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Resumo 

 

 O presente Relatório Final de Estágio reflete o meu percurso de estágio 

curricular desenvolvido em farmácia comunitária.  

 Dividido em duas partes, inicio por enquadrar o leitor deste relatório ao meu 

dia-a-dia na farmácia, descrevendo algumas das atividades que, embora variem em 

menor ou maior grau entre farmácias, são tarefas normalmente desenvolvidas pelos 

profissionais desta classe, em ambiente comunitário. 

 No entanto, esse enquadramento é acompanhado por alguma componente 

teórica, pois não queria limitar a uma mera descrição do meu percurso; quis, também, 

que o leitor percebesse o funcionamento das operações descritas, assim como leis e 

regras pelas quais a nossa profissão se rege. 

 Na segunda parte, descrevo os projetos que pessoalmente desenvolvi, 

fundamento as razões pelas quais os escolhi, e os objetivos subjacentes, com os 

resultados obtidos e conclusões retiradas. 

 Desta forma, estes quatro meses aqui compilados representam um 

crescimento pessoal, retratando um percurso gradual que se inicia com cinco anos a 

assimilar conhecimentos, e que finalizam num salto para o mundo real, onde a 

experiência com este contacto exterior permitiu-me perceber, como Farmacêutica, 

aquilo que posso colmatar e fazer mais com o meu conhecimento. Para além disso, a 

estimulação constante em exercer a minha profissão constituiu um desafio incessante, 

numa infindável busca de desfolhar novas folhas de conhecimento, não me 

restringindo apenas a fazer o meu trabalho, mas também a inovar e a incitar novas 

áreas onde o Farmacêutico pode intervir. 

 Foi desta forma que encarei o meu estágio na Farmácia Herculano, o qual vos 

apresento de seguida, da forma mais sucinta possível.  
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I. Introdução 

  

 “A primeira e principal responsabilidade do farmacêutico é  para com a 

saúde e o bem-estar do doente e da pessoa humana em geral, devendo pôr 

o bem dos indivíduos à frente dos seus interesses pessoais ou comerciais e 

promover o direito das pessoas a terem acesso a um tratamento com 

qualidade, eficácia e segurança. ” 

 

(artigo 6º, Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, 1998) 

 Dada a importância atual do farmacêutico, ninguém diria que, em 1922, era 

decretado pela American Pharmaceutical Association a proibição de o farmacêutico falar 

com o utente sobre qualquer efeito terapêutico ou composição de medicamentos 

prescritos.1 

 Mas dadas as exigências do mundo vigente, onde o conceito de “cura” ganha 

novos contornos, o Farmacêutico é cada vez mais especializado no medicamento em 

todas as suas vertentes e, como profissional de saúde mais acessível à população, incute 

uma elevada responsabilidade na prestação de cuidados de saúde, de dispensação de 

medicamentos, e no aconselhamento farmacêutico aos utentes.  

 A Farmácia Comunitária assume-se como um espaço crucial na prestação de 

serviços de saúde de elevada qualidade e excelência, estabelecendo a ligação entre os 

serviços médicos e o utente, assegurando a uma maior eficácia da terapêutica e 

consequentemente promovendo uma melhor qualidade de vida. 

 No estágio, o aluno aplica e aprofunda os seus conhecimentos teóricos e práticos 

apreendidos durante os cinco anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

desenvolvendo uma visão íntegra da profissão através de todas as atividades que 

constituem o ato farmacêutico. 

 Durante estes quatro meses, tive a oportunidade de estar inserida numa equipa 

jovem dinâmica e profissional, que me providenciou imensa informação prática no que 

concerne ao exercício da atividade farmacêutica, estimulando a aplicação do meu lado 

humano nesta profissão. 

 Com a elaboração deste relatório, pretendo descrever esta minha experiência 

enquanto estagiária, através da explicação das atividades desenvolvidas, experiências e 

conhecimentos adquiridos. 
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II. Enquadramento e localização da Farmácia 
 

 A Farmácia Herculano (FH) localiza-se na Rua de Bolama, nº 199, freguesia de 

Paranhos, concelho do Porto. Encontra-se numa zona predominantemente comercial e 

habitacional onde estão também integradas entidades prestadoras de serviços 

nomeadamente escolas, ginásios, infantários, clínicas e a Unidade de Saúde Familiar de 

Faria Guimarães e do Covelo.  

 Existe uma diversidade de faixas etárias nos utentes da Farmácia, sendo que há 

uma predominância notória de utentes idosos e polimedicados. Estes utentes têm 

necessidades acrescidas na qual a Farmácia Herculano se dedica, zelando pelo seu 

bem-estar, de forma a garantir que há um cumprimento rigoroso da terapia e uma 

monotorização da sua saúde através dos serviços prestados (controlo da glicémia, 

colesterol, pressão arterial). Os tipos de situações que surgem no dia-a-dia são muito 

variados, permitindo assim, uma maior aquisição de experiência e conhecimentos. 

III. Aprovisionamento e Armazenamento de Encomendas 

 

-Seleção de Fornecedores 

 Na FH, a Dr.ª Maria Helena Rocha (Diretora Técnica (DT)) é a responsável de 

compras e cabe-lhe decidir quais são os armazenistas que apresentam os melhores 

benefícios, tendo em conta vários critérios: melhores condições de pagamento; preços 

mais competitivos e rentáveis para a Farmácia; maior rapidez na entrega; menor rutura 

de stocks; melhores serviços e maior diversidade de oferta de medicamentos e outros 

produtos; melhor facilidade de devolução (no caso de embalagens de medicamentos que 

se encontram danificados e/ou violadas, fora da validade, etc.); melhores promoções, 

campanhas e bonificações. 

 As encomendas diárias são feitas a distribuidores grossistas de forma a garantir 

eficiência e rapidez da sua entrega. A FH possui atualmente dois fornecedores diários: 

OCP e Alliance Healthcare. Constatei, durante o meu estágio, que estes fornecedores 

oferecem campanhas e preços mais competitivos para a farmácia, têm um vasto stock de 

medicamentos nos armazéns e permitem que a Farmácia possa praticar preços 

competitivos e acessíveis, sempre adequados às necessidades de cada utente e não 

pondo em causa a margem de lucro da farmácia. 

  

- Encomendas Diárias 

 Normalmente, a elaboração da encomenda é efetuada de acordo com os produtos 

em falta com base num stock mínimo e máximo de cada produto, elaborado pela 

farmácia de forma a suprimir as necessidades dos utentes. Assim, sempre que é 
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realizada uma venda, o sistema informático assume automaticamente que o produto está 

a ser retirado do stock. Desta forma, os stocks estão sempre a ser rigorosamente 

atualizados e, quando um produto se encontra no limite mínimo de unidades definido pela 

farmácia, é inserido pelo programa informático, numa listagem onde constam todos os 

produtos vendidos durante determinado período de tempo, para ser posteriormente 

enviada aos armazenistas.  

 Uma vez analisada e aprovada a lista de produtos a encomendar, a encomenda é 

enviada via modem ao fornecedor. São geralmente efetuadas encomendas diárias ao 

final da manhã e da tarde, sendo o transporte dos produtos da responsabilidade dos 

armazenistas. 

 Durante o meu estágio intervi com eventuais sugestões de encomenda, sendo 

que a listagem final passava por uma crítica análise por parte da DT e restantes membros 

da equipa, de forma a adaptar a encomenda à realidade atual das necessidades da 

farmácia e dos utentes. Uma vez que este processo envolve fatores como a incidência de 

receituário, sazonalidade de problemas de saúde e campanhas de marketing, histórico de 

vendas dos produtos, aproximação de dias, de serviço e disponibilidade financeira da 

farmácia, só a experiência poderia ditar a realização do mesmo de forma independente, 

daí que eu, como estagiária, nunca realizei sozinha este procedimento.  

 No entanto, e cedo compreendo, que perante o cenário de crise económica que o 

sector farmacêutico enfrenta, as farmácias são forçadas a terem stocks mais reduzidos e 

que as necessidades dos utentes assumem um papel essencial, variando facilmente, 

consoante: a época do ano, o período do mês (as questões monetárias, cada vez mais, 

condicionam as escolhas dos utentes) e o impacto dos produtos publicitados na 

comunicação social que cativam e despertam o interesse na população. 

 Conciliar estes fatores é o principal desafio das Farmácias de hoje, dada a rapidez 

de adaptação que é exigida. Isto traduz-se na gestão cuidada e controlo de stock dos 

produtos, de forma a dar resposta a estas diferentes necessidades do mercado. 

 

 - Receção de encomendas 

 Os meus primeiros passos como estagiária iniciaram-se na receção de 

encomendas. Desde logo me apercebi que todos os processos inerentes, desde a 

verificação do prazo de validade até à arrumação do medicamento, são de extrema 

importância: em primeiro lugar, como foi o primeiro contato com os medicamentos 

propriamente ditos, apercebi-me de que aquilo que aprendemos na Faculdade, no que 

concerne a medicamentos, é uma gota no oceano face ao vasto rol de marcas, de 

dosagens e de formas farmacêuticas existentes, e que facilmente nos induzimos em erro 

durante o atendimento devido à falta de atenção nos detalhes, traduzindo-se em trocas e 
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erros perigosos para o doente; em segundo lugar passo a assumir a responsabilidade de 

assegurar que o medicamento se encontra no lugar respetivo aquando a sua 

necessidade, facilitando o trabalho à restante equipa durante atendimentos.  

 Aquando a chegada de encomendas, começava por consultar a respetiva fatura 

(Anexo A) ou guia de remessa, e a entrada era efetuada através do sistema informático 

Sifarma 2000. 

Quando existiam produtos de acondicionamento especial (termolábeis), estes eram 

os primeiros a ser rececionados, e logo de seguida arrumados e acondicionados no 

frigorífico.  

 Inicialmente introduzia cada produto na listagem da encomenda a rececionar 

através da leitura ótica do código nacional de produto (CNP). Após a passagem do 

código do produto verificava o seu prazo de validade e caso fosse necessário, atualizava-

o, tendo em conta a embalagem com um menor prazo de validade. Após esta verificação, 

aplicava as alterações necessárias e confirmava (corrigindo quando necessário) o preço 

de fatura (PVF), preço de venda a público (PVP) e a quantidade rececionada com a 

debitada na fatura. 

 Caso se tratasse de um produto novo na farmácia, procedia à criação de uma 

ficha de produto. Neste caso era necessário definir o nome do produto, o preço de custo, 

o PVP, o prazo de validade, e o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). 

  No caso dos produtos de venda livre, cabe à farmácia deliberar as margens de 

lucro a aplicar sobre o preço de custo dos mesmos, sendo que, o preço de cada produto 

é assim obtido pela fórmula: PVP= Preço de custo  Margem de lucro  IVA.   

 Na receção de psicotrópicos e estupefacientes era necessário ter certas 

precauções devido à estreita regulamentação a que este tipo de produtos está sujeito. 

Nestes casos, a fatura vem sempre acompanhada por uma Requisição de Substâncias 

Psicotrópicas e Estupefacientes (Anexo B), sendo o duplicado carimbado e assinado 

pela Direção Técnica (ou Farmacêutico Adjunto) e devolvido ao grossista. O documento 

original é arquivado na farmácia por um período mínimo de três anos.  

 Quando finalizava a receção das encomendas, assinava as faturas ou guias de 

remessa e estas eram arquivadas para serem posteriormente entregues ao serviço de 

contabilidade. 

 

- Critérios e Condições de Armazenamento 

 O armazenamento de cada produto deve respeitar determinados critérios, 

sobretudo, a natureza dos produtos, o prazo de validade, condições especiais de 

conservação e o espaço disponível. 
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 Na FH, a maioria dos medicamentos de venda livre encontra-se na zona de 

atendimento da farmácia, em prateleiras ou gavetas, enquanto todos os medicamentos 

sujeitos a receita médica (RM) se encontram na parte traseira do atendimento em 

compartimentos, no espaço a que se destinam, de acordo com a forma farmacêutica (FF) 

e por ordem alfabética (Figura 1 a e b). 

 

a)   b)  

Figura 1 - a) Acondicionamento em gavetas dos medicamentos de marca; 

b) Acondicionamento dos medicamentos genéricos. 

 

 Os medicamentos termolábeis (insulinas, determinados probióticos, vacinas e 

alguns colírios) devem ser armazenados num frigorífico com a temperatura 

rigorosamente controlada entre os 2ºC e os 8ºC (Figura 2). Para tal, faz-se um controlo 

diário para garantir a integridade e eficácia dos mesmos. 

 

Figura 2 – Local de armazenamento de medicamentos a frio. 

  

 Todos os medicamentos encontram-se organizados respeitando sempre o 

princípio First Expired First Out (FEFO), ou seja, os produtos com menor prazo de 

validade são os primeiros a ser dispensados de forma a permitir o correto escoamento e 

uma maior rotatividade de stock.  
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- Controlo de Prazos de Validade e Gestão de stocks 

 A gestão dos prazos de validade é uma atividade de extrema importância para 

todas as farmácias uma vez que evita prejuízos económicos e garante proteção para os 

utentes.   

 Na FH efetuei o controlo dos prazos de validade mensalmente através da emissão 

de uma lista do Sifarma 2000 com os produtos com prazo de validade a expirar nos três 

meses seguintes e, caso existissem medicamentos que reuniam essas condições, 

separei-os dos restantes para que posteriormente se procedesse à sua devolução aos 

fornecedores.  

 No final emiti uma lista com as alterações e coloquei no local de arrumo uma 

referência com a data da última verificação, bem como a assinatura como responsável 

pela mesma. 

 

- Devoluções 

 A devolução de medicamentos e produtos de saúde pode ser justificada por vários 

motivos: produto encomendado por engano; prazo de validade expirado; embalagem 

danificada ou conteúdo em mau estado de conservação aquando a receção da 

encomenda; embalagem sem preço; encomenda em duplicado; envio de produto não 

faturado pelo fornecedor; ordem de recolha do produto do mercado por parte do 

INFARMED; desistência por parte do utente, entre outros.  

 Nestes casos emitia uma nota de devolução, impressa em triplicado, onde registava 

o fornecedor pelo qual foi adquirido o produto, o produto em causa, o motivo da 

devolução, o número da fatura de compra, bem como a data e hora de recolha. Uma das 

cópias ficava armazenada na farmácia (triplicado) e as outras cópias são enviadas para o 

fornecedor, anexadas ao produto.  

 Durante o meu estágio o fornecedor sempre aceitou a devolução, emitindo uma 

nota de crédito relativa aos produtos que lhe foram devolvidos ou, então, enviava um 

novo produto caso fosse a situação em causa. Mas caso a devolução não fosse aceite, 

os produtos eram novamente devolvidos à farmácia e o seu montante era incluído nas 

“quebras” da contabilidade anual. 

 

 - Reservas 

 Caso o medicamento não se encontrasse disponível na farmácia, questionava ao 

utente se desejava proceder à reserva destes, através de um sistema de reservas 

manual (Figura 3), onde era preenchido o nome do cliente, o número de contacto (caso o 

utente o pretenda), o(s) produto(s) a reservar, se foi paga ou não, se correspondia a uma 

receita de 30 dias ou 6 meses, e o fornecedor do medicamento.  
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Figura 3- Sistema de reservas da FH 

 Pelo Sifarma é possível verificar se o produto se encontra disponível no 

armazém, recorrendo para isso à pesquisa do produto pretendido, e em ”Ficha de 

Produto” clicar em “Encomenda Instantânea” (Figura 4 a,b,c). Caso o produto esteja 

assinalado a vermelho, o produto encontra-se esgotado no fornecedor; assinalado a 

verde, é possível proceder à encomenda do mesmo. De imediato procedia à encomenda 

do mesmo via telefónica, estando muitas vezes o produto disponível no próprio dia ou no 

dia seguinte de manhã (Figura 5). 

 

a)  
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b)  

c)  

Figura 4 – Etapas de verificação da disponibilidade de um produto pelo Sifarma. 
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Figura 5- Produto indisponível e disponível, respetivamente, para ser encomendado. 

 

 Aquando a chegada dos produtos, procedia-se à separação dos mesmos, 

colocando um papel com o nome do utente e data, junto dos produtos em questão, com 

um elástico, e guardado nas prateleiras específicas para as reservas, divididas em 

“pago”, “receita 30 dias”, “6 meses” ou simplesmente “reservado” (Figura 6). 

. 

Figura 6- Prateleiras destinadas à reserva de produtos, separadas de acordo com o tipo de 

reserva efetuado: para receita de 30 dias, 6 meses ou reservas já pagas. 

 

IV. Atendimento ao público 

 A área de atendimento ao público é ampla, bem iluminada, acolhedora e funcional 

de forma a permitir uma boa visibilidade dos produtos e uma fácil movimentação e 

interação com o utente (Anexo C). Esta zona é composta por quatro balcões 

individualizados, todos equipados com computador, leitor ótico, impressora de receituário, 
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caixa de pagamento, terminais de multibanco e diversas gavetas com material de 

escritório, amostras de produtos e sacos. Existem também gavetas próprias para colocar 

as receitas aviadas que são posteriormente conferidas e devidamente organizadas por 

todos os membros da equipa.   

 Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de maior 

sazonalidade encontram-se dispostos em prateleiras e gavetas atrás dos balcões, de 

forma a reduzir o tempo de espera durante o atendimento e permitir uma maior interação 

entre o farmacêutico e o utente. 

 Aquando a entrada na farmácia, o utente encontra à sua disposição uma série de 

lineares com produtos de alimentação infantil, dermocosmética, puericultura, 

suplementos alimentares, produtos ortopédicos, higiene oral e produtos dietéticos, 

organizados e arrumados de forma simples, de fácil compreensão e facilmente visíveis 

para os utentes. Estes produtos encontram-se expostos relativamente próximos dos 

balcões, de forma a facilitar o acesso visual dos utentes e o esclarecimento e 

aconselhamento por parte dos profissionais de saúde. Junto à área de puericultura 

encontra-se uma balança, à qual o utente pode aceder e efetuar medições de peso e 

altura. 

 O atendimento propriamente dito é o cerne da atividade farmacêutica na farmácia 

comunitária. Tive a oportunidade de desempenhar esta tarefa desde o meu primeiro dia 

de estágio, desenvolvendo a minha experiência como profissional e aplicando o que 

apreendi nos cinco anos de Faculdade nas várias situações do dia-a-dia, sob o olhar 

atento de os restantes elementos da equipa que me auxiliavam sempre que necessitava. 

 Na FH, o sistema informático utilizado é o Sifarma 2000,onde cada elemento da 

farmácia, incluindo eu, enquanto estagiária, tive um código de login neste sistema e uma 

“caixa” exclusiva, onde movimentava pagamentos e trocos das vendas que efetuava. No 

final do dia, contabilizava o dinheiro existente na caixa, que tinha de corresponder às 

vendas que efetuava. 

