das suas funções e conduzindo 

facilmente a tolerância, dependência física/psíquica e sintomas de privação. Para tentar 

evitar o seu uso ilícito e abusivo, estes medicamentos obedecem a regras específicas, 

nomeadamente: 

- Têm que ser prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter 

outros medicamentos. 

- Têm que ser prescritos nas receitas eletrónicas identificadas com RE – receita 

especial.  

O sistema informático Sifarma 2000 identifica os produtos considerados 

psicotrópicos ou estupefacientes e obriga ao registo eletrónico de algumas informações 

quer do utente como do adquirente, sendo estes, o nome, morada, idade e número de 

identificação pessoal. Estes dados são depois impressos no verso da receita, a qual é 

assinada tanto pelo farmacêutico, como pelo Diretor Técnico. Depois de todos os campos 

preenchidos, a venda é terminada e é-lhe atribuído, informaticamente um número 
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sequencial de registo. Para além do recibo da venda, são impressos dois recibos 

comprovativos da venda do psicotrópico, nos quais, um deles fica no arquivo da farmácia 

e o outro é enviado mensalmente para a entidade competente. 

 

6.1.4. Planos de Comparticipação 

Atualmente, a comparticipação de medicamentos pode ser feita através de um 

regime geral e de um regime especial. No regime geral de comparticipação, o Estado 

paga uma percentagem do preço de venda ao público dos medicamentos de acordo com 

os seguintes escalões: Escalão A - 90%, Escalão B - 69%, Escalão C - 37%, Escalão D - 

15%, consoante a sua classificação farmacoterapêutica: 

- O escalão A engloba patologias como doença endócrina, afeções oculares, 

antineoplásicos e imunomodeladores, entre outros. 

- O escalão B é aplicado a medicamentos anti-infeciosos, medicamentos do foro 

do SNC e aparelho cardiovascular, entre outros. 

- O escalão C é para medicamentos antialérgicos, do aparelho génito-urinário e 

locomotor, entre outros. 

-O escalão D é para medicamentos cuja percentagem de comparticipação está 

numa fase transitória [10]. 

No regime especial de comparticipação esta é efetuada em função dos 

beneficiários, sendo a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados 

no escalão A acrescida 5% (95%) e 15% nos escalões B (85%), C (52%) e D (30%), para 

pensionistas do regime especial, ou das patologias ou grupos de utentes. 

Os medicamentos manipulados são comparticipados em 30% do seu preço. Para 

produtos destinados ao autocontrolo da diabetes, a comparticipação é de 85% para tiras-

teste e de 100% para agulhas, seringas e lancetas [6]. 

 

6.1.5. Faturação  

Do processamento de uma receita resulta um documento de faturação que é 

impresso no verso da receita. De seguida é necessário carimbar, assinar e datar o 

mesmo.  

No documento de faturação vem identificado o plano de comparticipação bem 

como, o número da receita, o lote e série correspondente. Cada lote corresponde a um 

total de trinta receitas, exceto o último lote que é constituído pelas receitas 

remanescentes. 

Na FC as receitas vão sendo conferidas ao longo do dia com base nos critérios de 

validação da prescrição e ainda verificando se existe conformidade entre os 

medicamentos prescritos e os dispensados.  
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As receitas em conformidade são organizadas de acordo com o organismo 

correspondente, por lote e por ordem crescente de número de receita. Se houver não 

conformidades estas têm de ser corrigidas e de seguida adicionadas ao lote 

correspondente. No final de cada mês é emitida a faturação de todos os lotes, o verbete, 

que é carimbado e assinado pelo farmacêutico-adjunto.  

As receitas relativas ao SNS são enviadas para o Centro de Conferências de 

Faturas, sendo os lotes dos restantes organismos enviados à Associação Nacional de 

Farmácias (ANF), que funciona como a entidade intermediária entre os diferentes 

sistemas de saúde e a farmácia no momento em que é efetuado o pagamento do valor 

das comparticipações. 

Após o envio do receituário e respetiva faturação às diferentes entidades poderão 

surgir receitas que sejam devolvidas pelo Centro de Conferência de Faturas à farmácia 

devido à deteção de não conformidades. Neste caso as receitas devolvidas devem ser 

regularizadas e incluídas na faturação do mês seguinte. A portaria n.º 193/2011 tornou 

obrigatório o não reenvio às Farmácias de receitas que embora não conformes, o erro 

fosse inferior a 0.50 euros [11].  

 

6.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Em Portugal, o mercado de MNSRM foi liberalizado em 2005, com a autorização 

de venda destes medicamentos fora das farmácias e o estabelecimento de um regime de 

preços livre [12]. Define-se MNSRM “substâncias ou associações de substâncias 

utilizadas na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças, bem como outros 

produtos que, não sendo utilizados para aqueles fins, sejam tecnicamente considerados 

medicamentos, devendo relativamente a todos eles encontrar-se demonstrada uma 

relação risco/benefício, claramente favorável à sua utilização e cujo perfil de segurança 

se encontre bem estudado e seja aceitável no contexto da automedicação” [13].  

 

6.3. Aconselhamento Farmacêutico 

Um farmacêutico comunitário não deve ser apenas um mero intermediário na 

dispensa de medicamentos. Durante o estágio apercebi-me da importante necessidade 

de nunca partir do princípio que o utente sabe como deve tomar a medicação e para que 

efeito a toma. A linguagem deve ser também adaptada ao destinatário e repetida as 

vezes que forem necessárias até garantir que o utente compreendeu a mensagem. De 

facto, sendo a maioria dos utentes da FC idosos polimedicados é importante garantir que 

toda a informação relativa aos medicamentos é transmitida de forma clara e percetível.  

 No caso da dispensa de MNSRM procurei aconselhar a escolha de 

medicamentos contendo apenas um princípio ativo, evitando associações; dei a conhecer 
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marcas com diferentes formulações para permitir ao doente optar pela que mais lhe 

agradava; optei por sugerir embalagens de dimensões reduzidas, evitando assim a 

automedicação descontrolada. Procurei igualmente apresentar soluções compatíveis com 

a condição económica do utente.  

 

7.  Dispensa de outros Produtos Farmacêuticos 

7.1. Produtos de Cosmética  

Entende-se por Produto Cosmético qualquer substância ou mistura destinada a 

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

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

mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, 

modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais [14].  

A FC apresenta atualmente uma gama limitada de produtos cosméticos e de 

higiene corporal comparativamente com outras farmácias comunitárias de maior 

dimensão. Contudo apresenta gamas com preços variados, dos mais acessíveis aos 

mais dispendiosos havendo uma aposta forte no aconselhamento farmacêutico. Quando 

o utente pretende um produto mais específico o farmacêutico ou técnico dá a conhecer 

as diversas possibilidades (recorrendo aos catálogos das marcas) e caso o utente o 

deseje, é feita a encomenda para o dia seguinte.  

 

7.2. Dispositivos Médicos 

A distinção entre dispositivos médicos (DM) e medicamentos torna-se em alguns 

casos alvo de confusão. A fronteira é estabelecida tendo em consideração a finalidade 

prevista pelo fabricante do produto em causa e o mecanismo através do qual é alcançado 

o principal efeito pretendido no corpo humano [15]. 

Os DM mais vendidos na FC são essencialmente meias de compressão, material 

de penso, compressas e gaze, equipamento para medição da glicémia, seringas e 

preservativos masculinos.  

 

8. Medicamentos Manipulados 

Medicamento manipulado é definido como qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [16]. Os 

medicamentos manipulados, para efeitos de comparticipação, têm que ser prescritos 

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

A preparação de manipulados deve ser feita com base nas monografias descritas no 

Formulário Galénico Português (FGP) ou com base na prescrição médica. Caso existam 
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dúvidas na execução do manipulado podem-se pedir esclarecimentos ao Laboratório de 

Estudos Farmacêuticos (LEF). Durante a elaboração do manipulado é preenchida uma 

ficha de preparação. Tal como descrito nas “ Boas práticas a observar na preparação de 

medicamentos manipulados” [16] no fim procede-se às verificações necessárias para 

garantir a qualidade do medicamento manipulado, o que inclui a verificação dos 

caracteres organoléticos e o pH.  

 Apesar do enorme crescimento da indústria farmacêutica nas últimas décadas, 

nem sempre se consegue responder às necessidades de todos os doentes seja por 

motivos económicos seja por incompatibilidades técnicas. Em muitos casos, o mercado 

não oferece as dosagens ou as formas farmacêuticas mais adequadas. 

 A necessidade de personalizar a terapêutica recorrendo à preparação de 

manipulados torna-se mais evidente na área da pediatria, dermatologia e geriatria.  

No caso da pediatria torna-se vantajoso devido à ausência de dosagens indicadas 

para crianças e formas farmacêuticas que facilitem a sua administração (suspensões 

orais em vez de comprimidos). Em dermatologia, a manipulação de medicamentos 

também proporciona grandes vantagens nomeadamente por permitir associação de 

substâncias direcionadas para o problema específico do utente e a preparação de 

fórmulas que já não se encontram no mercado (por exemplo o Quadriderme®). Na área 

da geriatria a manipulação de medicamentos torna-se também importante para a 

preparação de suspensões orais que facilitem a administração dos fármacos, por 

exemplo através de sondas nasogástricas [17].   

A preparação de medicamentos manipulados surge assim como um importante 

nicho onde o farmacêutico pode ter um papel ativo.  

 Ao longo de três meses pude preparar uma grande quantidade de manipulados. A 

grande maioria destinava-se ao tratamento de afeções dermatológicas e capilares. Foi-

me dada igualmente a oportunidade de preparar várias suspensões orais para pediatria e 

geriatria.  

 Da grande diversidade de manipulados que preparei destaco:  

Pela elevada frequência com que foram preparados: 

- Champô de coaltar; 

- Creme contendo Betametasona + Clotrimazol + Gentamicina (Quadriderme ®); 

- Champô e solução de minoxidil; 

- Vaselina salicilada; 

- Solução de ácido bórico; 

- Solução de ácido acético a 2%; 

- Pós de podologia; 

- Pomada hidrófila, gel de carbopol, xarope simples e gel de metilcelulose.  
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Pelo particular interesse que me suscitou a sua preparação: 

- Solução oral de hidrato de cloral a 10%; 

- Solução oral de captopril a 1%; 

- Suspensão oral de trimetoprim a 1%; 

- Suspensão oral de nitrofurantoína;  

- Suspensão oral de coenzima Q10; 

- Suspensão oral de omeprazol; 

- Suspensão oral de hidroclorotiazida. 

 

Parte II - Projetos desenvolvidos no Estágio  

 

1. Alteração da motilidade intestinal em idosos: Diarreia, Obstipação e Flatulência   

1.1. Contextualização do tema 

É amplamente conhecida a atual e crescente tendência de envelhecimento da 

população em Portugal. De facto, os números são o reflexo desta realidade: um estudo 

efetuado em 2012 [18] revela que o índice de envelhecimento entre 2012 e 2060 poderá 

aumentar de 131 para 307 idosos por cada 100 jovens. A população com 65 ou mais 

anos de idade residente em Portugal aumentará de 2 033 para 3 043 milhares, entre 

2012 e 2060. Em 2060, a população idosa poderá atingir 3 344 milhares. A causa mais 

apontada para estes resultados é o aumento da esperança média de vida. A população 

idosa feminina continua em maioria relativamente à masculina. 

Na figura 1 e 2 encontram-se representados graficamente os resultados referidos.  

 O crescente envelhecimento da população é acompanhado por um número cada 

vez maior de idosos que vivem sozinhos. A “Operação Censos Sénior 2014” uma 

campanha de segurança direcionada aos idosos que vivem sozinhos e/ou isolados 

sinalizou em comparação com ano anterior, 33963 idosos dos quais 21286 vivem 

sozinhos, 4281 vivem isolados e 3026 que vivem sozinhos e isolados. Sinalizou-se 

também 5370 idosos, não enquadrados nas situações anteriores, a viverem juntos mas 

que se encontram numa situação de vulnerabilidade considerando as suas limitações 

físicas e/ou psicológicas [19]. 

http://www.infarmed.pt/formulario/ficha.php?idc=19&idm=859
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Fig. 1. População residente com 65 ou mais anos (em milhares), Portugal, 1991-2060 (estimativas 

e projeções) [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta realidade reflete-se diariamente nas farmácias portuguesas. Face ao 

envelhecimento da população e ao consumo crescente de medicamentos a este 

associado, os idosos correspondem à faixa etária da população que mais procura os 

serviços farmacêuticos. As farmácias devem assim estar alertas perante as principais 

morbilidades que afetam os idosos procurando atuar sempre no sentido de promover a 

melhoria da sua qualidade de vida.  

Na FC a maioria dos utentes têm mais de 65 anos e muitos deles frequentam 

assiduamente a farmácia há dezenas de anos. Tomei conhecimento de casos em que o 

idoso vive completamente sozinho.  

Ao longo do estágio pude vivenciar de perto uma outra dimensão dos serviços 

farmacêuticos que passam pelo acompanhamento de perto do idoso, não só do ponto de 

vista terapêutico mas também do ponto de vista social.  

Fig. 2. Pirâmide etária, Portugal, 2012 (estimativas) e 2035 (projeções, por cenários) [18] 
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A maior interação com o utente idoso ocorreu no gabinete destinado à medição 

dos parâmetros bioquímicos. Tendo por base os valores de tensão arterial e/ou glicémia, 

questionei o utente sobre o seu estilo e qualidade de vida. Constatei que as principais 

queixas dos utentes se encontravam relacionadas com os distúrbios gastrointestinais, 

nomeadamente diarreia, obstipação e flatulência. Conclui igualmente que esses 

distúrbios eram causa de desconforto, ansiedade e de diminuição da qualidade de vida. 

Na maioria dos casos já tinham tentado as mais diversas alternativas para resolver o 

problema, mas sem sucesso.  

Com base nesta experiência, procurei assim desenvolver um trabalho de pesquisa 

sobre o tema focando-me nas principais causas e tratamento. O objetivo final é, perante a 

informação recolhida, oferecer um aconselhamento farmacêutico mais completo, 

detalhado e personalizado a cada situação. Esta pesquisa será útil não só durante a 

experiência na FC mas também no futuro, uma vez que se trata de um problema 

recorrente no idoso. Não é objetivo deste trabalho de pesquisa focar os aspetos clínicos 

(diagnóstico e exames laboratoriais) pela reduzida relevância que terá no 

aconselhamento farmacêutico. 

 Analisei ainda o caso específico de duas utentes da FC, uma com queixas de 

obstipação e outra com queixas de diarreia.   

 

1.2. Diarreia 

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), diarreia define-se como 

a “passagem de 3 ou mais descargas fecais pastosas ou líquidas por dia, ou um número 

mais frequente de passagens em relação ao que é o padrão normal do indivíduo [20].“  

A diarreia ocorre quando existe um desequilíbrio entre a absorção e secreção de 

água e eletrólitos. Quando a capacidade de absorção do intestino é ultrapassada, a 

secreção torna-se maior do que a absorção desencadeando diarreia [21].  

Pode ser classificada como aguda (duração inferior a duas semanas) ou crónica 

(duração superior a 4 semanas).  

Clinicamente é possível distinguir:  

 A diarreia osmótica ocorre quando certas substâncias que não podem ser 

absorvidas pela corrente sanguínea permanecem no intestino. Estas substâncias 

fazem com que uma quantidade excessiva de água permaneça nas fezes, 

provocando uma diarreia.  

 A diarreia secretora acontece quando o intestino delgado e o cólon segregam 

sais (especialmente cloreto de sódio) e água. Certas toxinas, como a presente na 
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infeção da cólera e as produzidas noutras diarreias infeciosas podem provocar 

estas secreções.  

  As síndromas de má absorção  são responsáveis por casos de diarreia. As 

pessoas com estas síndromas não digerem os alimentos de modo normal. 

 A diarreia exsudativa ocorre quando a mucosa do intestino grosso se inflama, se 

ulcera ou se torna tumefacta e liberta proteínas, sangue, muco e outros líquidos, o 

que aumenta o volume e o conteúdo líquido das fezes. Este tipo de diarreia é 

originado a partir de certas doenças, como a colite ulcerosa, a doença de Crohn 

(enterite regional), a tuberculose, o linfoma e o cancro.  

 O trânsito intestinal alterado. Está relacionado com o tempo de permanência 

das fezes no cólon. Muitas condições clínicas e tratamentos diminuem o tempo 

em que as fezes permanecem no intestino grosso, como o hipertiroidismo e 

fármacos como os antiácidos e os laxantes que contêm magnésio, as 

prostaglandinas, a serotonina e a cafeína [22]. 

A maioria dos episódios de diarreia aguda (90%) é devido a infeções 

gastrointestinais, geralmente autolimitadas e facilmente tratadas. Os principais agentes 

causadores encontram-se representados na tabela do anexo I. Na diarreia crónica, o 

diagnóstico diferencial é bastante mais vasto, sendo mais frequentes nos países 

desenvolvidos. Encontra-se associada a causas não infeciosas, como a síndrome do 

intestino irritável (SII), a doença inflamatória intestinal (DII) e as síndromes de má 

absorção [23].  

Em situações graves a diarreia pode conduzir à morte, na maioria dos casos 

provocada pela desidratação e perda intensiva de fluidos [20]. 

 

1.2.1. Diarreia e Envelhecimento 

Se nos adultos um episódio de diarreia é na maior parte dos casos curto e auto-

limitado, nos idosos, a perda de eletrólitos, a desidratação e o défice nutricional 

associado podem conduzir a situações extremamente graves que, não raras vezes, 

terminam com a morte do indivíduo.  

São vários os fatores que, de modo geral, predispõem os idosos para a ocorrência 

de diarreia. 

 

- Envelhecimento e sistema imunitário 

Com o envelhecimento ocorre um declínio da imunidade celular e humoral: as 

células T respondem de forma mais lenta aos antigénios (imunidade celular), a 

quantidade de anticorpos produzidos face a um antigénio é menor bem como a 

capacidade de ligação antigénio-anticorpo (imunidade humoral) [25].  
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A imunidade intestinal está dependente da presença das placas de Peyer. Estas 

placas correspondem a pequenas massas de tecido linfático presente no íleo. São 

fundamentais para a proteção contra patogénicos intestinais verificando-se a sua redução 

progressiva com o avanço da idade [26]. 

Acresce ainda como agravantes a toma de imunossupressores, quimioterapia, 

malnutrição, elevada percentagem de idosos institucionalizados e os longos períodos de 

internamento a nível hospitalar. Tudo isto torna os idosos altamente suscetíveis a 

infeções por agentes patogénicos entéricos causadores de diarreia [25].  

 

- Influência do envelhecimento nas defesas não-imunológicas 

O ácido produzido pelo estômago é fundamental para prevenir a colonização do 

trato gastrointestinal (GI) superior por vírus, bactérias e protozoários patogénicos. O pH 

do estômago está geralmente abaixo de 4 impedindo o estabelecimento de 

microrganismos responsáveis pelo desencadear de um episódio diarreico [27].  

O envelhecimento encontra-se associado a uma diminuição da produção de ácido 

gástrico [28] contudo existem estudos contraditórios [29]. Isto pode explicar a maior 

suscetibilidade dos idosos a infeções intestinais.  

  

- Envelhecimento e alteração dos mecanismos de absorção e secreção  

A bomba Na+/K+ localiza-se na membrana basolateral das células epiteliais no 

intestino regulando o transporte de água e eletrólitos. A troca de iões cria um gradiente 

eletroquímico que conduz à entrada de sódio e água do lúmen intestinal para dentro das 

células [21]. A Na+/K+ ATPase fornece a energia necessária para este processo ao 

hidrolisar uma molécula de ATP. O processo de envelhecimento está associado a uma 

redução da atividade desta enzima. Como resultado verifica-se um decréscimo da 

absorção de fluidos que por sua vez pode conduzir a diarreia [25].  

 

- Envelhecimento e diarreia iatrogénica 

O consumo de um número elevado de fármacos é uma das causas mais comuns 

de diarreia no idoso [29].  

Os fármacos mais comumente associados a este efeito são os antibióticos, 

digoxina, antihipertensores, Anti-inflamatórios não Esteróides (AINEs), alguns 

antidepressivos, agentes quimioterapêuticos, broncodilatadores, antiácidos e laxantes. 

No anexo II encontram-se especificados alguns desses fármacos. 

 Estes fármacos podem afetar o trato GI de forma direta, danificando a mucosa do 

intestino ou cólon, ou de forma indireta ao alterar os processos fisiológicos de absorção 

e/ou secreção de fluidos.  
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- Mecanismos de causa direta  

A colquicina é um fármaco dispensado em farmácia comunitária destinado ao 

tratamento das crises agudas de gota. Está descrito como efeito secundário muito 

frequente a diarreia. O mecanismo associado a esse efeito passa pela atrofia das 

microvilosidades intestinais com consequente mal-absorção e diarreia [29].  

Fármacos com atividade colinérgica mimetizam os efeitos parassimpáticos da 

acetilcolina por atuarem diretamente nos seus recetores ou por inibição da enzima 

acetilcolinesterase. A acumulação de acetilcolina ao nível das sinapses desencadeia um 

estímulo excitatório dos músculos do trato GI causando um aumento da motilidade [30]. 

O donepezilo é um inibidor da acetilcolinesterase e está indicado para o tratamento dos 

sintomas de demência (perda de memória, confusão e alterações comportamentais) em 

pessoas diagnosticadas com doença de Alzheimer ligeira e moderadamente grave. O 

aumento dos níveis de acetilcolina que provoca é uma das razões pela qual a diarreia é 

considerada um efeito secundário muito frequente (afeta mais de 1 utilizador em 10) [31].  

Um outro mecanismo de causa direta de diarreia envolve fármacos com efeito 

secretagogo. Estas substâncias ligam-se especificamente a um recetor das células 

epiteliais do intestino ativando a adenilato cliclase no interior da célula. Esta, por sua vez, 

reage com o ATP originando AMPcíclico. Deste modo, é iniciada uma cascata de 

fosforilação de proteínas da membrana envolvidas no transporte ativo de iões. Ocorre 

uma alteração do gradiente iónico que culmina com o efluxo de água e sais para o 

intestino desencadeando uma diarreia secretora. Laxantes como o bisacodilo, o 

misoprostol (para a prevenção de úlceras gástricas e duodenais) e o ácido 

ursodesoxicólico (tratamento de afeções hepáticas) são exemplos de fármacos para os 

quais estão descritos este efeito secundário [32]. 

Os antiácidos constituem um grupo terapêutico que remove ou neutraliza o ácido 

do conteúdo gástrico aliviando assim a dor. Estão também indicados para o tratamento 

da úlcera péptica. A diarreia é um dos efeitos secundários descritos para os sais de 

magnésio. Tratando-se de agentes osmóticos, aumentam a osmolaridade do lúmen 

intestinal alterando o normal gradiente de água que passa para o intestino.  

É possível encontrar sais de magnésio no RENNIE Digestif ®, Maalox Plus ®, 

Leite de Magnésia Phillips® e Riopan ® [33]. 

 

 

- Mecanismos de causa indireta  

Os antibióticos são a principal causa iatrogénica de diarreia em idosos [34].  
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O intestino é colonizado por milhões de microorganismos. O equilíbrio da flora 

intestinal é fundamental para garantir a defesa e o bom funcionamento do organismo. Os 

antibióticos ao atuarem tanto ao nível das bactérias invasoras como ao nível das já 

existentes (benéficas) acabam por conduzir a um desequilíbrio que termina 

recorrentemente em diarreia. Desse desequilíbrio pode resultar a multiplicação de 

bactérias que até então eram inofensivas. É o caso do Clostridium difficile, que produz 

duas toxinas que podem danificar a mucosa do intestino grosso originando uma colite.  

A diarreia pode ocorrer no início da administração do antibiótico ou até dois meses 

após o término do tratamento. O problema é mais comum em crianças menores de dois 

anos de idade e em idosos.  

Entre os antibióticos com maior incidência neste problema, destaca-se a 

clindamicina, a ampicilina e as cefalosporinas, como a cefalotina. Inclui-se também as 

penicilinas, a eritromicina, o trimetoprim-sulfametoxazol, o cloranfenicol e as tetraciclinas. 

O hipercrescimento do Clostridium difficile pode ocorrer quando qualquer destes 

antibióticos é administrado por via oral ou por intravenosa [35].  

Estudos demonstram que a toma de probióticos antes e durante a toma de 

antibióticos reduz o risco associado à diarreia. Muitos probióticos têm sido estudados. 

Saccharomyces boulardii e Lactobacillus GG têm-se mostrado os mais eficazes [36]. 

 

1.2.2. Tratamento da diarreia – Medidas Farmacológicas e Não Farmacológicas 

Medidas Não Farmacológicas  

A base de tratamento antidiarreico é a manutenção do aporte de água e 

eletrólitos, de preferência por via oral. A desidratação poderá ter consequências 

particularmente graves nas crianças e idosos, devendo ser tratada rapidamente de forma 

a evitar problemas de saúde mais sérios [33]. As soluções de rehidratação podem ser 

simplesmente água ou chás (limão, camomila, por exemplo). Nos idosos, a administração 

de soluções contendo glucose e eletrólitos deve ser cuidadosa em caso de alterações 

renais ou hepáticas graves ou em outras situações em que o balanço eletrolítico normal 

se encontre alterado [37]. 

Na alimentação deverão ser evitados alguns alimentos como o leite e derivados, 

alimentos com muita fibra, doces ou bolos, evitar refeições pesadas, ricas em gordura, 

picantes ou estimulantes da motilidade intestinal. Quando a situação melhora deverão ser 

incluídos na alimentação batatas cozidas, tostas, cenoura cozida, caldos de galinha sem 

gordura e bananas. A ingestão de bananas poderá ajudar na compensação das perdas 

de potássio 

É importante redobrar os cuidados de higiene em casos de diarreia infeciosa de 

forma a evitar a transmissão a outras pessoas nomeadamente crianças e idosos [38].  
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Medidas Farmacológicas  

A utilização de fármacos só deve ser iniciada após o diagnóstico etiológico e se a 

dieta e medidas de suporte, hidratação e correção de alterações eletrolíticas forem 

insuficientes.  

Quando a diarreia se acompanha de febre elevada ou as fezes contêm sangue, a 

causa mais provável é uma infeção bacteriana, pelo que não devem ser tomados 

medicamentos para interromper a diarreia. Nestes casos o médico poderá aconselhar a 

utilização de um antibiótico. O reencaminhamento para o médico deverá ocorrer quando: 

- A diarreia aguda tem uma duração superior a 4 ou 5 dias, quando é 

acompanhada de dores muito intensas no abdómen que não aliviam com as dejeções, 

quando tem febre superior a 39ºC, quando as fezes têm sangue ou se apresentar sinais 

de desidratação (sede, diminuição da frequência em urinar, boca seca, fadiga, cefaleias 

ou urina de cor escura), assim como quando a diarreia é acompanhada de perda 

significativa de peso. No caso de diarreia crónica o doente deverá procurar o médico de 

forma a ser identificada a causa da diarreia e estabelecer o melhor tratamento. Na 

consulta, o médico tentará identificar a causa mais provável através de uma história e 

observação clínicas e decidirá se deverá realizar exames complementares de 

diagnóstico, os quais podem consistir em análises ao sangue e/ou fezes ou exames 

endoscópicos como a colonoscopia [38].  

Em termos de alternativas farmacológicas encontram-se disponíveis: 

- Adsorventes como o caulino, atapulgite, pectina, carvão ativado, hidróxido de 

alumínio, colestiramina. Apresentam baixo risco mas também baixa eficácia.  

- Modificadores da motilidade intestinal: ópio e derivados e codeína. Os opiáceos 

provocam uma diminuição intensa da contrações rítmicas propulsoras no intestino 

delgado. A lentidão do percurso favorece a absorção de água e eletrólitos e a diminuição 

do volume das fezes [33]. O difenoxilato, loperamida, fluperamida são outros 

modificadores da motilidade intestinal que, ao contrário dos anteriores, são desprovidos 

de efeitos centrais.  

A loperamida é o fármaco mais potente, com maior duração de ação e 

praticamente sem efeitos centrais. Apresenta ainda menor risco de dependência. Está 

contra-indicado na doença inflamatória intestinal (megacólon tóxico) e em diarreias 

causadas por E. coli, Shigella ou Salmonella (desinteria) [33,39]. 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio | Farmácia dos Clérigos 
Ana Catarina de Almeida Alves Pereira  

23 
 

1.3. Obstipação 

Pode-se considerar obstipação funcional quando estão presentes dois ou mais 

dos seguintes sintomas [40]: 

- Movimentos intestinais infrequentes (<3/semana), 

-Fezes duras ou grumosas em pelo menos 25% das defecações, 

- Esforço excessivo em pelo menos 25% das defecações, 

-Sensação de bloqueio anoretal em pelo menos 25% das defecações, 

-Uso de manobras para facilitar a evacuação em pelo menos 25% das 

defecações, 

- Sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das defecações. 

A obstipação é um problema comum na população devido às dietas pobres em 

fibras, ingestão insuficiente de líquidos, falta de exercício físico, entre outras possíveis 

causas. Afeta hoje em dia, só em Portugal, cerca de dois milhões de pessoas, na sua 

maioria mulheres, e condiciona o seu bem-estar físico e psíquico [41]. É encarado por 

algumas pessoas como um problema “menor” e episódico, não tomando qualquer medida 

para a sua resolução, enquanto outras, por outro lado, procuram soluções rápidas 

automedicando-se de laxantes de forma abusiva e descontrolada.   

 

1.3.1. Obstipação e Envelhecimento 

A incidência de obstipação aumenta com a idade principalmente depois dos 65 

anos. Afeta entre 30% a 40% dos idosos, metade deles, residentes em lares. É prática 

comum o uso diário de laxantes por parte desta população [42].  

Esta condição é associada frequentemente à baixa ingestão de fibra, de água e 

ao sedentarismo. Os alimentos mais ricos em fibra são os vegetais, as frutas e os 

cereais. Quanto menos refinado for um alimento maior será o seu conteúdo em fibra. A 

confeção dos alimentos reduz significativamente o teor em fibra dos alimentos. Estes 

factos influenciam diretamente a quantidade de fibra ingerida pelos mais idosos, uma vez 

que nesta faixa etária começam a surgir problemas na mastigação de alimentos duros, 

optando os idosos por consumir os legumes e a fruta cozinhados, o que implica a natural 

redução na ingestão de fibra [43]. 

A obstipação pode ser classificada em primária (idiopática ou funcional) ou 

secundária (iatrogénica). A obstipação secundária é a mais comum nos idosos.  

A obstipação primária pode ser subclassificada em três grupos patofisiológicos: 

obstipação de trânsito normal ou síndroma do cólon irritável, de trânsito lento e disfunção 

anoretal. A obstipação secundária nos idosos pode ser devida à medicação e/ou a 

determinadas condições patológicas. De facto, doenças como a diabetes, Parkinson e 

síndromes paraneoplásicos podem atrasar o trânsito intestinal. Acresce ainda como 
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possíveis causas o enfraquecimento pélvico e abdominal dos músculos. No anexo III 

encontram-se os principais fármacos associados à obstipação e no anexo IV as 

principais morbilidades associadas a este problema.  

Como principal complicação da obstipação nos idosos surge a impactação fecal e 

a incontinência fecal. A impactação fecal é acumulação de fezes duras no reto ou colón. 

A massa fecal acumulada pode provocar a perda de sensibilidade a nível retal e 

acumulação de muco. Estas condições juntas podem desencadear o efeito oposto, a 

incontinência fecal. Em casos extremos, a impactação fecal pode conduzir a obstrução 

intestinal ou mesmo à ulceração do colon. Além disso, pode provocar delírio e retenção 

urinária o que por sua vez poderá estar na origem de infeções urinárias.  

A impactação fecal é muitas vezes subvalorizada no idoso. O diagnóstico pode 

ser feito por exame retal. Para prevenir esta condição é necessário adotar medidas 

nutricionais adequadas associadas ao uso profilático de laxantes devidamente 

direcionados para este efeito.  

Outra complicação da obstipação no idoso está relacionada com o excesso de 

esforço na defecação o qual pode conduzir ao aparecimento de hemorroidas, fissuras 

anais e prolapso retal. Em casos mais graves pode ainda afetar a circulação cerebral e 

coronária que podem resultar num acidente isquémico transitório ou angina [45]. 

 

1.3.2 Tratamento da obstipação – Medidas Farmacológicas e Não Farmacológicas 

Os objetivos do tratamento da obstipação passam pelo alívio dos sintomas, 

recuperação de hábitos regulares de defecação e a melhoria da qualidade de vida com o 

mínimo de efeitos adversos. Tal pode ser alcançado com a adoção de medidas dietéticas 

adequadas e com o uso racional de laxantes.  

Fármacos que têm como efeitos secundários a obstipação devem ser substituídos 

por outras alternativas viáveis como por exemplo, no caso da hipertensão arterial um 

antagonista dos canais de cálcio poderá ser substituído por um IECA (após uma 

cuidadosa avaliação clínica); um antidepressivo tricíclico poderá ser substituído por um 

inibidor da recaptação da serotonina. Caso não seja possível alternar a medicação (por 

exemplo opióides para o tratamento da dor crónica severa ou fármacos 

antiparkinsónicos) deve ser considerado o uso profilático de laxantes [45].  

 

Medidas Não Farmacológicas  

Como já foi anteriormente referido, a pobre ingestão de fibras é uma das causas 

da obstipação nos idosos. Uma dieta rica em fibra deve ser feita de forma gradual. 

Alimentos ricos em fibra aumentam o volume e a plasticidade das fezes o que provoca a 
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distensão do cólon e promove os movimentos propulsores da defecação. É importante 

referir que o efeito da ingestão de fibras não é imediato. Pode ocorrer inchaço e 

flatulência contudo estes efeitos tendem a desaparecer com o uso continuado.  

Casos de impactação fecal devem ser tratados antes de aumentar o teor em 

fibras. Além disso, a ingestão de fibras está contra – indicada em casos de pacientes que 

sofram de obstrução intestinal e de megacólon tóxico. Nestes casos é necessário recorrer 

a laxantes para evitar a impactação fecal.  

É comum aconselhar ao idoso o aumento da ingestão de fluidos. Contudo, não 

existe evidência científica que o suporte. Há que ter ainda especial atenção a idosos com 

problemas renais ou insuficiência cardíaca em que o excesso de ingestão de fluidos pode 

ser prejudicial. Também não existe evidências que provem que o exercício físico melhora 

a obstipação. Mesmo assim, este deve ser aconselhado pelos benefícios gerais que 

podem trazer para a saúde do idoso.  

Outra medida não farmacológica importante é estabelecer uma rotina que 

promova o bom funcionamento do intestino. O idoso não deve ignorar a necessidade de 

defecar [45]. 

 

Medidas Farmacológicas  

Existem diversos tipos de laxantes com diferentes mecanismos de ação e 

indicações terapêuticas. Devem ser usados por um período curto de tempo (menos de 

uma semana). 

 

Laxantes emolientes  

São agentes iónicos que atuam como surfactantes facilitando a mistura de 

materiais aquosos/lipídicos no trato intestinal. Inclui a parafina líquida, glicerina e 

docusatos. A parafina líquida já não é recomendada uma vez que pode causar infiltração 

anal, irritação e reduzir a absorção de vitaminas lipossolúveis.  

Exemplo: Parafinina ® 

 

Laxantes de contacto (estimulantes) 

Atuam estimulando o plexo mioentérico causando contrações rítmicas dos 

músculos. A motilidade intestinal é assim aumentada. Também aumentam a secreção de 

água no intestino. Subdividem-se em derivados do difenilmetano (bisacodilo e 

fenolftaleína) e derivados da antraquinona (cáscara sagrada e sene).  

Estes laxantes são uteis em situações de SOS não sendo recomendado o seu uso 

regular. Estão contra-indicados quando há suspeita de apendicite. Como efeitos adversos 

destaca-se a possibilidade de ocorrer cãibras, distúrbios eletrolíticos e a produção de 
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muco em excesso.   

Exemplos:   

Doce Alívio ® ( beladona + fenolftaleína + outras associações). O mecanismo de 

ação da fenoltaleína ainda não foi esclarecido. Pode causar alteração da cor da urina.  

Dulcolax ®( bisacodilo) 

Bekunis ® ( bisacodilo + sene)  

Bekunis chá  ® (sene) 

Pursenide ® (senósido A e B) 

Microlax ® (citrato de sódio + laurilsulfato de sódio). Os sais de sódio promovem a 

libertação de água e a consequente liquefação das fezes permitindo a defecação suave 

sem danificar a mucosa. Atuam rapidamente (5 a 20 minutos).   

Bebegel ® e Dragagel ® (gelatina + glicerol): estas substâncias têm uma ação 

lubrificante e irritante local promovendo a absorção osmótica de água da mucosa o que 

estimula o peristaltismo e a evacuação fecal. Tal como o anterior, tem um efeito rápido.  

Supositórios de glicerina (glicerol) [33,45] 

 

Laxantes expansores do volume fecal 

Os principais são os preparados do Psilium, metilcelulose, carboximetilcelulose, 

bassorina e farelo. São agentes hidrofilicos que absorvem a água do lúmen intestinal 

aumentando a consistência e o volume fecal. Demoram alguns dias a surtir efeito.  

Não são aconselhados a idosos exceto em casos em que o aumento do teor em 

fibra da dieta não possa ser feito.  

É muito importante garantir que a toma destes agentes seja acompanhada pela 

ingestão de fluidos em abundância uma vez que podem provocar obstrução intestinal. 

Outros efeitos adversos incluem flatulência e dor abdominal. 

Estes agentes podem interferir na absorção de fármacos comuns na população 

idosa: salicilatos, anticoagulantes orais (aspirina, varfarina), digitálicos (digoxina), ferro, 

cálcio. 

Exemplos:  

Normacol Plus ® ( bassorina + amieiro negro) 

 Mucofalk ® (plantago afra)  

Agiolax® (Cassia angustifolia + Ispagula + Plantago ovata) [33,45] 

 

Laxantes osmóticos 

Estes agentes aumentam o teor de água no intestino tanto por secreção osmótica 

como por retenção do fluido com que são administrados. O resultado são fezes mais 

moles e um aumento da peristalse.  
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Um desses agentes é a lactulose. Trata-se de um dissacarídeo não absorvível o 

qual é metabolizado pelas bactérias do tubo digestivo em ácido lático e outros ácidos 

orgânicos resultando um efeito osmótico em que a água retida no cólon baixa o pH e 

estimula o peristaltismo. O efeito ocorre entre 48h a 72h. Efeitos adversos incluem 

inchaço e flatulência.  

Os catárticos salinos como os sais de magnésio não são recomendados no 

tratamento da obstipação em idosos. Aumentam o risco de desequilíbrio hidroeletrolítico 

e podem interferir na absorção de fármacos (digoxina, clopromazina, tetraciclinas e 

isoniazida). Estão contra-indicados em insuficientes renais.   

 Exemplos: 

 Laevolac ® (lactulose) 

 Endofalk ®, Klean-Prep ® (macrogol e outras associações) [33,45] 

 

Ativadores dos canais de cloro 

A lubiprostona foi aprovada em 2006 para o tratamento da obstipação crónica em 

adultos, incluindo aqueles com mais de 65 anos. Atua ativando os canais de cloro do tipo 

2 das células intestinais promovendo assim a secreção de fluido para o cólon o que 

facilita a passagem das fezes. Os efeitos adversos mais comuns são as náuseas e dores 

de cabeça. É recomendada a sua ingestão com comida para reduzir a possibilidade de 

náuseas [45]. 

No anexo V encontra-se sistematizado as medidas a adotar no idoso com 

obstipação. 

 

1.4. Flatulência  

Embora flatulência não seja uma situação clínica grave origina desconforto e 

embaraço a quem sofre deste problema.  

Em jejum existe pouca quantidade de gás no intestino. O volume de gás depende 

de vários fatores nomeadamente da dieta. Os alimentos associados à flatulência são: 

leguminosas secas (fava, feijão, grão…); vegetais (couve, brócolo, cebola...); frutos 

(maçã, pêra, pêssego,); amido (de batata, alguns cereais como trigo, massa) e alimentos 

ricos em gordura. Obviamente que estes alimentos não devem ser eliminados da dieta 

contudo, pode ser necessário proceder a uma interrupção temporária para avaliar se 

serão a causa do problema. Os produtos lácteos devem ser igualmente suprimidos 

durante um curto período de tempo para despistar uma possível intolerância à lactose.  
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Caso a flatulência seja uma situação recorrente é importante procurar a sua 

causa. Isto porque determinadas doenças podem estar na sua origem: doença celíaca, 

insuficiência pancreática e outras causas de malabsorção de hidratos de carbono  

O tratamento da flatulência passa essencialmente por identificar a causa das 

queixas (despistagem de doenças), a duração do problema, restringir o consumo de 

alimentos flatulentos e revisão da medicação.  

Como medidas preventivas acresce ainda:  

– Comer lentamente, mastigando e salivando bem os alimentos. Não se deve falar 

excessivamente durante a refeição. 

– Evitar o consumo de rebuçados e pastilha elástica, que podem aumentar os 

sintomas pela produção excessiva de saliva e aumento da deglutição de ar ao mastigar. 

– Evitar as bebidas carbonatadas, beber poucos líquidos durante as refeições. 

Não se deve beber em posição deitada nem deitar-se imediatamente depois de comer. 

– Evitar o tabaco, por ser um irritante gástrico e gerador de aerofagia. 

– Deve-se manter uma higiene bucal adequada.  

Existem alguns fármacos que podem ser utilizados para alívio dos sintomas 

contudo não existe evidência científica que o seu uso a longo prazo seja benéfico:  

– Antiespasmódicos para alívio da dor (mebeverina, diciclomina, hioscina ou 

óleo de hortelã-pimenta).  

– Procinéticos como cisapride, metoclopramida ou eritromicina favorecem o 

trânsito intestinal. Podem ser úteis em alguns doentes com problemas de motilidade 

como por exemplo atraso no esvaziamento gástrico. 

– Antidepressivos em baixas doses diminuem o aumento de sensibilidade à 

distensão abdominal. 

– Antiflatulentos como a simeticone que desagrega pequenas bolhas de gás, 

podendo desta forma ser eliminadas mais facilmente.  

– O carvão ativado (micronizado) pode por vezes ajudar a reduzir o gás e o 

cheiro desagradável. No entanto, a tendência para tingir a roupa e a mucosa bucal torna 

desagradável o seu emprego. Não mostrou ser eficaz e não está aprovado para esta 

situação. 

– Ansiolíticos para diminuição da ansiedade em doentes que engolem muito ar. 

A psicoterapia pode ajudar estes doentes. As eructações frequentemente podem ser 

eliminadas educando o doente para que possa reconhecer e parar a aerofagia 

– Galactosidase pode prevenir a produção de gás com certos alimentos. 

Administrada mesmo antes de comer, degrada os açúcares produtores de gás. Produz 

galactose e deve ser evitada nos doentes com galactosemia e diabetes [46].  
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Caso a flatulência seja acompanhada de dor abdominal, vómitos, diarreia, perda 

de peso, alteração dos hábitos gastrointestinais ou febre é necessário reencaminhar o 

idoso para o médico.  

Durante o estágio na FC foram vários os utentes idosos que se apresentaram com 

queixas de flatulência e sensação de inchaço. Optei por aconselhar a toma de 

medicamentos contendo simeticone por considerar que apresentam um mecanismo de 

ação mais inócuo e desprovido de efeitos secundários ou interações indesejáveis. 

 

1.5. Casos Clínicos  

Diarreia  

Indivíduo, sexo feminino, 70 anos. Utente da FC há muitos anos. Numa das idas à 

FC queixa-se de diarreia. Refere que, nas últimas três semanas, as suas fezes “parecem 

uns farrapos” [sic]. Questionada sobre se as suas fezes apresentam sangue responde 

negativamente. Questionada sobre as medidas (farmacológicas e não farmacológicas) 

que tomou para resolver o problema refere que tomou: Librax ®, Duspatal ®, e UL-250 ®. 

Acrescenta que não tomou o UL-250 ® de forma continuada. Mesmo assim sente que 

melhorou embora tenha “ficado com gases” [sic]. Refere que fez uma colonoscopia há 

cinco anos e que “não se detetou nada” [sic]. Questionada sobre os seus hábitos 

alimentares refere que faz uma alimentação “saudável” [sic] e que bebe habitualmente 

leite de soja.  

História clínica 

- Colonoscopia em 2009 

- Cardioversão em 2009 

- Operação ao joelho em 2010 

- Cirurgia oftálmica em 2010 

Medicação atual 

Eutirox ®; 25 microgramas 

Sertralina, 50 mg  

Tecnosal ®, 300 mg 

Valsartan, 160 mg 

Omeprazol, 20 mg 

Victan ® (toma “esporadicamente” [sic]) 

Análise do caso: Senhora de aspeto aparentemente saudável. Discurso coerente e 

bastante lúcido. Apirética, não apresenta queixas de dores no abdómen nem sinais de 

desidratação (sede, diminuição da frequência em urinar, boca seca, fadiga, cefaleias ou 

urina de cor escura). Não apresenta perda de peso. Com bases nestas informações 
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clínicas pode-se, à partida, excluir um caso de diarreia infeciosa. Quanto à sua 

medicação atual: 

- Eutirox ®: apresenta como possível efeito secundário diarreia [47].  

- Sertralina: diarreia é considerada um efeito secundário “muito frequente” [48] 

-Tecnosal ®: como efeitos secundários é referido flatulência ou diarreia. Contudo 

estes sintomas são descritos como sendo normalmente ligeiros e que desaparecem ao 

fim de alguns dias [49].  

- Valsartan: diarreia é considerada um efeito secundário “pouco frequente” [50] 

-Omeprazol: como efeitos secundários comuns (10%-1%) destaca-se: diarreia, 

obstipação, flatulência (possivelmente com dor abdominal), náuseas e vómitos. Na 

maioria destes casos os sintomas melhoram se a terapêutica for continuada [51]. 

- Victan ®: tratando-se de uma benzodiazepina um dos efeitos secundários 

descritos são as alterações GI, onde se inclui a diarreia e flatulência [33].  

 Se se considerar a relação “indicação terapêutica versus efeitos secundários” não 

há evidência científica que justifique a supressão ou alteração da medicação habitual.  

 Quanto à medicação utilizada para o tratamento da diarreia:  

- Librax ® 

 É constituído pelas substâncias ativas clordiazepóxido e brometo de clidínio. Está 

indicado no tratamento do cólon irritável ou espástico, manifestações funcionais de 

hipersecreção e hipermotilidade, diarreia, colite, gastrite, duodenite, úlcera gástrica, 

úlcera duodenal, disquinésia biliar.  

A duração do tratamento deve ser a mais curta possível (não deve exceder 8 a 12 

semanas). Nos doentes idosos ou com insuficiência renal ou hepática, recomenda-se que 

a dose seja reduzida, por exemplo para metade. Está contra-indicado para doentes com 

várias patologias com idade superior a 65 anos e doentes com idade superior a 75 anos. 

O tratamento deve ser iniciado com a menor dose e aumentado de forma gradual. 

A descontinuação do seu uso também deverá ser gradual para evitar o fenómeno de 

“rebound” comum nas benzodiazepinas.  

O brometo de clidínio é um anticolinérgico sintético que tem um efeito 

espasmolítico nos músculos lisos e também inibe as secreções. 