 

    - Dispensa de MNSRM 

 Segundo o Despacho nº. 17690/2007, de 23 de Julho, “a automedicação é a 

utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e 

tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou 

aconselhamento opcional de um profissional de saúde”.2 

 O atendimento correspondeu ao meu maior desafio ao longo destes quatro 

meses. No entanto, compreendendo que o Farmacêutico é o último profissional de saúde 

em contacto com o doente antes de iniciar o tratamento, assumi a responsabilidade de 

avaliar, de forma consciente, se o problema de saúde em causa é passível de ser tratado 
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com MNSRM ou requer intervenção médica (Anexo D), tendo a noção dos trâmites de 

que me poderia guiar, e os limites até onde poderia ir, enquanto profissional de saúde. 

 Os nossos cinco anos de formação trazem uma componente muito teórica, em 

detrimento de uma componente prática paralela. Quando exposta agora às situações do 

dia-a-dia, tentei aplicar aquilo que aprendi, não de uma forma mecanizada, mas sim 

adaptando às diferentes circunstâncias surgidas, e é desta forma que fui ganhando 

experiência no exercício da minha atividade enquanto farmacêutica. 

 Saliento nesta prática a comunicação com o doente, de forma a recolher toda a 

informação necessária (sintomas, intensidade e duração do problema de saúde, 

medicação concomitante, outras patologias) essencial para se poder avaliar o problema 

de saúde e a decidir qual é o melhor tratamento e aconselhamento. Certos grupos de 

doentes (crianças, grávidas, mulheres a amamentar, doentes crónicos) carecem de uma 

atenção especial e há que ter cuidados reforçados, não só na comunicação oral, mas 

também na própria avaliação da sintomatologia. 

 Ao dispensar um MNSRM, assegurei-me de que o doente conhecia a posologia 

em questão, os efeitos secundários e as interações mais frequentes referentes ao 

medicamento proposto. Por questões de ética deontológica, informei ao utente de que, 

caso o problema de saúde persistisse, tinha que ser avaliado pelo seu médico para que 

este pudesse proceder à prescrição de um medicamento sujeito a receita médica 

(MSRM). 

 O Sifarma surge como uma ferramenta útil na pesquisa de produtos, através do 

CNP, nome comercial ou por denominação comum internacional (DCI). Uma vez que não 

somos tutores de conhecimento de todos os medicamentos existentes para um 

determinado efeito, com o Sifarma é igualmente possível saber interações, posologia, 

alguns cuidados com a toma de um determinado medicamento que queremos vender. 

 Durante o meu estágio, constatei que os MNSRM mais requisitados foram os 

antigripais, analgésicos, antipiréticos, xaropes antitússicos e expetorantes, laxantes, 

antiácidos e suplementos vitamínicos. 

 

 - Dispensa de MSRM: 

  a) Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 De acordo com o Artigo 114.º do Estatuto do Medicamento3 os MSRM são todos 

aqueles medicamentos que só podem ser adquiridos mediante apresentação de uma 

prescrição médica , pois obedecem a pelo menos um dos seguintes critérios: 
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 Podem constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para os fins a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica; 

 Podem representar um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

quando forem usados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que o medicamento se destina; 

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

ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 Destinam-se a ser administrados por via parentérica. 3 

 b) Receita Médica  

 Segundo o Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, a receita médica é o 

“documento através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos previstos em 

legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais 

medicamentos determinados”. 3 

 Para uma receita médica ser considerada válida é necessário que cumpra alguns 

requisitos legais.4 Segundo a Portaria nº198/2011 de 18 de Maio, é obrigatória a 

prescrição eletrónica (Anexo E) para todos os medicamentos de uso humano sujeitos a 

receita médica, incluindo manipulados, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, 

produtos para autocontrolo da Diabetes Mellitus e produtos dietéticos, 

independentemente do seu local de prescrição, salvo algumas exceções.5 Nestes casos, 

poderão ser aceites receitas manuais (Anexo F) se justificadas devidamente pelo médico 

prescritor, argumentando uma das seguintes situações: falência do sistema informático, 

prescrição no domicílio, profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 40 

receitas por mês e outras situações excecionais de inadaptação comprovada, precedidas 

de registo e confirmação na ordem profissional respetiva.5 

 A prescrição da receita tem de ser feita por DCI, recorrendo ao Código Nacional 

para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), que engloba o nome da 

substância ativa, a dosagem, a forma farmacêutica e o número de unidades. Este código 

é muito útil pois através da sua introdução no sistema informático garante o acesso a 

todos os medicamentos que podem dispensados mediante aquela prescrição. 

 Há ainda a possibilidade da prescrição poder ser realizada por denominação 

comercial (por marca ou nome do titular de autorização de introdução no mercado) 

quando não existem medicamentos de marca ou medicamentos genéricos 

comparticipados similares ao prescrito ou se o médico prescritor incluir uma das 

seguintes justificações técnicas: 
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 Alínea a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito (onde na 

receita tem que constar a menção “Exceção a) do n.º3 do art.6.º” 

 Alínea b) Reação Adversa Prévia (Quando existe uma suspeita fundada, 

previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra 

denominação comercial; neste caso, na receita tem de constar a menção 

“Exceção b) do n.º3 do art.6.º” 

 Alínea c) Continuidade do tratamento superior a 28 dias (onde na receita tem que 

constar a menção “Exceção c) do n.º3 do art. 6.º” 

 Atualmente, existem 3 tipos de receitas: 3 

 Receitas renováveis - válidas durante seis meses, a partir da data de prescrição, 

e facilitam um melhor acesso do utente à medicação no caso de tratamentos 

prolongados. Apresentam-se em triplicado (3 vias) devendo ser impressa a 

indicação da respetiva via (“1.ªvia”, “2.ªvia” e “3.ªvia”). 

 Receita médica especial- enquadram-se neste tipo de prescrição os 

medicamentos que obedeçam a pelo menos um dos seguintes critérios: 

 Contenham, em dose sujeita a receita médica, uma substância 

classificada como estupefaciente ou psicotrópico, nos termos da legislação 

aplicável; 

 Possam, em caso de utilização incorreta, originar abuso de 

medicamentos, gerar toxicodependência ou ser usados para fins ilegais; 

 Contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se 

considere, por precaução, dever ser incluída nas situações previstas na 

alínea anterior. 

 Receita médica restrita- destina-se a medicamentos cuja utilização deva ser 

reservada a certos meios especializados, como hospitais. 

 Apesar de, na dispensa de MSRM, o médico detém um papel fundamental, nós, 

como farmacêuticos, podemos e devemos intervir de forma a garantir e promover o uso 

racional de medicamentos. Em primeiro lugar, cabe a mim, como farmacêutica, avaliar a 

prescrição de modo a verificar a existência de eventuais erros de prescrição e, caso 

existam, devo comunicar e dialogar com o médico prescritor; em segundo lugar, é 

fundamental assegurar que o utente sabe o modo de administração e outras informações 

relevantes de forma a promover a sua adesão à terapêutica.  
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 Quando recebia a receita, verificava a legalidade da mesma e o seu correto 

preenchimento (de acordo com aspetos legais e clínicos) antes de dispensar e faturar o 

devido medicamento. É importante ter em conta os seguintes aspetos (Figura 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Principais aspetos a ter em conta na dispensa de um medicamento sujeito a receita 

médica. 

 

Outros pontos a ter em conta: 

  Exceções relativas a medicamentos com margem terapêutica estreita (“Exceção 

a) do n.º3 do art. 6.º”), reação adversa prévia (“Exceção b) do n.º3 do art. 6.º”- 

Reação adversa prévia) e continuidade do tratamento superior a 28 dias 

(“Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º - Continuidade do tratamento superior a 28 dias”); 

  Data da prescrição; 

  Assinatura do médico prescritor (obrigatória e manuscrita).  

 Segundo a nova legislação6, a farmácia deve ter em stock pelo menos três 

medicamentos dos cinco com o PVP mais baixo do mesmo grupo homogéneo. Sempre 

que a prescrição é feita por DCI, o utente deve ser informado dos medicamentos 

comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) com um preço mais baixo, 

pertencentes ao mesmo grupo homogéneo que se encontram disponíveis na farmácia, o 

que não inviabiliza a opção de optar por um medicamento mais caro.  

Número da Receita 

Identificação do local de 

prescrição  

Nome, número do 

utente, entidade 

responsável e  

regime especial de 

comparticipação de 

medicamentos, 

representado pelas 

letras “R” e “O”, se 

aplicável. 

Nome e número do 

médico prescritor e 

sua representação 

em código de 

barras. 

Dados relativos à 

prescrição: Identificação 

dos medicamentos (DCI, 

marca ou genérico;) 

Dosagem; FF; CNPEM, 

representado em dígitos e 

código de barras; 
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 No caso de existência de exceções a) e b) é apenas permitido a dispensa do 

medicamento prescrito na receita e na exceção c) é permitido dispensar um medicamento 

mais barato face ao prescrito. 

 

   - Sistema de Comparticipação de Medicamentos 

 O regime de comparticipação dos medicamentos é estabelecido de acordo com a 

entidade responsável do beneficiário, de forma a garantir que o utente não tenha que 

suportar todos os custos do tratamento. Quando o utente se dirige à farmácia e adquire 

um medicamento comparticipado, paga apenas a diferença entre o PVP e o valor da 

comparticipação (sendo que a farmácia é posteriormente reembolsada pelo organismo de 

comparticipação). 

 Atualmente, o SNS é a entidade que inclui um maior número de utentes. Os 

beneficiários deste sistema podem estar abrangidos por um regime de comparticipação 

geral, ou por um regime especial, no qual estão incluídos os pensionistas e doentes com 

determinadas patologias ou inseridos em grupos especiais. A comparticipação normal do 

SNS atribuída aos grupos farmacoterapêuticos encontra-se dividida em quatro escalões: 

escalão A (90% do PVP), escalão B (69% do PVP), escalão C (37% do PVP) e escalão D 

(15% do PVP). Estes escalões têm em conta a indicação terapêutica dos medicamentos, 

a sua utilização, as entidades que os prescrevem e o consumo acrescido para doentes 

que sofram de determinadas patologias.7,8 Aos pensionistas, cujo rendimento total anual 

não excede 14 vezes o salário mínimo nacional, a comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos integrados no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C e D 

de 15%.7 A identificação deste regime é feita pela presença da letra “R” na receita. 

 Para os medicamentos sujeitos a comparticipações especiais em farmácia 

comunitária, o respetivo despacho ou portaria deve vir mencionado na receita. Por 

exemplo, o despacho n.º 13020/2011, de 20 de setembro, define a comparticipação de 

medicamentos destinados a doentes com Alzheimer ou demência de Alzheimer.9 

 Além do SNS, existem outras entidades comparticipantes, tais como a Caixa Geral 

de Depósitos (CGD) e, ainda, subsistemas que atuam como complementos do SNS: 

Serviço de Assistência Médico-Social do Sindicato dos Bancários (SAMS); SAMS 

Quadros (Serviços de Assistência Médico-Sociais do Sindicato Nacional dos Quadros e 

Técnicos Bancários), S.A./Energias de Portugal (SAVIDA/EDP), e PT/CTT (Portugal 

Telecom/Correios, Telefones), entre outros.  

 

 - Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

 O uso de estupefacientes e psicotrópicos encontra-se limitado a situações 

específicas, tais como, no controlo da dor grave, como é o caso de doentes oncológicos, 
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e a sua dispensa requer a apresentação de uma receita médica especial que garanta que 

não se destinam a ser usados para fins ilícitos. 

 As receitas eletrónicas destes medicamentos seguem as mesmas regras que as 

anteriormente descritas mas com a particularidade de não poderem constar outros 

produtos na receita. Quando dispensei estes medicamentos, aquando o registo 

informático da venda, tive de solicitar a identificação do médico prescritor, do utente 

(nome e morada) e do adquirente (nome, número de bilhete de identidade, data de 

emissão do mesmo e idade), bem como colocar a data da receita médica (Figura 8). 

 Imprimi os dados do adquirente no verso da receita, e solicitei uma assinatura 

legível. Tirei duas cópias e, enquanto que a receita original segue para a entidade 

responsável pela comparticipação com o restante receituário, uma das cópias, 

juntamente com os documentos de psicotrópicos (Figura 9), é guardada na farmácia 

durante um período mínimo de três anos (por data de dispensa), e a outra é enviada para 

o INFARMED.   

 

Figura 8- Preenchimento dos dados relativo à dispensa de receita de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos. 
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Figura 9- Emissão de documento de dispensa de psicotrópicos (os dados do doente foram 

apagados para proteção de privacidade). 

 

 - Vendas suspensas 

 As vendas suspensas são de carácter extraordinário e só são passíveis de serem 

realizadas na FH no caso de o utente ser já um cliente habitual e no momento não 

possua a respetiva receita.  

 Teoricamente, a medicação não deve ser vendida sem receita médica, mas muitas 

vezes deparei-me com situações em que os utentes não conseguiam ter uma consulta 

antes da medicação lhes acabar, e uma vez que se tratava de medicação crónica, como 

anti hipertensores, diabéticos orais, foi facilitado o medicamento, sendo este pago na 

totalidade, e devolvida a diferença quando este trouxesse a receita. De salientar que as 

vendas suspensas nunca foram aplicadas na dispensa de estupefacientes e 

psicotrópicos, e sempre foi arquivada com os dados do doente e médico assistente bem 

como a data de entrega da receita. 

 No Sifarma temos a opção “Suspensa” que nos permite realizar a ação da mesma, 

emitindo no final uma nota de venda suspensa a qual o utente deve trazer no momento 

de regularização da mesma. 

 Para retomar uma venda suspensa, clicamos na opção “Chamar Venda Suspensa” 

e inserimos o código da nota emitida para o utente da venda, prosseguindo com a venda 

normal comparticipada. 

  

 - Conferência de Receituário e Faturação 

 Por conferência de receituário entenda-se o processo de organização e verificação 

de todas as conformidades das receitas médicas aviadas, de modo a que sejam 

consideradas válidas e, consequentemente, a farmácia receba o valor relativo à 
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percentagem do medicamento comparticipado. Após a verificação das RM, estas são 

organizadas por organismo de comparticipação e agrupadas por lotes. Cada lote é 

constituído por 30 receitas.  

 No fim de cada mês era emitido, para cada lote, um verbete de identificação. Após 

a sua emissão, os lotes são fechados e era emitido um documento com um resumo dos 

lotes, contemplando todos os lotes de um determinado organismo. Por fim, há a emissão 

da fatura mensal dos medicamentos, que abrangia todos os organismos de uma dada 

entidade comparticipadora.10 Todo este processo era da competência da DT, e nunca 

intervi de forma direta.   

 No final deste processo, o receituário é enviado para as entidades responsáveis. Se 

estiver tudo em conformidade, a farmácia recebe o montante referente às 

comparticipações, e caso exista alguma inconformidade, as receitas são devolvidas à 

farmácia com o respetivo código identificativo do motivo da devolução. Quando as 

inconformidades podem ser corrigidas, as receitas são corrigidas e refaturadas. Se não 

for possível a correção, a farmácia perde o dinheiro correspondente à comparticipação. 

 Durante o meu estágio, tive uma participação bastante ativa na conferência das 

receitas, procedendo à correção de eventuais erros no processamento da receita ou na 

dispensa. No entanto, o verdadeiro trabalho na correção destes erros passa pela atenção 

redobrada no ato da dispensa. Isto porque, se se minimizar os erros no ato da 

dispensação, reduzir-se-á a necessidade de correções aquando a conferência e, 

consequentemente, diminuirá a possibilidade de receitas devolvidas. 

  

V. Outras tarefas realizadas 

 - Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

 De acordo com o Decreto-lei n.º 307/2007 de 31 de Agosto, a farmácia pode oferecer 

serviços de determinação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos aos utentes.11 Na 

Farmácia Herculano prestei os seguintes serviços: medição da glicémia, colesterol total, 

triglicerídeos, pressão arterial, avaliação corporal completa (índice de massa muscular, 

índice de massa gorda, IMC, entre outros), e testes de gravidez. Na determinação de 

parâmetros biológicos, após as determinações era fornecido ao utente um pequeno 

livro/cartão de registo com o histórico de todas as determinações. 

  

 - Etiquetagem 

 Realizei uma análise a todos os produtos da farmácia, verificando prazo de validade, 

preço, e quantidade disponível em stock fazendo as alterações necessárias. Nos 
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produtos em que o preço não se encontrava visível, ou a etiqueta não estava em boas 

condições, efetuei uma nova retiquetagem dos produtos em questão. 

 

 - Separação em Dose Unitária 

 Alguns utentes, devido à sua polimedicação, solicitavam a separação semanal dos 

medicamentos. Era no laboratório da farmácia que realizava essa separação, colocando 

em placas os medicamentos nos dias da semana respetivos, na parte do dia 

correspondente. (Figura 10) sob o esquema terapêutico estipulado pelo médico (Figura 

11). 

 

Figura 10 - Placa de dupla entrada utilizada para a separação unitária semanal de medicamentos. 

 

Figura 11- Exemplo de um esquema terapêutico de um doente. 

  

 A placa ficava pronta a utilizar após a selagem da placa com papel de alumínio 

especial, através de equipamento disponível no laboratório (Figura 12). 
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Figura 12- Equipamento térmico de selagem. 

 

VI. Outros serviços disponíveis na Farmácia 

 

- Valormed 

 A Valormed é a entidade responsável pelo sistema de gestão dos resíduos de 

embalagens e medicamentos fora de uso. Resultou da colaboração entre a Indústria 

Farmacêutica, Distribuidores e farmácias face à consciencialização dos perigos 

ambientais e para a população em geral que os medicamentos fora de prazo 

representam. É obrigação das farmácias sensibilizarem e incentivarem os utentes para 

aderirem e entregarem todos os medicamentos fora de prazo que tenham em casa.  

 A campanha de reciclagem de radiografias consiste na recolha de radiografias com 

mais de 5 anos ou, sem finalidades clínicas de diagnóstico. Por cada tonelada de 

radiografias, extraem-se 10 kg em prata cujo valor da venda reverte a favor da 

Assistência Médica Internacional.  

 

 - Farmacovigilância 

 A farmacovigilância define-se como um conjunto de atividades de deteção, registo e 

avaliação das reações adversas a medicamentos (RAM), de forma, a melhorar a 

qualidade e segurança dos medicamentos em defesa do utente e da Saúde Pública.  

 Sempre que se suspeita de uma reação adversa grave e/ou inesperada, os 

farmacêuticos têm o dever e a responsabilidade de a notificar. Esta notificação pode ser 

feita através de fichas de notificação disponibilizadas para este efeito (Anexo G), por 

contacto telefónico ou pelo envio da informação por fax ou email. 

 Durante o meu estágio, não surgiu nenhuma situação que implicasse a notificação 

de RAM’s não notificados.  
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I. Introdução 

 As farmácias, enquanto instituições de saúde de proximidade, e com 

profissionais de saúde altamente qualificados, podem desempenhar um papel importante 

na mobilização da sociedade para a prevenção da doença e suas complicações, através 

da informação, educação e formação dirigida, encorajando o cidadão a participar 

ativamente na gestão da sua própria saúde.   