O clordiazepóxido é uma benzodiazepina de longa duração, e como tal, os 

doentes devem ser monitorizados regularmente para se necessário, diminuir a dose ou 

frequência da administração e prevenir uma sobredosagem devido a acumulação. As 

benzodiazepinas e produtos similares devem ser utilizadas com cuidado em idosos 

devido ao risco de sedação e/ou efeito miorelaxante, que pode conduzir a quedas com 

consequências muitas vezes graves para esta população. Se o Librax ® for associado a 

um fármaco de ação central como neuroléticos, tranquilizantes, antidepressivos, 
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hipnóticos, analgésicos, anestésicos, antitússicos, antihistamínicos sedativos, 

antihipertensores centrais e baclofeno, os efeitos depressivos centrais pode ser 

intensificado [52]. 

Devido à sua estreita margem de segurança, efeitos secundários, interações e 

contra-indicações, o Librax® não será a melhor opção para o caso em questão. Tratando-

se de uma utente idosa (70 anos), polimedicada (incluindo um antidepressivo e outra 

benzodiazepina) o Librax® não deveria ter sido a opção terapêutica de primeira linha mas 

sim de último recurso. 

- Duspatal ®: O seu princípio ativo é o cloridrato de mebeverina. Trata-se de um 

antiespasmódico, o qual atua no estômago e intestino. É utilizado para aliviar os sintomas 

da SII que inclui a diarreia e flatulência. Não é descrito interações com outros 

medicamentos [53].  

- UL-250 ®: contém Saccharomyces boulardii como substância ativa e pertence ao grupo 

farmacoterapêutico dos suplementos enzimáticos, bacilos lácteos e análogos. Funciona 

como normalizador da flora intestinal e antidiarreico microrgânico. Está indicado nas 

situações em que existam alterações do ecossistema intestinal, designadamente 

diarreias a rotavírus, em crianças. Não são conhecidas interações medicamentosas para 

o medicamento UL-250 [54].  

 

Aconselhamento farmacêutico 

Perante este caso, o aconselhamento farmacêutico deverá ser iniciado com a 

recomendação de medidas não farmacológicas, nomeadamente: 

- Ingestão de fluidos (água, chás, sopas) para compensar a perda de líquidos e 

evitar desidratação. Evitar aconselhar soluções de re-hidratação por poderem interferir a 

nível renal. Aconselhar a ingestão de bananas para compensar as perdas de potássio. 

- Recomendar que se evite a ingestão de alimentos como o leite e derivados. 

Neste caso, aconselhar a utente a suprimir a toma de leite de soja da sua dieta. 

Aconselhar fazer refeições mais leves evitando alimentos ricos em gordura ou picantes, 

doces ou bolos e ainda alimentos ricos em fibra.  

Um exemplo de um menu poderia ser: 

Canja de frango + Bife de peru ou frango grelhado, acompanhado por um pouco 

de arroz branco e cenouras cozidas + 1 banana.  

Se estas medidas forem suficientes para solucionar o caso não é necessário 

adotar medidas farmacológicas.  

No caso da diarreia persistir ou agravar, aconselhar a toma de loperamida. Nos 

idosos, em caso de situação repentina (aguda), devem ser tomados 2 comprimidos, de 



Relatório de Estágio | Farmácia dos Clérigos 
Ana Catarina de Almeida Alves Pereira  

32 
 

uma só vez e depois 1 comprimido após cada vez que as fezes forem não moldáveis ou 

líquidas. Se as fezes se tornarem duras ou sólidas, ou se passarem 24 horas após a 

última dejeção, não devem ser tomados mais comprimidos. Num período de 24h não 

devem ser ultrapassados os 8 comprimidos.  

O recurso a probióticos pode ser também recomendado para repor a flora 

intestinal e prevenir novos episódios. Embora a fundamentação científica sobre a 

vantagem dos probióticos no tratamento da diarreia ainda seja contraditória a maioria dos 

estudos apontam para o seu efeito benéfico.  

Por fim, se os sintomas persistirem reencaminhar a utente para o médico.  

 

Obstipação  

Indivíduo, sexo feminino, 82 anos. Utente da FC há muitos anos. Numa das idas à 

FC queixa-se de obstipação. Refere que, desde há muito tempo que tem grande 

dificuldade em evacuar. Refere que sente um grande desconforto e que esta situação lhe 

causa bastante mau estar e ansiedade. Questionada sobre o aspeto das fezes refere que 

“parecem umas bolinhas duras” [sic]. Refere que fez uma colonoscopia há cinco anos 

“mas não se detetou nada” [sic]. Acrescenta que quando faz rotineiramente toque retal e 

que sente “muitas carnes” [sic]. Questionada se foi ao médico para resolver refere que foi 

e que pediu para lhe fazer mais exames. Segundo a utente a resposta foi que “estava 

tudo bem comigo e para eu não me preocupar”.  

Questionada sobre as medidas (farmacológicas e não farmacológicas) que tomou 

para resolver o problema refere que usou pasta de argila que comprou numa ervanária. 

Refere que se sentiu melhor depois da aplicação mas que passado pouco tempo os 

sintomas regressaram. Refere ainda que tem tomado uns “chás” antes de dormir mas 

que não lhe fazem efeito. Refere ainda que tem tomado Doce-alívio ® todos os dias. 

Acrescenta que tem uma alimentação cuidada e que bebe muita água.   

 

História clínica: Não foi possível recolher esta informação. 

Medicação atual: 

Omeprazol  

Turbohaler ® 4,5 mg 

Losartan + Hidroclorotiazida (100+25 mg) 

Beta-histina, 24 mg 

Amlodipina, 5mg 

Thyrax ® 0,1 mg  

Análise do caso: Senhora de aspeto aparentemente saudável. Discurso coerente e 

bastante lúcido. Quanto à medicação atual: 
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- Omeprazol: Obstipação é um dos efeitos mais comuns [51] 

- Turbohaler®: contém budesonida e fumarato de formoterol di-hidratado. Indicado 

no tratamento da asma. Não há evidência de que cause obstipação [55].  

- Losartan + Hidroclorotiazida: Obstipação é reportada como um efeito secundário 

pouco frequente [56].  

- Beta-histina: Indicado para o tratamento de sintomas como tonturas, zumbido 

nos ouvidos, perda de audição e náuseas. Obstipação não é reportado como possível 

efeito secundário [57].  

- Amlodipina: Não está descrita a obstipação como efeito secundário [58].  

- Thyrax ® 0,1 mg: Não está descrita a obstipação como efeito secundário [59]. 

Com bases nestas informações e tendo em conta a pesquisa científica anterior 

pode-se, à partida, excluir que a medicação atual seja a causa da obstipação. 

Desloquei-me à ervanária onde a utente comprou a pasta de argila e procurei 

junto da responsável informar-me sobre esta alternativa. Informou-me que a pasta de 

argila pode ser utilizada para várias afeções uma vez que atua como anti-inflamatório. 

Trata-se de uma pasta que se prepara com água e depois aplica-se sobre um pano na 

área a tratar. Para problemas gastrointestinais deverá ser aplicada na barriga. A 

aplicação deverá ser feita estando a pessoa em jejum e não deverá ultrapassar 1h.  

 

Aconselhamento farmacêutico 

O conselho imediato a transmitir à utente é o de interromper o uso continuado de 

Doce Alivio ®. Tratando-se de um laxante estimulante só deverá ser usado em SOS e 

não regularmente. Deverá aconselhar-se laxantes osmóticos como o Laevolac ®.   

O aumento da ingestão de fibras poderá ser aconselhado mas de forma 

cuidadosa. Não se exclui a possibilidade de impactação fecal e nesse caso o consumo de 

fibras poderia agravar o problema.  

A utente deve ser alertada para o perigo da automedicação. No caso da pasta de 

argila não existe qualquer estudo científico que comprove a sua eficácia e a pouca 

informação que existe é contraditória e pouco fiável. A toma de “chás” poderá ser 

também perigosa na medida que poderá conter substâncias que interajam com 

medicamentos que está a tomar e pode mesmo agravar o seu problema.  

Estes conselhos foram transmitidos à utente. Uns dias depois regressou à FC. 

Voltei a questionar sobre a evolução do seu problema. Referiu que foi novamente ao 

médico e que este lhe receitou Agiolax®. Refere que agora se sente muito melhor.  

Tratando-se de um expansor de volume fecal recomendei à utente para tomar 

uma colher de granulado depois do jantar e se necessário de manhã antes do pequeno-

almoço. Informei que o efeito demoraria entre 8 a 12 horas. Reforcei a importância de o 
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tomar com grande quantidade de água (>250 mL). Alertei também para que não o 

tomasse durante um longo período de tempo (máximo de 2 semanas). 

 

1.6. Conclusão 

Os problemas GI em idosos são das queixas mais comuns que surgem 

diariamente na farmácia. O aconselhamento farmacêutico nesta área ganha especial 

destaque principalmente por duas razões: 

- O tempo de uma consulta médica é, regra geral, praticamente todo destinado a 

queixas de problemas “major” e prescrição dos respetivos medicamentos. Não existe por 

isso tanta disponibilidade para que o idoso possa discutir com o seu médico outros 

problemas que lhe causem desconforto.  

- A grande maioria dos fármacos existentes para o tratamento de distúrbios GI não 

são sujeitos a receita médica. Tal significa que o farmacêutico detém de uma grande 

variabilidade de tratamentos que pode aconselhar perante cada caso específico.  

 

2. Conselhos ao Idoso – Panfleto 

Logo no início do estágio apercebi-me que muitas vezes os utentes idosos faziam 

confusão com a medicação. Além disso, era bastante frequente não saberem qual a 

marca do medicamento o que implicava que o farmacêutico tivesse que mostrar todas as 

caixas possíveis. Noutros casos, o idoso vinha carregado com as caixas vazias ou então 

com porções da caixa que não permitiam a sua completa identificação. Para agilizar este 

processo, surgiu-me a ideia de fazer um pequeno panfleto onde o farmacêutico pudesse 

colar pequenas porções da caixa do medicamento identificativa do mesmo. Nessa tabela 

poderia igualmente escrever para que patologia se destinava e respetiva posologia. 

Assim, o idoso quando viesse à farmácia bastaria mostrar o panfleto ao farmacêutico com 

toda a sua medicação incluída.  

Para complementar, decidi colocar alguns conselhos básicos que achei pertinente 

tendo em conta esta faixa etária. A linguagem e discurso que utilizei foi propositadamente 

simplista por forma a facilitar a sua leitura por parte destes utentes.  

O panfleto em questão encontra-se no anexo VI.  

 

3. Aconselhamento Farmacêutico – Casos de Estudo 

Durante os primeiros três meses de estágio assisti a diversos aconselhamentos 

farmacêuticos. Considero que o estágio é uma oportunidade única não só para aprender 

novas valências mas também para sedimentar e rever os conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso. Por esse motivo, aproveitei os diversos aconselhamentos a que fui 
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assistindo para recolher o máximo de informação possível. Foi uma estratégia que adotei 

para que, quando chegasse o momento de atender ao balcão tivesse bem sistematizada 

a informação relativa aos casos mais comuns.  

 

- Situação 1: Utente queixa-se de tosse.   

A tosse, apesar de parecer algo de fácil e acessível tratamento, requer um 

aconselhamento bem direcionado. Isto porque, o seu eficaz tratamento está dependente 

do facto de se tratar de uma tosse seca (não produtiva) ou tosse com expetoração 

(produtiva).  

Por essa razão, a primeira questão a colocar ao utente é qual o tipo de tosse que 

sofre. Muitos utentes não estão familiarizados com o termo “tosse seca/tosse com 

expetoração”. É importante por isso esclarecer que, tosse seca é uma tosse em que a 

pessoa não sente que as vias respiratórias estão congestionadas mas sente uma forte 

irritação na garganta. A tosse com expetoração será uma tosse em que a pessoa sente 

dificuldades em respirar e sente as vias respiratórias cheias de muco [60].  

Nunca se deve aconselhar um antitússico num caso de tosse com expetoração. O 

antitússico irá impedir a libertação da expetoração, a qual, acumulando-se nas vias 

respiratórias poderá desencadear uma infeção. O farmacêutico deve igualmente procurar 

saber a duração da tosse por forma a distinguir de uma tosse aguda de uma tosse 

crónica.   

O utente deverá ser reencaminhado para o médico caso: 

-Som da tosse seja semelhante ao ‘ladrar de um cão’: isto pode ser um sintoma 

de laringotraqueobronquite. 

-Som semelhante a um assobio/chiadeira: infeção nas cordas vocais. 

-Tosse seca e febre (igual ou superior a 38ºC) ou dor de cabeça. 

-Tosse que dura há mais de cinco dias ou que reaparece [61].  

 

Farmacoterapia face a uma situação de tosse seca:  

A codeína, um narcótico, é um analgésico que suprime a tosse ao inibir o centro 

da tosse no cérebro. Pode causar sonolência, náuseas, vómitos ou obstipação. 

Medicamentos contendo codeína (Toseína ®, Codipront ®) são MSRM cuja dispensa 

merece especial atenção. 

O dextrometorfano não é um analgésico, mas inibe eficazmente o centro da tosse 

no cérebro. Não causa adição nem produz sonolência. Encontra-se em vários MNSRM 

tais como: Tussoral ®, Xarope Antitússico da Vicks ®, Diacol ®, Bisoltussin tosse seca ®.  

Estão ainda disponíveis antitússicos de ação periférica: dropropizina e 

levodropropizina (Catabina ® e Levotuss®) [33].   
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Conclusão: Uma vez despistado um quadro clínico grave, uma das opções a 

dispensar seria um antitússico não estupefaciente. Alertar para o facto da tosse seca 

poder evoluir para tosse com expetoração e nesse caso, o xarope terá de ser alterado. 

Caso o utente apresente prescrição médica para um antitússico estupefaciente alertar 

para os possíveis efeitos secundários: sonolência, náuseas, vómitos ou obstipação. A 

sonolência merece especial atenção principalmente devido ao perigo da condução de 

veículos.  

 

Farmacoterapia face a uma situação de tosse com expetoração:  

Neste caso uma das opções mais frequentes é a dispensa de mucolíticos. Estes 

agentes atuam sobre a viscosidade e estrutura do muco rompendo as ligações sulfuradas 

das mucoproteínas sem aumentar o volume das secreções. A fluidificação do muco 

torna-o de mais fácil expulsão quer pela atividade ciliar do epitélio quer pelo reflexo da 

tosse.  

Dentro deste grupo destaca-se a acetilcisteína (Fluimucil®), ambroxol 

(Broncoliber®, Mucosolvan®), bromexiba (Bisolvon®), carbocisteína (Pulminen®, 

Mucoral®) entre outros [33].  

 

- Situação 2: Utente do sexo feminino, dirige-se à FC com uma caixa vazia de cetirizina 

requisitando uma nova caixa. Quando questionada para que efeito é, responde que é 

para o tratamento da congestão nasal. Refere que começou a tomar cetirizina para tratar 

o “pingo do nariz ”[sic] mas que agora sente uma enorme secura nasal e dificuldade em 

respirar.  

A cetirizina é um anti-histamínico de 2ª geração. O seu mecanismo de ação 

baseia-se no bloqueio dos recetores da histamina, nomeadamente os recetores H1. 

Todos os anti-histamínicos têm efeitos similares; diferem muito é nos seus efeitos 

secundários. Contudo, no caso dos anti-histamínicos o conceito de efeito secundário é 

relativo [62]. Por exemplo, e tendo por base esta situação, um dos efeitos mais comuns 

nos anti-histamínicos são os efeitos anticolinérgicos que se traduzem na secura das 

mucosas, entre outros efeitos. É por isso útil e indicado no tratamento da rinorreia [63]. 

Contudo, nesta situação a cetirizina provocou uma secura excessiva da mucosa  

Foi assim aconselhado que interrompesse a sua toma e que tomasse medidas no 

sentido de hidratar a mucosa nasal nomeadamente o recurso a soro fisiológico ou à 

inalação de vapor de água. 

Caso não sentisse melhoras deveria recorrer então a um descongestionante 

nasal. Referiu que em casa tinha Nasomet ®. Foi aconselhado que o poderia aplicar uma 

vez por dia (uma pulverização em cada narina) até sentir melhorias.  
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 - Situação 3: Utente do sexo feminino, jovem, dirige-se à FC com sintomas gripais 

pedindo aconselhamento sobre o que deverá tomar.  

O tratamento da gripe deve basear-se essencialmente no alívio dos sintomas. 

Grupos de risco (grávidas, crianças e idosos) merecem especial atenção. 

De acordo com o Prontuário Terapêutico não é recomendada a utilização de 

associações de substâncias. Os motivos para tal são essencialmente dois:  

- A dose que contêm de cada substancia não é, na maior parte dos casos, 

suficiente para exercer os seus efeitos respetivos.  

- Incluem associações de substâncias destinadas ao tratamento de vários 

sintomas associados à síndrome gripal (dor de cabeça, febre, rinorreia, congestão 

nasal…) [33]. Contudo, muitas vezes a pessoa sofre apenas de febre e dor de cabeça, e 

nesse caso, não é benéfico sobrecarregar o organismo com um anti-histamínico e/ou 

vasoconstritor desnecessariamente.  

Assim, o ideal será tomar fármacos direcionados para os sintomas específicos 

que sente: 

- Dor de cabeça/febre: antipirético (exemplo: paracetamol); 

- Dor muscular e/ou dor de garanta: anti-inflamatório como (exemplo: ibuprofeno);  

- Rinorreia: anti-histamínico H1; 

- Congestão nasal: descongestionante nasal. 

- Situação 4: Utente do sexo masculino, jovem, dirige-se à FC com queixas de “nariz 

muito entupido” [sic].  

Os descongestionantes nasais constituem um grupo cuja dispensa merece 

particular atenção. Existe uma grande variedade de produtos disponíveis mas em todos 

existem efeitos secundários que merecem ser destacados.  

Os descongestionantes nasais são vasoconstritores simpaticomiméticos agonistas 

dos recetores alfa que proporcionam um alívio rápido da congestão nasal embora tenham 

curta duração.  

Uma das principais opções é a efedrina. Contudo apresenta diversas 

contraindicações da qual destaco a hipertensão arterial (HTA). Funcionando como 

vasoconstritor o seu efeito sistémico poderá influenciar a HTA.  

Existem produtos medicamentosos não contendo efedrina. É o caso da 

oximetazolina e a xilometazolina. Embora sejam mais potentes têm maior tendência a 

causar efeito de “rebound” [20].  
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Exemplos de medicamentos que poderiam ser cedidos nesta situação seriam: 

Vibrocil ® (dimetindeno + fenilefrina), Nasex®, Vicks Vapospray®, e Nasarox® 

(oximetazolina) [33].  

 

- Situação 5: Utente do sexo feminino, requere algo para tratar a congestão nasal do seu 

filho de 10 anos. 

No caso das crianças as substâncias indicadas são as mesmas que a dos adultos. 

Pode variar a forma farmacêutica (dos 1 aos 6 anos o ideal é a administração de gotas) e 

a posologia.  

 

- Situação 6: Utente do sexo feminino jovem, dirige-se à FC com sintomas de candidíase 

[sic]. 

Durante o estágio foram muitos os casos de utentes que surgiram com sintomas 

de candidíase. Na maioria, tratava-se de casos recorrentes.  

Esta infeção é provocada, na maior parte dos casos, pelo fungo Candida 

albicans . Este, embora faça parte da flora vaginal, pode sofrer um crescimento 

excessivo. Foi explicado à utente as possíveis causas para este problema, 

nomeadamente: stress, uso de medicamentos que provoquem desequilíbrios na flora do 

organismo (antibióticos ou corticosteroides), fadiga, má alimentação, higiene íntima com 

produtos incorretos ou uso de roupa interior sintética.  

Os sintomas mais característicos são o prurido, dor no ato sexual e ao urinar, 

inchaço e vermelhidão da vulva, corrimento vaginal branco e espesso. Este corrimento 

poderá ajudar a distinguir de uma vaginite bacteriana (corrimento branco ou cinzento, 

odor a peixe e pouco viscoso) e de uma tricomoníase (amarelo acastanhado purulento).  

A candidíase não é uma doença sexualmente transmissível. Tal não significa que 

os homens estejam imunes. O contacto sexual com uma mulher infetada coloca-os em 

risco, podendo haver migração da infeção. Comichão e vermelhidão no pénis são os 

sintomas mais frequentes. Por essa razão  é recomendado que ambos façam o 

tratamento em simultâneo. 

O tratamento baseia-se no recurso a antifúngicos. Existem diversas formulações 

que incluem cremes vaginais ou óvulos, geralmente contendo clotrimazol. Estão também 

disponíveis formulações orais nomeadamente constituídas por fluconazol [64,65].   

Foi transmitido à utente as medidas preventivas que deveria adotar, 

nomeadamente: 

- Usar produtos neutros para a lavagem íntima.  

- Evitar roupa interior de algodão e pouco apertada 

- Limpar-se sempre da frente para trás 
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- Secar-se muito bem depois do banho com uma toalha limpa e macia 

- Evitar usar pensos diários  

No caso de situações muito recorrentes e/ou casos em que a utente refere que já 

utilizou um determinado medicamento e não funcionou, deverá ser reencaminhada para o 

médico de modo a prevenir o desenvolvimento de resistências aos antifúngicos.  

 

4. Infeção urinária na criança  

4.1. Contextualização do tema  

Durante os três primeiros meses de estágio foi-me dada a oportunidade de 

preparar uma grande variedade de manipulados. A grande maioria destinava-se ao 

tratamento de afeções dermatológicas, contudo, apercebi-me ao longo do tempo da 

quantidade significativa de manipulados destinados a uso pediátrico nomeadamente de 

suspensões orais trimetoprim e de nitrofurantoína. Apesar de já ter conhecimento da sua 

indicação para o tratamento de infeções urinárias em crianças, só após uma breve 

pesquisa constatei que este problema assume proporções completamente diferentes 

relativamente a uma infeção urinária num adulto. Perante este facto que desconhecia, 

surgiu assim a ideia de fazer um pequeno trabalho de pesquisa sobre o tema. 

 Deste modo, pude aprender novos conceitos relacionados com a área da 

pediatria complementando assim com os conhecimentos adquiridos na área da geriatria 

ao abordar o tema das alterações da motilidade intestinal em idosos.  

 

4.2. Definição 

Uma infeção do trato urinário (ITU) consiste na invasão de bactérias no trato 

urinário (bexiga e/ou rins) o que desencadeia geralmente uma resposta inflamatória e 

sintomas característicos [66]. O trato urinário é geralmente estéril contudo pode ser 

invadido por via ascendente (ou retrógrada) a partir da área periuretral por bactérias da 

flora intestinal. Em muitos dos casos, as bactérias podem ser espontaneamente 

eliminadas sem produzir ITU. Tudo depende do equilíbrio entre a suscetibilidade do 

hospedeiro e os fatores de virulência do agente infetante [67].  

 

4.3. Epidemiologia 

Embora seja amplamente reconhecida a sua grande incidência em crianças são 

poucos os estudos que o comprovam. A razão principal para tal facto reside na 

dificuldade do diagnóstico. Estudos suecos revelaram uma incidência de 2% em rapazes 

e raparigas com menos de 2 anos. Outros estudos realizados na Suécia e Reino Unido 

revelaram uma percentagem de 10% em raparigas e 3% em rapazes com menos de 16 
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anos. Os resultados revelam uma maior incidência de ITU no sexo feminino embora nos 

primeiros três meses de idade sejam mais comuns no sexo masculino [68]. 

Um estudo conduzido entre Janeiro de 2009 e Junho de 2010, pelo Serviço de 

Patologia Clínica do Hospital Santo António (Porto), analisou retrospetivamente os 

resultados das uroculturas realizadas em doentes com idade igual ou inferior a 18 anos. 