 Não posso, como Farmacêutica, limitar-me exclusivamente à dispensa de 

medicamentos. Devo estar sempre disponível para ajudar e responder a qualquer dúvida 

por parte do utente, incentivar a adesão à terapêutica e promover o uso racional dos 

medicamentos, intervindo e aconselhando sempre que ache necessário, promovendo o 

bem-estar geral da população. Para além da comunicação oral, a informação prestada 

deve ser complementada por informação escrita, reforçando o que foi dito verbalmente, 

aumentando desta forma a relação de confiança para com os utentes. 

 Neste contexto, foram realizadas os seguintes projetos: 

1. Rastreio Tensão Arterial + Glicemia+ Avaliação Corporal 

2. Panfleto sobre os Problemas Cardiovasculares. 

3. Acompanhamento Farmacêutico a 4 utentes. 

4. Rastreio de Podologia.+ Workshop de Podologia para os alunos da Faculdade de 

Farmácia. 

5. Compilação dos Produtos de Dermofarmácia e Cosmética à venda na Farmácia. 

6. Elaboração de cartões de contacto da Farmácia 

7. Campanhas de Marketing 

 

1. Rastreio Tensão Arterial + Glicemia+ Avaliação Corporal 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade é considerada a 

Epidemia do século XXI, cuja prevalência atinge globalmente proporções epidémicas, 

com mais de mil milhões de pessoas diagnosticadas com esta doença. Pela primeira 

vez na história há, atualmente, tantas pessoas sobrenutridas como subnutridas. A 

obesidade é uma condição complexa de dimensões sociais, biológicas e psicossociais 

consideráveis, assumindo uma posição demarcada nas doenças crónicas, atingindo 

homens e mulheres de todas as raças e cada vez mais novas, e se não são tomadas 

medidas drásticas para prevenir e tratar a obesidade, mais de 50% da população 

mundial será obesa em 2025.12-14 

 Segundo o Relatório da Direção Geral de Saúde (DGS) de 2013, em Portugal as 

estimativas apontam para uma elevada prevalência de obesidade na sociedade 



 

23 
 

 

         Relatório de Estágio de Farmácia Comunitária   |       

portuguesa (cerca de 1 milhão de adultos obesos e 3,5 milhões de pré-obesos) (Figura 

13 a e b), enquanto cerca de 15% das crianças entre os 6 e os 9 anos era obesa e mais 

de 35% sofria de excesso de peso. 14 

 

Figura 13- a) Percentagem de pessoas com registo de Obesidade entre o n.º de utentes inscritos 

em Cuidados de Saúde Primários (CSP) por Administração Regional de Saúde (ARS) (2010) b) 

Percentagem de pessoas com registo de Excesso de Peso entre o n.º de utentes inscritos em 

CSP por ARS (2010). 
15 

 

 Já este ano, um estudo do Instituto para Avaliação e Métrica da Saúde da 

Universidade de Washington aponta para Portugal um cenário preocupante: o excesso de 

peso afeta 63,8% dos homens e 54,6% das mulheres, enquanto a obesidade atinge 

20,9% dos homens e 23,4% das mulheres. Além de colocarem Portugal como o terceiro 

país da Europa Ocidental com mais raparigas com excesso de peso e o terceiro com 

raparigas obesas, os dados posicionam-nos em sexto lugar no que toca à proporção de 

rapazes com peso a mais. 15,16 

 Relativamente aos custos da obesidade, existem custos diretos médicos, que 

assumem uma preponderância considerável nos custos totais, e que advêm do facto de 

as pessoas obesas apresentarem um risco aumentado de morbilidade e morte prematura 

devido a várias doenças, nomeadamente, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e 

hipertensão, artropatias, doenças da vesícula e alguns tipos de cancro, tal como já bem 

documentado. Estudos que seguiram a abordagem do custo da doença estimaram que 

os custos diretos médicos associados à obesidade representam entre 1% a 2,5% das 

despesas nacionais em saúde. 17-20 

 Adicionalmente, a obesidade tem importantes custos indiretos, que se traduzem 

no valor da produtividade perdida, associada ao absentismo e à incapacidade. Estimou-

se que, em Portugal, os custos indiretos da obesidade representavam cerca de 40% dos 

custos totais da obesidade. 17-20 
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 Em suma, a obesidade custa a Portugal cerca de 500 milhões de euros por ano. 17 

 Como profissional de saúde integrado na defesa da saúde pública, a promoção da 

saúde passa pela educação, proteção e prevenção, intervindo na educação junto da 

população, centrando na diminuição de fatores de risco, atraso da progressão da doença 

e evitando as suas consequências. Durante o meu estágio atendi à população para este 

problema da obesidade, motivando o utente e conduzindo-o a tomar decisões que 

melhorassem o seu comportamento em questões relacionadas não só com a obesidade 

em si, mas também com todos os problemas de saúde secundários a esta doença. 

 O meu trabalho passou por transmitir informação personalizada, recorrendo a 

material educativo e assegurando um acompanhamento contínuo, adequado às 

necessidades de cada doente.21 

 Nesse sentido realizei um rastreio (anexo H) onde a cada utente foi feito um 

inquérito (anexo I) e foi avaliado a tensão arterial, a glicemia e através de uma máquina 

(IN BODY®) efetuou-se avaliações corporais rápidas (massa muscular, Índice de Massa 

Corporal (IMC), massa gorda) (anexo J), com o objetivo de detetar indivíduos em risco 

desta patologia, e promover a minha intervenção como farmacêutica na educação para a 

saúde e adoção de estilos de vida saudáveis. 

 Todos os rastreios foram efetuados numa sala de atendimento personalizado. 

 O presente estudo foi realizado em 102 indivíduos. 

 

 - Caracterização Geral dos Utentes 

 A distribuição dos utentes por género apresenta uma maior incidência no sexo 

feminino com 76 (74,5%) casos, perante 26 (25,5%) do sexo masculino. 

 O índice adotado para realizar o diagnóstico de obesidade é o Índice Peso/Altura 

ou IMC definido pela fórmula: IMC= 
𝑷𝒆𝒔𝒐 (𝒌𝒈)

𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 (𝒎) 𝟐   
22, que é utilizado pela OMS para 

classificar a obesidade em várias classes, às quais se associa um determinado risco de 

comorbilidade (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Classificação de obesidade no adulto em função do IMC e risco de comorbilidades. 

Adaptado do Programa Nacional de Combate à Obesidade. 
22 
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 O padrão de distribuição da gordura corporal (anexo K) 23 é também um aspeto a 

ter em conta na avaliação do adulto obeso. Segundo este a obesidade pode classificar-

se:14,21-23 

 Abdominal ou andróide (acumulação excessiva de gordura na região abdominal) - 

típica do homem obeso 

 Glúteofemoral ou ginóide (excesso de gordura corporal dos glúteos e coxas) - 

típica da mulher obesa. 

 É importante a identificação destes tipos morfológicos devido à relação entre a 

obesidade visceral e complicações metabólicas, como diabetes tipo 2, dislipidémia e 

doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, a doença coronária e a doença 

vascular cerebral.21-23 

 Está cientificamente comprovado que há uma predisposição genética que 

determina, em certos indivíduos, uma maior acumulação de gordura na zona abdominal, 

em resposta ao excesso de ingestão de energia e/ou à diminuição da atividade física. 

Esta gordura visceral, localizada no interior do abdómen, está diretamente relacionada 

com o desenvolvimento de insulinorresistência, responsável pela síndrome metabólica 

associada à obesidade.21-24 

 Neste contexto a avaliação da obesidade abdominal fez-se através da máquina In 

Body®, que a avaliou automaticamente pelo cálculo da Relação cintura quadril (RCQ). 

 Assim, dos 102 utentes, 2 (1,96%) encontram-se num estado nutricional de 

magreza, 42 (41,18%) num estado normal, e 58 (56,86%) com um peso acima do normal, 

sendo que, 38 (≈37,25%) apresentam excesso de peso e 20 (≈19,61%) são obesos 

(Figura 14). 

 

Figura 14- Distribuição dos utentes por estado nutricional (n =102). 
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Pela RCQ, verificou-se que 82 utentes (80,4%) apresentavam obesidade 

abdominal elevada, de acordo com os valores parametrizados da máquina In Body®. 

 

 - Obesidade vs. idade  

 Todas os utentes, sobre as quais o rastreio foi realizado, têm idades 

compreendidas entre 17 (1 caso) e os 98 (1 caso) anos de idade, com uma média de 

idades de 59 anos, distribuindo-se conforme a Figura 15. 

 

 

Figura 15- Distribuição da variável idade (n=102). 

 

 Como se pode verificar, 54,9% dos casos estudados tem idade igual ou superior 

a 60 anos, o que carateriza a minha intervenção no âmbito de uma população mais idosa.  

Quando avaliada a distribuição da prevalência de pré-obesidade e obesidade por 

classes etárias (n=102), constata-se que é nas classes etárias mais velhas (dos [60-80[ 

anos) que a prevalência é maior, tal como verificado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Distribuição do IMC por classes etárias 

 

                  Classes etárias  

 [10-20[ [20-30[ 
 

[30-40[ 
 

 
[40-50[ 

 

 
[50-60[ 

 

 
[60-70[ 

 

 
[70-80[ 

 

 
[80-90[ 

 

 
[90-100] 

 

 Magro - - - - - 0,98% - 0,98% - 

IMC Normal 1,96% 1,96% 6,86% 3,92% 4,90% 8,82% 9,80% 1,96% 0,98% 

 
Excesso de 

Peso 
- 1,96% 1,96% 6,86% 6,86% 8,82% 6,86% 3,92% - 

 Obesidade - 0,98% 0,98% 0,98% 4,90% 8,82% 1,96% 0,98% - 
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- Obesidade vs. sexo  

Quando cruzada a variável do estado nutricional (IMC) com o sexo (n=102), 

constatou-se que os indicadores eram superiores nas raparigas, conforme apresentado 

na Figura 16. As raparigas apresentam pré-obesidade e obesidade em 44.12% dos 

casos e os rapazes em 13.72% dos casos. 

 

Figura 16- Distribuição do IMC por sexo 

 

-Obesidade vs. Hipertensão Arterial 

A relação entre a obesidade e hipertensão está bem documentada e 

estabelecida desde os anos 60 e, atualmente, são dois conceitos indissociáveis: a 

obesidade é reconhecida como a principal causa da hipertensão e a combinação destas 

constitui a causa pré-iminente de riscos cardiovasculares. 25-27 

Os potenciais mecanismos patofisiológicos que ligam ambos inclui: fatores 

dietéticos, metabólicos, disfunções vasculares e endoteliais, retenção de sódio, 

proteinuria e respostas inflamatórias, representados na Figura 17.25-27 
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Figura 17- Mecanismos envolvidos na patogenicidade da hipertensão induzida pela obesidade. 

Adaptado de Kotsis et al. 
26 

 

A ativação do Sistema Nervoso Simpático (SNS) assume uma função crucial na 

patogenicidade desta relação. A ingestão elevada diária de Hidratos de Carbono (HC) e 

gorduras estimulam os recetores α1 e β adrenérgicos, aumentando desta forma a 

concentração plasmática de noradrenalina, amplificando a atividade simpática e 

consequentemente a hipertensão. 26-29 

A obesidade predispõe o rim a reabsorver sódio através de mecanismos 

hormonais (aldosterona e insulina), neuronais (SNS) e renovasculares (angiotensina II). 

O sistema da Renina-Angiotensina é ativado na obesidade através da 

estimulação simpática ao nível dos recetores β adrenérgicos. Estes recetores estimulam 

a adenilciclase, cujo estímulo promove liberação de renina e consequentemente de 

ativação de todo o sistema, contribuindo assim para o aumento da pressão arterial. 

A insulina, uma vez que estimula o SNS e este nos doentes obesos se encontra 

sobrestimulado, parece desempenhar um papel mediador na hipertensão num cenário de 

obesidade. Concomitantemente, a insulina também tem uma ação direta no rim, 

estimulando a retenção de sódio.28,29 

A leptina é uma hormona secretada do tecido adiposo que estimula igualmente o 

SNS. A leptina atua ao nível da região hipotalâmica no controlo da supressão apetite, na 

regulação da termogénese e do dispêndio de energia.27-30 

Os níveis destas duas hormonas encontra-se elevado na população obesa uma 

vez que constituem um mecanismo do organismo para estabilizar o peso e restaurar o 

balanço de energia, ao estimular simpaticamente a termogénese com consequentemente 

o aumento do dispêndio da energia. Como efeito, é diminuída a produção de 
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adiponectina, uma hormona também produzida pelo tecido adiposo responsável pela 

regulação positiva da sensibilidade à insulina. Com efeito, esta diminuição, contribui para 

a insulinorresistência, uma patologia muito associada a esta doença. 25-27 

Todos estes fatores referidos: insulinorresistência, baixos níveis de adiponectina, 

elevada concentração plasmática de leptina, de insulina e de ácidos gordos livres (AGL), 

constituem um perfil de estado de inflamação, que pode causar disfunção endotelial 

essencialmente ao nível da produção óxido nítrico (NO), aumentando a vasoconstrição e 

consequentemente a pressão arterial (PA).28 

Neste rastreio, 80 utentes verificaram a sua pressão arterial.  

 12,5% (10 utentes) tinham a pressão arterial superior aos valores recomendados 

(PAS <140 mmHg e/ou PAD <90 mmHg). 30  

 Do conjunto de utentes com pressão arterial elevada, 90% tinha um peso acima 

do normal tal como ilustrado na Figura 18. 

 

Figura 18- Relação da PA com IMC dos indivíduos. 

  

 Um facto surpreendente foi, dos 9 utentes diagnosticados em pré obesidade ou 

obesidade com hipertensão arterial, 5 sabiam que tinham hipertensão e estavam já 

medicados para esse tratamento. Aqui compreendi a importância de uma intervenção do 

Farmacêutico, na promoção da adesão à terapêutica, de forma a proporcionar ao doente 

um melhor controlo das suas patologias. 

Quando identifiquei este tipo de situações realizei uma avaliação sistemática da 

forma como o doente se encontrava a tomar os medicamentos. Detetei nos 5 casos que 

os utentes não respeitavam o esquema posológico indicado pelo médico, e muitas vezes 
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esqueciam-se de os tomar. Procedi ao ensino da toma da medicação propondo 

associada a esta intervenção um acompanhamento do doente na farmácia. 

 

 - Obesidade vs. Glicemia 

 Portugal posiciona-se entre os países Europeus que registam uma elevada taxa 

de prevalência da Diabetes.31 

 Segundo o Relatório Anual do Observatório Nacional de Diabetes de 2013, a 

prevalência da Diabetes em 2012 é de 12,9% da população portuguesa com idades 

compreendidas entre os 20 e os 79 anos (7,8 milhões de indivíduos), a que corresponde 

um valor estimado de 1 milhão de indivíduos.31 

 Ainda nesse mesmo relatório verificou-se a existência de uma relação entre o 

IMC e Diabetes, com perto de 90% da população com Diabetes a apresentar excesso de 

peso ou obesidade, de acordo com os dados recolhidos.31 

 Verifica-se, ainda, que uma pessoa obesa apresenta um risco 3 vezes superior 

de desenvolver Diabetes do que uma pessoa com peso normal.31 

 Os dados a seguir apresentados correspondem a 68 dos 102 utentes que 

realizaram o teste de glicemia, encontrando-se em condições apropriadas para a 

medição do mesmo (nomeadamente em jejum). 

 Deste modo, 26 utentes (38,24%) possuíam valores de glicemia acima do normal, 

segundo os valores vigentes32, sendo que 9 (13,24%) apresentaram Anomalia da 

Glicemia em Jejum (AGJ) (glicemia em jejum ≥ 110 e <126 mg/dl) e 17 (25%) foram 

diagnosticados com diabetes (Glicemia em jejum ≥ 126 mg/dl). 

 Verificou-se igualmente que 69% dos utentes (18 casos) com hiperglicemia em 

jejum apresentavam um IMC superior ao normal. 

 À semelhança do apurado para os casos de hipertensão arterial, verificou-se a 

necessidade da adesão à terapêutica por parte do utente e do papel preponderante do 

Farmacêutico nesta intervenção, uma vez que 44% (8 casos) sabia que tinha diabetes e 

estava já medicado para o efeito. 

 

- Conclusões 

O rastreio realizado a 102 utentes da farmácia constatou que em 58 casos 

(56,86%) possuem um IMC acima do normal, afetando maioritariamente a faixa etária 

entre os 60 e os 80 anos.  

Dos 58 inquiridos, 41% apresenta pelo menos um dos valores (ou de pressão 

arterial ou de glicemia) alterados, corroborando os perigos inerentes à questão da 

obesidade, já referidos anteriormente. 
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Detetei que a baixa adesão à terapêutica como justificação para a falta de 

controlo das patologias avaliadas é um carecimento que necessita de ser colmatado, e 

que eu, como Farmacêutica, urjo na necessidade de intervir, dada a minha proximidade à 

população e a confiança que esta deposita no “seu” farmacêutico, tal como pude retirar 

da minha experiência com os rastreios. 

Daí que é necessário valorizar-me, e valorizar a nossa classe, como um elemento 

fulcral na promoção e sensibilização do doente para a importância da toma correta do 

medicamento e das consequências da não adesão ao tratamento. 

 

2. Panfleto sobre os problemas cardiovasculares 

De acordo com a DGS, as doenças cardiovasculares foram a principal causa de 

morte do nosso país em 2012. Quase 33 mil pessoas morreram nesse ano em Portugal 

devido a doenças do aparelho circulatório (Acidente Vascular Cerebral (AVC), doença 

isquémica do coração ou enfarte agudo do miocárdio), que representam 30,4 por cento 

das mortes por doença ocorridas no país, numa média de quase 100 mortes/dia. 33,34 

As doenças cardiovasculares resultam maioritariamente de um estilo de vida 

inapropriado e de fatores de risco que, embora, alguns não podem ser modificados, como 

a hereditariedade, o sexo e a idade, outros, pelo contrário, podem ser modificados com 

modificações no estilo de vida e medicamentos.34 

Os principais fatores de risco cardiovascular, sobre os quais pode agir a 

prevenção, são os seguintes: 34-36 

 Sedentarismo 

 Hipertensão 

 Tabagismo 

 Stress 

 Obesidade 

 Diabetes 

 Dislipidémia 

O controlo dos fatores de risco é uma arma potente para a redução das 

complicações das doenças cardiovasculares. 

 Desenvolvi este panfleto (Anexo L) com uma linguagem objetiva, simplista 

Procurei atender para aspetos básicos de alterações no estilo de vida, como forma de 

melhorar a sua saúde e a saúde dos outros, promovendo a transmissão e partilha de 

informação. 

 Incidi igualmente na importância da deteção de um AVC, uma vez que é 

informação que muitas vezes passa ao lado da população geral, que desconhece que 
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uma deteção atempada de um acidente cerebrovascular permite aumentar a esperança 

da eficácia do tratamento e diminuir as sequelas inerentes a este. 

 O panfleto foi entregue a todos os utentes que realizaram o rastreio e a 

informação foi explanada oralmente de forma a compreenderem o conteúdo do mesmo. 

 De forma a não ignorar posteriormente o panfleto dado, os resultados do rastreio, 

tal como as observações efetuadas durante o mesmo, foram inseridos em local próprio 

do panfleto. 

 

 

 

 

 

 

Exatamente por existir uma percentagem tão elevada de doentes cuja hipertensão 

não é controlada ou corrigida, é que a Hipertensão Arterial (HTA) é um dos principais 

fatores de risco no aparecimento de doenças cardiovasculares. 34,37 

 

 

 

 

 Deve-se escolher exercícios que compreendam movimentos cíclicos  (como a 

natação, a marcha, a corrida ou a dança) e evitar esforços físicos bruscos  (por exemplo, 

levantar pesos ou empurrar objetos pesados) que podem aumentar a pressão arterial 

durante o esforço.34-38 

 

 

 

 

 Seguir as proporções recomendadas pela Roda dos Alimentos, apostando numa dieta 

rica em legumes, saladas, frutas.  

 Preferir cereais e pão integral.  

 Evitar fritos. 

 Substituir a manteiga por margarina e as carnes vermelhas por frango e peru. 

 Diminuir a ingestão de doces e produtos açucarados  

 Beber bastante água. 

 O total de sal ingerido diariamente deve ser inferior a uma colher de chá. 

1. Controle regularmente a pressão arterial. 

Em Portugal, existem cerca de dois milhões de hipertensos. 

Todavia, deste número, apenas 50% sabe que sofre desta 

patologia; 25% está medicado e 11% tem a tensão efetivamente 

controlada.34 

2. Seja fisicamente ativo. 

A prática de uma atividade física regular (30 minutos/dia) consegue, 

em muitos casos, uma descida significativa dos níveis da tensão.34 

 

 

3. Mude os seus hábitos alimentares.34-39 

A regra essencial é manter o gasto calórico do corpo igual ou 

superior à quantidade de calorias ingeridas. 

 



 

33 
 

 

         Relatório de Estágio de Farmácia Comunitária   |       

 

 

 

 

 

organismo mais frágil a uma série de doenças. As doenças cardiovasculares são 2 a 4 

vezes mais frequentes nos fumadores.34,39-41 

 Deixar de fumar é, pois, a medida preventiva mais eficaz para diminuir os riscos 

de enfarte. Após 2 anos de ter deixado de fumar, o risco de doenças coronárias reduz 

substancialmente e, após 15 anos, o risco de doenças cardiovasculares volta a ser igual 

ao de um não-fumador.37,39-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já as doenças cerebrovasculares (exemplo, AVC) destacam-se como as doenças 

mais mortais do aparelho circulatório, tendo sido responsáveis por 12,5 por cento do total 

de mortes no país, com uma taxa de mais de 128 mortes por cada 100 mil habitantes, 

seguidas pelas doenças do coração (6,5 por cento), que foram a causa de mais de 66 

mortes por 100 mil habitantes, e pelo enfarte do miocárdio (4,3 por cento). 33 

Daí que centralizei parte do folheto para a importância da deteção precoce dos 

sinais iminentes de uma acidente vascular cerebral.  

 A pessoa que sabe identificar os sinais do acidente vascular cerebral está apta a 

chamar os serviços de emergência quando presencia este tipo de situações, o que 

melhora o prognóstico de recuperação. 

 Uma vítima de AVC é identificável através da resposta negativa a estes sintomas: 

42,43  

 Fraqueza Facial: a pessoa pode sorrir?  

 Fraqueza no braço: a pessoa consegue levantar os braços? 

 Problemas de expressão: a pessoa consegue falar com clareza e entender o 

que lhe dizem? 

4. Deixe de fumar. 

Os fumadores têm, em média, menos dez anos de vida do que 

os não fumadores, pois as substâncias do fumo do tabaco afetam 

alguns órgãos importantes, ao mesmo tempo que tornam o 

5. Esteja atento aos seus níveis de glicose 

A doença cardiovascular é responsável por 60% de todas as 

mortes em pessoas com diabetes pelo que, não ser diagnosticada 

ou tratada, pode aumentar o risco de uma doença do coração ou 

um AVC. Deve ser verificado regularmente os níveis de glicose no 

sangue.34 
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 Também pode incluir outros sintomas, como visão subitamente enublada ou perda 

de visão, forte dor de cabeça, dor, sensação de queimadura no peito acompanhado com 

suores frios, náuseas e vómitos.34,43 

  

3. Acompanhamento Farmacêutico a 4 utentes. 

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar 4 utentes que se 

propuseram a perder peso no âmbito deste rastreio. 

 Neste sentido foi proposto um plano de alimentação (Anexo M) com oferta de 

um livro de receitas de Henrique Sá Pessoa (Anexo N) e um suplemento alimentar de 

reforço (visto que a proposta de caminhadas 30 minutos/dia não seria suficiente), como 

por exemplo Depuralina. 

 A perda intencional de peso, mantida ao longo dos 4 meses foi notória, com três 

dos utentes a alterar a sua classe de obesidade, como se pode verificar na Tabela 3: 

 

Tabela 3- Registo da perda de peso de 4 utentes verificada ao longo de 4 meses. 

 (A: Altura, P: Peso; IMC: Índice Massa Corporal) 

Utente Maio Junho Junho Setembro Alterações 

1 

A: 1,75 m 

P: 133,8 kg 

IMC: 43,7 

P: 132.6 kg 

IMC: 43,3 

P: 130.2 kg 

IMC: 42,5 

P: 128.5 kg 

IMC: 42 
- 

2 

A: 1.55 m 

P: 76.7 kg 

IMC: 32,3 

P: 75.3 kg 

IMC: 31,3 

P: 73.4 kg 

IMC: 30,6 

P: 70.8 kg 

IMC: 29,5 

Mudança 

de classe I 

Obesidade 

para 

Excesso de 

Peso 

3 

A: 1.71 m 

P: 93.4 kg 

IMC: 31.9 

P: 90.9 kg 

IMC:31.1 

P: 86.7 kg 

IMC: 29.7 

P: 83.2 kg 

IMC: 28.5 

Mudança 

de classe I 

Obesidade 

para 

Excesso de 

Peso 

4 

A:1,56 m 

66.6 kg 

IMC: 27.4 

65.10 kg 

IMC: 26.8 

63.7 kg 

IMC:26.2 

60.8 kg 

IMC:24.98 

Mudança 

de Excesso 

de Peso 

para Peso 

Normal 

 

 Isto reforça a ideia de que o Acompanhamento Farmacêutico realizado teve um 

impacto positivo para a saúde dos seus utentes, contribuindo para a melhoria da taxa de 
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controlo, neste caso em particular, do seu peso. Aliás tal como já documentado, a perda 

de peso, mantida a longo prazo por um obeso traz inúmeros benefícios:22,27 

 Cada redução de 1% no peso corporal traduz-se por uma queda de 1 mmHg na 

tensão arterial sistólica e de 2 mmHg na diastólica. 

 A baixa de peso, em pessoas obesas com diabetes tipo 2, melhora o controlo 

glicémico entre 10 a 20%. 

 Melhoria dos estados de ansiedade, depressão e autoestima. 

 

4. Rastreio de Podologia + Workshop de Podologia para os alunos da Faculdade de 

Farmácia. 

 Durante o meu período de estágio curricular em comunitária, foi elevado o 

número de utentes que surgiam na Farmácia a solicitar ajuda para problemas a nível dos 

pés. Estas solicitações de ajuda foram deparadas por mim como um grande obstáculo 

quer a nível de diagnóstico, quer a nível de proposta de tratamento. De fato, o tema de 

doenças de pés foi pouco abordado, de uma forma direta, durante estes anos da 

Faculdade. 

 Para colmatar este obstáculo, propus a realização de um rastreio de podologia 

com a podologista que já se encontrava ao serviço da Farmácia. Adicionalmente, 

transmiti o conhecimento apreendido, propondo aos futuros profissionais de saúde da 

minha classe, um workshop de doenças de pés (Anexo O) na Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, no qual foi oferecido a todos os presentes um certificado (Anexo 

P) (fotos disponíveis no Anexo Q). Apesar de ter realizado alguma pesquisa bibliográfica 

sobre o assunto, toda a informação aqui exposta foi-me transmitida pela podologista que 

realizou o referido workshop. 

 O rastreio de podologia contou com a participação de 20 utentes, sendo que 15 

eram do sexo feminino e 5 do sexo masculino. 

 A média de idades estabelecia-se entre os 60 e os 80 anos, à exceção de um 

jovem de 21 anos. 

 As principais patologias detetadas foram as seguintes: 

 

35% Onicomicoses. O termo "onicomicose" é geralmente 

utilizado para indicar qualquer infeção fúngica na unha devido a 

dermatófitos, não dermatófitos ou leveduras.44 As onicomicoses 

afetam 27% da população na Europa, representando um terço das 

infeções fúngicas da pele e aproximadamente 50% de todas as 

patologias das unhas. 
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 A utilização de espaços comuns, tais como piscinas e balneários ao uso de 

calçado apertado são considerados fatores de risco, a par de problemas circulatórios, 

tabagismo, psoríase, traumatismo das unhas e diabetes mellitus.45 

 Os casos mais leves e comuns são mais prevalentes nas unhas dos pés do que 

nas mãos, e tendem a afetar a parte distal e lateral da unha, provocando alterações de 

cor. Contudo, se não tratada convenientemente, a doença pode alastrar-se, levando à 

total destruição da unha. 

 Na maioria dos casos, as onicomicoses são consequência de outras infeções 

fúngicas da pele, como os organismos responsáveis pelo pé de atleta (Tinea pedis) e 

Tinea corporis, que representa mais de 93% de todos os organismos infeciosos 

presentes nas onicomicoses.45 

 Existem consequências clínicas para os doentes que não efetuam tratamento 

adequado: 46 

- As onicomicoses são contagiosas; 

- Podem dar origem a outras infeções ou afetar tecidos circundantes;  

- Cerca de 38% dos doentes têm dificuldade em usar calçado devido à dor e 

desconforto que provoca; 

- Em casos graves podem levar à perda da unha. 

- Constitui um “fardo” psicológico, sentido a maioria dos doentes embaraço com a 

aparência das suas unhas, evitando o uso de sandálias ou sapatos abertos. 

 

O nosso papel como farmacêutico. 

 A erradicação do organismo requer um tratamento antifúngico que possa eliminar 

os microrganismos envolventes. É importante informar ao doente que o crescimento da 

unha nova é um processo moroso, envolvendo cerca de 6 meses, para as unhas das 

mãos e 9-12 meses as unhas dos pés. Pode ocorrer recidivas após o término do 

tratamento, caso não se consiga eliminar totalmente os fungos. 

Após a consulta com a podologista, é empregada uma terapêutica tópica (como 

Trosyd®, Mycoster®, Amorolfina®). No momento da dispensa devo, como farmacêutica, 

dar algumas recomendações, nomeadamente: 

  Antes de usar sapatos pulverizar com spray antisséptico ou aplicar fungicida em 

pó; 

 Arejar o calçado e guardar num local bem ventilado; 

 Nunca utilizar os mesmos sapatos todos os dias; 

 Lavar diariamente os pés com um bom agente antisséptico (não aconselhar o uso 

de Betadine® em espuma, uma vez que provoca secura extrema da pele). 
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25%  Hiperqueratoses. A hiperqueratose habitualmente é um 

fenómeno fisiológico adaptável que visa reforçar a resistência da 

epiderme através da produção acelerada de células fortemente 

queratinizadas. Por esta razão, andar descalço ou efetuar um 

trabalho manual intenso gera, de forma reflexa, um espessamento 

da planta dos pés e das palmas das mãos.  

Se o stress físico for localizado (fricção sucessiva, apoio 

permanente numa zona circunscrita), a hiperqueratose surge com o aspeto de 

calosidade. O exemplo mais frequente é a calosidade de apoio plantar, relacionada com 

a pressão excessiva numa área cutânea muito pequena.  

Os principais sintomas relacionados à hiperqueratose são: 

• Lesões com bordas bem delimitadas; 

• Marcas amareladas nas regiões dos pés; 

• Aparência de pele de cobra nestas regiões; 

• Bolhas nas lesões; 

• Hiperidrose. 

 O tratamento passa pela utilização de cremes com ureia ou outros queratolíticos 

(Ureadin® com 30% ureia, por exemplo). 

 No entanto, a hiperqueratose tende a se manifestar ou a piorar no período do 

verão, quando a transpiração é maior. Com isto, a região fica desidratada e a pele 

ressecada. Como farmacêutico, e particularmente nestes períodos, devo atender o utente 

para a importância da hidratação dos pés. 

15% Helomas. Heloma, também designado por calo, trata-se do 

engrossamento da pele, composto por células mortas, descamadas, compactadas, que 

surge nas zonas de maior fricção. 

 A causa do aparecimento dos helomas ou calos é a pressão ou fricção anormal, 

e de forma contínua da pele do dedo contra a pele do calçado, como norma geral, mas a 

causa pode ser também por fatores extrínsecos como calçado estreito ou mal ajustado ou 

por fatores intrínsecos, tais como prominências ósseas, ossos irregulares, exostoses 

(formação anómala de osso e/ou cartilagem na superfície de um osso normal), ou 

defeitos no alinhamento dos dedos. 

 A localização de um heloma é variada, podendo aparecer na unha, nos espaços 

interdigitais dos dedos (habitualmente na parte interna do quinto dedo) ou na zona dorsal 

dos dedos. 
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 Calos vs. Calosidades.  

 Apesar de ambos assemelharem-se no tipo de lesão apresentam características 

diferentes: 

 

 

 

 

 

 

Calos Calosidades 

Tamanho pequeno Tamanho grande 

Elevados Rasas 

Amarelo-acinzentados Amareladas 

Sobre ossos e articulações 
Nas áreas de suporte do peso (palma do pé e 

na parte superior dos dedo) 

Com núcleo central Sem núcleo central 

Quase sempre com dor associada Geralmente são assintomáticas, sem dor 

 

 Aconselhamento farmacêutico na prevenção e tratamento. 

• Incentivar a lavagem diária, permanecendo 5 minutos com os pés em água 

morna para facilitar a remoção do calo/calosidade; 

• Uso da pedra-pomes ou lixa própria para calos para ajudar a desgastar, 

evitando sempre uma fricção muito intensa para não formar ferida; 

• Uso de sapatos que confiram conforto aos pés (confortáveis, que calcem bem, 

sem pontos de pressão, biqueira larga e suficientemente compridos); 

• Uso de almofadas protetoras ou pensos protetores nas zonas de maior fricção 

do pé. Se sentir comichão, ardor, dor ou sensação de queimadura deve retirar de 

imediato as almofadas ou pensos. 

 Para o tratamento/remoção dos calos/calosidades a melhor opção são os 

produtos à base de ácido salicílico. No entanto, a podologista chamou-me a atenção 

para, no momento da dispensa, saber se o doente sofre de alguma patologia, 

nomeadamente diabetes, e dando-me o exemplo do Calicida Indiano®, afirmou-me que 

este não deve ser dispensado caso o doente seja diabético, uma vez que é perigoso, 

dado o nível de corrosidade que este produto tem na pele. 
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 Calos vs. Verrugas Plantares. 

 A verruga plantar  é causada pelo vírus do papiloma humano HPV e, devido à 

sua natureza infeciosa, lesões da pele podem permitir a disseminação para outras 

pessoas ou para outros locais no corpo da mesma pessoa. 

As verrugas do pé surgem habitualmente na planta do pé, são muito 

moles e podem ser identificadas pela forma como interrompem o 

padrão normal da pele. Podem ter um aspeto duro, irregular, 

esponjoso, espesso e/ou escamado. As verrugas do pé podem ser 

acastanhadas ou acinzentadas (escuras no centro), são inestéticas 

e muitas vezes são dolorosas. 

 Há uma série de medicamentos disponíveis em farmácias locais 

para tratar as verrugas (Verrucare®, Verrufilm®). O farmacêutico pode aconselhar sobre 

como usar cada medicamento e as precauções necessárias.  

 

 15% Joanetes.47,48 Os joanetes (Hallux Valgus) são deformidades 

ósseas no 1º dedo ou no 5º dedo e consistem no desvio lateral dos 

mesmos e vão piorando com o tempo se não forem tratados. Várias 

são as causas inerentes ao aparecimento de joanetes, quer 

hereditários, estéticos e/ou patológicos: 

 Forma do pé: as pessoas que têm o dedo grande mais 

comprido que o resto dos dedos, tendem a desenvolver joanetes 

mais facilmente; 

 O uso de sapatos apertados, de salto alto e ponta estreita: forçam a zona 

interdigital, tendo uma ação direta na formação e na progressão desta deformidade (Isto 

explica porque as mulheres são mais propensas a desenvolver joanetes que os homens). 

Os sintomas que ocorrem no local do joanete, podem incluir:  

 Dor ou sensibilidade  

 A inflamação e vermelhidão  

 A sensação de queimação  

 Possível dormência  

 

Aconselhamento farmacêutico. 

O primeiro passo é tentar remover o máximo da pressão sob o joanete; 

 Promover o uso de separadores nos dedos para evitar a pressão interdigital; 

 Usar um protetor de joanete; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://pt.wikipedia.org/wiki/HPV
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 Utilizar calçado adequado;  

 Aplicação de pomada/spray anti inflamatório para reduzir a dor e inflamação; 

 Aplicar gelo várias vezes por dia; 

 Recomendar a cirurgia quando o caso agrava e a dor do joanete não consegue ser 

aliviada e esta mesma interfere com as atividades diárias. 

 

10% Neuroma de Morton.49,50 O Neuroma de Morton é uma 

lesão que normalmente afeta o nervo que passa entre o terceiro e 

quarto dedos. Este problema é caraterizado pela dor e perda de 

sensibilidade. Apesar do nome, esta condição não é considerado 

pelos especialistas como um verdadeiro tumor, mas antes como uma 

fibrose perineural. Embora a sua causa exata seja desconhecida, os 

seguintes pontos podem ter um papel importante no desenvolvimento desta condição: 

 Posicionamento anormal dos dedos do pé; 

 Pé chato ou Pé plano; 

 Problemas na parte dianteira do pé, incluindo joanetes e deformações no dedo do pé; 

 Arco alto no pé; 

 Sapato apertado e salto alto. 

 

Os sintomas do Neuroma de Morton incluem: 

 Formigueiro no lugar da lesão; 

 Cãibras no dedo; 

 Dores agudas ou sensação de queimadura na planta/dedos do pé; 

 Dor que aumenta no uso sapatos ou pressão na área; 

 Dor que piora quando o indivíduo caminha, sobe escadas, por exemplo. 

 

O tratamento para o Neuroma de Morton engloba: 

 Analgésicos e anti-inflamatórios orais, ou injetáveis; 

 Uso de sapatos confortáveis; 

 Uso de palmilha no "peito do pé"; 

 Fisioterapia; 

 Cirurgia para retirada do neuroma. 