Foram assim analisadas 257 uroculturas correspondentes a 176 doentes com 

predominância do sexo feminino (68%) e com uma média de idade de 5 anos. Setenta 

doentes (39,7%) apresentavam uropatia (refluxo vesico-ureteral, instabilidade vesical ou 

outra malformação nefro-urológica). Do total da amostra, 80% correspondiam a doentes 

provenientes do ambulatório. Em relação ao tipo de ITU, 63% correspondia a cistite, 23% 

a pielonefrite e em 14% não foi possível a sua classificação. Tal como se observa na 

figura do anexo VII observou-se uma predominância do sexo masculino no primeiro ano 

de vida com inversão desta distribuição após o ano tal como está descrito na literatura.  

A E. coli foi o agente mais frequentemente isolado (55%) embora num valor 

inferior ao geralmente descrito (>70%). Este facto foi explicado pelos autores pela 

presença na amostra de 39,7% de doentes com uropatia, implicando um maior risco de 

infeções por outros agentes (P. mirabilis 16% e Klebsiella 14%) [69]. 

Ao contrário do que acontece na população adulta em que uma ITU é na maior 

parte dos casos uma doença aguda de fácil diagnóstico e tratamento, na criança é algo 

que merece especial atenção. A sua verdadeira importância reside na capacidade em 

causar lesão renal permanente - cicatriz renal. A cicatriz renal a longo prazo tem sido 

associada a HTA, proteinúria, pré-eclâmpsia ou mesmo insuficiência renal crónica [67]. 

4.4. Manifestações Clínicas 

Os sintomas da ITU nas crianças variam consoante se trata de uma infeção do 

trato urinário superior (infeção urinária alta ou pielonefrite aguda) ou do inferior (infeção 

urinária baixa ou cistite). No caso da cistite os sintomas manifestam-se essencialmente 

ao nível da bexiga com disúria, incontinência e urgência urinária. Uma pielonefrite 

caracteriza-se por febre (≥ 38ºC) ou outro sintoma sistémico como dor lombar, vómitos e 

irritabilidade. Bebés com menos de três meses de idade podem apresentar desidratação, 

hiponatrémia ou hipercalémia.  

Quanto mais jovem é a criança mais inespecíficos são os sintomas. Assim a ITU 

deve ser sempre considerada em qualquer criança menos de 2 anos com febre de 

etiologia não esclarecida [66]. 
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4.5. Etiopatogenia 

O principal agente etiológico é a Escherichia coli a qual apresenta fatores de 

virulência específicos que a tornam capaz de atacar o epitélio urinário [68]. Estes fatores 

são os pili ou fimbriae P presentes na estirpe uropatogénica da E.coli que promovem a 

aderência e progressão através do trato urinário [67]. Outros agentes que podem 

desencadear ITU são a Klebsiella, Proteus mirabilis, Pseudomonas, Streptococci (Grupo 

B strep, Enterococci), Staphylococcus Aureus e ocasionalmente Haemophilus influenzae 

[68].  

As principais disfunções no trato urinário em crianças que as tornam mais 

suscetiveis à ocorrência de uma ITU são:    

Disfunções perineais ou uretrais: Sabe-se que rapazes não circuncisados têm um 

risco de ITU no 1º ano de vida de 3 a 15 vezes superior aos circuncisados, por maior 

colonização periuretral. Também a uretra mais curta representa um fator de risco 

responsável pela maior incidência de ITU no sexo feminino depois do 1º ano de vida [67].  

Obstrução do trato urinário: Válvulas da uretra posterior ou síndroma de junção 

pielo-ureteral provocam distensão do trato urinário e estase da urina com risco 

aumentado de ITU [67]. 

Disfunção vesical: A disfunção vesical é reconhecida como um dos principais 

fatores associados ao desenvolvimento da ITU. Durante um esvaziamento normal da 

bexiga esta fica, regra geral, completamente vazia. O fluxo de urina é altamente eficiente 

na eliminação de bactérias da uretra. Uma disfunção vesical proporciona um 

esvaziamento incompleto da bexiga o que proporciona uma acumulação de bactérias no 

trato urinário. Sabe-se que um resíduo de 5 ml de urina é suficiente para aumentar de 

forma significativa o risco de infeção. Em termos fisiológicos o que acontece é uma 

incoordenação entre o músculo detrusor da bexiga (que contrai) e o esfíncter uretral (que 

se encontra parcialmente relaxado) [70]. No anexo VIII encontra-se representada uma 

ecografia que revela o resíduo de urina após micção. Dos vários tipos de disfunção 

vesical destacam-se a bexiga neurogénica, instabilidade vesical, micções infrequentes 

resultando distensão vesical e resíduo pós-miccional [67]. 

Refluxo vesico-uretral (RVU): O RVU é uma doença congénita em que a urina 

reflui via retrógrada da bexiga para o trato urinário superior facilitando assim a progressão 

de bactérias até ao parênquima renal [67]. É a anomalia urológica com maior prevalência 

nas crianças, estimada em cerca de 1% a 2% da população pediátrica geral. A 

prevalência de RVU é muito superior em crianças com história de pielonefrite agudas 

(25% a 40%), ou história familiar (70% no caso de pais e 30% no caso de irmãos). A 

gravidade do RVU é designada por graus de I a V, podendo ser unilateral ou bilateral. No 

anexo IX encontram-se representados os 5 graus. A RVU de baixo grau tende a resolver-
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se de forma espontânea. Contudo, as de alto grau necessitam de tratamento para 

prevenir a ocorrência de pielonefrites agudas, de refluxo intra-renal de urina infetada, e o 

aparecimento de cicatrizes renais. Estas patologias estão por sua vez, na origem de 

nefropatia de refluxo, que causa a longo prazo pielonefrite crónica, hipertensão arterial e 

insuficiência renal terminal em 10% a 20% dos doentes [71].  

 

4.6. Diagnóstico 

 

Perante uma suspeita de ITU é fundamental proceder o quanto antes à 

confirmação do diagnóstico. Procede-se assim a um exame sumário da urina e 

uroculturas. A presença de colónias de um determinado microorganismo numa amostra 

de urina colhida de forma asséptica confirma o diagnóstico.  

A colheita de urina na criança é por vezes difícil. Existem vários métodos sendo o 

mais recomendado a punção suprapúbica. A colheita por algaliação e a colheita por saco 

coletor são outros dos métodos disponíveis.  

O exame sumário de urina (urina tipo II) é sugestivo de ITU perante leucócito 

esterase (LE) positivo e nitritos positivos. O exame microscópico do sedimento urinário 

permite visualizar leucocitúria e piúria. Podem ainda estar presente hematúria e 

proteinúria. 

Uma vez confirmada a ITU numa criança, deve proceder-se a uma investigação 

imagiológica. O objetivo principal é identificar crianças com uropatias, com predisposição 

para ITU recorrentes ou com cicatrizes renais. Os exames mais úteis são: 

 Ecografia renal e vesical 

 Cintigrafia renal (CG) com DMSA (ácido dimercaptossuccínico) 

 Cistouretrografia retrógrada miccional (CUM) ou gamacistografia direta 

No anexo X encontra-se esquematizado um protocolo de investigação [67,72]. 

 

4.7. Prevenção e Tratamento 

O objetivo do tratamento é aliviar a sintomatologia, erradicar a infeção e reduzir a 

probabilidade de se desenvolverem lesões renais. A escolha do antibiótico, via de 

administração e duração do tratamento dependem da apresentação clínica e dos padrões 

locais de sensibilidade aos antibióticos [73]. 

O tratamento da ITU deve ser de imediato iniciado para reduzir o risco de lesão 

renal. Inicia-se, então, antibioterapia empírica que logo que possível será ajustada de 

acordo com o teste de sensibilidade aos antibióticos (TSA). A escolha deve ter em conta 

as características do hospedeiro (idade e presença de uropatia), o tipo de infeção 

urinária, alta ou baixa, e o conhecimento dos agentes mais frequentes e sensibilidade aos 



Relatório de Estágio | Farmácia dos Clérigos 
Ana Catarina de Almeida Alves Pereira  

43 
 

antibióticos de cada região [67]. Deste modo é possível realizar um tratamento empírico 

eficaz e evitar o surgimento na comunidade de novas resistências aos antibióticos [74].  

No anexo XI encontra-se representado os principais resultados de estudos 

nacionais no âmbito da antibioterapia da ITU em crianças.  

O estudo já referido anteriormente conduzido entre Janeiro de 2009 e Junho de 

2010, pelo Serviço de Patologia Clínica do Hospital Santo António (Porto) [69] analisou 

não só os agentes etiológicos de infeção urinária mas também os seus padrões de 

resistência antibiótica no hospital (anexo XII). Observou-se uma resistência aos 

antibióticos de 59% para a ampicilina, 18% amoxicilina / ácido clavulânico, 22% 

cefuroxime e cefaclor, 37% cotrimoxazol, 26% nitrofurantoina e inferior a 10% para 

ceftriaxone, ceftazidime e gentamicina. Perante estes resultados, o estudo conclui que à 

semelhança de outros estudos realizados em Portugal se verifica uma elevada 

resistência à ampicilina pelo que o seu uso isolado no tratamento da ITU não é 

recomendado; conclui ainda que, como o ceftriaxone, ceftazidime e gentamicina 

apresentam valores de resistência baixo (<10%) deverão ser reservados para as 

situações clínica cuja gravidade ou idade justifiquem o seu uso. Os autores justificam 

ainda as resistências relativamente elevadas ao cotrimoxazol (37%) e à nitrofurantoína 

(26%) com o seu uso na quimioprofilaxia da ITU. Por essa razão os fármacos usados em 

profilaxia, bem como o recurso a algum antibiótico usado no último mês não devem ser 

utilizados como primeira opção no tratamento empírico.  

Como medida preventiva todas as crianças com menos de 5 anos após a 1ª ITU e 

após terminar a terapêutica da ITU devem iniciar quimioprofilaxia. Deste modo pretende-

se a recorrência da ITU. Esta profilaxia deve ser mantida enquanto a criança aguarda a 

realização dos exames do protocolo de investigação e deve ser prolongada por período 

de pelo menos 6 meses (período em que existe maior risco de recorrência da ITU).  

O fármaco mais utilizado para a profilaxia de ITU é o trimetoprim na dose de 

1mg/kg/dia em toma única. A nitrofurantoína constitui uma opção terapêutica adicional, 

na dose de 1 a 2 mg/kg/dia, também em toma única [73,74]. 

 

4.8. Preparação de manipulados em Pediatria  

A farmacoterapia pediátrica tem sido muitas vezes esquecida por parte da 

indústria farmacêutica. De facto, é muitas vezes necessário administrar substâncias 

ativas que apenas se encontram disponíveis sob a forma de especialidades 

farmacêuticas em dosagens e/ou formulações destinadas a adultos. Embora muitos 

medicamentos preparados industrialmente sejam usados em pediatria, apenas uma 

percentagem reduzida apresenta indicações precisas para utilização neste grupo de 

doentes [75]. Segundo a Comissão Europeia, entre 50% e 90% dos medicamentos 
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habitualmente administrados em crianças não foram testados nem autorizados para 

serem usados em Pediatria [76].   

As razões para este aparente desinteresse da indústria farmacêutica são 

essencialmente três: 

- Para obtenção da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) é necessário a 

realização de ensaios clínicos que comprovem a sua segurança-eficácia. Este processo 

encontra-se dificultado em crianças devido às dificuldades de recrutamento (que acarreta 

muitas vezes questões de ordem ética), a necessidade dos estudos serem realizados nas 

diferentes subpopulações pediátricas e a necessidade de proceder a várias colheitas que 

no caso de recém-nascidos é um fator limitante.  

- A baixa incidência e prevalência de determinadas patologias específicas da 

população pediátrica e o número reduzido, em termos relativos, de doentes pediátricos 

que utilizam certos medicamentos. Tudo isto torna pouco vantajoso em termos 

económicos o investimento por parte da indústria.  

- Dificuldades técnicas na preparação de manipulados líquidos para administração 

oral nomeadamente incompatibilidades em termos de prazos de validade, preparação em 

escala industrial, distribuição e comercialização [75].  

No anexo XIII apresentam-se alguns exemplos de substâncias ativas 

correntemente utilizadas na terapêutica pediátrica e que não se encontram disponíveis no 

mercado português em formas farmacêuticas líquidas para administração por via oral 

[75].  

Os fármacos destacados foram aqueles que procedi à manipulação durante o 

estágio. A suspensão oral de trimetoprim e nitrofurantoína como já referido fazem parte 

das guidelines de profilaxia de ITU em crianças.  

 

4.9. Conclusão 

Uma ITU numa criança é uma situação relativamente comum que exige um 

diagnóstico e tratamento o mais precocemente possível. Assim, perante febre e sintomas 

inespecíficos deverá ser sempre colocada a hipótese de se tratar de uma ITU.  

Uma vez que as suspensões orais de trimetoprim e de nitrofurantoína são dos 

manipulados mais frequentemente requisitados para preparação em farmácias de oficina 

é importante que, não só o médico, mas também o farmacêutico tenha conhecimento do 

problema e da gravidade que este pode acarretar.  

Além disso é importante o farmacêutico ter presente as condições de preservação 

que estas suspensões orais exigem alertando sempre o utente para as acondicionar no 

frio e para ter em atenção o prazo de validade (não superior a 30 dias).  
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5. Implementação da metodologia Kaizen na Farmácia dos Clérigos  

Foi durante o estágio hospitalar no Hospital Pedro Hispano que tive conhecimento 

da metodologia kaizen. Este método baseia-se numa organização máxima por forma a 

aumentar a produtividade. Embora a dinâmica de uma farmácia hospitalar seja diferente 

da dinâmica de uma farmácia comunitária os princípios do kaizen podem ser também 

aplicados nesta última. 

São cinco os princípios básicos do kaizen conhecidos na globalidade como ‘a 

regra dos 5’Ss’: Seiri que significa evitar o desnecessário, Seiton promover a arrumação, 

Seiso manter limpo, Shitsuke trabalho em equipa e Seiketsu padronizar.  

No primeiro mês de estágio na FC deparei-me com algumas dificuldades em 

localizar os locais corretos para armazenar os diferentes fármacos/produtos 

farmacêuticos. Com base nestas dificuldades e tendo por base a regra seiton 

implementei gradualmente pequenas etiquetas que me permitissem de forma rápida 

localizar os locais corretos de arrumação. O objetivo foi não só auxiliar-me na adaptação 

ao local mas também pretende ser útil para futuros estagiários e/ou equipas que 

trabalhem ao fim-de-semana e que por isso têm menor rotatividade.  

Outra das regras que procurei implementar foi o Seiketsu – padronizar. Por 

exemplo, muitas das identificações encontravam-se escritas à mão e as lombadas dos 

vários dossiers não estavam uniformes. Assim, procurei fazer novas identificações, 

escritas a computador e com o logotipo da farmácia. O aspeto geral tornou-se assim mais 

“clean” e mais organizado 

No anexo XIV encontram-se as fotos do antes e do depois da implementação 

deste sistema. Trabalhar em farmácia comunitária exige um forte trabalho de equipa e de 

organização. Manter os medicamentos sempre arrumados, organizar periodicamente as 

receitas, arquivar de imediato as faturas, repor o material de apoio necessário, foram 

algumas das noções que me foram instituídas. Apesar de parecerem tarefas 

insignificantes perante o grande volume de trabalho que uma farmácia comunitária exige 

são fundamentais para que esta trabalhe de forma eficiente.  
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6. Conclusão  

Numa altura em que o mercado de trabalho no setor farmacêutico se encontra 

debilitado urge a necessidade do recém-licenciado se diferenciar dos outros pelas 

diferentes experiências e conhecimentos que vai adquirindo. Nesse sentido, considero 

que o meu estágio na Farmácia dos Clérigos me conferiu uma valência pouco ou nada 

explorada noutras farmácias – a preparação de medicamentos manipulados. Foi sem 

dúvida algo que destaco de forma extremamente positiva não só pela formação e 

experiência que adquiri nesta área mas também pelo imenso gosto que tive em trabalhar 

no laboratório.  

Um dos aspetos que mais me surpreendeu pela positiva durante o estágio foi o 

ambiente familiar que se cria com o utente na FC. Enquanto muitas farmácias se focam 

na vertente comercial apostando pouco no aconselhamento farmacêutico, na FC cada 

utente é tratado como sendo único. Aprendi a escutar todas as queixas do utente 

procurando aconselhar aquilo que poderia realmente necessitar tendo em atenção a sua 

situação económica. Além disso aprendi igualmente a certificar-me de que o utente sabe 

o que está a tomar, como o deve fazer e para que efeito é. Tal tornou-se ainda mais 

importante no doente idoso polimedicado.  

Por fim, mas não menos importante, o facto da FC ser uma farmácia relativamente 

pequena permitiu-me ter uma orientação mais personalizada. Todos os dias fui 

aprendendo algo de novo e mesmo os erros cometidos ajudaram-me a evoluir na minha 

aprendizagem. A constante exigência do estágio incutiu-me a elevada responsabilidade e 

importância inerente à profissão farmacêutica. Termino o estágio com a certeza que me 

tornei mais forte e preparada para enfrentar o mercado de trabalho.  

Como aspeto menos positivo tenha apenas a mencionar o ritmo de trabalho ainda 

lento que tenho no que toca à cedência de medicamentos. A falta de experiência obriga-

me a perder mais tempo a ver com atenção a receita, a confirmar os medicamentos, 

doses e planos de comparticipação. Contudo não penso que tal venha a ser um 

obstáculo visto que com a prática tudo se tornará mais mecanizado.  

Em suma, o balanço final de toda esta experiência foi claramente bastante 

positivo.  
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Anexos 

 
Anexo I 

 
Tabela 1. Principais microorganismos responsáveis pela ocorrência de diarreia aguda 

(adaptado de World Gastroenterology Organisation Global Guidelines) [24]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anexo II 
Tabela 2. Principais fármacos responsáveis pela ocorrência de diarreia aguda (adaptado 

Ratnaike et al.,2000) [21] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fármacos que atuam no Sistema Cardiovascular 

- Metildopa, digoxina, quinidina, propanolol, hidralazina, 

IECAS, procaínamida. 

Fármacos que atuam no Sistema GI: 

- Laxantes, lactulose, sais de magnésio, antagonistas dos 

recetores H2, inibidor da bomba de protões, misoprostol, cisaprida, 

olsalazina, colestiramina. 

Fármacos que atuam no Sistema Músculo-esquelético: 

- Colquicina, indometacina, aurofina, naproxeno, fenilbutazona, 

ácido mefenâmico. 

Fármacos que atuam no SNC: 

- Agentes anticolinérgicos, levodopa, alprazolam, lítio, 

fluoxetina, donepezilo, tacrina. 

Fármacos que atuam no Sistema Endócrino: 

- Hipoglicemiantes orais, tiroxina. 

Outros: 

Antibióticos: clindamicina, amoxicilina, ampicilina, 

cefalosporina, neomicina, eritromicina. 

Antimetabolitos: 5-fluoroucilo, metotrexato 

Catárticos osmóticos: antiácidos contendo magnésio, 

lactulose, sorbitol, acarbose e propanolol. 

 
 
 

Bactérias   Vírus   Parasitas 



Anexo III 

Tabela 3. Fármacos associados à obstipação (adaptado de Syed and Tariq, 2007) [44] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo IV 

 
 Tabela 4. Morbilidades associadas à obstipação (adaptado de Gallagher et al., 

2009) [45]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MNSRM: 
- Antiácidos (com cálcio) 
- Suplementos de cálcio 
- Ferro 
- Agentes antidiarreicos 
- AINES 
 
MSRM: 
- Anticolinérgicos 
- Opiáceos 
- Antiparkinsónicos 
- Antidepressivos tricíclicos 
- Antipsicóticos 
- Simpaticomiméticos 
- Antihistamínicos 
- Diuréticos 

 

Desordens metabólicas ou endócrinas: 
- Doença de Addison 
- Diabetes Mellitus 
-Hipercalcémia 
- Hipocalcemia 
-Hipocalémia 
- Hipermagnesemia 
- Hiperparatiroidismo 
- Hipoparatiroidismo 
- Hipotiroidismo 
- Uremia  
Desordens GI: 
- Carcinoma colo-retal 
- Doença diverticular 
- Prolapso retal 
- Megacólon 
- Megaretum 
- Hemorroidas 
- Fissura anal 
Desordens neurológicas 
- Neuropatia autonómica 
- Doença de Parkinson 
- Doença cerebrovascular 
- Esclerose múltipla 
- Demência 
- Lesão na medula espinhal 
-Ansiedade 
- Depressão 
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Utente com queixas de 

obstipação 

História clínica, exame 
físico, exame retal, revisão da 

medicação, tratamento da 
impactação fecal. 

Laxantes 
Macrogol 

ou 
lactulose 

Resultado 

Positivo. Não são 
necessárias medidas extra.  

Negativo 
- Considerar um laxante estimulante 
- Possibilidade de desordem de defecação  
 - Uso racional de supositórios ou enemas 
- Procurar especialista.  

Investigação da 
causa e 
respetivo 
tratamento: 
hipotiroidismo e 
cancro do cólon. 

Redução da 
dose ou 
substituição 
dos fármacos 
obstipantes 
por outras 
alternativas. 

Obstipação Primária 
(idiopática) 

Obstipação Secundária 

Alteração da dieta e estilo de vida: 
 

- Aumento do teor de fibra na dieta 
-Estabelecimento rotinas de 
defecação 
- Garantir tempo e privacidade 

 
 
 
Se estas medidas não resultarem 
pode-se tratar de um caso de 
obstipação de trânsito lento ou 
disfunção anoretal. Os laxantes 
devem ser considerados nestes 
casos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
iatrogénica 

Iatrogénica 
(medicação) 

Fig 3. Avaliação e medidas a adotar no idoso com obstipação (adaptado de Gallagher et al., 2009) [45] 
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Farmácia dos Clérigos 
Ana Catarina Pereira 
 

 

Contactos úteis: 
Farmácia dos Clérigos: 223 392 370  
Saúde 24: 808 24 24 24 
Polícia do Porto: 222 092 000 

 

• Beba ÁGUA ao longo do dia (8 

copos) mesmo que não sinta 
sede.  

• Coma bastantes hortaliças e 

legumes.  

• Ao almoço e jantar alterne entre carne 
e peixe. Prefira carnes mais 

saudáveis (frango ou peru) e 

peixes gordos (salmão, 
sardinha, cavala por exemplo).  

• Tempere a comida com sumo de 
limão e ervas aromáticas evitando 

assim o uso do sal.  

• Se tem dificuldades em mastigar: 
desfie os alimentos, coma mais sopa 
e fruta madura.  

 
Farmácia dos Clérigos- Ana Catarina Pereira 
 

☺ Vá sempre à casa de banho 
ANTES de se deitar. 

☺ O quarto deve estar a uma 
temperatura amena. 

☺  A sua cama e quarto devem ser 
confortáveis.  

☺ Mantenha atividade física e mental 
durante o dia. 

☺ Procure deitar-se sempre à mesma 
hora. 

 

Conselhos para dormir melhor: 

Em CASA:  

         Farmácia dos Clérigos- Ana Catarina Pereira 
 

Deve estar bem iluminada e com 

luzes de presença à noite. 
 
Atenção aos tapetes escorregadios. 
 
Tenha os números de telefone da 
família, vizinhos e amigos junto ao 
telefone. 
 
Não tenha objetos em prateleiras 
altas. 

 

CONSELHOS AO IDOSO 
 

“Envelhecer é uma dádiva que deve 
ser encarada não como uma perda de 

habilidades mas como uma 
oportunidade para transmitir os 

conhecimentos adquiridos ao longo 
da vida” 

 



MEDICAMENTO PARA QUE EFEITO COMO TOMAR 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

   

 

A sua medicação 

           Farmácia dos Clérigos- Ana Catarina Pereira 
 



Anexo VII 

 

Fig 4. – Distribuição do número de uroculturas positivas por idade e sexo [69]. 

 

Anexo VIII 

 

 

 

Fig 5. Ecografia da bexiga, antes de urinar (imagem esquerda) e depois de urinar 

(imagem direita). À direita verifica-se que ainda ficou um grande volume de urina na bexiga, 

depois da micção [70]. 

 

Anexo IX 

 

 
 
 

Fig 6. Classificação do refluxo vesico-ureteral segundo International Reflux Comitee 

[71]. 



 
Anexo X 

 
 

Fig 7. Protocolo de investigação uma vez confirmada 1ª ITU [67]. (CUM - 

Cistouretrografia retrógrada miccional; IU – Infeção Urinária; CG - Cintigrafia Renal, DMSA - Ácido 

Dimercaptossuccínico; PNA – Pielonefrite Aguda) 

 

Anexo XI 

 
Tabela 5. Estudos nacionais relacionados com agentes etiológicos de ITU e padrão de 

resistência antibiótica [69] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo XII 

 

 
 

Fig.8 – Resistência aos antibióticos testados: global e com idade superior a 3 meses 
[69]. 

 
Anexo XIII 
 
 

Tabela 6. Exemplos de substâncias ativas cujas suspensões orais não se encontram 
disponíveis no mercado português [75] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistência aos Antibióticos (%) 

Global Idade> 3m 



 
  
Anexo XIV 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 9. Gavetas inferiores ao balcão da farmácia. 

Fig 10. Indicação da medicação reservada.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fig 11. Caixas contendo o receiturário.  

Fig 12. Dossiers.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 13. Armazenamento medicamentos genéricos.  

Fig 14. Armário de armazenamento de manipulados e outras formas farmacêuticas.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fig 15. Armário de armazenamento de outros produtos farmacêuticos. 
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Resumo 

 

O estágio em Farmácia Hospitalar é uma oportunidade única para 

complementar a formação obtida durante os cincos anos do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas.  

Ao longo de dois meses pude vivenciar e participar na dinâmica do 

funcionamento dos serviços farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano. O presente 

documento pretende descrever, numa primeira parte, as atividades desenvolvidas 

focando-se nos conceitos que me foram sido transmitidos de forma direta e não tanto 

na linguagem técnica associada.   

 Numa segunda parte encontram-se os trabalhos científicos desenvolvidos, 

parte por iniciativa própria, e outro por sugestão da Diretora de Serviço.  
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PARTE I - Atividades desenvolvidas durante o estágio 

 
1. Introdução 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas fornece ao estudante, futuro 

farmacêutico, as ferramentas necessárias para estar apto a exercer as mais variadas 

vertentes da profissão. Contudo, é com a unidade curricular Estágio que todos os 

conhecimentos adquiridos são consolidados e aplicados possibilitando ao estudante uma 

transição harmoniosa entre a realidade académica e a profissional.  

O presente relatório descreve os conhecimentos adquiridos e as experiências 

vividas ao longo de dois meses (Maio – Junho) de estágio em Farmácia Hospitalar 

realizado na Unidade de Saúde Local de Matosinhos (ULSM). Ao longo destes dois 

meses foi possível acompanhar toda a dinâmica que a farmácia hospitalar exige a qual se 

rege por garantir uma utilização correta, segura e racional do medicamento colocando 

sempre o doente no topo das prioridades.  

As atividades desenvolvidas encontram-se no cronograma do anexo I.  

 

2. Unidade de Saúde Local de Matosinhos (ULSM) 
 
A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. constitui uma entidade pública 

empresarial, integrada no Serviço Nacional de Saúde, com sede em Matosinhos [1]. O 

concelho de Matosinhos pertence à Área Metropolitana do Porto, sendo constituído pelas 

freguesias de Custóias, Guifões, Lavra, Leça do Balio, Leça de Palmeira, Matosinhos, 

Perafita, Santa Cruz do Bispo, S. Mamede de Infesta e Sr.ª da Hora [2].  

 A ULSM foi criada a 9 de Junho de 1999 (Decreto-Lei n.º 207/99) tendo sido a 

primeira entidade jurídica a prestar cuidados assistenciais de saúde primários e 

hospitalares [3].  

A ULSM é constituída pelas seguintes unidades de prestação de cuidados: 

- Cuidados de Saúde Primários – Agrupamento dos Centros de Saúde de 

Matosinhos (ACES Matosinhos), que integra as unidades funcionais dos Centros de 

Saúde de Matosinhos, Leça da Palmeira, Srª. da Hora e S. Mamede Infesta, bem como a 

Unidade de Saúde Pública (USP), o Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) e o 

Serviço de Atendimento a Situações Urgentes (SASU); 

- Cuidados de Saúde Hospitalares – Hospital Pedro Hispano (HPH);  

- Cuidados Continuados de Saúde - Unidade de Convalescença, situada nas 

instalações do Hospital Magalhães Lemos, EPE. Além disso, presta cuidados 

hospitalares, como segunda referência ao Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim-Vila do 

Conde, servindo uma população de cerca de 318 419 utentes [3]. 
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No suporte à prestação de cuidados inclui-se o Serviço Social, o Serviço de 

Nutrição, o Serviço de Esterilização central e por fim, os Serviços Farmacêuticos [1]  

 

3. Serviços Farmacêuticos do Hospital Pedro Hispano 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) são responsáveis por assegurar o acesso à uma 

terapêutica medicamentosa a todos os doentes garantindo a qualidade, segurança e 

eficácia da mesma. Apresentam autonomia técnica e científica estando no entanto 

sujeitos à orientação geral do Conselho de Administração dos Hospitais. São 

responsáveis pela: 

1. Gestão do medicamento e dos dispositivos médicos.  

2. Gestão dos medicamentos sujeitos a ensaios clínicos. 

3. Implementação e monitorização da política de medicamentos [4,5].  

 

3.1. Organização Funcional  
 

Os SF situam-se no piso -1 e são constituídos pelas seguintes áreas: atendimento 

interna; atendimento externo e armazém de medicamentos para utilização em 

ambulatório; área de validação de dose unitária; área de distribuição individual diária em 

dose unitária e respetiva zona de preparação; área de distribuição clássica; sala de 

armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos; áreas de armazenamento de 

produtos farmacêuticos, incluindo duas câmaras frigoríficas (uma das quais de acesso 

restrito a Farmacêuticos); sala de reembalamento; área de apoio Kaizen; zona de 

receção de encomendas; gabinete da Diretora dos SF; gabinete dos Farmacêuticos; 

gabinete dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT); Unidade de Preparações 

Estéreis (UPE); Unidade de Preparações Não Estéreis (UPNE); Unidade de Preparação 

de Citotóxicos (UPC); sala de reuniões; sala de inflamáveis; instalações sanitárias e copa 

(exterior).  

De forma a responder eficazmente às necessidades, o atendimento externo 

funciona de segunda a sexta-feira, das 8:30h às 17:30h, encerrando aos fins-de-semana 

e feriados. Por sua vez, o atendimento interno funciona nos dias úteis, das 8:30h às 

24:00h; feriados e fins-de-semana das 9:00h às 17:00h. De referir ainda que, das 20:00h 

às 24:00h, o serviço é assegurado unicamente por um Farmacêutico e um Assistente 

Operacional (AO). Nas restantes horas existe um Farmacêutico de prevenção, a fim de 

colmatar qualquer necessidade urgente. 
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3.2. Recursos Humanos 
 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) são dirigidos por um farmacêutico nomeado pelo 

Conselho de Administração tendo em consideração o perfil e competências técnicas [1].  

A equipa é constituída por onze Farmacêuticos, nove Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT) e oito Assistentes Operacionais (AO) [6].   

O esquema de trabalho dos Farmacêuticos é elaborado mensalmente pelo Diretor 

do Serviço, contudo, cada um é responsável por uma área específica (gestão da 

qualidade, ensaios clínicos, Unidade de Preparação de Citotóxicos, entre outros). Os TDT 

asseguram todas as funções relacionadas com a distribuição dos medicamentos quer ao 

HPH quer aos Centros de Saúde (CS). São também responsáveis pela preparação de 

produtos não estéreis (sob supervisão do farmacêutico), reembalamento, e ainda pela 

receção de vacinas e anticoncecionais. Os AO são responsáveis pela receção de 

medicamentos (exeto estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados e citotóxicos), e 

pelo seu armazenamento, rotas e transporte aos serviços.   

4. Sistema Kaizen  

Atualmente o Serviço Farmacêutico rege todo o seu trabalho pela metodologia 

Kaizen Lean. Esta metodologia contribuiu para uma grande evolução nos resultados do 

serviço. Tal foi premiado com o primeiro prémio do Hospital do Futuro, em 2010, na 

categoria de “Gestão & Economia da Saúde”, pelo projecto de “Optimização da Logística 

Interna dos Serviços Farmacêuticos” [6].  

Kai, em japonês, significa “mudança” e Zen, “para melhor”. Juntas, significam 

“melhoria contínua”. Este conceito foi criado por Massaki logo após a 2ªguerra mundial e 

tem por base os princípios e filosofia sociocultural japonesa. O objetivo do Kaizen é 

conferir vantagens competitivas às empresas e instituições públicas, através, por 

exemplo, do aumento de produtividade, rentabilização e motivação de recursos, 

eliminação de desperdícios, redução de tempos de produção ou otimização de 

equipamentos. O Kaizen implementa as estratégias necessárias para que a melhoria 

contínua seja uma prática permanente dentro das organizações [7].  

São cinco os princípios básicos do kaizen conhecidos na globalidade como ‘a 

regra dos 5’Ss’: Seiri que significa evitar o desnecessário, Seiton promover a arrumação, 

Seiso manter limpo, Shitsuke trabalho em equipa e Seiketsu padronizar [8].  

O Kaizen foi implementado nos SF em 2009 encontrando-se atualmente presente 

em praticamente todos os serviços da ULSM. Até então, a reposição dos stocks nos SF 

era realizada através da contagem física dos produtos. Contudo, tal acarretava erros, o 
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processo era moroso e conduzia mais facilmente ou à rutura de stocks ou, pelo contrário, 

a um stock excessivo com consequências na expiração do prazo de validade.  

Com base no Kaizen, a gestão de stocks dos produtos farmacêuticos é feita 

através de um Kanban (do japonês, placa ou cartão) identificativo de cada produto 

(Figura 1). Este cartão contém informações relativas ao produto a sinalizar onde destaco 

a ‘quantidade a encomendar’ e ‘ponto de encomenda’ que são definidos pelos SF, de 

acordo com os consumos médios mensais.  

O Kanban apresenta uma cor indicativa do local de armazenamento ou a classe 

do produto em causa, e é colocado no produto que marca o ponto de encomenda.  

Ao longo de todo o meu estágio contactei ativamente com o sistema Kaizen em 

todas as áreas por ele abrangidas. Considero que foi sem dúvida uma das principais 

valências que o estágio me proporcionou uma vez que se trata de um sistema que é útil 

não só na dinâmica da farmácia hospitalar como também em qualquer outra área 

profissional (farmácia comunitária e indústria farmacêutica).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Exemplo de um Kanban. 

 

5. Gestão e Aquisição de Medicamentos 

 

A aquisição de medicamentos em meio hospitalar requere um equilíbrio entre as 

necessidades do doente e a compra racional de produtos farmacêuticos. Isto porque, um 

défice na aquisição poderá conduzir a uma rutura de stocks com implicações no acesso à 

medicação; por outro lado, a compra de quantidades excessivas conduzirá à sua 

acumulação no serviço, provável expiração do seu PV (Prazo de Validade) e 

consequentemente a perdas económicas consideráveis para os SF [4].  
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5.1. Aquisição de Produtos Farmacêuticos 

 
A aquisição de produtos farmacêuticos é efetuada maioritariamente a laboratórios 

farmacêuticos. Contudo, perante rutura de stock poderá ser necessário adquirir junto de 

distribuidores grossistas ou mesmo a farmácia comunitárias.  

O processo de encomenda é da responsabilidade da Diretora do SF, sendo realizada em 

articulação com o Serviço de Aprovisionamento (SA) [4].  

A eficiência no processo de encomenda de produtos farmacêuticos está 

diretamente dependente do bom funcionamento do sistema kaizen. Deste modo o 

processo desencadeia-se quando o ponto de encomenda de um dado produto 

farmacêutico é atingido. O kanban respetivo deverá ser retirado e colocado na caixa 

destinada aos produtos a encomendar. Todas as manhãs um AO recolhe todos os 

kanbans e entrega-os à Diretora do SF, que faz assim o pedido de compra, via 

informática onde constam todos os produtos cujo stock é igual ou inferior ao ponto de 

encomenda, sendo a quantidade a encomendar a que normalmente se encontra definida 

no Kanban. O pedido é depois rececionado pelo SA, que procede à emissão e envio da 

nota de encomenda ao fornecedor [4].  

Após a realização da encomenda deve colocar-se o Kanban (por ordem 

alfabética) na caixa relativa aos produtos encomendados; aquando da receção da 

encomenda deve retirar-se o Kanban correspondente da caixa e colocá-lo na posição 

relativa ao ponto de encomenda aquando o seu armazenamento.  

Sempre que for retirado um produto farmacêutico há que cumprir uma norma de 

picking que consiste em retirar o produto farmacêutico do local de armazenamento, 

sempre, de cima para baixo, da frente para trás e da esquerda para a direita. Só assim se 

poderá garantir que o Kanban só é retirado quando o ponto de encomenda é atingido. 

 

5.2. Receção, Verificação e Acondicionamento dos Produtos 
Farmacêuticos  

 

As encomendas são rececionadas por um AO exeto os estupefacientes, 

psicotrópicos, hemoderivados, citotóxicos e medicamentos de ensaios clínicos que são 

rececionados por um farmacêutico, e as pílulas e vacinas que são rececionadas por um 

TDT. No caso dos hemoderivados as encomendas devem fazer-se acompanhar dos 

Boletins de Análise e dos Certificados de Autorização de Utilização de Lote (CAUL). 

Todos os outros medicamentos devem fazer-se acompanhar pela respetiva guia de 

remessa/fatura que, após conferência das mesmas, é carimbada, rubricada e datada, 

sendo o duplicado entregue ao transportador.  
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O AO deve confirmar se as informações que constam na fatura estão de acordo 

com a encomenda (PV, lote, nome e dose do medicamento, etc). No caso de os 

medicamentos exigirem condições de conservação específicas (como aqueles que 

necessitam de refrigeração) o AO deve assegurar que essas especificações são 

cumpridas dando prioridade ao seu armazenamento.  

Uma vez verificada a conformidade, o original da guia de remessa é enviado para 

o SA que procede ao registo informático dos produtos farmacêuticos rececionados que 

passam a figurar no stock da farmácia.  

Quando a encomenda de um medicamento em falta chega aos SF o AO deve 

informar imediatamente os farmacêuticos da sua chegada. O AO procede depois ao 

acondicionamento dos produtos farmacêuticos no armazém.  

Pude acompanhar de perto a receção de medicamentos com o apoio do AO 

responsável que me esclareceu todas as questões relacionadas com este processo. 

As condições de armazenamento de cada medicamento/dispositivo médico devem 

ser as adequadas nomeadamente:  

- Correta identificação de cada referência; 

- Espaço adequado ao armazenamento; 

- Proteção da luz solar direta, se necessário; 

- Temperatura inferior ou igual a 25ºC no armazém geral, entre 2 e 8ºC nos 

frigoríficos e inferior a -10ºC na arca congeladora; 

- Humidade inferior a 60%; 

- Existência de zonas de acesso restrito; 

- Correto funcionamento das câmaras frigoríficas e das arcas congeladoras; 

- Existência de armazém para produtos inflamáveis e respetiva porta corta-fogo 

[4].  

De acordo com a metodologia kaizen e First Expiry First Out (FEFO), os produtos 

devem ser arrumados, colocando-se à frente os de menor PV, de forma a serem 

dispensados em primeiro lugar e a evitarem-se desperdícios [9].  

Os medicamentos são armazenados tal como representados no anexo II. Acresce 

ainda:  

- Estupefacientes, Psicotrópicos e Medicamentos experimentais os quais são 

arrumados em sala própria, com fechadura de segurança com temperatura e humidade 

controlada e sujeito a registo. 

- Medicamentos cedidos no ambulatório que se encontram na área onde decorre o 

atendimento ao público devidamente organizados. 

- Citotóxicos, armazenados na UPC (Unidade de Preparação de Citotóxicos) 

sendo os medicamentos sujeitos a refrigeração armazenados no frigorífico próprio. Tal 
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como no gabinete dos estupefacientes também a área da UPC encontra-se sujeita a um 

rigoroso controlo da temperatura e humidade [3].  

 

5.3. Controlo de Prazos de Validade 
 

O controlo de PV é de extrema importância na farmácia hospitalar não só em 

termos económicos (de modo a evitar desperdícios) mas também em termos de garantir 

a segurança do medicamento (cujas características se alteram após expiração do PV).  

No estágio participei nesta função ao nível dos Centros de Saúde (CS) e ainda no 

serviço de oftalmologia e no Hospital de Dia (HD).   

Uma vez por mês, os farmacêuticos fazem auditoria dos serviços/unidades pelos 

quais são responsáveis (conforme delegação de funções disponível nos Serviços 

Farmacêuticos), de forma a poderem realizar a verificação dos prazos de validade dos 

medicamentos existentes e de outros ítems.  

A estratégia mais correta a desenvolver será a de recolher os produtos cujo prazo 

de validade está prestes a expirar e tentar redirecioná-los para outros serviços onde são 

consumidos com maior frequência. Caso tal não seja possível, entra-se em contacto com 

o laboratório respetivo, para tentativa de troca ou obtenção de crédito [3].  

 

5.4. Empréstimos 
 

O pedido de empréstimo de um produto farmacêutico é muitas vezes 

erroneamente associado a uma má gestão de stocks. Com a enorme panóplia de 

medicamentos, marcas e dosagens é impossível garantir que os SF disponham 

continuamente de todos os medicamentos. Deste modo, por vezes surge a necessidade 

de pedir empréstimo a outros centros hospitalares. No estágio, assisti a alguns pedidos 

de empréstimo e pude constatar o máximo de empenho e eficiência do farmacêutico no 

sentido de garantir que o doente tivesse acesso à medicação o mais rapidamente 

possível.   

 

6. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 
 

A distribuição de medicamentos é o eixo fundamental que une o circuito do 

medicamento desde a sua prescrição até à chegada ao doente. Existem diferentes 

sistemas de distribuição de medicamentos adaptados a cada uma das situações, 

designadamente distribuição clássica, distribuição semi-automática através do sistema 

Omnicell®, distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU), distribuição aos CS, a 

distribuição personalizada e a distribuição a doentes em regime de ambulatório. No 

estágio foi-me apresentado e explicado de forma pormenorizada cada um destes 
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sistemas tendo participado mais ativamente nos sistemas de distribuição atribuídos 

especificamente aos farmacêuticos.  

 

6.1. Distribuição Clássica 

É o sistema tradicional de distribuição de medicamentos, no âmbito da distribuição 

hospitalar. A distribuição clássica processa-se por um fornecimento de acordo com o 

stock estipulado para cada serviço ou unidade. Os seus níveis são calculados de acordo 

com as necessidades inerentes desses mesmos, por um período de tempo. A 

determinação dos níveis dos stocks é elaborada pelo Farmacêutico, Enfermeiro Chefe e 

o Diretor de Serviço.  

 
6.1.1. Pedidos Eletrónicos 

Nos serviços clínicos, o enfermeiro responsável efetua o pedido eletrónico que 

será impresso nos Serviços Farmacêuticos. 

Os pedidos urgentes são levantados diretamente no Atendimento Interno. 

Os pedidos não urgentes são impressos a partir das 11h e preparados pelo TDT e 

entregues nos respetivos serviços pelo AO, da parte da tarde.  

Existem dias pré-estabelecidos para pedidos da Consulta Externa e Exames 

Especiais, que são preparados para entrega no dia seguinte. 

Depois dos pedidos impressos, deverá ser feita uma triagem da seguinte forma: 

- Existência de corretivos da volémia de grande volume: estes pedidos são 

colocados em tabuleiro próprio para posterior fornecimento pelos AO. O débito 

informático destes é da responsabilidade dos TDT que assim encerram o processo. 

- Hemoderivados e Alergénos: são entregues aos farmacêuticos responsáveis 

para proceder à encomenda e posterior fornecimento. 

- Preparações não estéreis: o pedido é colocado em tabuleiro próprio para o 

responsável da secção de preparações não estéreis analisar e será enviada logo que 

concluída.  

- Medicamentos de justificação obrigatória: aguarda-se a chegada da justificação, 

que após análise do farmacêutico dará instruções para o fornecimento do mesmo pelo 

TDT. 

Todos os medicamentos fornecidos devem estar corretamente identificados com 

DCI (Denominação Comum Internacional), dosagem, lote e validade. Depois de feito todo 

o fornecimento dos medicamentos são devidamente acondicionados para posterior 

entrega no serviço. 
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O TDT procede ao débito informático das quantidades enviadas ao serviço 

correspondente. É emitida uma guia de saída em duplicado ficando o original nos SF e o 

duplicado acompanha os produtos farmacêuticos enviados para o respetivo serviço. 

Os pedidos fornecidos são colocados na zona de consolidação, e é feito o registo 

de entrega no impresso próprio. Este registo acompanha a entrega dos pedidos e é 

assinado pelo AO que os transporta e pelo enfermeiro responsável pela sua receção [3].  

 

6.1.2. Reposição de Stocks de Níveis nos Serviços 

A reposição de stocks por níveis é feita por dois métodos distintos: método da 

dupla caixa (rota) e contagem de medicação no serviço. 

 

6.1.2.1. Método da Dupla Caixa: ROTA 

Atualmente existem 5 rotas de reposição de produtos farmacêuticos que são 

distribuídas da seguinte forma: 

- Rota Azul: Hospital de Dia, Pediatria A, Cirurgia B, Cirurgia C, Unidade de 

Cuidados Intermédios Polivalentes, Serviço Medicina Intensiva; 

- Rota Vermelha: Medicina D, Medicina E, Medicina F; 

-Rota Verde: Ortopedia H, Bloco de Partos, Emergência Ginecologia-Obstetrícia, 

Obstetrícia J, Neonatologia; 

- Rota Transparente: Cirurgia I, Ginecologia I, Urologia L, Medicina M, Otorrino N, 

Oftalmologia N; 

- Rota Amarela: Bloco Operatório, Imagiologia, Urgência, Unidade de Cirurgia de 

Ambulatório, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). 

A reposição das rotas é diária e é efetuada pelos AO dos SF que a partir das 9h30 

se dirigem aos serviços clínicos em rota, levando consigo um carro de transporte com as 

caixas repostas no dia anterior. 

Uma vez nos serviços clínicos, os AO colocam no local respetivo as caixas cheias 

e recolhem as caixas vazias (material consumido) colocadas pelos enfermeiros em caixas 

destinadas para tal - Caixa de medicação. Recolhidas todas as caixas vazias, o AO 

regressa aos Serviços Farmacêuticos. 

Nos SF, o AO separa as caixas referentes a medicamentos e coloca-as na 

respetiva zona de consolidação para que o TDT proceda à sua reposição. A reposição é 

feita de acordo com as necessidades e consumo do serviço. O produto farmacêutico é 

colocado em duas caixas com quantidades semelhantes devendo essa quantidade 

assegurar o abastecimento para aproximadamente 48h.  
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As caixas referentes a material de penso, soros e desinfetantes são preparadas 

pelos AO. 

Todas as caixas encontram-se identificadas com uma etiqueta da qual consta: 

DCI, dosagem, forma farmacêutica, quantidade de produto a existir na caixa, localização 

do produto no armazém nos SF, localização da caixa nos serviços clínicos. 

Colocam-se as caixas repostas na caixa de medicação do respetivo serviço na 

zona de consolidação. Devendo ter-se em consideração os seguintes casos: 

- Medicamentos sujeitos a refrigeração: colocar um cartão a sinalizar a sua 

existência. Estes ficarão acondicionados no frigorífico até ao seu transporte. 