 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/pe-chato
http://www.minhavida.com.br/temas/joanetes
http://www.minhavida.com.br/temas/deforma%C3%A7%C3%B5es-no-dedo-do-p%C3%A9
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10% Dedos em Garra.51 Esta doença carateriza-se por uma 

flexão de uma ou duas articulações dos dedos. Os sintomas 

habitualmente sentidos são: 

- Dor ou irritação no dedo a usar qualquer tipo de calçado; 

- Aparecimento de calosidade na parte superior do dedo pela 

constante fricção entre a pele e o calçado. 

Entre as causas mais frequentes temos o uso de calçado 

inadequado que causa demasiada pressão sobre os dedos, ou devido a um traumatismo 

ou fratura. Para algumas pessoas, inclusive, os dedos em Garra são hereditários. 

 

10% Pé plano ou chato.52
 Pé plano é a designação comum a 

um tipo de formato dos ossos dos pés, que faz com que 

quase toda a sola dos mesmos entre em contato com o 

chão ao caminhar. Esta morfologia leva ao aparecimento 

de dores nos pés após longas caminhadas. 

O pé chato ocorre porque os tecidos que seguram as 

juntas no pé (tendões) estão frouxos, não formando o arco plantar, alterando desta forma 

a curvatura fisiológica. 

 Existindo soluções cirúrgicas, para os casos mais graves, os mais benignos são 

resolvidos normalmente com o recurso a palmilhas corretoras. 

 

5. Compilação dos Produtos de Dermofarmácia e Cosmética à venda na Farmácia 

 A FH foca-se numa população-alvo mais idosa. Dada a proximidade com o 

centro de saúde, a sustentabilidade económica deve-se essencialmente pelos ganhos em 

receitas.  

 Decidi então reorganizar os produtos de dermofarmácia e cosmética, uma vez 

que tinham pouca saída devido à sua falta de aposta por parte da farmácia. 

 Desta forma criei um dossier com todos os produtos existentes na farmácia, 

categorizadas de acordo com a sua especificidade, com a referência e preço respetivos, 

com algumas descrições acerca do seu modo de emprego, de forma a elucidar a restante 

equipa quanto à existência destes mesmos produtos (Anexo R). 

 

6. Elaboração de cartões de contacto da Farmácia  

 Tal como referido, a população alvo desta farmácia era uma população idosa, 

daí que o recurso às novas tecnologias, como a criação de um perfil de facebook para 

promoção da farmácia era inviável. Daí que criei um cartão de contacto da farmácia 
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(Anexo S), e entreguei a vários utentes, para que, caso solicitassem de ajuda, podiam 

contactar por via telefónica ou email sem necessidade de se deslocar à farmácia. 

 

7. Campanhas de Marketing 

 Segundo o Mercator53, o Marketing é… 

 “O conjunto de métodos e meios que uma empresa dispõe para promover, nos 

públicos pelos quais se interessa, os comportamentos favoráveis á realização dos seus 

próprios objectivos.” 

 O setor farmacêutico é um setor em transformação, alienado a uma contínua 

introdução de novos medicamentos, a mercados cada vez mais competitivos devido à 

liberalização de venda de MNSRM, o que obriga à criação de novas estratégias de 

sustentabilidade económica para a farmácia. 

 Nesse sentido criei algumas montras para determinados produtos na farmácia, 

como forma de promoção dos mesmos. Todas as montras foram concebidas de forma 

manual e com recursos disponíveis na farmácia. 

 

 -AndaLeve® 

 Este produto encontrava-se na farmácia desde Abril de 2014 e ainda não tinha 

sido vendido no decorrente mês. Realizei uma montra (Figura 19) em Maio verificando-

se aumento contínuo no número de vendas até ao final do meu estágio. 

 

Figura 19- Montra do AndaLeve
®. 

 - Diclogel®    

 Esta montra (Figura 20), realizada no mês de Junho, foi inspirada pela febre do 

Mundial. Algumas pessoas que passavam na rua chegaram a parar para tirar fotografias, 

revelando a popularidade que esta se revelou.  
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 As suas vendas relativamente ao mês de Maio subiram ≈43%. 

 

 

Figura 20- Montra de Diclogel
®
. 

 - Bekunis® 

 Esta montra (Figura 21 a e b) foi igualmente concebida em Junho de 2014, e 

verificou-se um aumento de vendas relativamente ao mês de Maio de 80%. 

a)  b)  

Figura 21- a) Conceção da montra Bekunis
®
; b) Montra Bekunis

®
. 
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Conclusão 

  

 Depois de 5 anos a adquirir as ferramentas necessárias para a minha profissão, 

não consigo deixar de sentir o nervoso miudinho inerente à etapa final em que me 

encontro.  

 De facto, passei estes últimos 10 meses pelas três áreas em que um 

Farmacêutico pode trabalhar: investigação, hospitalar e, por fim, culmino esta soma de 

experiências na farmácia comunitária. 

 Neste estágio, o utente passou a ocupar o lugar dos livros, e a farmácia passou a 

ser minha sala de aula. O meu grande professor foi o contacto com a realidade do dia-a-

dia, que me permitiu errar, aprender e assimilar. 

 Os projetos que introduzi na farmácia tinham três objetivos primordiais: em 

primeiro lugar, aplicar e desenvolver competências que aprendi na faculdade e colmatar 

as que não aprendi tão bem. Daí que saliento a importância do rastreio de Podologia, 

uma vez que foi uma necessidade que surgiu e que me obrigou a pesquisar mais sobre o 

assunto, aprofundando assim os meus conhecimentos. E como não poderia deixar de 

partilhá-los, resolvi transmiti-los aos ainda estudantes da nossa classe, para que, quando 

estiverem no meu lugar, saibam agir perante situações deste foro. 

 Em segundo lugar, fortalecer a ligação entre Farmacêutico e o utente, Com os 

rastreios, o panfleto e o acompanhamento farmacêutico, quis estreitar a relação que nós, 

como profissionais de saúde, podemos e devemos ter com o doente. Num país em que a 

relação Médico-Enfermeiro-Farmacêutico se encontra fragilizada, muito porque há uma 

preocupação em estabelecer limites naquilo que cada profissional pode ou não fazer, 

conduzindo por vezes a um certo comprometimento na execução das responsabilidades, 

principalmente das do Farmacêutico, procurei reforçar a ideia de que a preocupação da 

nossa classe, tal como a de outros profissionais, é e deve ser o doente e portanto, o 

trabalho deve ser no sentido de promover para este um tratamento com qualidade, 

eficácia e segurança. Daqui saliento o sucesso do acompanhamento farmacêutico a 

quatro utentes, que levou a uma perda de peso destas ao longo de 4 meses. 

 Terceiro e não menos importante, a necessidade de dinamizar a farmácia e 

promover um impacto positivo na sustentabilidade económica como ocorreu através das 

ações de Marketing. 

 Acima de tudo, o sucesso dos projetos que realizei deveu-se, em boa parte, ao 

modo como a restante equipa os acolheu, dando o apoio necessário para a concretização 

dos mesmos. Penso que os projetos serviram o seu propósito, cumprindo com os 

objetivos estabelecidos.  
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Objetivos 

 

Neste estágio pretendeu-se atingir os seguintes objetivos: 

 

● Enquadrar os Serviços Farmacêuticos na estrutura física e organizacional do 

hospital;  

● Conhecer a organização de um Serviço Farmacêutico Hospitalar;  

● Descrever e cooperar no circuito do medicamento desde a sua prescrição até à 

sua administração;  

● Aplicar os conhecimentos teóricos apreendidos na Faculdade em situação de 

execução prática; 

● Reconhecer o papel desempenhado pelo Farmacêutico;  

● Conhecer e aplicar os princípios éticos e deontológicos subjacentes à profissão de 

Farmacêutico; 

● Desenvolver competências científicas e técnicas que permitam a realização de 

atividades diretamente relacionadas com a profissão e no enquadramento 

hospitalar.
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Parte I – Introdução 

 

1. Considerações Gerais 

 

1.1. Introdução 

 

O estágio em Farmácia Hospitalar constitui uma parte importante da formação 

de um farmacêutico, dando-lhe a conhecer, na prática, todas as funções que pode 

desempenhar nesta área. Neste relatório serão abordadas todas as áreas de 

intervenção farmacêutica no Centro Hospitalar São João (CHSJ), além de uma breve 

descrição do Hospital, história e recursos humanos. Também serão referidos, 

resultante da experiência individual dos estagiários, todo o conhecimento e 

competências adquiridas. 

 

1.2. Centro Hospitalar São João [1-3] 

  

Compartilhando as suas instalações com a Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, o CHSJ, antigamente designado por Hospital São João (HSJ), 

foi inaugurado a 24 de Junho de 1959, cuja criação foi determinada pelo Decreto-Lei 

(DL) n.º 22917, de 31 de Julho de 1943.  

Representando o segundo maior hospital a nível nacional este Hospital, desde 

2005, passou a ser uma Entidade Pública Empresarial (EPE), com uma estrutura 

orgânica definida. 

Pelo Decreto-lei n.º 30/2011 de 2 de Março, o CHSJ surge da junção do 

Hospital de S. João com o Hospital de Nossa Senhora da Conceição em Valongo, com 

o intuito de melhorar continuamente a prestação de cuidados de saúde, garantindo à 

população qualidade e diversificação da oferta bem como o aumento da eficiência 

quer a nível dos serviços quer a nível de gestão hospitalar.  

Atualmente, este centro hospitalar dá suporte a cerca de 3 milhões de pessoas, 

as quais podem usufruir de assistência em 33 especialidades médicas presentes no 

hospital e numa diversidade de meios complementares de diagnóstico e terapêutica 

(Anexo A.1 e A.2).  

  

1.3. Serviços Farmacêuticos [4] 

  Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) constituem um serviço 

essencial de prestação de cuidados de saúde, responsável por assegurar a 

terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos 
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medicamentos, tal como a promoção de ações de investigação científica e de ensino. 

Deste modo, os profissionais de saúde pertencentes aos Serviços Farmacêuticos (SF) 

são responsáveis pela implementação e monitorização da política de medicamentos, 

definida no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela Comissão 

de Farmácia e Terapêutica (CFT). 

A estrutura física dos SF do CHSJ subdivide-se nas áreas mencionadas no 

Anexo A.3. São departamentos sujeitos à orientação geral dos Órgãos de 

Administração dos Hospitais, perante os quais respondem pelos resultados do seu 

exercício. A direção dos SFH é obrigatoriamente assegurada por um Farmacêutico 

Hospitalar (FH). 

O FH tem como funções: 

 A seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos; 

 O aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos 

experimentais e dispositivos para os ensaios clínicos; 

 A produção de medicamentos e análise das respetivas matérias-primas e 

produtos acabados; 

  A distribuição de medicamentos e outros produtos; 

 A participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infeção 

Hospitalar, Higiene e outras); 

 A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de 

Cuidados Farmacêuticos; 

 A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação; 

 A Informação de Medicamentos.  

 

2. Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos 

 

2.1. Gestão de Recursos humanos 

  O departamento dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar São João 

engloba uma equipa de profissionais constituída por 32 farmacêuticos, 39 técnicos de 

diagnóstico e terapêutica, 14 assistentes operacionais e 7 administrativos, que se 

encontram distribuídos pelas diferentes áreas funcionais do departamento (Anexo 

A.3.). 
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       2.2. Gestão de recursos económicos[5] 

 

 No decorrer do ano de 2013 o CHSJ dispensou mais de 80 milhões de euros 

no consumo de produtos farmacêuticos, sendo que uma grande percentagem deste 

valor corresponde a custos com medicamentos.  

 Dada a conjuntura económica atual, e tendo em conta que os valores 

supracitados são consideravelmente elevados e representam uma grande fatia do 

orçamento do Hospital, é cada vez mais importante uma adequada gestão económica 

do medicamento, sendo que o Farmacêutico poderá ser responsável por esta área tal 

como se verifica neste Hospital. 

 

          2.3. Sistema Informático 

 

Os SF possuem no departamento computadores ligados à rede interna do 

hospital (Intranet), que lhes permite igualmente acesso à Internet. A aplicação 

informática usada atualmente neste Hospital é o SGICM® (Sistema de Gestão 

Integrada do Circuito do Medicamento), a qual permite obter diversos parâmetros 

importantes na gestão da farmacoterapêutica, tais como: 

 A identificação do doente; 

 A prescrição médica a nível de internamento, e consulta externa; 

 O ato de dispensa de medicamentos e a rastreabilidade através do histórico 

de registos devidamente datados; 

 A faturação da medicação cedida; 

 A possibilidade de determinação dos custos associados por patologia, 

doente, centro de custo ou medicamento. 

O SGICM
®
, explorado pela Glintt, também cumpre o seu propósito na gestão 

do circuito do medicamento (seleção, aquisição, distribuição, stocks), concretamente 

as matérias-primas, medicamentos, alguns materiais de uso clínico e, segundo as 

presentes normativas, os gases medicinais, estabelecendo interfaces com os 

restantes subsistemas utilizados no CHSJ, nomeadamente o Pyxis®, Fast 

Dispensing System® (FDS®), o Kardex® e o Consis®, facilitando o controlo dos 

processos inerentes ao circuito, potenciando o uso racional do medicamento e 

promovendo o aumento da qualidade dos serviços prestados ao doente. 
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3. Gestão de Medicamentos, Dispositivos Médicos e outros Produtos 

 

A gestão dos Produtos Farmacêuticos, por parte dos SF, toma cada vez mais 

um papel crucial em ambiente hospitalar, através garantia de uma correta dispensa de 

medicamentos aos doentes. Assim, o processo de gestão deverá contribuir para que 

os fármacos sejam disponibilizados em tempo útil, com uma melhoria dos cuidados 

prestados e diminuição de custos. 

 

3.1. Gestão de stocks [4] 

 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos 

SFH que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições 

aos doentes do hospital. A gestão de medicamentos tem várias fases, começando na 

sua seleção, aquisição e armazenagem, passando pela distribuição e acabando na 

administração do medicamento ao doente.  

 

3.1.1. Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM)  [6] 

 

Cada produto existente nos SF do CHSJ tem uma “Ficha de Artigo” no 

SGICM
®
, onde constam informações como Denominação Comum Internacional (DCI), 

a Forma Farmacêutica (FF), a dosagem, a quantidade e os stocks mínimo, máximo e 

de segurança, o preço médio atual e o laboratório fornecedor. 

Os medicamentos disponíveis a nível hospitalar são identificados pelo CHNM, 

atribuído pelo INFARMED. Esta codificação, criada pela Portaria n.º 155/2007, de 31 

de Janeiro, e regulamentado pela Deliberação n.º 103/CA/2007 é constituída por um 

código correspondente a cinco critérios: DCI, FF, dosagem, quantidade e via de 

administração.  

Com este código, obtemos maior segurança e rastreabilidade do medicamento 

uma vez que são gerados códigos diferentes, para o mesmo medicamento, de acordo 

com determinadas especificidades, sendo mensalmente revisto o CHNM de todos os 

medicamentos existentes no país através do site do INFARMED. 

 

3.1.2. Indicadores de gestão  

 

O controlo de stocks dos SF disponibiliza em tempo útil os produtos solicitados 

pelos Serviços Clínicos (SC), e reduz ao mínimo o custo das existências. Através do 
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sistema informático é possível proceder à consulta de indicadores por produto, o que 

permite acompanhar o consumo linear ou não de um determinado medicamento.  

Nos SF do CHSJ, os vários produtos estão parametrizados por 4 indicadores 

de gestão (IG): 

 Dia de Ponto de Encomenda (PE); 

 Dia de Stock Máximo; 

 Dia de Stock Mínimo;  

 Dia de Stock de Segurança. 

 No CHSJ considera-se o consumo médio previsível a 15 dias de acordo com 

IG do Dia de Ponto de Encomenda. Para os agentes biológicos ou outros 

medicamentos economicamente onerosos, os indicadores estão definidos para uma 

semana, ao passo que para os corretores de volémia, devido à baixa capacidade de 

armazenamento deste Hospital, são definidos bissemanalmente.  

 

 3.2. Sistemas e critérios de aquisição de produtos farmacêuticos 

 

Conjuntamente com os SF, a seleção de fornecedores e emissão de 

encomendas dos medicamentos deverá ser feita pelos serviços de aprovisionamento, 

contando com o suporte do farmacêutico responsável. 

Os procedimentos para aquisição de medicamentos a nível hospitalar, segundo 

o DL n.º 18/2008 de 29 de janeiro incluem: 

 Concursos públicos realizados pela Administração Central do Sistema 

de Saúde, IP (ACSS) [7]. A ACSS disponibiliza um “Catálogo de Aprovisionamento 

Público da Saúde” facilitando a aquisição de bens e serviços, disponibilizando a 

listagem de todos os concursos a decorrer, a descrição e atributos gerais dos 

produtos, entre outras opções. O Farmacêutico responsável pela gestão faz a análise 

e adquire os medicamentos ao fornecedor que apresentar as melhores propostas 

económicas do produto, adjudicando o serviço de aprovisionamento o contrato por um 

ano.   

 Concurso por ajuste direto. É um processo mais simples, através do qual 

a entidade adjudicante convida diretamente uma ou várias entidades à sua escolha a 

apresentar uma proposta. Recorre-se a este procedimento quando determinado 

produto é exclusivo, através de negociação direta, tentando a obtenção de um preço 

vantajoso. 

Caso haja medicamentos/DM/produtos farmacêuticos que não fazem parte da 

lista da ACSS, pode promover-se concursos públicos pelos Hospitais Nacionais, Estes 
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concursos mais restritos, que envolvem produtos específicos requerem aprovação do 

Conselho de Administração (CA) interno seguindo a autenticação pelo Secretário de 

Estado. 

O Hospital pode ainda adquirir em Portugal produtos sem Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM), preenchendo um formulário e respetiva justificação 

clínica, no caso de produtos que não constem do FHNM, e que, mediante a avaliação 

do INFARMED, concede ou não a Autorização de Utilização Especial (AUE) de 

importação do estrangeiro e utilização no respetivo hospital.  

Existem AUE para medicamentos de importação e para medicamentos em 

curso de avaliação prévia. A AUE para produtos de importação só pode ser requerida 

caso não haja uma alternativa terapêutica para o tratamento em questão. Está 

subdividida em duas alíneas: a) medicamentos de benefício clínico bem reconhecido 

nomeadamente medicamentos pertencentes ao FHNM ou que possuam AIM num país 

da União Europeia e b) medicamentos que não têm uma AIM válida em nenhum país 

da União Europeia e acerca dos quais se supõe atividade benéfica para a indicação 

clínica em causa, através de resultados de ensaios clínicos (EC) iniciais, sendo 

designados “Medicamentos com provas preliminares de benefício clínico”. 

 

 3.3. Receção e conferência de produtos adquiridos 

 

 A receção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos envolve um 

conjunto de atividades desde a sua chegada até ao seu envio aos diferentes setores 

dos SF do CHSJ. 

Situado no Piso 02, o espaço físico onde se processa a receção dos produtos é 

dotado de equipamento mínimo recomendada pelo Manual da Farmácia Hospitalar. 