- Existência de duas caixas do mesmo artigo na farmácia, nos serviços de 

internamento (SI), colocar uma delas em local definido para enviar durante a tarde.  

- Existência de produtos esgotados: a gaveta é colocada num local destinado para 

todos os produtos esgotados em rota e sinalizado na prateleira para que quando o 

produto estiver disponível a gaveta seja reintegrada no circuito de distribuição. Quando 

estiverem nos SF as duas gavetas esgotadas, envia-se para o serviço uma placa, a 

colocar na localização do produto no serviço com a indicação de - ESGOTADO. 

O farmacêutico responsável pelo serviço é informado sobre a rutura, informa o 

serviço e age em conformidade. 

O processo de reposição é sujeito a conferência aleatória [3].  

 

6.1.2.2. Contagem de Medicação no Serviço 

Os serviços que são sujeitos a reposição por este método são: Unidade de Rápido 

Diagnóstico (URD), Exames Especiais de Gastroenterologia e Grávidas de Risco. 

Em dias definidos o AO dos SF desloca-se com a listagem do acordo estabelecido 

para stock e preenche a mesma com as quantidades em falta e assina. Os dias definidos 

para contagem e reposição estão afixados na zona da distribuição clássica. 

O TDT procede ao fornecimento das quantidades em falta sendo que todos os 

medicamentos fornecidos devem estar corretamente identificados com DCI, dosagem, 

lote e validade. Procede ao débito informático das quantidades enviadas ao serviço 

correspondente, regista o fornecimento em folha própria e associa ao número do registo 

de consumo respetivo. 

Depois de concluído este processo, os medicamentos são devidamente 

acondicionados e colocados na zona de consolidação para serem entregues no respetivo 

serviço. 

O armazenamento dos medicamentos no stock dos serviços é da 

responsabilidade do AO dos SF [3].  
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6.1.3. Distribuição aos Centros de Saúde 

Como já foi referido, a ULSM inclui o Agrupamento dos Centros de Saúde de 

Matosinhos (ACES Matosinhos) que presta Cuidados de Saúde Primários. O 

abastecimento aos CS é feito igualmente com base no método da dupla caixa com a 

diferença de que implica um transporte dos SF para os CS e vice-versa. Com a 

periodicidade de uma vez por semana (um dia destinado para cada CS) os stocks são 

preparados pelos TDT em malas próprias, com um cartão a indicar o dia do envio. O 

aviamento deve ser supervisionado pelo farmacêutico responsável pelo CS. Os 

medicamentos que exigem condições especiais de acondicionamento (temperatura de 2 

a 8ºC) são transportados em malas térmicas com um logger que permite registar o perfil 

de temperaturas desde que a mala sai dos SF até ao CS respetivo.  

O stock de cada CS é estabelecido por um acordo entre o seu Diretor, o 

enfermeiro-chefe e a diretora dos SF. No entanto, pode ser feito um pedido eletrónico 

para produtos em falta e urgentes, sendo esse pedido validado previamente pelo 

farmacêutico.   

O farmacêutico desloca-se ao CS da sua responsabilidade, de modo a avaliar as 

condições de armazenamento dos medicamentos, conferir os PV, verificar os stocks 

existentes e averiguar a necessidade de se fazer determinados ajustes, quer sejam 

reforços ou retiradas de produtos. Numa das visitas mensais acompanhei o farmacêutico 

responsável pelo CS de S. Mamede de Infesta (USF Infesta, USF Porta do Sol, UCSP S. 

Mamede, UCC S. Mamede). Nessa visita foi atualizado o stock de produtos 

farmacêuticos com base nos consumos do CS. Participei ativamente na verificação dos 

prazos de validade tendo contado com o apoio incondicional do farmacêutico que me 

explicou detalhadamente a dinâmica SF/ACES.  

Tal como nos Serviços Clínicos do HPH, na maioria dos CS já se encontra em 

prática o sistema kaizen. Nos CS que ainda não têm implementado o sistema kaizen 

(Sra. Hora, Caravela e Sta. Cruz do Bispo), a reposição dos stocks é feita pelo método 

clássico, através da contagem mensal feita pelo farmacêutico responsável. 

 

6.2. Atendimento Interno 

Durante uma semana estive na área do Atendimento Interno. Este atendimento 

destina-se a fornecer aos Serviços medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, 

hemoderivados, medicação urgente, medicação prescrita após o último envio da 

medicação ou devido ao envio de uma forma farmacêutica/dose incorretas pela DIDUU.  
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O pedido é efetuado mediante a apresentação de um impresso próprio (anexo III) 

onde consta o nome do serviço, o nome do doente, o número de processo e o motivo do 

pedido. Pode igualmente ser feito um pedido eletrónico.  

O impresso é trazido por um AO ou Enfermeiro. Aquando da receção do pedido o 

farmacêutico confirma se esse consta na prescrição eletrónica do doente e se está tudo 

conforme. Caso não esteja, contacta o médico por forma a solucionar a situação. Depois 

de validar o pedido, o farmacêutico dispensa a medicação e por fim dá saída da mesma 

no SGICM (Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento). Pude 

desempenhar todas as etapas deste processo com a supervisão do farmacêutico 

destacado.  

Na área do atendimento interno inclui-se ainda dispensa da medicação que 

constitui os Protocolos de Analgesia Domiciliária. Consiste em fornecer a medicação a 

doentes do Serviço de Cirurgia Ambulatória, aquando da sua alta por um período de sete 

dias. O pedido da medicação é trazido por um AO. No impresso consta a identificação do 

doente e o respetivo protocolo.  

 Protocolo 1: Paracetamol 1g 

 Protocolo 2: Ibuprofeno 400 mg + Paracetamol 1g 

 Protocolo 3: Paracetamol 1g + Metamizol 575g 

 Protocolo 4: Ibuprofeno 400 mg + Paracetamol 1g + Tramadol 50mg 

 Protocolo 5: Paracetamol 250 mg em supositório 

 Protocolo A: Metoclopramida 1 comprimido 

O protocolo 4 e o protocolo A estão muitas vezes associados uma vez que o 

tramadol se caracteriza por causar emese (metoclopramida é um anti-emético). 

 

6.3. Distribuição Semi-Automática através do Sistema Omnicell®  

O sistema Omnicell® é um sistema automatizado de dispensa e gestão de stocks 

em serviços e/ou pisos de um Hospital, que possibilita um controlo de acesso aos 

produtos bem como a imputação do seu consumo por doente e a gestão de pedidos de 

forma automatizada. Tal permite libertar a enfermaria dos trabalhos administrativos de 

gestão e de reposição [10]. Tem como desvantagem o custo elevado e por essa razão 

encontra-se apenas instalado no Serviço de Urgência da ULSM (serviço piloto).  

Diariamente é emitida uma listagem dos medicamentos em falta que é recebida 

pelos TDT que preparam a medicação. Todos os dias, o farmacêutico desloca-se ao 

Serviço para repôr o stock. Durante o participei na reposição da medicação e 

testemunhei a eficácia deste sistema de distribuição.  
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6.4. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A distribuição de medicamentos em sistema de distribuição individual diária em 

dose unitária (DIDDU) surge como necessidade de aumentar a segurança no circuito do 

medicamento; conhecer melhor o perfil fármaco-terapêutico de cada doente; diminuir os 

riscos de interações; racionalizar a terapêutica; contribuir para que os enfermeiros 

dediquem mais tempo aos cuidados dos doentes e menos com aspetos de gestão 

relacionados com os medicamentos; imputar custos aos doentes/serviços e reduzir 

custos com os medicamentos. 

O farmacêutico atendendo à frequência e horário de administração, dose e 

incompatibilidade, elabora o perfil fármaco-terapêutico do doente e valida a respetiva 

prescrição, nos horários: 8h30 - 9h30 e 11h30 - 12h30. 

 O TDT procede à preparação das malas de DIDDU e às respetivas alterações 

(após impressão das listagens).  

Às 13h30 efetua-se a troca das malas de unidose aos serviços de internamento 

pelos AO dos Serviços Farmacêuticos com exceção dos serviços do 4º piso (Med M, Ala 

N e Ala L) e da Unidade de Convalescença em que a troca é efetuada às 16 horas.  

 A partir das 14h, o farmacêutico faz nova validação das prescrições médicas, 

dando a saída informática da medicação. Os TDT preparam as alterações que são 

enviadas para os serviços em envelopes devidamente identificados com o serviço, nome 

e nº do processo do doente. Estas alterações são distribuídas aos serviços pelos AO às 

16h30. 

Das 17h30 até às 24h um farmacêutico continua a validação das prescrições 

médicas e efetua as respetivas saídas informáticas. Faz também, as alterações em 

envelopes devidamente identificados com o serviço, nome e nº do processo do doente, 

que são distribuídos aos serviços por um AO, às 18h30, 20h e 23h30. É de referir que 

este farmacêutico faz, em simultâneo, o atendimento interno. 

 Toda a medicação que obrigue a conservação no frigorífico é enviada fora da 

gaveta, dentro de um saco transparente, com a identificação do doente e uma etiqueta 

cor de laranja a indicar: CONSERVAR NO FRIGORÍFICO. 

À 6ªfeira até 2ªfeira às 16h00 inclusive, a medicação é enviada a triplicar para a 

Unidade de Convalescença. Para os serviços de internamento a medicação é enviada a 

duplicar. Ao fim de semana e feriados a dose unitária é assegurada por um farmacêutico 

das 9h às 17h. Das 17h às 24h há um farmacêutico de prevenção para assegurar 

situações de urgência. 

 Toda a medicação que está em falta é enviada nas malas de unidose, é colocada 

na respetiva gaveta uma informação a indicar a falta e a informar de que será fornecida a 

partir das 16h30. Nos Serviços Farmacêuticos é também colocada, em local designado 
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para o efeito, uma informação do medicamento em falta, da quantidade, o doente a que 

se destina e o serviço ao qual pertence, para que seja enviado mal esteja disponível.  

Todos os medicamentos que não são utilizados e retornam aos Serviços 

Farmacêuticos nas malas de unidose são devolvidos informaticamente pelos TDT, por 

serviço e por doente. 

Ao longo do estágio contactei diariamente com a DIDDU. Pude observar de perto 

todo este circuito e participar no mesmo. Um dos aspetos que mais me surpreendeu pela 

positiva foram as constantes intervenções farmacêuticas bem com a constante interação 

entre farmacêutico-enfermeiro-médico. As intervenções farmacêuticas refletem de facto a 

importância do farmacêutico hospitalar na deteção de erros de prescrição, erros esses 

que têm consequências diretas na saúde do doente. Durante a minha experiência 

procurei recolher os principais erros de prescrição detetados pelos farmacêuticos e 

respetiva resolução:  

 Via de administração errada. Exemplo: prescrição de um comprimido oral para 

uma via de administração retal. Farmacêutico liga ao médico prescritor para 

rectificar a situação (o correto seria prescrever um gel retal). 

 Medicamento extra-formulário e que não existe na farmácia. Exemplo: prescreve 

sertaconazol. Farmacêutico informa o médico sobre as alternativas disponíveis 

(ex. clotrimazol).  

 Medicamentos prescritos em duplicado. Farmacêutico alerta o médico que 

rectifica para apenas um.  

 Dose de criança prescrita para adulto. Exemplo: Glicerina+Gelatina (Bebegel®) 

prescrita para adulto. Farmacêutico alerta médico que rectifica para Dragagel ® 

(dose adulto).  

 Prescrição de fármaco incompatível para ser administrado numa bolsa com outros 

fármacos. Exemplo: Fitomediona não é estável para ser administrada em bolsa. 

Médico rectifica.  

 Prescrição de medicamento a que o doente é alérgico. Exemplo: Farmacêutico 

detetou que tinha sido prescrito paracetamol a um doente alérgico a este fármaco.  

 Prescrição de uma dose de um medicamento não fracionável. Farmacêutico 

sugere ao médico para alterar posologia. 

 Prescrição de comprimidos a doentes com sonda naso-gástrica. Farmacêutico 

sugere ao médico para alterar para suspensão oral.  

 Prescrição de isoniazida (tuberculostástico) sem associação com piridoxina. A 

isoniazida interfere com o metabolismo da piridoxina inibindo a sua produção o 

que pode conduzir a neuropatia periférica.  
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 Prescrição de medicação que já constava na medicação domiciliária conduzindo a 

uma duplicação de terapêutica. Farmacêutico alerta o médico. 

 

6.5. Distribuição a doentes em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos aos utentes em regime de ambulatório, pelos SF, 

resulta da necessidade de haver um maior controlo e vigilância em determinadas 

terapêuticas, em consequência de efeitos secundários graves, necessidade de assegurar 

a adesão dos utentes à terapêutica e também pelo facto da comparticipação de 

determinados fármacos só ser a 100% se forem dispensados pelos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares [3].  

A distribuição de medicamentos a utentes em regime ambulatório é efetuada por 

farmacêuticos com formação adequada, apoiada por sistema informático e em 

instalações reservadas (para que a informação ao utente se possa fazer de modo 

confidencial), de acordo com as Boas Práticas da Farmácia Hospitalar, Decreto-Lei nº 

206/2000 de 1 de setembro, Decreto-Lei n.º 288/2001, de 10 de novembro, Diário da 

República 1ª Série nº167 de 30 de agosto de 2006 - artigo 118º, Despacho nº 

13382/2012 de 12 outubro [11-13].  

Os medicamentos dispensados, gratuitamente, englobam todos os que 

apresentam enquadramento legal, ou seja, com suporte legal [14] ou com autorização do 

Conselho de Administração e/ou Direção Clínica, desta Instituição. 

O utente deve ser sempre identificado individualmente através do número do 

cartão do cidadão ou número de utente; número do processo interno do hospital, quando 

exista, morada e entidade financiadora (subsistemas, seguros privados). 

Os utentes externos à instituição devem também ser identificados com os ítems 

acima referidos à exceção do número do processo interno do hospital [4]. 

No processo de cedência de medicamentos para utilização no domicílio deve 

existir um envolvimento responsabilizado do utente. Neste âmbito, o utente deve ser 

corretamente esclarecido sobre o processo de monitorização da adesão, notificação de 

efeitos adversos, consequências do não cumprimento do plano terapêutico, não 

comparência às consultas ou ações em caso de perda dos medicamentos ou roubo. Após 

o correto esclarecimento o utente deve comprometer-se com as condições de utilização 

através de um documento de responsabilização - Modelo de termo de responsabilidade, 

publicado na Circular Normativa nº 01/CD/2012 de 30/011/2012 [15]. O não cumprimento 

reiterado das condições acordadas pode conduzir à implementação de penalizações por 

parte dos hospitais.  

No sistema de informação devem ser identificados os cuidadores que podem 

receber os medicamentos quando o próprio se encontra impossibilitado de o fazer.  
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 A prescrição médica é obrigatoriamente eletrónica. Os elementos essenciais da 

prescrição médica são: identificação do médico prescritor e do utente; 

diagnóstico/patologia e prescrição farmacológica, a qual deve estar associada ao Código 

Hospitalar Nacional do Medicamento.  

No caso de se tratar de um doente portador de VIH (Vírus da Imunodeficiência 

Humana) a dispensa é efetuada também com a apresentação de um cartão e da 

prescrição eletrónica, que contém o nome e número de processo do doente (que permite 

o acesso ao processo clinico informatizado) e a medicação habitual do mesmo. Na sua 

parte interior existe uma tabela onde o Farmacêutico regista a medicação que é 

levantada. A estes doentes é exigida a entrega das caixas vazias dos medicamentos 

levantados anteriormente, a fim de verificar e controlar a adesão ao regime terapêutico. 

Em caso de não adesão é informado o médico, que posteriormente encaminha o doente 

para a consulta de adesão. 

Associada a esta informação deverá ser possível aceder à data prevista para a 

próxima consulta médica, caso exista, e à prescrição não farmacológica. 

Perante a prescrição o farmacêutico deverá avaliar/interpretar a mesma 

comparando com anteriores perfis farmacoterapêuticos individuais dos utentes, através 

da consulta do histórico de prescrição, disponível na aplicação informática do 

ambulatório. Em caso de dúvida deve contatar o médico prescritor. Segue-se o registo 

informático de dispensa dos medicamentos por utente.   

Os medicamentos para tratamento de doenças crónicas são cedidos para um 

período de 30 dias; as exceções deverão ser autorizadas pelos Conselhos de 

Administração dos hospitais. 

Ao dispensar o medicamento o farmacêutico deve garantir que o utente tem 

conhecimento da via e forma de administração dos medicamentos; condições de 

armazenamento; próximo ato de dispensa, possíveis efeitos secundários e estratégias 

para minimizá-los. Por fim, o utente ou o seu representante assina em como recebeu a 

medicação.  

Durante a semana em que estive no Ambulatório pude testemunhar a enorme 

importância do farmacêutico na dispensa destes medicamentos. Além disso, aprendi 

como se deve reger um aconselhamento farmacêutico de excelência desde a abordagem 

ao utente, a explicação de toda a informação relativa ao tratamento, questionar sobre 

possíveis queixas e efeitos secundários e aconselhar sobre a melhor estratégia para 

minimizá-los, identificar possíveis falhas na adesão à terapêutica e, não menos 

importante, terminar todo o aconselhamento com uma palavra amiga e de incentivo. Foi 

com enorme satisfação que testemunhei o respeito e confiança que a maioria dos utentes 

deposita no farmacêutico, ouvindo atentamente todos os conselhos e questionando sobre 
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as mais variadas questões relacionadas não só com o medicamento mas com o seu 

bem-estar em geral.  

Ao longo dessa semana participei na dispensa do medicamento e procurei 

gradualmente interagir com o utente. Pude testemunhar a dispensa de fármacos que 

tinha estudado nas unidades curriculares de farmacologia e virologia articulando os 

conhecimentos com a prática clínica. Além disso tomei conhecimento de novos fármacos 

principalmente na área do VIH e hepatite C. Destaco ainda o facto de ter tomado 

consciência de que o VIH afeta de facto uma enorme percentagem de indivíduos de 

todas as idades e estratos sociais.  

 

7. Circuitos Especiais de Distribuição  

7.1. Estupefacientes e Psicotrópicos  

A aquisição, distribuição, prescrição e dispensa de substâncias estupefacientes e 

psicotrópicas é regulamentada pelo DL n.º 15/93, de 22 de janeiro, sendo considerados 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes os que constam das tabelas anexas ao 

referido DL [16]. 

O circuito destas substâncias é controlado. O Enfermeiro dirige-se aos Serviços 

Farmacêuticos com o Anexo X5 do Livro de Estupefacientes (anexo IV) devidamente 

preenchido com: 

           - Serviço; 

           - Nº de requisição; 

           - Identificação do doente (nome e número de processo) a quem foi 

administrada a Substância Estupefaciente/ Psicotrópica; 

           - Designação da Substância Estupefaciente/Psicotrópica por DCI com 

referência à dose, via de administração, dia e hora da toma, lote e assinatura do 

Enfermeiro que administrou; 

           - Assinatura do Médico responsável; 

           - Assinatura do Enfermeiro que requisita. Poderá vir o AO do serviço desde 

que traga o cofre fechado e o Livro de Estupefacientes devidamente preenchido e 

assinado. 

No caso de ocorrer uma inutilização inadvertida do Estupefaciente (ampola 

perdida), esta deverá ser registada no Livro de Estupefacientes. O comprimido ou os 

fragmentos da ampola devem ser devolvidos como prova do sucedido e só neste caso é 

que será reposto o stock. 

Após verificação de todos os pontos anteriores, o Farmacêutico procede ao 

aviamento, propriamente dito, de todas as substâncias registadas no livro de 

Estupefacientes. O ato de dispensa conclui-se com as assinaturas do Farmacêutico 
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responsável pelo fornecimento e do Enfermeiro que as recebe. Posteriormente, é 

destacado o original (arquivado com a saída informática) e o duplicado permanece no 

livro do serviço. Acompanhei todas estas etapas desde a receção até à dispensa da 

medicação, com a supervisão do farmacêutico.  

 

7.2. Hemoderivados 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os hemoderivados são 

constituídos por proteínas plasmáticas de interesse terapêutico que não se podem 

sintetizar por métodos convencionais, pelo que são obtidos de plasma de dadores 

humanos sãos, através de um processo tecnológico adequado de fracionamento e 

purificação, sendo os principais: albumina, imunoglobulinas e fatores da coagulação 

(Fator VII, Fator VIII, Fator IX, além dos complexos protrombínicos) [17].  

O Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de Setembro define os procedimentos 

de registo da requisição, distribuição e administração dos medicamentos hemoderivados 

[18]. A requisição de hemoderivados é preenchida pelo médico em modelo próprio. Este 

modelo contém duas vias, uma “Via Serviço”, que é destacada aquando da dispensa e 

acompanha a medicação, a outra “Via Farmácia”, que é arquivada juntamente com um 

exemplar do registo de consumos nos SF. No registo de consumos consta a identificação 

do hemoderivado, a quantidade, o lote, o laboratório de origem e o número do CAUL. O 

farmacêutico é o responsável pelo seu preenchimento.  

Devido à falta de tempo não tive oportunidade de participar ativamente nesta área 

contudo foi-me explicado as principais etapas deste circuito.  

 

7.3. Antimicrobianos de justificação obrigatória  

De acordo com as orientações da DGS sobre princípios gerais de antibioterapia 

[19] a utilização adequada dos antibióticos implica: 

 Diagnóstico correto,  

 Determinação da necessidade e do momento de início da 

terapêutica, 

 Conhecimento da provável suscetibilidade dos agentes microbianos 

potencialmente implicados, 

  Domínio das características dos fármacos para otimização das 

doses e do regime terapêutico que necessita de ser ajustado ao 

hospedeiro/doente.  

Ainda de acordo com estas orientações deve-se privilegiar o espetro de ação mais 

estreito e a menor duração da terapêutica.  
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Existem de facto várias formas de combater o aumento das resistências aos 

antimicrobianos como a divulgação de recomendações de prescrição antibiótica, o 

encorajamento na utilização de profilaxias adequadas e terapêuticas dirigidas e as 

restrições de formulário.  

Nesse sentido, na ULSM existe um conjunto de antibióticos cujo uso é de 

justificação obrigatória por parte do prescritor. Os antibióticos em questão bem como as 

suas indicações terapêuticas encontram-se no anexo V.  

 

8. Ensaios Clínicos  

Os ensaios clínicos (EC) são regulados pelo decreto/Lei n.º 46/2004, de 19 de 

agosto. Este decreto define EC como "qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a 

distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, 

a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia" [20].  

Qualquer EC deve ser realizado assegurando sempre os direitos, segurança e 

bem-estar dos participantes, bem como a credibilidade dos dados. Para que tal se 

verifique, todos os intervenientes na implementação de um ensaio devem respeitar um 

conjunto de requisitos de qualidade, a nível ético e científico, internacionalmente 

reconhecidos - Boas Práticas Clínicas (BPC).  

A Lei n.º 46/2004, que transpôs para o nosso país a Diretiva 2001/20/CE do 

Parlamento Europeu [21], relativa à aplicação de BPC na condução de ensaios com 

medicamentos de uso humano, introduziu uma série de modificações, nomeadamente: 

estabeleceu definições e responsabilidades de cada uma das partes do ensaio, 

determinou as entidades reguladoras com responsabilidade na autorização e inspeção da 

condução dos ensaios, definiu o medicamento experimental e todas as exigências 

inerentes ao circuito.  

É neste último ponto que se enquadra o papel do farmacêutico hospitalar, 

responsável pelo medicamento experimental nomeadamente por garantir a gestão das 

amostras em estudo e dos dispositivos utilizados para a sua administração, pela receção, 

acondicionamento (monitorização das condições de temperatura e humidade) e 

identificação, gestão do stock, dispensa/preparação, informação ao doente, registos, 

devoluções, controlo do inventário do medicamento experimental e do medicamento que 

já se encontra comercializado mas que se encontra em ensaio clínico, e arquivo de 

informações.  
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O farmacêutico tem ainda a responsabilidade de elaborar e implementar 

procedimentos normalizados de trabalho, que permitam o cumprimento de BPC através 

dum controlo rigoroso dos medicamentos experimentais.  

Para este efeito, os SF devem dispor de espaço próprio, de acesso restrito a 

pessoas autorizadas, com condições de temperatura e humidade controladas, bem como 

pessoal em número adequado à quantidade de ensaios, que mantenha atualizados 

registos de receção, armazenamento e dispensa destes medicamentos.  

Para que o EC possa decorrer, este tem que ser previamente aprovado pela 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica, que comprova a idoneidade, os aspetos 

metodológicos, éticos e legais do protocolo, e ainda pela Comissão de Ética para a 

Saúde e Conselho de Administração das instituições de saúde pública ou unidades 

privadas de saúde onde o estudo irá decorrer. De salientar ainda, que todo o processo 

experimental é monitorizado pelo INFARMED.  

Na ULSM o recrutamento dos EC poderá ser efetuado diretamente pelo contacto 

do Promotor com o investigador, ou através do CEC (Centro de Ensaios Clínicos). O 

promotor pode ser uma pessoa singular ou coletiva, instituto ou organismo responsável 

pela conceção, realização, gestão ou financiamento do EC. O investigador pode ser um 

médico ou uma pessoa que exerça uma profissão aceite no Estado-Membro para realizar 

investigações devido às suas habilitações científicas e à experiência que o tratamento de 

pacientes requer. É o médico o responsável pela procura de doentes que se encaixem no 

perfil exigido para o ensaio e o posterior recrutamento dos mesmos. O doente deverá ser 

informado de todos os riscos e benefícios que o EC poderá acarretar e só depois de 

assinada a declaração de autorização e consentimento é que o EC pode avançar.  

Durante o estágio embora não tenha participado ativamente, foi-me explicado as 

principais etapas envolvidas num EC.  

 

9. Farmacotecnia 

Apesar da constante evolução nos cuidados de saúde é necessário em muitos 

casos personalizar a terapêutica doente a doente já que nem sempre a indústria 

farmacêutica é capaz de dar resposta a situações mais específicas. Neste contexto surge 

a farmacotecnia dos SF responsável por produzir preparações farmacêuticas 

direcionadas para um doente em particular e que no caso do HPH inclui: a UPC, 

responsável pelas preparações de CTX (Citotóxicos); a UPNE, responsável pelas 

Preparações Não Estéreis (PNE) e a sala de reembalamento, onde se procede à 

reembalagem de medicamentos em dose unitária (DU). A UPE está encerrada devido a 

problemas associados à infra-estrutura que não garante a segurança e qualidade 
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necessárias. Foi por isso com muita pena que não pude experienciar a preparação de 

bolsas parentéricas.  

 

9.1. Preparações não estéreis  

Quando um determinado medicamento ou forma farmacêutica não se encontram 

disponíveis no mercado recorre-se a esta prática. Tal encontra-se descrito pelos 

Decretos-Lei n.º 90/2004, de 20 de abril [22], e nº 95/2004, de 22 de abril [23] e pela 

Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho [24], que aprova as “Boas Práticas a Observar na 

Preparação de Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”, que o 

farmacêutoico deve seguir, de modo a garantir a segurança e qualidade das mesmas. 

Inicialmente o farmacêutico recebe a prescrição ou o pedido de prescrição que é 

validado caso esteja conforme. De seguida, são impressos a Ficha de Preparação e o 

rótulo do medicamento manipulado. No preenchimento da ficha de preparação é 

importante colocar o lote. O lote das preparações não estéreis é constituído pelas iniciais 

do farmacêutico e do técnico, data (dia, mês e ano), e número de produção (atribuído 

diariamente a cada conjunto de preparações). Caso exista alguma dúvida na formulação 

pode-se contactar o LEF (Laboratório de Estudos Farmacêuticos). Já na UPNE, 

verificam-se as condições da área de trabalho e reúne-se a documentação, as matérias-

primas e o material necessário para a preparação do medicamento. As preparações são 

realizadas por um TDT, sob supervisão de um farmacêutico. Tal faz parte do sistema de 

garantia de qualidade que inclui a observação de todo o processo e a inspeção visual do 

produto final. Depois da preparação o farmacêutico realiza os ensaios de verificação 

recomendados. Consoante sejam obtidos resultados conforme ou não conforme, o 

medicamento é aprovado ou rejeitado.  

Por fim, o produto final é embalado de acordo com as especificações descritas na 

ficha de preparação e devidamente rotulado, sendo a ficha de preparação arquivada em 

capa própria [4].  

 

9.2.  Reembalagem de medicamentos  

O recurso à reembalagem de medicamentos surge quando a dose necessária não 

existe no mercado ou quando um dado medicamento não está disponível sob a forma de 

dose unitária. O fracionamento e reembalamento de um fármaco só acontece perante a 

garantia do laboratório responsável de que tal não irá afetar a sua biodisponibilidade.  

A reembalagem de medicamentos é realizada por um TDT e supervisionada por 

um farmacêutico. 
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A quantidade de medicamento a reembalar deverá ser inferior ao consumo de 6 

meses. Ao fim de 3 meses é necessário fazer controlo da qualidade por forma a 

assegurar que a integridade do medicamento se mantém bem como a sua cor. No HPH é 

prática fazer a reembalagem para um mínimo de 10 dias e num máximo de 1 mês.  

O PV do medicamento reembalado tem de ter em conta o prazo de validade inicial 

(embalagem original) desse medicamento e não deverá ultrapassar os seis meses.  

O processo decorre numa sala unicamente utilizada para a reembalagem de 

medicamentos com condições de temperatura e humidade controladas.  

A reembalagem pode ser feita em pequenos copos de plástico unidose 

devidamente selados ou, mais comumente, em blisters [4].  

O processo inicia-se com o preenchimento de um formulário e ainda com a 

preparação informática dos rótulos. O TDT, já na sala de reembalagem, equipa-se com 

bata, máscara cirúrgica e luvas. De seguida procede à desinfeção do equipamento 

destinado ao reembalamento (Multiblist KRZ N1 ®). Este equipamento permite a 

reembalagem em blister possuindo para isso duas fitas que protegem contra a luz e 

humidade. Numa das faces da fita é impresso o rótulo. O TDT fraciona os medicamentos 

(se for o caso) em cima de papel vegetal e por fim, liga o equipamento. Os comprimidos 

vão sendo depositados sobre as fitas em rotação. As duas fitas são soldadas pelo 

aparelho por ação do calor formando pequenos depósitos onde o medicamento é 

introduzido. 

No fim deste processo é preciso desinfetar todo o equipamento com álcool a 

70ºC.  

Pude observar o processo de reembalamento de comprimidos de captopril e de 

trazodona efetuado pelo TDT responsável que explicou detalhadamente todas as etapas.  

 

9.3.  Preparações de Citotóxicos 

A preparação de CTX é assegurada pelos SF, desde o dia 16 de Fevereiro de 

2009. Inicialmente, utilizando as instalações do HD,e, a partir do dia 27 de Julho de 2010, 

nas instalações dos SF [25]. Essas instalações foram criadas de acordo com as Boas 

Práticas de Fabrico de Medicamentos Estéreis segundo as quais “O fabrico de produtos 

estéreis está sujeito a requisitos especiais visando minimizar os riscos de contaminação 

microbiológica, por partículas e pirogénios”. Deste modo, as instalações encontram-se 

divididas em várias zonas nomeadamente:  

 Vestiário: onde se procede à mudança de roupa para uma farda adequada.  

 Zona de trabalho: Onde o farmacêutico receciona e valida as prescrições 

médicas. Nesta zona encontram-se armazenados os fármacos citotóxicos 
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(organizados de acordo com o sistema kaizen) bem como o material clínico e IGV 

necessários para a preparação.  

 Zona cinzenta (Antecâmara): Esta zona apresenta um diferencial de pressão em 

relação à zona limpa; é o local onde o farmacêutico operador coloca o EPI 

(equipamento de proteção individual) e procede à desinfeção. O EPI é constituído 

por touca, máscara bico de pato P2, bata de baixa permeabilidade e luvas de 

preparação de quimioterapia (luvas de nitrilo).  

 Zona branca (Sala Limpa): Apresenta um sistema AVAC de ar filtrado e com 

pressão negativa que trabalha 24h por dia. Os tetos são estanques e as 

superfícies são lisas, impermeáveis e sem juntas ou saliências de modo a evitar a 

acumulação de partículas e a facilitar a desinfeção. Por fim, apresenta uma 

camara a câmara de fluxo laminar vertical (classe II.B2). A câmara de fluxo 

laminar vertical, a pressão negativa na sala limpa e positiva na antecâmara 

protege os operadores e o ambiente da contaminação por CTX [4].  

A preparação de CTX é assegurada apenas por farmacêuticos. Semanalmente é 

destacada uma equipa de dois farmacêuticos. Um farmacêutico procede à preparação 

(farmacêutico operador - Fop) e o segundo é responsável pela organização do trabalho e 

preparação dos tabuleiros (farmacêutico de apoio - Fap). Duas vezes por semana existe 

ainda um terceiro farmacêutico que procede à dupla verificação. Devido à elevada 

toxicidade e ao efeito cumulativo dos CTX, a exposição a estes fármacos tem de ser 

controlada, devendo existir rotatividade da equipa. Para além disso, durante a semana, 

os dois farmacêuticos (operador e de apoio) trocam de tarefas entre si. Mulheres grávidas 

ou em período de amamentação, indivíduos que tenham sido submetidos a QT 

(Quimioterapia) e indivíduos alérgicos a algum fármaco estão impossibilitados de 

preparar fármacos CTX [4].  

Um assistente operacional participa de forma indireta na preparação de citotóxicos 

uma vez que é o responsável pelo transporte das preparações da UPC até ao HD e 

procede também à higienização da sala de preparação.  

Foi-me dada a oportunidade de durante duas semanas observar e participar no 

circuito do medicamento citotóxico envolvido na preparação dos CTX, o qual passo a 

descrever: 

O circuito inicia-se com a prescrição médica. As prescrições eletrónicas 

constituem 90% das totalidade das prescrições. Existe ainda um processo misto de 

prescrição eletrónica e manual. Na prescrição deve constar obrigatoriamente o nome do 

doente, diagnóstico, idade, peso, altura e superfície corporal (estes últimos são 

fundamentais para calcular as doses). O farmacêutico só prepara a QT após a 

enfermagem ligar para o farmacêutico de apoio dando indicação de que se pode dar 



Relatório de Estágio Hospitalar | HPH 
Ana Catarina de Almeida Alves Pereira  

24 
 

inicio à preparação. O farmacêutico de apoio receciona e valida a prescrição recorrendo 

ao sistema informático CPC-Glinthh. A validação consiste em confirmar se o protocolo 

prescrito está correto em termos de fármacos, doses e soros a utilizar. Imprime de 

seguida os rótulos e o mapa de produção. O Fap confirma os rótulos refazendo os 

cálculos das doses e volumes.  

O Fap coloca todo o material necessário num tabuleiro próprio (rótulos, Injetáveis 

de grande volume (IGV), fármacos, filtro, sistema de infusão, bomba nutripoche), 

desinfeta com álcool e coloca-o no transfer que faz a ligação entre a sala de apoio e a 

sala de preparação onde se encontra o farmacêutico operador.  

Regra geral, opta-se por dar prioridade aos protocolos mais longos.  

Depois da preparação feita, o Fap procede à inspeção visual da mesma (cor, 

aspeto, presença de precipitados ou partículas em suspensão) e só depois a acondiciona 

em saco opaco devidamente identificado com o rótulo. De seguida o AO transporta a 

preparação numa mala térmica até ao HD.  

Terminada a preparação da QT:  

O Fap: efetua as saídas informáticas dos fármacos, arquiva as prescrições por 

ordem alfabética, repõe o material clinico na UPC e repõe o IGV.  

O Fop: consulta a agenda de tratamentos do HD, imprime a folha com o 

agendamento dos doentes para o dia seguinte, imprime a folha do fluxo diário dos CTX, 

separa as prescrições e prepara a pré-medicação oral (ondansetrom, folinato de cálcio e 

capecitabina).  

Nestas duas semanas participei ativamente neste circuito. Ajudei o Fap na 

preparação dos tabuleiros, ajudei no preenchimento de todos os registos necessários, 

procedi à reposição e armazenamento dos fármacos, IGV e material clinico, separei as 

prescrições de acordo com o agendamento dos tratamentos bem como arquivei-as no fim 

de cada dia. Ajudei ainda na preparação da pré-medicação. Foi possível igualmente 

observar de perto a preparação de CTX pelo Fop. Durante todas as tarefas foi-me 

explicado de forma detalhada todo o circuito e todas as minhas questões foram sendo 

esclarecidas de forma pormenorizada o que facilitou a minha aprendizagem. Além disso 

foi-me ainda dada a oportunidade de visitar o HD onde a enfermeira responsável me 

explicou a continuação do circuito desde a receção da QT até à administração ao doente.  

Estas duas semanas contribuíram não só para alargar o meu conhecimento no 

que toca à preparação de CTX mas permitiram-me também aprender a dinâmica de um 

verdadeiro trabalho em equipa algo que é fundamental em qualquer vertente profissional. 
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10. Comissões Hospitalares  
 

São inúmeras as comissões hospitalares que fazem parte da ULSM. A CFT 

(Comissão de Farmácia e Terapêutica) e a Comissão de ética são as únicas no entanto 

que apresentam legislação própria. A CFT é um órgão consultivo que emite pareceres 

sobre a introdução de novos fármacos na instituição, retirada ou substituição de 

fármacos. Destaco ainda a Comissão de Controlo da Infeção e Resistência aos 

Antimicrobianos (CCIRA). Esta comissão tem como objetivos gerais reduzir o número de 

infeções associadas aos cuidados de saúde e reduzir o consumo de antimicrobianos. 

Deste modo, pretende reduzir igualmente as resistências aos antibióticos. O seu núcleo 

executivo integra: um farmacêutico hospitalar, um infeciologista, uma microbiologista, um 

médico de cuidados de saúde primários, um médico-cirurgião, uma assistente técnica e 

ainda duas enfermeiras [26].  

Os farmacêuticos da ULSM participam ativamente nas comissões estando cada 

um destacado para uma comissão em específico. 

 

11. Farmacovigilância 

Apesar do enorme controlo e garantia de segurança que a entrada de um novo 

medicamento no mercado exige a verdade é que só a longo prazo poderão ser 

conhecidos todos os possíveis efeitos adversos do fármaco. Por forma a monitorizar a 

segurança dos medicamentos com AIM (Autorização de Introdução no Mercado) no 

mercado nacional foi criado em 1992 o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF). 

Este é constituído pela Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, 

I.P., que o coordena, e por quatro Unidades Regionais de Farmacovigilância (URF): 

Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Sul. Por sua vez, cada Unidade Regional de 

Farmacovigilância promove ações de formação junto dos notificadores e avalia as 

notificações de reações adversas a medicamentos (RAM) ocorridas nas respetivas áreas 

geográficas, que correspondem às atuais regiões de saúde: a região de saúde do Norte, 

a do Centro, a de Lisboa e Vale do Tejo e as do Alentejo e Algarve.  

O SNF além de monitorizar a segurança dos medicamentos, avalia também os 

eventuais problemas relacionados com reações adversas a medicamentos e 

implementando medidas de segurança sempre que necessário [27].  

As reações adversas podem e devem ser notificadas por qualquer profissional de 

saúde bem como pelo utente. Desde a sua implementação até 2010 o número de 

notificações tem vindo a aumentar [28].  

Ao longo do estágio pude assistir ao processo de identificação de uma RAM bem 

como ao processo de notificação da mesma. Verifiquei que o processo de notificação é 
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relativamente simples e de fácil execução. Constatei também que ainda não é uniforme o 

contexto em que se deverá notificar. Alguns farmacêuticos são da opinião que qualquer 

RAM independentemente do seu grau de gravidade e se ser já descrita deverá ser 

notificada, enquanto outros são da opinião que se deverá notificar apenas RAMs com 

alguma gravidade e/ou que se encontram pouco descritas.  

 

12.  Sistema de Gestão da Qualidade - Auditorias 

De 26 a 30 de Maio foi possível acompanhar a realização de uma auditoria 

externa aos SF. As auditorias externas são efetuadas por elementos não associados à 

ULSM que verificam se as não conformidades pendentes das auditorias anteriores foram 

resolvidas e inspecionam os processos dos SF. Ocorrem anualmente e baseiam-se na 

colocação de questões aos colaboradores, análise de procedimentos, documentos, 

registos e avaliação de recursos e infra-estruturas através da observação e/ou simulação 

de atividade/processos.  

As auditorias externas distinguem-se das auditorias internas uma vez que estas 

últimas são efetuadas por um auditor nomeado pelo Conselho de Administração da 

ULSM. O seu caráter é mais direcionado para o melhoramento de aspetos que 

contribuam para um funcionamento mais eficiente dos SF e que geralmente precedem as 

auditorias externas [29].  

 

13. Autorização de Utilização Especial 
 

Sempre que for imprescindível a utilização de medicamentos que não possuam 

AIM em Portugal ou que não estão comercializados no país, a sua aquisição é possível 

através da autorização pelo INFARMED, I.P., que emite uma AUE (Autorização de 

Utilização Especial) descrita no artigo 92º do Decreto-lei nº 176/2006, de 30 de agosto 

[30] e na Deliberação nº105/CA/2007, de 1 de março [31]. Os requerimentos são 

efetuados uma vez por ano (em setembro para vigorar no ano seguinte) fazendo-se uma 

estimativa de consumo.   

No impresso (Anexo VI) deve ser assinalado se se trata de um caso de um 

“Medicamento de benefício clínico bem reconhecido” ou “Medicamento com provas 

preliminares de benefício clínico”. De acordo com o artigo 3º da Deliberação n.º 

105/CA/2007 [31] entende-se por “Medicamentos de benefício clínico bem reconhecido”, 

nomeadamente, os pertencentes ao Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos ou 

que possuam autorização de introdução no mercado (AIM) em país da União Europeia; 

“Medicamentos com provas preliminares de benefício clínico”, os que, nomeadamente, 

não possuindo AIM em qualquer país, disponham de provas experimentais preliminares, 
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nomeadamente resultados de ensaios clínicos iniciais, que façam pressupor a atividade 

do medicamento na indicação clínica em causa” 

De acordo com a alínea a) do n.º2 do artigo 11º da Deliberação n.º 105/CA/2007, 

de 1 de Março [31] a AUE é válida até ao último dia do ano em que foi concedida. De 

acordo com o artigo 15º desta deliberação os SF deverão comunicar até 30 dias após o 

termo de validade, as quantidades não adquiridas e as quantidades não utilizadas do 

medicamento.  

Durante o estágio acompanhei a requisição de AUE nomeadamente a requisição 

do kit de hidroxicobalamina destinado ao tratamento da intoxicação por cianetos.  

A Autorização Especial (AE) é um pedido efetuado doente a doente, para 

medicamentos que, dispondo de autorização de introdução no mercado, se encontram 

pendentes do relatório de avaliação fármaco-económica [32]. O serviço proponente 

preenche o impresso para o efeito e remete-o à CFT. No pedido consta toda a 

informação clínica relativa ao medicamento especificando a necessidade da sua 

utilização para o doente em questão bem como o impacto financeiro do tratamento. O 

doente é identificado apenas pelas suas iniciais e número de processo indicando-se 

igualmente a sua idade. O pedido é assinado pelo diretor clínico e pelo presidente da 

CFT. Posteriormente os SF remetem o pedido para o INFARMED o qual difere ou não a 

sua utilização ao abrigo da alínea c) do nº1 do artigo 92º do Decreto de Lei nº176/2006 

de 30 de agosto [30]. Durante o estágio acompanhei o pedido de AE para o medicamento 

aflibercept destinado ao tratamento da perda de visão devido a edema macular 

secundário a oclusão da veia central retiniana.  

 

Parte II - Projetos desenvolvidos no Estágio  

 

14. Participação no Projeto e-bug 

 

O projeto e-Bug nasceu em 2006 por intermédio do “Public Health England’s 

Primary Care Unit” em Inglaterra. Inicialmente este projeto incluía dez parceiros da EU 

(França, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Polónia, República Checa, Itália, Dinamarca, 

Grécia e Portugal). Posteriormente mais países se associaram.  

O principal objetivo do e-Bug é o de educar as crianças e jovens por todo o mundo 

ao nível do ensino primário e básico sobre a microbiologia, higiene das mãos, 

transmissão, tratamento e prevenção de doenças. Foca-se igualmente no problema do 

uso abusivo de antibióticos e do aumento da resistência aos mesmos [33]. O e-Bug 

baseia-se em pequenas formações dadas por professores ou enfermeiros associados às 
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escolas. Complementa-se com o recurso ao site onde constam uma série de jogos e 

atividades onde os mais novos podem assimilar os novos conhecimentos de forma 

divertida.  

No dia 4 de Junho foi-me dada a oportunidade de, juntamente com as minhas 

colegas estagiárias e com uma enfermeira do Centro de Saúde associado à ULSM, dar 

formação a uma turma de estudantes do 9ºano sobre o tema “Resistência aos 

antimicrobianos”. Foi uma atividade que desempenhei com a maior satisfação não só 

porque se tratar de um tema extremamente atual na área da saúde mas também porque 

me permitiu interagir e transmitir os meus conhecimentos aos mais jovens.   

 

15. Acompanhamento do Fracionamento de ranibizumab na Cirugia de 

Ambulatório 

Lucentis® (10 mg/ml) consiste numa solução injetável do anticorpo monoclonal 

humanizado – Ranibizumab [34]. Pertence a um grupo de tratamentos conhecido por 

terapêuticas anti-VEGF-A (fator de crescimento endotelial vascular humano A), ou seja, 

impede o VEGF-A, substância que pode afetar a visão, de causar mais lesões no olho, 

podendo até melhorar a visão já deteriorada [35]. 

É da responsabilidade dos farmacêuticos o fracionamento da substância 

ranibizumab (frasco de 0,23ml) em alíquotas de 0,05ml, doseadas em seringas de 1ml 

para administração intravítrea. Este procedimento é realizado semanalmente por uma 

equipa de dois farmacêuticos usando técnica assética de manipulação, em sala de 

Cirurgia de Ambulatório. 

O ranibizumab é depois administrado por um oftalmologista qualificado com 

experiência em injeções intravítreas no tratamento da DMI (Degenerescência Macular da 

Idade) húmida e no tratamento da perda de visão devida a edema macular secundário 

[34].  

Até à véspera do procedimento, o/a enfermeiro(a) é responsável pelo envio, aos 

Serviços Farmacêuticos, dos seguintes documentos: plano de doentes agendados, por 

especialidade Oftalmologia, em sala de Cirurgia de Ambulatório; receitas em duplicado 

com a respetiva prescrição de ranibizumab, devidamente identificadas com nome/nº de 

processo dos doentes e assinatura médica e etiquetas autocolantes identificativas dos 

doentes. 

O processo inicia-se com a entrada do doente na sala de Cirurgia de Ambulatório. 

O farmacêutico de apoio confirma a identidade do doente com a enfermeira que se faz 

acompanhar do processo clínico do mesmo. Depois do doente devidamente preparado e 

anestesiado localmente, o médico pede ao farmacêutico operador para fornecer a seringa 
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com 0,05ml de ranibizumab. O clínico deve confirmar volume antes da administração 

[35]. 

   O farmacêutico de apoio é responsável pelo preenchimento do registo de 

fracionamento. O oftalmologista assina esse registo no fim da aplicação da injeção e 

após confirmação da identificação do doente e respetiva hora de administração do 

fármaco.  