 No ato de entrega dos produtos farmacêuticos, o transportador pode facultar 

um dos seguintes três documentos: Guia de transporte, Guia de remessa ou Fatura, 

sendo a receção dos mesmos efetuada pelo técnico de diagnóstico e terapêutica 

(TDT) alocado ao setor de receção, com auxílio de um assistente operacional (AO), 

executando vários passos de verificação de acordo com as boas práticas. 

  

4. Sistemas de distribuição de medicamentos [4,8] 

 

A distribuição de medicamentos é a atividade farmacêutica mais visível dos SF 

neste hospital (imagens disponíveis no Anexo A.4.) O farmacêutico assume a 

responsabilidade de assegurar o fornecimento do medicamento correto, sob o 
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cumprimento da prescrição médica proposta e, adaptado às necessidades clínicas de 

cada doente, a um menor custo.  

         O despacho publicado pelo Ministério da Saúde no Diário da República a 28 de 

Janeiro de 1992 regulamenta o sistema de Distribuição Individual Diária de 

medicamentos em Dose Unitária (DIDDU). Embora este tipo de distribuição seja 

considerado como o mais seguro e eficaz, na prática existem vários métodos de 

dispensa e de distribuição de medicamentos que muitas vezes se complementam num 

mesmo serviço. São eles:  

 

 

 4.1. Distribuição tradicional [9,10] 

 

O sistema de distribuição tradicional constitui o sistema de distribuição de 

medicamentos mais antigo dos SF. Esta distribuição baseia-se na existência de um 

stock de medicamentos e produtos farmacêuticos semanalmente reposto, mediante a 

requisição de um enfermeiro-chefe, ou por um enfermeiro por ele designado.  

Inclui a reposição de stocks por níveis e, portanto, o Pyxis MedStation, os 

Armários de Urgência (AU) dos SC em DIDDU, os carros de emergência, antisséticos, 

desinfetantes e injetáveis de grande volume.  

Neste estágio, tivemos a oportunidade de conhecer o circuito de distribuição, 

bem como a periodicidade habitual e requisições utilizadas para pedidos e reposições. 

 

4.1.1. Reposição de stock por níveis [11] 

 

Este tipo de distribuição baseia-se na existência de um stock fixo de 

medicamentos em cada Serviço Clínico. Normalmente, o stock é idealizado para uma 

semana de consumo, com os medicamentos mais usados em cada serviço, sendo 

reposto semanalmente, de acordo com as definições previamente acordadas entre 

farmacêuticos, médicos e enfermeiros do SC em questão. A administração ao doente 

neste tipo de distribuição é efetuada antes da intervenção/validação farmacêutica.  

Ao longo deste estágio tivemos a oportunidade de contactar com o processo e 

periodicidade de reposição, metodologia utilizada e recursos humanos necessários.  
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4.1.2. Pyxis MedStation[12] 

 

De forma a melhorar a atenção ao paciente e racionalizar os recursos, foram 

criados Sistemas Automatizados de Dispensa (SAD), correspondentes a um conjunto 

de armários de dispensa e armazenamento de medicamentos, constituindo desta 

forma armazéns avançados de farmácia. O CHSJ dispõe desde 2008 de 16 

equipamentos designados Pyxis®, na sua maioria distribuídos nas Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCI), cujos equipamentos são controlados por um software que 

permite uma comunicação permanente com os serviços farmacêuticos.  

O Pyxis® é um sistema especialmente útil em situações em que o estado de 

saúde dos pacientes não é estável, onde há constantemente uma atualização da 

terapêutica ou em Blocos Operatórios ou Urgências, por exemplo, onde os pacientes 

permanecem relativamente pouco tempo no serviço, o que inviabilizaria o Sistema de 

Distribuição Individual Diária de Dose Unitária (SDIDDU). 

Este equipamento compreende um ecrã, que permite direcionar o acesso às 

gavetas correspondentes a cada medicamento, um frigorífico e colunas. As gavetas 

podem ser categorizadas de acordo com três níveis de segurança: o nível mais baixo, 

onde o profissional de saúde tem acesso a todas as divisórias e à quantidade total dos 

fármacos existentes em cada divisória da gaveta; o nível intermédio, onde apesar de 

conseguir abrir a gaveta na totalidade cada divisória encontra-se individualizada e 

fechada, abrindo apenas a divisória do fármaco em questão, levando a que o 

profissional tenha acesso à quantidade total de um só medicamento; e o nível mais 

elevado, onde o profissional tem acesso a um único medicamento e à quantidade 

prescrita para o doente em questão. As colunas e os frigoríficos são abrangidos pelo 

nível de segurança mais baixo. 

Para cada um dos medicamentos armazenados no Pyxis® é definido um stock 

máximo e mínimo, à semelhança daquilo que acontece na reposição de stock por 

níveis. Estes medicamentos são repostos diariamente pelo TDT e por um AO. 

Além deste sistema de distribuição, existem outros medicamentos, designados 

extra-Pyxis®, que não existem nestes armazéns avançados de farmácia, e que são 

distribuídos por sistema de dose unitária. 

Automática e diariamente (incluindo ao fim de semana), é emitido um mapa 

onde constam todos os medicamentos que atingiram a quantidade mínima definida no 

stock ou estão já abaixo desta, para que possa ser efetuada uma reposição para o 

valor máximo. Sempre que se procede à reposição de um medicamento, cada unidade 

deve estar identificada com nome genérico, prazo de validade, dose e lote. Durante a 

reposição, deve ser respeitada a norma First-Expire First-Out (FEFO). Podem também 
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ser efetuadas devoluções ao sistema automático Pyxis®, o que ocorre na 

generalidade devido a alterações na terapêutica, alta hospitalar, falecimento, jejum, 

entre outras. 

O Pyxis® traz várias vantagens relativamente a outros sistemas de distribuição: 

a redução de 20 a 30% de stock nas enfermarias, a possibilidade de gestão em tempo 

real dos stocks através da consola central (disponível nos SF), a redução em 12 a 

20% do consumo de medicamentos, redução do tempo do pessoal de enfermagem, 

consumo direto ao doente (cada retirada de um medicamento gera um consumo ao 

serviço clínico correspondente e ao doente para o qual o fármaco foi retirado), redução 

do risco associado ao uso dos medicamentos, registo completo de todos os consumos 

(informação registada de quem retirou o fármaco, quando e para quem), redução dos 

erros de distribuição devido à interligação com a prescrição online e identificação dos 

medicamentos com menor rotatividade em cada serviço, permitindo um controlo mais 

eficaz dos prazos de validade. Com isto, a monitorização e a intervenção farmacêutica 

estão facilitadas. 

Contudo, os custos elevados de aquisição e manutenção, a dificuldade de 

armazenamento de medicamentos de grande volume e a necessidade de 

reestruturação sempre que há uma variação nos consumos são as principais 

desvantagens apontadas a este sistema.  

Durante o período de estágio aprendemos a carregar e a retirar medicação de 

um sistema Pyxis®, bem como a retirar medicação devolvida ao armazém, que por 

sua vez fica alojada em compartimento especial, apenas acessível ao farmacêutico.  

 

4.2. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária [10,13-15]   

  

A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária ou Unidose é caracterizada 

como a preparação individual de doses, por doente em regime de internamento, para 

um período de 24 horas.  

A SDIDDU nos SF do CHSJ integra 30 serviços e funciona 24 horas de 

segunda a sábado, seguindo o presente circuito: 

MÉDICO- Prescrição eletrónica ou manual. Para determinados medicamentos, 

nomeadamente, hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos e eritropoietinas, é 

exigido o preenchimento de requisições próprias, para além da prescrição; 

FARMACÊUTICO- Análise e validação da prescrição médica e consequente 

aprovação de um perfil farmacoterapêutico para cada doente de um determinado 

serviço; 
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TDT- Preparação da terapêutica, procedendo assim à identificação individual 

de cada gaveta de medicação, onde constam os dados relativos ao doente: nome, 

número de cama e serviço correspondente; 

AO - Distribuição da Medicação. 

 

Nesta dispensa, o papel do Farmacêutico, pelo acesso e acompanhamento ao 

perfil farmacoterapêutico do doente, é essencial na procura da diminuição de erros 

relacionados com os medicamentos, na melhoria da gestão da distribuição/custos no 

circuito, na diminuição de erros de prescrição e riscos de interações medicamentosas. 

Outras responsabilidades por parte deste profissional de saúde envolvem o controlo 

qualitativo e quantitativo dos AU, dos Carros de Emergência e do armário de 

estupefacientes e psicotrópicos. 

Neste tipo de dispensa, podemos encontrar: 

  - os sistemas semi-automáticos necessários ao seu desenvolvimento: Kardex®, 

Kardex® Frio 2-8ºC, FDS® (Fast Dispensing System); 

         - os stocks necessários devidamente organizados verticalmente por ordem 

alfabética de DCI; 

         -as malas dos serviços integrados em DID/DIDDU: Armário de Urgência 

(stock de medicamentos ao qual o Enfermeiro recorre para satisfazer qualquer 

prescrição efetuada fora do período normal de entrega de medicação pelos Serviços 

Farmacêuticos) e Carro de Emergência (contém a medicação utilizada em situações 

de emergência. Definido pela equipa de ressuscitação encontra-se selado, sendo só 

quebrado o selo aquando da necessidade). 

O sistema de armazenamento auxiliar semi-automático designado Kardex® é 

controlado informaticamente por um software. As principais vantagens do sistema 

incluem a diminuição da propensão de erros na dispensa, maior rapidez e comodidade 

na realização do trabalho e, por conseguinte, melhor gestão dos recursos humanos, 

maior controlo e acesso à informação dos stocks (quantidade, prazo de validade, lote), 

e melhores condições de armazenamento e conservação. 

De referir que o sistema implementado no CHSJ possui duas unidades: a 

unidade de frio, essencial para preservar a cadeia de frio dos medicamentos 

necessitados, e a unidade de temperatura ambiente, onde se encontra os outros 

medicamentos que não necessitam de cuidados especiais e que apresentam maior 

rotatividade no serviço. 

Como estagiárias reconhecemos as características a que devem obedecer os 

medicamentos para que possam ser dispensados por DIDDU, e como tal, 

reembalados. Assistimos e efetuamos o enchimento de gavetas e sua conferência. 



  

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

11 
 

 Fomos também alertadas para a importância da validação correta das 

prescrições médicas, da avaliação das devoluções e da necessidade da existência do 

stock de apoio.  

4.3. Farmácia ambulatório 

4.3.1. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório [4,16] 

 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório, pelos 

Serviços Farmacêuticos Hospitalares, urge na necessidade de uma aproximação entre 

este profissional de saúde e o doente, acompanhando-o na sua terapêutica, 

assegurando a sua adesão e atentando aos seus efeitos adversos, devido ao facto de 

serem dispensados medicamentos que apresentam uma janela terapêutica estreita, 

exigindo uma monitorização frequente para garantia da manutenção da segurança na 

terapêutica administrada. A existência de um número cada vez maior de 

medicamentos que permitem ao doente iniciar ou continuar o plano terapêutico fora do 

ambiente hospitalar, obrigam a um rigor relativamente ao período de cedência, à 

informação relevante dada ao doente e às condições em que se procede ao ato da 

dispensa ou consulta farmacêutica.   

A Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) funciona de segunda a sexta-

feira das 9h-17h. Em casos pontuais, encontra-se em vigor um circuito alternativo de 

dispensa aos doentes de ambulatório, que funciona nos dias úteis das 17h-20h e aos 

sábados das 8h-20h. 

A UFA localiza-se nas Consultas Externas do Hospital, sendo constituída por 

áreas diferenciadas, entre elas a sala de espera, 5 gabinetes de atendimento 

individualizado, o gabinete administrativo, a zona de devoluções e a zona de 

armazenamento. Os fármacos encontram-se ordenados por ordem alfabética de DCI e 

classe farmacoterapêutica. 

A temperatura do local encontra-se dentro do intervalo de 20 a 22ºC, 

controlada por aparelhos de ar condicionado, de modo a assegurar as condições 

necessárias à preservação dos medicamentos. Na zona de armazenamento, 

encontram-se os frigoríficos cujas temperaturas variam entre 2º e 8ºC, sendo este 

intervalo controlado por um sistema automático com alarme incorporado no caso de 

ocorrer algum desvio ao intervalo pré-definido. Existe também uma arca congeladora 

com termoacumuladores. A UFA conta ainda com um sistema automatizado de 

dispensa de medicamentos denominado CONSIS®, onde são armazenados os 
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produtos com maior rotatividade, o que diminui o tempo de dispensa e respetivos 

erros, e o espaço de armazenamento. 

Em cada atendimento, é importante passar ao doente informação verbal que se 

considere importante, como a via e forma de administração, as condições de 

armazenamento, informações técnicas pertinentes, a quantidade de unidades cedidas, 

a data do próximo ato de dispensa e as consequências clínicas do não cumprimento 

da terapêutica. O acompanhamento por parte do farmacêutico deve ter em vista a 

monitorização do perfil farmacoterapêutico, o registo de interações, reações alérgicas 

e adesão à terapêutica, com vista ao cumprimento da Farmacovigilância. 

Na UFA são dispensados medicamentos aos doentes provenientes da consulta 

externa, do Hospital de Dia (HD) de Hemodiálise do CHSJ, desde que fundamentados 

com prescrição médica (PM). Também é disponibilizada a medicação aos doentes 

externos ao CHSJ seguidos em consultas particulares de especialidade, 

acompanhados da respetiva PM e cujos centros prescritores estejam registados no 

site da Direção-Geral da Saúde (DGS), segundo o Despacho n.º 18419/2010 de 2 de 

Dezembro. 

A UFA dispensa igualmente colírios fortificados e colírios imunossupressores 

não comercializados em farmácia comunitária e, por isso, preparados na Unidade de 

Manipulação Clínica. As condições de esterilização requeridas por estes fármacos 

exigem imprescindivelmente que a sua manipulação seja realizada numa câmara de 

fluxo laminar (CFL) uma vez por semana (quarta-feira), e enviados até as 11h de 

quarta-feira para a UFA. A sua dispensa em ambulatório requer a autorização da 

direção clínica (DC) e o preenchimento individual de uma ficha de colírios, onde o 

registo deve constar o nome, o número de processo e o contacto telefónico do doente. 

Outros processos de dispensa, nomeadamente de talidomida, encontram-se no Anexo 

A.5. 

A maioria dos medicamentos fornecidos na UFA tem base em diplomas legais 

que sustentam a sua dispensa, a especialidade prescritora, o SC, o responsável pelo 

encargo financeiro e a patologia. As patologias abrangidas pela legislação em vigor 

são publicadas no site do INFARMED em Medicamentos de Uso Humano para 

Utilização em Ambulatório, na dispensa exclusiva em Farmácia Hospitalar. 

Os pedidos de reposição total de stocks são efetuados pelo farmacêutico 

semanalmente, à terça e sexta-feira, até às 14.30h.  

De forma a evitar rutura de stock motivada por picos de consumo, é possível 

efetuar um pedido de reposição parcial nos restantes dias úteis. 

 Embora não seja responsabilidade da UFA elaborar uma gestão de stocks a 

nível de aprovisionamento ou pedidos de reposição, devido à limitação do espaço de 
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armazenagem, criou-se a necessidade de se estabelecer stocks físicos ideais de 

acordo com o consumo, de reposição bissemanal (3ª e 5ª).  

De dispensa quase exclusiva desta unidade, os medicamentos de “Gestão da 

UFA”, assim designados, possuem um circuito próprio, que envolve apenas o sector 

de receção de encomendas e a UFA (armazém 20), fazendo-se acompanhar pelo 

“guia de receção de mercadorias”, e que por si só inere um controlo rigoroso por parte 

do farmacêutico, de forma a evitar a imobilização desnecessária de stocks de 

medicamentos que maioritariamente possuem um valor económico elevado. 

Para aumentar o grau de controlo e contornar os erros sistemáticos de 

existência, são efetuados inventários parciais periódicos quer diário (hemoderivados, 

dietas entéricas, epoetinas, sildenafil), quer semanal (dietas entéricas multidose) quer 

mensal (hormona do crescimento). 

 Em certas situações, e uma vez que as embalagens dos medicamentos nem 

sempre se adequam à duração do tratamento instituído, procede-se ao pedido de 

reembalagem de medicamentos. Este pedido é efetuado semanalmente à quinta-feira, 

sendo da responsabilidade do TDT a solicitação em folha própria dos produtos a 

reembalar para a Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) e 

Unidade de Manipulação Clínica (UMC) ou através de pedido informático para o Setor 

de Reembalagem.  

 

4.3.2. Hospital de dia em ambulatório [17] 

 

O Hospital de Dia (HD) é um local onde os doentes recebem de forma 

programada cuidados de saúde, permanecendo sob vigilância por um período inferior 

a 24 horas. É constituído por 4 salas: Pediatria, Hematologia, Polivalente e 

Endocrinologia. 

Para este tipo de sessões, é necessária autorização do CA e como tal, o 

médico deve avaliar a situação do doente justificando convenientemente e 

mencionando o tempo de tratamento. Todas as autorizações são arquivadas para 

consulta futura e confirmação sempre que necessário. 

Dado o número limitado de cadeiras, o serviço de enfermagem elabora o 

agendamento das sessões dos vários doentes, enviando as PM com o respetivo dia 

do agendamento, uma semana antes para o centro de validação. Na farmácia, o 

Auxiliar Administrativo regista num documento a entrada da receita e arquiva-a no dia 

correspondente à data de agendamento do doente.  
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Na antevéspera à data da consulta, é realizado o registo de consumo por 

doente, verificando se os doentes agendados pela enfermagem (apenas para sala 

polivalente) é coincidente com as prescrições do respetivo. 

De salientar que, aquando a validação da prescrição, no campo designado por 

“Grupo” deverá ser selecionada a patologia base que deu origem à PM, contemplando 

desta forma o diagnóstico principal do doente. Apesar de ser responsabilidade do 

médico esse preenchimento, não é de carácter obrigatório, cabendo ao farmacêutico, 

no ato da dispensa, efetuar esse preenchimento de forma a poder concretizar o ato de 

cedência do medicamento. 

A dispensa dos medicamentos para o Hospital Dia de Ambulatório é efetuada 

na véspera do agendamento do tratamento do doente, à exceção dos medicamentos 

com conservação no frio, que se efetua no dia do agendamento às 8 h pelo AO. 

Sempre que o doente não efetue o tratamento agendado, a enfermagem 

devolve aos SF os respetivos medicamentos não administrados, acompanhados por 

uma nota de serviço. 

No HD do CHSJ, salvo raras exceções, toda a prescrição médica é efetuada 

manualmente, através do modelo 1806 (Anexo A.6). 

No Anexo A.7. deste relatório disponibiliza-se a lista dos medicamentos 

sujeitos à autorização da DC para dispensa, de acordo com as guidelines e 

deliberações do Conselho de Administração, através de modelo próprio (Anexo A.8); 

já o cerezyme e o fabrazyme são medicamentos sujeitos à autorização pelo Centro 

Nacional Coordenador do Diagnóstico e Tratamento de Doenças Lisossomais e da 

Administração Central do Sistema de Saúde. 