No dia 30 de Maio pude acompanhar de perto com os dois farmacêuticos 

destacados, todo este procedimento. Apesar de não ter participado ativamente por 

razões de segurança observei todas as etapas desde a entrada no bloco operatório, 

contacto com o doente, a visualização da técnica de fracionamento e de administração e 

preenchimento de registos. Agradeço por isso a oportunidade que me foi dada e que me 

permitiu ter consciência de mais uma área de intervenção do FH que até então 

desconhecia.  

 

16. Participação em formações 

Ao longo dos dois meses de estágio pude assistir a várias formações nomeadamente:  

- Formação sobre Farmacovigilância dada pela Unidade Regional de Farmacovigilância 

(URF) do Norte (sediada na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto). Esta 

formação desencadeou um debate interessante entre os farmacêuticos presentes sobre 

os diversos casos em que se deve ou não notificar dando exemplos práticos.  

- Formação sobre o Dolutegravir – Inibidor da Integrase de 2ªgeração dada por um 

laboratório farmacêutico. Tive conhecimento deste novo fármaco e das vantagens sobre 

os atuais inibidores da integrase.  

- Formação sobre “Terapêutica crónica e cirurgia – recomendações de suporte ao 

processo de reconciliação”. Organizada também por um laboratório farmacêutico, 

contou com a participação de FH da zona Norte do país. Esta formação permitiu-me 

adquirir novos conhecimentos na área da farmácia clínica onde destaco o conceito de 

“reconciliação terapêutica”. É uma área em expansão e em que o FH pode ter um papel 

bastante ativo.  

- Formação sobre as principais novidades no tratamento da Hepatite C. Resultante de 

uma pesquisa conduzida por uma farmacêutica do HPH. Permitiu-me complementar os 

conhecimentos adquiridos durante o MICF com as novas terapêuticas que têm vindo a 

surgir.  

- Formação sobre os medicamentos biológicos utilizados na doença de Chron por 

intermédio de uma colega estagiária. Adquiri novos conhecimentos nesta área em 

constante inovação. 
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17. Trabalhos desenvolvidos 

 

Todos os trabalhos teóricos desenvolvidos durante o estágio encontram-se nos 

Anexos VII - IX.  

17.1. Cocktail Anti-Alcóolico 

De acordo com a OMS, a intoxicação alcoólica aguda define-se como condição 

transitória após administração de álcool, resultando em perturbação cognitiva, da 

consciência, da perceção do comportamento ou de outras funções psicofisiológicas [36].  

Perante uma situação de intoxicação por etanol é necessário proceder a uma 

monitorização cuidadosa do paciente, fornecer fluidos intravenosamente por forma a 

evitar a desidratação (glucose e/ou cloreto de sódio) e ainda caso necessário, 

oxigenoterapia [37]. Acresce ainda a administração de ácido ascórbico, tiamina e 

piridoxina cujos níveis decrescem perante uma intoxicação por etanol [38,39].  

 É situação recorrente no HPH o enfermeiro do serviço de Emergência 

contactar os SF colocando questões relacionadas com a diluição das substâncias 

tiamina, ácido ascórbico e piridoxina. Tal exige que o farmacêutico consulte os RCMs das 

substâncias perdendo tempo que é precioso para o tratamento da intoxicação. De modo 

a tornar a resposta mais rápida elaborei um pequeno quadro onde se encontra descrito 

as diluições de cada substância e ainda as suas interações, prazo de validade e 

condições de preservação (anexo VII). 

 

17.2. Mucosite – Medidas preventivas e tratamento 

A mucosite é uma inflamação da mucosa de revestimento do tubo digestivo 

causada por um efeito citotóxico direto dos agentes de quimioterapia ou pela radioterapia. 

Estima-se que, em termos gerais, 40% dos doentes que recebem quimioterapia 

convencional e 76% dos doentes tratados com transplantes de medula óssea 

desenvolvem mucosite significativa, com acentuada morbilidade. O grau de intensidade 

da mucosite depende do tipo de quimioterapia e das doses usadas [40].  

Durante a semana em que estive presente no Atendimento Externo pude 

testemunhar que vários foram os utentes que referiam a mucosite como um dos piores 

efeitos adversos da quimioterapia. Queixavam-se da enorme dor e da limitação que esta 

causava na ingestão de alimentos. Para tentar minimizar estas lesões era cedido aos 

doentes um colutório para tratar a mucosite. Pude reparar que muitos pacientes tinham 

dúvidas na sua toma. Reunindo todas estas informações elaborei um pequeno panfleto 

com as informações necessárias para o doente (anexo VIII).  
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17.3. Nutracêuticos como potenciais agentes no tratamento do cancro 

Foi-me proposto pela Diretora dos SF realizar um trabalho de pesquisa inovador 

mas simultaneamente que fosse relacionado com uma das áreas de intervenção do 

farmacêutico hospitalar. Sugeriu-me o tema relativo aos Nutracêuticos o qual 

complementei com a abordagem ao tratamento do cancro.  

O trabalho em questão encontra-se no anexo IX.  

 

18. Conclusão 

O balanço dos dois meses passados nos Serviços Farmacêuticos do Hospital 

Pedro Hispano é, sem margem de dúvida, bastante positivo. Antes da realização do 

Estágio o meu conhecimento sobre o funcionamento de uma farmácia Hospitalar era 

bastante reduzido o que constituía uma lacuna grave na minha formação. Contudo, no 

final dos dois meses considero que essa lacuna foi largamente ultrapassada a vários 

níveis.   

Durante o primeiro mês fui sempre acompanhada de perto pela orientadora Dra. 

Cecília Mimoso que me transmitiu todos os seus conhecimentos na área da gestão, 

logística e organização do funcionamento dos SF, algo que até então era por mim 

desconhecido.  

No segundo mês todo o meu estágio foi orientado no sentido de incluir todas as 

áreas de intervenção da Farmácia Hospitalar. Em cada umas dessas áreas fui sempre 

acompanhada por um farmacêutico que me explicou todo o funcionamento de forma 

detalhada e paciente. Paralelamente a este acompanhamento foi-me dada a 

possibilidade de desempenhar algumas funções de forma autónoma.  

Quero destacar e agradecer a possibilidade que me foi dada de visitar os vários 

serviços (do qual destaco a visita ao Hospital de dia), a visita aos Centros de Saúde, a 

possibilidade de participar no projeto e-Bug e de me permitirem assistir ao processo de 

fracionamento do ranibizumab.  

Como aspetos menos positivos tenho apenas a mencionar a impossibilidade de 

participar na preparação de bolsas de nutrição parentérica uma vez que a unidade está 

encerrada. Contudo, considero que essa lacuna foi minimizada com a minha participação 

ativa durante duas semanas na Unidade de Preparação de Citotóxicos. Além disso, foi 

com pena que não pude acompanhar os farmacêuticos nas visitas clínicas uma vez que, 

tratando-se de uma larga equipa multidisciplinar a entrada de mais um membro iria 

dificultar ainda mais a sua logística.  

No fim desta experiência tomei consciência da extrema importância de um 

Farmacêutico hospitalar para um correto funcionamento do circuito médico-doente-
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medicamento. O farmacêutico hospitalar dedica todo o seu tempo e empenho para atingir 

um único fim: que todos os doentes tenham acesso à terapêutica certa, segura e eficaz. 

Por tudo isso, todas as pessoas que me acompanharam durante estes dois meses são 

uma inspiração para mim para que no futuro me possa tornar tal como eles, uma 

excelente profissional.  
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ANEXOS  

 

Anexo I – Plano de Estágio  

 

Período de Estágio – 01/05/2014 a 30/06/2014 

 

Mês de Maio – Orientação da Dra. Cecília Mimoso 

 Funcionamento dos SF da ULSM: Gestão e Logistíca dos SF; Auditoria; pedidos AE 

e AUE.  

 Acompanhamento do Fracionamento de ranibizumab  

 Uma semana no Hospital de Dia – visita ao Serviço de Hemoterapia.  

 

Mês de Junho 

Semana Serviço Orientação 

2-6 Consulta Externa 
Formação e-Bug 

Dra. Ana Ribeiro 
Dra. Joana Osório 

9-13 Atendimento Interno 
Dose unitária 
Visita ao CS 

Dr. José Mesquita 
Dr. Pedro Campos 
Dra. Carla Mendes 

16-20 Realização de trabalho de 
pesquisa 

-------- 

23-27 Hospital de Dia 
Apresentação do trabalho 

“Nutraceuticos no tratamento 
do cancro” ao SF 

 
Dra. Cecília Mimoso 
Dra. Maria João Pacheco 

 

  



Anexo II- Mapa do Armazém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo III – Pedido de Medicação no Atendimento Interno 

 
 

 
 
 
 

  



Anexo IV - Anexo X5 do Livro de Estupefacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X - Fluxograma - Aquisição, Recepção, Validação, Armazenamento e 

Distribuição de Hemoderivados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Anexo V- Antibióticos de justificação obrigatória 
 
 
 
 

Antibiótico Indicação Terapêutica 

Cefepime IMV 1g  
Considerar primeira escolha no tratamento 
empírico das infeções intra-abdominais 

Ceftazidima IMV 500 mg 
Ceftazidima IMV 1g 
Piperaciclina/Tazobactan IMV 2,25g; 4,5g 
Aztreonam IMV 1g 
Imipenem + Cistatina IV amp (500+500mg) 
Meropenem IV 1g 
Ertapenem amo 1g 
Levofloxacina comp 500mg  
Levofloxacina IV amp 500mg  
Tigeciclina amp. 50 mg  

Nunca utilizar empiricamente Linezolide comp. 600mg 
Linezolide amp 600mg 
Colestina 1000000 UI 
Vancomicina IV 500 mg e 1g Microorganismos resistentes aos beta –

lactâmicos, gramm +  em doentes com 
alergias aos beta –lactâmicos e sem outras 
alternativas, clostridium difficille sem 
resposta ao metronidazole, terapêutica 
empírica de infeções graves em doentes 
hemodinamicamente instáveis e em risco de 
infeção  

Anfotericina B lipossómica 50 mg  
Equinocandinas  Utilizar de acordo com antifungiograma ou se 

contraindicação de uso de outros 
antifungicos 

Voriconazol amp. 200mg  
Voriconazol comp. 200mg; 50 mg.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Este impresso pode ser fotocopiado  

 

 

 

                                                            
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL 

MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 

IMPRESSO DE USO OBRIGATÓRIO PELOS REQUERENTES  
 

 

Exmº. Senhor 

Presidente do Conselho de Administração 

do INFARMED 

Pretende esta entidade licenciada para a aquisição directa de medicamentos, ao abrigo do disposto na alínea a) do 

artigo 92.º do Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, na sua atual redação, solicitar AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

EXCECIONAL para o medicamento abaixo indicado, ao abrigo do despacho: 

Deliberação n.º 105/CA/2007 
a)– Medicamentos de benefício clínico bem  

      reconhecido 

b) – Medicamentos com provas preliminares de  benefício clínico 

Por se tratar de um medicamento que não possui AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (AIM) em Portugal e se destinar 

a doentes em tratamento neste estabelecimento de saúde, com vista a satisfazer as necessidades para o próximo ano de 

................, solicito a V. Exª.  se digne autorizar a sua utilização especial, nos seguintes termos: 

Requerente:  

Morada:  

Código postal:  Tel S.F.:   Fax S.F.:  

V/ Nº de Pedido:  V/data:  

Nome do medicamento:  

Substância(s) Activa(s):  

Forma farmacêutica:  

Dosagem:  Pertence ao F.H.N.M.: 
 

  SIM 

 

Não 

Quantidade:  Apresentação:  

Preço por unidade (c/IVA):  Estimativa/Despesa (c/IVA):  

Titular da A.I.M.:  País da A.I.M.:  

Fabricante:  País/fabrico:  

Libertador de lote*:  País/lib. de lote*:  

Distribuidor do país de procedência:  País/Procedência:  

Distribuidor em Portugal*:  Alfândega*:  
          

         Derivado do Plasma                Alergeno                Vacina                   Radiofármaco 
        

 

 

        INSTRUÇÃO AO ABRIGO DO ARTIGO 10.º DA DELIBERAÇÃO N.º 105/CA/2007. 
 

Documentação enviada ao INFARMED pelo requerente ou por outra entidade_____________________________ 

juntamente com a AUE n.º __________  autorizada para o ano ___________.* 

 
 

 

 

       PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE inicialmente requerida na AUE nº ______, autorizada em ___/___/___      

Justificação_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Assinatura do Director Clínico (deverá ser identificada sob a forma de carimbo e/ou vinheta): 

 
 

 

* Se aplicável 

 

Utilizador
Máquina de Escrever
Anexo VI – Formulário para pedido de AUE



Cocktail Anti-alcoólico 

Medicamento Diluição Interações Prazo validade Conservação 

 
Ácido 

Ascórbico 
(Hidrossolúvel) 

 
2 Ampolas 

 

 
IV, IM ou SC 

 
1 G em 1L de 
Glucose a 5% 

 
(Lentamente) 

 
- Bem tolerado 
- Doentes com 

hiperoxalúria (!) 
- ↑Excreção ácido úrico 

- Tolerância com uso 
prolongado 

 
- Estável 

durante 2 anos 

 
- Conservar em 
local fresco ao 
abrigo da luz 

 
Piridoxina/ 
Vitamina B6 

(Hidrossolúvel) 
 

3 Ampolas 
 
 

 
IV ou IM  

 
Diluída em 100 mL 

de SF  

- Não deve ser 
administrada por via IV 

a pacientes com 
doença cardíaca 
- Não deve ser 

administrada com 
medicamentos com 

levodopa. 
- Fenobarbital, 

fenitoína e 
contracetivos orais 

 
- 3 anos 

 
- Conservar a 
temperatura 

inferior a 25ºC ao 
abrigo da luz  

 
Tiamina  

(Hidrossolúvel) 
 
 

4 ampolas 
 

 
IV, IM ou SC 

 
Glucose a 5% em SF 

/Glucose a 5% 
 

1 ampola em 50-100 
mL G5% 

4 ampolas 200-400 
mL G5% 

 
(15 a 30 min) 

 
- Intolerância à 

vitamina B1 

 
- Estável 

durante 2 anos 

 
- Conservar ao 
abrigo da luz e a 
temperatura 15ºC - 
25ºC 

 

 

 

 

 

 

Nota: É prática comum no Hospital recorrer-se à junção de Tiamina com Ácido Ascórbico 

em 1L de glucose a 5% (perfusão 24h). Não se encontrou até à data qualquer contra - 

indicação.  

 

Anexo VII – Cocktail Anti-alcóolico 

 



Anexo VIII – Panfleto sobre Cuidados para minimizar/evitar a mucosite 

oncológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MUCOSITE – CUIDADOS E TRATAMENTO 

 

Aplicação do colutório 

 Agitar antes de usar! 
 Aplicar após as refeições.  
 Bochechar de modo a cobrir a boca toda.  
 Deixar atuar uns minutos e rejeitar de 

seguida. 

 Não engolir!  
 Evitar comer nos 15 minutos seguintes.  

 

 

O que é?  

A mucosite é uma complicação frequente do tratamento 

das doenças oncológicas. Com a quimioterapia e/ou 

radioterapia, as células da mucosa que reveste a boca e 

garganta são danificadas. Tal pode conduzir a úlceras, 

vermelhidão e inchaço das gengivas, secura e dor 

generalizada na boca, assim como dificuldade em comer, 

engolir, falar e beber. 

 Cuidados a ter 

 Escove os seus dentes após cada refeição. Use 

uma escova de dentes suave e uma pasta 

detrítica própria para gengivas sensíveis.  

 Evite soluções de lavagem oral que contenham 

álcool.  

Beba água com frequência ao longo do dia.  

 Evite comer alimentos picantes, ácidos, 

salgados e demasiado doces. Opte por 

alimentos que sejam fáceis de engolir.  

 Evite a ingestão de bebidas alcoólicas, café ou 

chá preto.  

 Evite o tabaco.  

 Se sentir a boca seca utlize pastilhas elásticas 

ou rebuçados sem açúcar.  

 

 

http://naturaladomicilio.files.wordpress.com/2013/04/320416_268120869956936_1075616052_n.jpg
http://www.gravidezsaudavel.com/wp-content/uploads/2011/05/fumar-na-gravidez.jpg
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Anexo IX 

 

1 

Nutraceuticals as potential 

therapeutic agents for cancer 

Ana Catarina Pereira| Orientador: Dra. Cecília Mimoso | Maio – Junho 2014 
2 

Enquadramento do Tema 

3 

Cancro do cólon 

 
4 

 
↑↑ Incidência e 
Mortalidade US, 

Europa, Ásia  
 

Influência:  
 ++ Dieta 
↓Atividade física 
Genética 

 

++ Agressivo 
 

 
↑↑ Metastização 

 
Cancro do 

Cólon [1, 2] 

Tratamento 

atual:  

 

QT 

5-FU 

Oxaliplatina 

Irinotecano 

↑Efeitos 2º 

[1] Donaldson MS.Nutritionandcancer:areviewoftheevidenceforan anti-cancer diet. Nutr J 2000;3:19–21. 
[2] Margovich 2. MJ,MorrisJ,BrownV,EllisJ,LogothetisB,WeberR. Nutraceutical useinlate-stagecancer. Cancer MetastasisRev 2010;29:503–10. 
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Nutracêuticos 

5 

Nutracêuticos [3] 

 
“A nutraceutical is a product isolated or purified from foods that 

is generally sold in 
medicinal forms not usually associated with food. A 

nutraceutical is demonstrated to have 
a physiological benefit or provide protection against chronic 

disease” ( Nov. 1998) 
ex. Flavonóides 

 

Alimentos 
Funcionais [3] 

 
“A functional food is similar in appearance to, or may be, a 

conventional food, is consumed 
as part of a usual diet, and is demonstrated to have physiological 

benefits and/or reduce 
the risk of chronic disease beyond basic nutritional  

functions. “( Nov. 1998)  
ex. Vinho 

 
Efeito Anticancerígeno|Anti-inflamatório|Anti-vírico| Neuroprotetor|Antidiabético| Proteção CV | 

[3]Health Canada: http://www.hc-sc.gc.ca  
[4]http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/ComInf/Noticias/Documents/Semin%C3%A1rios/PauloFernandes_161208.pdf 

Suplementos 
Alimentares[4] 

Destinam-se a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal, 
sendo constituído por fontes concentradas de determinadas substâncias, 

nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico (vitaminas, 
minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras e várias plantas e 
extractos de ervas) destinados a ser tomados em unidades medidas de 

quantidade reduzida. 

Tatsushi Yoshida, Takashi Maoka, Swadesh K. Das, et al. Halocynthiaxanthin and 
peridinin sensitize colon cancer cell lines to tumor necrosis factor-related apoptosis-
inducing ligand. Mol Cancer Res. 2007 Jun;5(6):615-25. 

 

 

Associação entre 

Halociantianxantina  e 

TRAIL: 
 

 ↑ Drasticamente apoptose nas 

linhas ca cólon DLD-1 

 

↑ Condensação do núcleo e 

clivagem poly(ADP-ribose) 

polymerase  

 

Halociantianxantina ↑ 

expressão DR5  
 

 

Potencia ação TRAIL  
 

 
 

Nutracêuticos e Ca Cólon 
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 Carotenóides – Halociantianxantina (animais marinhos ex. Ostras)  

Indução apoptose 

Trail + Carotenóides >> Mais seguro 
que Trail + Agentes convencionais 

ROS↑atividade enterócitos formação de 
pólipos no cólon  

Antioxidantes_Scavenging properties 

 
 

 

Quercetina 
 

Limita dano oxidativo 
Induz apoptose nas células cancerígenas 
 

Lentinano 

 
 Estimula sistema imunológico e ativa células e proteínas que atacam as células tumorais 
 (macrofagos, células T, e celulas natural killer)  
 

“One randomized clinical trial of lentinan has shown it to prolong life of patients with advanced and recurrent 
stomach and colorectal cancer who were also given chemotherapy. ” American Cancer Society 

 

Selénio   

 

 Modula expressão das selenoproteinas e glutationa peroxidase. 

 ↓ Stress oxidativo e  inflammatory pathways 

 

“The researchers noted that patients given a supplement of 200 micrograms of selenium per day had significantly 

fewer cancers of the lung, colon and rectum, and prostate, and fewer deaths from lung cancer than those who did 
not take selenium”.” American Cancer Society  
 

 

Nutracêuticos e Ca Cólon 

7 

Polifenóis 

http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/dietandnutrition/shiitake-mushroom 

Nutracêuticos e Ca Cólon 
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Curcumina 
XX Estudos que comprovam ação anticancerígena 

 
 
 
 

Afeta nível de proteínas 
expressas em células 

cancerígenas ca colon : 
COX-2, VEGF, IL-1, IL-6, IGF, 

citocinas.  

Atua local ativo COX-2 
modulando ação TNF-α e 

NF- κB  
 
 
 
 
 

 
“Small studies have found most people in 
study groups were able to take up to 10 

grams of curcumin per day for a period of 
a few weeks without noticing problems 

other than the large volume of pills.” 
 
 

Estudo de 2011 em doentes com ca 
cólonretal: “Smokers who took 4 grams of 

curcumin a day (during 1 month) had 
fewer abnormal crypt foci after the study” 

 

American Cancer Society 
  

 
In vitro/In vivo studies 

 

 
Ensaios em humanos 

 

++ Estudos em 
curso para 

avaliar Eficácia 
vs Segurança 

http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/herbsvitaminsandminerals/turmeric 

Polifenóis 
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Caracterização do potencial anticancerígeno  
de um extrato de 

Cereja “Saco” da Cova da Beira 
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Cereja doce (Prunus avium)  contém: 
  
Flavonóides 
Álcool perílico (monoterpeno) 
 
 

 
“Perillyl alcohol has been investigated by the National Cancer Institute 

(NCI) in NCI-sponsored phase I, II or III chemoprevention trials for 
prostate, breast and colon cancer” (Greenwald et al., 2002) 

-Indução apoptose 
- Inibição proliferação celular  

- Redução Ω quimoterapia 

Peter Greenwald et al., Micronutrients in cancer chemoprevention. Cancer and Metastasis 
Reviews 21: 217–230, 2002. 
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Extrato Cereja - ↑ células HT29 na fase G1>> Presença de alcool perílico 

Doxorrubicina - ↑ células HT29 na fase G2/M  
   
  

 
Ação em diferente checkpoints do ciclo celular 

Associação em QT   Maior potência na inibição do crescimento do tumor 

  
 

Extrato I - CO2:EtOH (90:10, v/v) extraction after a pre-
treatment of raw 

material with supercritical CO2 during 1 h 

Fig. Análise ciclo celular por citometria de fluxo em células HT29 incubadas com extrato cereja (I) ou doxorrubicina. 
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Nutracêuticos e Nanotecnologia 

“Several nutraceuticals, including curcumin, green tea polyphenols, 
coenzyme Q, quercetin, thymoquinone and others, have been packaged as 

nanoparticles and 
proven to be useful in “nano-chemoprevention” and “nano-chemotherapy” 

 
(Hareesh B. Naira et al., 2010) 

 
Nanopartículas contendo nutracêuticos (estudos in vitro e in vivo): 
 
Interagem rapidamente com células cancerígenas atuando de forma + seletiva e direta. 
Biodisponibilidade ↑ 
 
 
 
 
 Mais estudos são necessários 
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Conclusão 

Nutracêuticos e Cancro 

Alimentação rica em 
compostos bioativos 
(flavonoides, carotenóides, 
vitaminas, etc) 

Extração de compostos 
bioativos e possível associação 

em protocolos de QT 

Inclusão em formas 
farmacêuticas:  

Suplementos alimentares 
Nanotecnologia? 

 
 
 
 
 

Aconselhamento nutricional na C. Externa 
 

Abertura perante novas  e inovadoras 
terapêuticas contra o cancro 

 
 
 

Na ULSM… 
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Obrigada pela vossa atenção! 
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Estudo Lentinano (Hazama et al., 2009) 
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Estudo Selénio (Clark et al., 1996) 
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Estudo Curcumina (Carroll et al., 2011) 
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