Caso a utilização do medicamento não esteja de acordo com as indicações 

formais do Resumo das Características do Medicamento (RCM), deve ser pedida 

autorização à Comissão de Ética para a Saúde (CES). 

No decorrer deste estágio curricular, tivemos contacto com a legislação em 

vigor neste setor, com situações em que se procede à dispensa gratuita de 

medicamentos, com o modo como é prestado o aconselhamento e transmitidas as 

informações ao doente (como por exemplo, características específicas da patologia, 

efeitos secundários, valor económico elevado, entre outros), com mecanismos de 

promoção da adesão à terapêutica e com procedimentos administrativos necessários.  
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 4.4. Medicamentos sujeitos a circuito especial 

 4.4.1. Psicotrópicos e estupefacientes [10, 18-20] 

 

 A distribuição de psicotrópicos e estupefacientes está sujeita a legislação 

especial a salientar: DL n.º 15/93 de 22 Janeiro, que estabelece o “Regime Jurídico do 

tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos”, Decreto Regulamentar (DR) n.º 

61/94 de 12 de Outubro e Portaria n.º 981/98 de 8 de Junho de sobre “Execução das 

medidas de controlo de estupefacientes e psicotrópicos”. 

O controlo do circuito especial de distribuição de Psicotrópicos e 

Estupefacientes, com o objetivo de evitar o uso abusivo, é da responsabilidade do 

farmacêutico, encontrando-se estes armazenados numa sala cofre onde se exercem 

funções de dispensa.  

Estas substâncias e preparações (exemplo da pasta de cocaína) estão 

compreendidas em tabelas e apenas são fornecidas ao público ou ao SC para 

tratamento mediante apresentação de uma receita médica especial com as 

especificidades constantes do diploma regulamentar (no CHSJ todo o processo 

manual atualmente foi substituído por um regime informático). 

O stock de estupefacientes e psicotrópicos existentes nos SC está pré-definido. 

Sempre que seja necessário efetuar uma administração é feita uma requisição, de 

acordo com o modelo 1509 (Anexo A.9.) do Instituto Nacional- Casa da Moeda 

(INCM). Estas requisições devem possuir determinadas características, 

nomeadamente: serem brancas, autocopiáveis, constituídas por original e duplicado e 

agrupadas em livros de 100 requisições.  

Quanto ao seu preenchimento alguns trâmites devem ser tidos em conta, 

nomeadamente: 

 O serviço deve estar corretamente identificado por designação e/ou código 

informático; 

 Cada requisição corresponde apenas a um fármaco, identificado pelo seu 

nome genérico, forma farmacêutica, dosagem e respetivo código informático; 

 A requisição de fármacos é feita por doente (identificado por nome, nº 

cama/processo), quantidade administrada por toma, o enfermeiro que a administrou e 

a data de administração, sendo assinada de forma legível pelo diretor de serviço ou 

seu legal substituto, identificado pelo seu n.º mecanográfico. 

Estes pontos são aplicáveis, à exceção dos pensos transdérmicos de fentanil e 

de buprenorfina, assim como a metadona, que possuem um sistema de distribuição 

diferente das outras substâncias, sendo debitados de forma individualizada por 
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doente. No caso dos primeiros dois, na prescrição médica informatizada deve constar 

a justificação clínica e autorização do respetivo diretor clínico. Relativamente à 

metadona, os serviços farmacêuticos necessitam de uma confirmação da dosagem 

atual do doente, por parte do Centro de Atendimento a Toxicodependentes (CAT) no 

qual se encontra inserido.  

Apenas o farmacêutico, ou quem o substitua na sua ausência ou impedimento, 

pode dispensar receitas respeitantes às substâncias ou preparações compreendidas 

nas tabelas, devendo cumprir as regras sobre identificação previstas no diploma 

regulamentar. O farmacêutico deve recusar-se a dispensar as receitas que não 

obedeçam às condições impostas referidas, caso algum conteúdo se encontre 

rasurado, ou se tiverem decorrido 10 dias sobre a data de emissão da receita. 

Aquando da receção, o farmacêutico responsável procede à atribuição duma 

numeração interna, registada no documento original e no débito informático, e em 

impresso próprio (Anexo A.10.), onde indicará juntamente com o SC respetivo. As 

requisições, acompanhadas pelo débito informático, serão posteriormente arquivadas 

por um período de cinco anos.  

No caso deste tipo de medicação expirar o prazo de validade, segundo o 

regulamento estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro e retificação n.º 

20/93 no artigo 62º a destruição deste tipo de medicamentos faz-se por incineração 

ficando em espera num local do cofre para o efeito, devidamente assinalado, 

juntamente com o respetivo registo em impresso próprio (Anexo A.11). A efetivação 

da destruição é feita através do envio de uma listagem com o resumo de 

medicamentos a inutilizar à Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN). 

Durante este estágio foram elaboradas tabelas para registo de saída de 

estupefacientes do cofre, onde devem ser preenchidos nas folhas respetivas o serviço, 

quantidade, técnico e farmacêutico responsável pela saída do medicamento em 

questão. Estas tabelas encontram-se em Anexo B.1. 

Tivemos conhecimento do tipo de requisição, dispensa e registo normalizado 

utilizado no CHSJ, contactamos com a legislação em vigor neste âmbito e 

conhecemos o circuito dos medicamentos deste grupo (analisando prescrições e 

participando na dispensa, registo de consumo, registo de dispensa e arquivo).  

 

4.4.2. Medicamentos derivados de plasma humano [4,21-23] 

  

Os medicamentos derivados do plasma humano são produtos medicinais 

preparados industrialmente pela indústria farmacêutica a partir do plasma de dadores 

saudáveis, nos quais se incluem proteínas plasmáticas como a albumina, fatores de 
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coagulação, colas biológicas e imunoglobulinas de origem humana (polivalentes ou 

direcionadas), essenciais na terapêutica de diversas doenças (Anexo A.12. e A.13.). 

O departamento dos SF responsável pelo controlo dos hemoderivados rege-se 

pelas diretivas descritas no despacho conjunto nº1051/2000 (2ª série), publicado no 

Diário da República n.º 251 de 30 de Outubro de 2000, que uniformiza o procedimento 

de registo de todos os atos de requisição clínica, de distribuição aos serviços e 

administração aos doentes dos medicamentos derivados do plasma humano.  

Deste modo, foi garantida a rastreabilidade dos medicamentos no caso de 

haver necessidade de investigar uma eventual relação de causalidade entre a 

administração terapêutica dos medicamentos em questão e a deteção de doença 

infeciosa transmissível pelo sangue. Dado o risco biológico que estes medicamentos 

acarretam, a requisição far-se-á sempre acompanhada de certificados de análise 

emitidos pelo INFARMED (CAUL) que asseguram a sua segurança.  

O farmacêutico hospitalar no âmbito do departamento de hemoderivados é 

responsável por organizar, coordenar e supervisionar a dispensa e distribuição de 

todos os medicamentos dispensados, bem como registar e controlar essa mesma 

dispensa através do perfil farmacoterapêutico do doente. Periodicamente, deve 

verificar os stocks dos medicamentos provenientes do plasma humano existentes nos 

armazéns avançados e central. Além disso, o farmacêutico hospitalar assume um 

papel importante na conceção e estruturamento de procedimentos de dispensa e de 

processamento da prescrição médica, de acordo com a regulamentação em vigor e as 

diretrizes do conselho de administração.  

Todas as atividades referentes aos medicamentos hemoderivados têm de ser 

registadas num modelo de registo oficial – Modelo 1804 INCM (Anexo A.14. e A.15.). 

Esta requisição específica obedece a um preenchimento rigoroso, que deverá incluir a 

etiqueta identificativa do doente e respetiva consulta da especialidade, bem como a 

vinheta/carimbo e assinatura do médico. A prescrição propriamente dita integra a 

medicação de acordo com a DCI, forma farmacêutica, via de administração, posologia, 

tal como a duração do tratamento e quantidade requisitada. Uma vez que estes 

medicamentos obedecem a um circuito especial, é necessário apresentar uma 

justificação clínica/diagnóstico. O médico deverá sempre registar a data da prescrição 

e rubricar a receita. 

O protocolo para a requisição de medicamentos hemoderivados estabelece o 

preenchimento dos quadros A e B do modelo 1804 INCM pelo médico, seguido do 

registo no quadro D (duplicado) pelo enfermeiro, após a administração do produto 

farmacêutico. Após o envio da receita por correio interno para os serviços 

farmacêuticos, o farmacêutico analisa as requisições e preenche o quadro C, no qual 
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atribui um número sequencial de registo de distribuição e regista o consumo do 

medicamento hemoderivado nas quantidades e lotes apropriados a dispensar, bem 

como o certificado do INFARMED estabelecido. 

O controlo e registo informático dos medicamentos dispensados são efetuados 

no armazém respetivo, por doente e lote.  

O TDT prepara a medicação consoante a guia, e entrega ao farmacêutico 

responsável para conferir novamente e validar a saída dos produtos, quantidades e 

lotes atribuídos. De acordo com a conservação dos medicamentos dispensados, estes 

deverão ser transportados em sacos plásticos adequados ou em bolsa térmicas com 

acumuladores de frio, convenientemente identificados com o nome do doente e a lista 

de consumos. 

O serviço de imuno-hemoterapia apresenta-se como a única exceção no CHSJ 

quanto ao pedido de dispensa de hemoderivados pelo modelo oficial 1804. De fato, 

este serviço, em projeto-piloto, procede ao requerimento apenas informaticamente, o 

que permite uma maior gestão do tempo de ambas as partes.  

Como referido anteriormente, no CHSJ existem armazéns avançados de 

medicamentos hemoderivados, mais concretamente nos blocos de urgência e 

neurocirurgia e no serviço de imuno-hemoterapia. Estes armazéns apresentam um 

stock fixo, qualitativo e quantitativo, com base nas caraterísticas do SC. 

Periodicamente, os SF verificam os stocks e lotes dos medicamentos derivados do 

plasma humano existentes nos armazéns avançados e central, conferindo uma melhor 

gestão de stocks, minimização de ruturas eminentes, falhas de fornecimento e de 

erros na identificação e administração de lotes.  

Nesta unidade conhecemos a legislação em vigor, o tipo de requisição usada, 

o procedimento de dispensa e registo de consumo, o circuito do medicamento 

hemoderivado desde a prescrição até ao arquivo de dados, e a responsabilização de 

cada profissional envolvido no dito circuito. 

 

4.4.3. Medicamentos extraformulário 

 

O FHNM define quais os medicamentos que deverão ser usados em hospital. 

Contudo, cada hospital poderá ainda elaborar uma adenda ao FHNM à 

responsabilidade da CFT. Esta adenda envolve a elaboração de um relatório para 

justificar a introdução de um novo medicamento no hospital, que deverá ser submetido 

ao CA que conferirá a autorização para o efeito. 

No caso específico do CHSJ, para que seja introduzido um medicamento extra-

formulário, deverá ser preenchida a folha de introdução de novos medicamentos com 
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a respetiva justificação clínica; existe também uma folha de requisição de 

medicamentos extra-formulário que deverá ser preenchida no caso de ser prescrito um 

medicamento extra-formulário, seguindo-se o pedido de autorização da Direção 

Clínica. Estes dois pedidos são posteriormente enviados à CFT pelos SF para análise 

e confirmação ou não de deferimento. 

Durante estes dois meses, conhecemos as requisições especiais para 

medicamentos extraformulário. 

 

4.4.4 Anti-infeciosos [24-27] 

 

A distribuição destes fármacos, embora sem legislação especial, é realizada 

sob um controlo mais exigente que outros fármacos, com o objetivo de racionalizar o 

uso destes medicamentos. O farmacêutico tem responsabilidade em programas de 

controlo da infeção, contribuindo deste modo para identificar e reduzir os riscos de 

infeção e resistências. Para isso devem ser fomentadas atividades educacionais 

direcionadas para o uso racional dos fármacos, que por sua vez trará benefícios a 

nível económico no hospital e à saúde pública, com redução do aparecimento de 

estirpes resistentes aos anti-infeciosos. 

Como já foi referido, os anti-infeciosos são abrangidos por uma distribuição 

individualizada, que leva a uma aproximação ao doente por parte do farmacêutico. De 

uma maneira geral, os antibióticos devem ser suspensos ao fim do sétimo dia 

completo de tratamento, exceto nos Serviços de Urgência, Hospital de Dia de 

Hematologia e Hospital de Dia Polivalente, em que é dispensada apenas a quantidade 

suficiente para 24 horas. Deve ser fornecida a quantidade necessária do fármaco 

tendo em conta a impossibilidade de reutilização após reconstituição ou diluição. Esta 

situação tem especial importância em neonatologia. 

Um exemplo de antimicrobianos de uso restrito é a associação de Amoxicilina 

com Ácido Clavulânico 2,2g, que requer justificação clínica (JC) válida e é de uso 

específico para pneumonia de aspiração. Também os antibióticos com uso off-label, 

ou seja, utilizados fora das indicações aprovadas no RCM, implicam parecer da CES e 

autorização do CA, de que é exemplo a ceftazidima 1,0g via intraperitoneal, que é uma 

via de administração não incluída no RCM. 

O circuito especial de distribuição de antimicrobianos inicia-se com a 

prescrição médica eletrónica (DIDDU e sistema automatizado de distribuição de 

medicamentos Pyxis®) ou através do preenchimento de uma requisição própria (“Folha 

de Requisição de Antimicrobianos” – modelo n.º 271 do CHSJ Anexo A.16.), em 
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formato papel, no caso dos SC que não possuem sistema automatizado de 

distribuição nem DIDDU. 

No caso de a prescrição seguir um suporte de papel, no Centro de Validação o 

farmacêutico responsável valida, após interpretação da prescrição em questão, 

quando garantida a conformidade da requisição, nomeadamente, após verificação da 

identificação do serviço, do doente, do tipo de tratamento (Tratamento, Profilaxia ou 

Antifúngico), infeção, antimicrobiano pretendido e JC válida, da identificação do 

fármaco (DCI, forma farmacêutica, posologia, duração do tratamento e via de 

administração), e verificação da assinatura legível do médico prescritor, respetivo 

número mecanográfico, e assinatura do diretor de serviço.  

Quando é realizada uma prescrição eletrónica, o farmacêutico responsável 

deve interpretar e validar a prescrição de acordo com as Normas de Orientação 

Clínica (NOC) em vigor no CHSJ. Nos casos de HD de ambulatório e consultas, o 

consumo é efetuado em modo de ambulatório. No serviço de urgência, efetua-se um 

consumo ao serviço. Nos serviços de distribuição unitária fará parte do perfil 

farmacoterapêutico e segue a preparação estipulada. Posto isto, o TDT prepara as 

caixas de transporte para distribuição. 

Visto que as resistências aos antibióticos são um problema cada vez mais 

preocupante a nível global, o farmacêutico hospitalar deve monitorizar o aparecimento 

de novas resistências e o consumo de antibióticos dentro do hospital, especialmente 

dos de largo espetro.  

Durante este estágio curricular, foram recolhidas e arquivadas para consulta 

sempre que necessário, normas e guidelines relacionadas com a antibioterapia de 

algumas das infeções mais comuns em meio hospitalar, como sendo normas e 

orientações da DGS, como “Terapêutica de infeções aparelho urinário na comunidade” 

(30/08/2011), “Antibioterapia na Pneumonia adquirida na Comunidade em adultos 

imunocompetentes” (26/12/2011), “Diagnóstico e Tratamento da Pneumonia adquirida 

na comunidade em idade pediátrica” (26/12/2011), e “Vigilância da Tuberculose nos 

Profissionais de Saúde” (25/06/2014). 

Além disso, foram elaborados protocolos de profilaxia relativos à antibioterapia 

pré-operatória de diversas cirurgias, que servirão de grande ajuda aos clínicos, 

facilitando o seu trabalho. (Anexo B.2.) 

Neste serviço foi-nos dado a conhecer as requisições especiais para 

antimicrobianos, bem com o seu circuito; verificamos prescrições e procedemos ao 

registo de consumos dos medicamentos dispensados. 
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4.4.5. Citotóxicos 

 

Os fármacos citotóxicos (CTX) estão integrados num circuito de segurança cujo 

transporte é efetuado pelo AO em carros de transporte específicos, com a menção 

“Contém Citotóxicos”, munido com gavetas de diferentes capacidades e com porta 

de correr, a qual é fechada à chave após a preparação destes fármacos.  

Todos os procedimentos envolvidos quer no transporte, receção e 

armazenamento devem ser realizados usando o devido equipamento (bata, luvas e 

calçado adequado).  

 

5. Produção e controlo de medicamentos [28,29] 

 

A manipulação de medicamentos tem como propósito preencher as 

necessidades terapêuticas em áreas minoritariamente abrangidas pela indústria 

farmacêutica, como na pediatria, dermatologia, gastroenterologia, geriatria, 

ginecologia, oncologia, otorrinolaringologia e oftalmologia, onde existem necessidades 

especializadas quanto à adequação da forma galénica, à associação de substâncias 

ativas não disponíveis no mercado dos medicamentos industrializados ou à 

necessidade de recorrer ao fracionamento. 

Assim, a produção de medicamentos em meio hospitalar focaliza-se 

essencialmente no doente, nas suas necessidades e preferências individualizadas 

(principalmente em pediatria).  

O departamento de produção de medicamentos engloba todas as operações 

relacionadas com o medicamento manipulado, desde a receção dos materiais ao 

processamento e embalagem, do qual resulta um produto final. Este produto 

farmacêutico é preparado segundo uma prescrição médica, destinada a um doente 

específico e que se baseia, no CHSJ, em procedimentos da Farmacopeia 

Portuguesa/Europeia e no Formulário Galénico Português (FGP).  

A área de Farmacotecnia do CHSJ encontra-se dividida em quatro grandes 

áreas, sob a responsabilidade de farmacêuticos hospitalares competentes: Unidade de 

Manipulação de Medicamentos Estéreis (UMME), Unidade de Manipulação de 

Medicamentos Não Estéreis (UMMNE), Unidade Centralizada de Preparação de 

Citotóxicos (UCPC) e Reembalagem. Neste âmbito, o farmacêutico é responsável pela 

realização dos procedimentos, seja como manipulador, seja como supervisor de todos 

os processos de produção de um medicamento manipulado (MM). 
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5.1. Conceito integrado de garantia de qualidade [30,31] 

  

A preparação de medicamentos assenta constantemente nas Boas Práticas de 

Fabrico (BPF) na preparação de medicamentos, segundo a Portaria n.º 594/2004 de 2 

de Junho. A garantia da reprodutibilidade e controlo da qualidade final dos produtos 

farmacêuticos pressupõe a padronização das operações e as verificações descritas e 

parametrizadas na ficha de preparação do produto, incluindo, no mínimo, a verificação 

dos carateres organoléticos.  

O controlo de qualidade dos medicamentos estéreis (ME), em particular das 

soluções injetáveis, pressupõe a verificação das partículas em suspensão, pH, fecho 

das ampolas, doseamento e esterilidade.  

No caso de bolsas nutritivas deve-se realizar uma inspeção visual contínua a 

fim de detetar sinais de incompatibilidade como precipitação, coloração ou existência 

de partículas contaminantes. Efetua-se igualmente um controlo microbiológico diário 

aleatório (por regra de 5 em 5 bolsas), recorrendo a um meio de cultura aeróbio 

(BactecTM
 
Plus+

 
Aerobic/F*). Nos restantes ME, o controlo pressupõe a verificação de 

produto semi-acabado e das especificações detalhadas na Ficha Técnica de 

Preparação (FTP) e registo. 

  No que concerne ao controlo de qualidade dos medicamentos não estéreis 

(MNE), deve ser efetuada uma verificação final da massa ou do volume do 

medicamento preparado. Este deve satisfazer os requisitos estabelecidos na 

monografia da Farmacopeia Portuguesa (FP) para a respetiva FF, mais concretamente 

o ensaio da uniformidade de massa para as FF sólidas, o pH e a transparência para as 

FF líquidas.  

 

5.2. Preparação de misturas intravenosas 

  

5.2.1. Preparações extemporâneas estéreis [31,32] 

 

 A UMME tem como objetivo preparar e dispensar misturas nutritivas e 

medicamentos estéreis, seguros e eficazes para serem administrados ao doente. Para 

tal, os manipulados requerem cuidados especiais de assepsia a nível de 

procedimentos, equipamentos e instalações técnicas. Todo o trabalho efetuado na 

UMME obriga a um vestuário específico, adaptado à natureza da preparação, 

nomeadamente farda, proteções plásticas para calçado e touca. Na área de 

manipulação acresce o equipamento individual de proteção, que engloba máscara, 

bata e luvas estéreis.  
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A secção de produção de ME encontra-se fisicamente segmentada numa 

antecâmara da sala de apoio, sala de apoio (onde se localiza a câmara de fluxo 

laminar vertical (CFLV)), armazém da sala de apoio, antecâmara da sala assética e 

sala assética. A equipa de preparação de ME é constituída por um farmacêutico 

hospitalar e 3 TDT, em regime de rotatividade, sendo que um deles se encontra na 

sala de apoio a preparar o material necessário e a rotulagem e outro na sala assética 

a prestar apoio à preparação no exterior da câmara.  

A preparação de medicamentos estéreis é realizada em CFLV classe 100, a 

qual projeta um fluxo de ar filtrado por filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), 

através da superfície de trabalho, em direção ao operador, proporcionando a proteção 

do produto. 

Em termos de limpeza, esta área obedece a processos rigorosos de modo a 

minimizar a contaminação microbiológica e a existência de pirogénios. Entre os fatores 

mais relevantes na prevenção da contaminação destacam-se a lavagem adequada 

das mãos, métodos de limpeza específicos da câmara de fluxo e da própria sala, 

manuseamento adequado de seringas e ampolas, o emprego da técnica assética, 

entre outros. São efetuados turnos de manipulação a cada 2h30 min. 

Os nutrientes e/ou medicamentos que se utilizam na UMME devem cumprir 

todos os requisitos de esterilidade e qualidade intrínsecos a esta área. No caso do 

material não estéril necessário à preparação dos ME, este deve ser preferencialmente 

descartável e previamente descontaminado com álcool a 70% na sala de apoio. A CFL 

deve ser ligada e limpa 30 minutos antes da sua utilização, recorrendo a uma 

compressa estéril e álcool a 70%. O mesmo procedimento deve ser adotado no final 

da sua utilização. 

Todo o material utilizado na preparação dos ME segue a política hospitalar de 

separação de resíduos.  

O registo das operações realizadas deve ser devidamente mencionado em 

ficheiro informático, com nome do doente, serviço e cama, lote dos produtos 

consumidos, composição qualitativa e quantitativa dos respetivos e prazo de validade 

(PV) atribuído. As ordens de preparação de ME obtêm-se pela impressão da respetiva 

FTP no módulo de manipulados do programa informático. Para cada produto 

farmacêutico é atribuído um rótulo com o nome do doente, serviço clinico, data de 

administração, prazo de validade e composição qualitativa e quantitativa. Este rótulo 

deverá ser impresso em duplicado, colocando-se uma cópia no verso da FTP para 

arquivo.  
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Durante todas as etapas da preparação de MM estéreis é adotado o método de 

dupla verificação, através da confirmação dos volumes medidos, pelo segundo 

elemento da equipa. 

O serviço da unidade tem em conta as necessidades diárias, sendo planeado 

de acordo com a seguinte ordem de prioridade: preparação de injetáveis para Hospital 

de Dia; Bolsas nutritivas necessárias para os serviços de internamento e ambulatório, 

Preparação de colírios e de outros medicamentos estéreis. Este agendamento da 

produção deve ficar registado na agenda anual da UMME pelo farmacêutico. Todas as 

etapas de manipulação são registadas em impresso próprio de forma a permitir a 

rastreabilidade de todo o processo de produção.  

 

5.2.2. Misturas para nutrição parentérica [32] 

A Nutrição Parentérica (NP) é uma terapêutica complexa, que envolve uma 

equipa multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutricionista e farmacêutico), na qual o FH 

atua em todas as fases do seu circuito - prescrição, preparação, administração e 

acompanhamento ao doente. 

No CHSJ, a UMME prepara bolsas nutritivas (BN) para adultos 

(tricompartimentadas aditivadas: aminoácidos, hidratos de carbono e lípidos); bolsas 

nutritivas para pediatria (bolsas individualizadas) e bolsas nutritivas para neonatologia 

(bolsas individualizadas e bolsas padronizadas, de composição pré-definida (A, B1, B2 

e C - Anexo A.17.). Os pedidos tanto podem ser realizados através de uma requisição 

manual ou por prescrição médica eletrónica. 

A cada bolsa nutritiva preparada deve ser atribuída um número de lote, que 

deverá ficar registado na ficha farmacoterapêutica do doente, seguindo as seguintes 

regras: 

 Bolsas individualizadas - Letras iniciais do nome do doente seguido do 

número sequencial da bolsa; 

  Bolsas padronizadas e tricompartimentadas - n.º sequencial da bolsa 

seguida do ano. 

As prescrições são feitas após a avaliação nutricional do doente, fornecendo 

macro e micronutrientes para 24h, consoante as necessidades nutricionais (Anexo 

A.18.). Assim, o nutricionista tem em conta parâmetros como a idade (criança, jovem, 

adulto e idoso), a composição corporal e o estado fisiológico (saúde ou doença).  

O médico, ao prescrever, identifica a bolsa nutritiva atribuída ao doente, assim 

como a quantidade de solução de lípidos a perfundir, sendo que esta solução vai 
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sempre à parte das bolsas, e cuja validade é apenas de 24h, de modo a assegurar a 

estabilidade microbiológica. 

Devido à ocorrência de perdas durante o processo, as soluções preparadas 

devem sempre ter um volume acrescido para se proceder à purga do sistema de 

administração, efetuando todos cálculos necessários para a preparação do mesmo. 

(Anexo A.19.)  

A rotulagem das BN segue o mesmo processo descrito no ponto anterior 

(Anexo A.20.). Devem ser acondicionadas em sacos protetores da luz e elaborado um 

rótulo com o nome do doente, serviço clínico, número sequencial da bolsa e data de 

administração para colocação no exterior destes respetivos sacos.  

No Anexo B.3. podemos encontrar os cálculos relativos à preparação de 

bolsas de nutrição parentérica. É de referir que é habitual acrescentar uma margem 

de, por exemplo, 40 a 50 ml ao total desejado da preparação, de forma a compensar 

eventuais perdas e possibilitar a administração do volume indicado na prescrição 

médica.  

 

5.2.3. Manipulação de fármacos citotóxicos [10, 33,34] 

Os fármacos citotóxicos possuem propriedades genotóxicas, carcinogénicas, 

mutagénicas/teratogénicas que requerem cuidados específicos de manipulação.  

Localizada num espaço concebido para este fim, contíguo ao Hospital de Dia 

de Quimioterapia, a UCPC do CHSJ inicia funções em 2006 prestando serviços ao 

Hospital de Dia de Oncologia, ao Hospital de Dia Polivalente (abrangendo doenças 

autoimunes) e ao Internamento do CHSJ.  

 O espaço é constituído por 3 áreas distintas: zona negra (constituída por 

várias secretárias e terminais informáticos, bem como um armário reservado ao 

arquivo de documentos e bibliografia de interesse), zona cinza (onde se procede à 

lavagem e desinfeção das mãos, uso de touca, protetores de calçado e máscara) e 

zona branca, sala limpa ou, também comercialmente denominada, por sala 

Misterium® (onde decorre a preparação de citotóxicos em CFLV).  

Na UCPC do CHSJ a manipulação de citotóxicos é realizada por 3 TDT: 2 TDT 

executam a preparação no interior do CFLV e 1 TDT dá apoio a todas as tarefas 

necessárias à preparação no exterior da câmara. Os farmacêuticos são responsáveis 

por todo o planeamento da manipulação, nomeadamente: na validação de prescrições 

médicas; na elaboração de ordens de preparação e dos rótulos identificativos; 

intervindo previamente na preparação de material e posteriormente na verificação e 

acondicionamento do citotóxico manipulado. 
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O farmacêutico destacado para as funções de receção e validação das 

prescrições ao receber a prescrição deve fotocopiar o original, registar e entrada no 

formulário de “Registo de preparação de CTX” (Anexo A.21.), atribuindo um número 

sequencial, indicando a hora, a identificação do doente e o número de preparações 

para esse doente nesse dia.  

Seguidamente elabora o rótulo, com as informações discriminadas 

relativamente ao doente, CTX prescritos, dose definida, (Anexo A.22.) procedendo no 

final a uma fotocópia das ordens de preparação no verso da cópia da prescrição 

médica para posterior arquivo, consulta e rastreabilidade. 

 Após a elaboração do rótulo/ordem de preparação, a preparação é efetuado na 

sala assética, onde o TDT executa a preparação em CFLV, ocorrendo sempre 

verificação por dois farmacêuticos de todo o processo, tanto na preparação dos 

rótulos, na execução da preparação na câmara, como na confirmação da preparação 

final antes da sua saída. 

 Depois de a preparação estar pronta, é feita uma validação do produto final 

proveniente da Sala Misterium®, em que a preparação é rotulada e acondicionada, 

tendo em atenção as necessidades especiais de conservação, como é o caso da 

proteção da luz (saco preto). 

Por fim, no caso das preparações se destinarem ao HD Quimioterapia, serão 

colocadas no transfer de comunicação com a sala de tratamento, onde irão ser 

recolhidas diretamente pelo enfermeiro; para o HD Quimioterapia Pediátrica serão 

entregues em mão, e para um SC específico serão colocadas numa mala térmica 

devidamente identificada para ser transportada pelo AO. 

  Caso se trate de uma prescrição única a ser realizada no próprio dia, esta é 

arquivada na gaveta intitulada de “ciclos para arquivar” para no final do dia se 

proceder ao débito (por doente e por ciclo). 

 Após concluídas as preparações diárias de CTX, cabe ao Farmacêutico 

planear as manipulações que serão realizadas no dia seguinte, elaborando ordens de 

preparação quer de prescrições que tenham dado entrada na UCPC, quer das 

agendadas. 

 As medidas propostas e os protocolos de manipulação dos CTX, assentes em 

guidelines internacionais existentes na UCPC, visam minimizar o risco associado à 

exposição dos operadores e contaminação do ambiente circundante. Desta forma, os 

profissionais devem alternar “uma semana de manipulação”, com “uma semana de 

descanso”. Periodicamente, todos os profissionais que exercem atividade nesta 

unidade estão sujeitos a vigilância médica pelo Serviço de Saúde Ocupacional, 

efetuando consultas e análises de 6 em 6 meses. 
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Em caso de acidente, como derrame ou quebra, recorre-se de imediato a kits 

(acondicionados em locais identificados) que contém todo o material necessário para 

evitar a contaminação do pessoal presente e do meio ambiente circundante.  

Nesta unidade, fomos integradas na rotina de trabalho, analisamos prescrições 

farmacoterapêuticas, procedemos à preparação de tabuleiros com a medicação e 

respetivos rótulos, ao processo de saída da medicação, e assistimos à preparação dos 

medicamentos na CFLV.  

 

5.3. Preparações de formas farmacêuticas não estéreis [35]    

 

Na área de produção de medicamentos manipulados não estéreis do CHSJ é 

efetuada a manipulação de formas farmacêuticas líquidas, semissólidas e sólidas, à 

exceção de comprimidos. 

 Em termos de documentação, é de caráter obrigatório: a lista de substâncias 

utilizadas como matérias-primas (MP) para a preparação de medicamentos 

manipulados, a lista de fornecedores autorizados, o arquivo de boletins analíticos de 

todas as matérias-primas com a respetiva ficha de segurança do produto em língua 

portuguesa, referindo para cada uma o respetivo fornecedor. Todas as MP, aquando a 

sua receção, devem permanecer em “quarentena” até ser efetuado o seu 

controlo/aprovação pelo farmacêutico responsável.  

Durante a preparação dos manipulados, o operador (TDT ou FH) deverá 

preencher uma FTP (Anexo A.23.) para cada medicamento produzido e, no fim da 

preparação e conferência, o farmacêutico supervisor deve assinar. Nesta unidade 

também se procede ao registo do controlo e calibração dos aparelhos de medida. 

Toda a documentação é posteriormente arquivada na farmácia durante o prazo 

mínimo de 3 anos. 

O planeamento diário/semanal da produção de MNE obedece a uma ordem 

pré- estabelecida, onde em primeiro lugar se encontra a medicação urgente, seguida 

da medicação para ambulatório, medicação solicitada para o próprio dia e, por último, 

a medicação agendada para os dias seguintes registado em agenda, acessível para 

consulta por todos os profissionais da UMMNE.   

Na UMMNE do CHSJ já se encontra informaticamente criada FTP pré-definidas 

para determinado manipulado, cuja impressão é necessária para a sua execução. 

Estas FTP estão também disponíveis num Dossier, designado Dossier de Urgência, no 

qual o profissional da UMMNE recorre, principalmente em situações de 

impossibilidade ao acesso informático, nomeadamente, de corte de energia.  
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 Antes de iniciar a manipulação, o operador deve assegurar que a área de 

trabalho se encontra limpa e que se encontram disponíveis todos os documentos, 

matérias-primas, equipamentos e materiais de acondicionamento necessários à 

preparação. 

O produto semi-acabado deve satisfazer os requisitos estabelecidos na 

monografia genérica da FP para a respetiva FF cujos ensaios se encontram 

parametrizados na FTP. 

A atribuição dos prazos de validade para estes manipulados é efetuada, na 

generalidade dos casos, segundo o Formulário Galénico Português. 

No entanto, quando não existem estudos de validade para determinada 

fórmula, a atribuição difere consoante a forma farmacêutica. Assim, para as 

preparações líquidas não aquosas e preparações sólidas, quando a origem da 

substância ativa é um produto industrializado, o prazo de utilização do medicamento 

manipulado corresponde a 25% do tempo que resta para expirar o prazo de validade 

do produto. Caso o prazo de validade calculado seja superior a 6 meses ou derive de 

matérias-primas individualizadas, deve-se adotar um prazo de utilização de 6 meses. 

 Para as preparações líquidas que contenham água, o PV não deverá ser 

superior a 14 dias, devendo este ser conservado no frigorífico. Quanto às restantes 

preparações, o prazo de utilização do medicamento manipulado deverá corresponder 

à duração do tratamento. Caso seja superior a 30 dias, deverá adotar-se esse limite 

máximo.  

 

5.4. Reembalagem [36] 

 

A reembalagem e rotulagem de medicamentos unidose deve ser efetuada de 

maneira a assegurar a segurança e a qualidade do medicamento. Esta área 

incorporada nos SF deve permitir que os serviços disponham do medicamento, na 

dose prescrita, de forma individualizada, reduzindo desta forma os erros de 

administração e riscos de contaminação.   

A Unidade de Reembalagem (UR) dos SF do CHSJ é constituída por dois 

aparelhos: FDS® e máquina de reembalagem (Anexo A.24.). 

O FDS® constitui uma inovação ao nível de tecnologia farmacêutica. É um 

sistema automático que permite simultaneamente reembalar e dispensar 

medicamentos orais sólidos com a identificação do doente a quem se destina, de 

acordo com a prescrição médica. Consiste numa série de cassetes devidamente 

calibrados por princípio ativo, de um determinado medicamento, de uma certa 

dosagem, de marca comercial específica. 
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A sua principal função está centrada na reembalagem automática de formas 

orais sólidas (cápsulas e comprimidos) em grandes quantidades, promovendo: 

● Um aumento de produtividade; 

● A redução da possibilidade de erro humano; 

● A identificação correta do medicamento; 

● Maior facilidade no controlo de stocks. 

 

 A máquina de reembalagem é um serviço utilizado preferencialmente para 

responder à necessidade de fracionamento de FF orais sólidas de uma prescrição 

específica, para metades ou quartos. O FDS® apresenta limitações que são 

colmatadas pela máquina de reembalagem manual, nomeadamente, a possibilidade 

de reembalagem de medicamentos fotossensíveis, devido à utilização de uma película 

apropriada para o efeito, o maior controlo das características organoléticas do 

medicamento, principalmente o prazo de validade, e a reembalagem de fracionados, 

que ocorre maioritariamente neste aparelho. 

Em qualquer processo de reembalagem, o rótulo deve conter a seguinte 

informação: nome genérico, lote, dose, validade (caso o comprimido se mantenha no 

blister utilizar o prazo de validade da embalagem; caso contrário, nunca superior a 6 

meses), laboratório fabricante e identificação do hospital responsável pela 

reembalagem, bem como o número de unidades reembaladas. 

  Neste sector da farmácia são reembalados sobretudo os medicamentos orais 

sólidos, procedendo sempre ao registo por cada reembalagem, numa folha apropriada.  

Neste estágio, contactámos com a rotina deste setor, atendendo às normas de 

trabalho, podendo trabalhar com todos os equipamentos disponíveis. 

 

6. Informação sobre medicamentos e outras atividades de Farmácia 

Clínica 

6.1. Fontes de informação sobre medicamentos [37-39] 

A prestação de cuidados de saúde pelo farmacêutico baseia-se na troca de 

informações sobre os vários aspetos inerentes aos medicamentos, com o intuito de 

promover uma terapêutica mais segura e racional quanto possível. Assim, é de 

extrema importância que o farmacêutico adquira a informação necessária de fontes 

indubitáveis e de qualidade. 

Neste âmbito existe o Serviço de Informação do Medicamento e dos Produtos 

de Saúde, o qual responde a pedidos de informação e esclarecimento de dúvidas 
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relacionadas com licenciamento de entidades, medicamentos e produtos de saúde 

(dispositivos médicos e produtos cosméticos), o qual pode e deve ser contactado pelo 

farmacêutico em caso de necessidade.  

Por vezes, torna-se necessário verificar a existência de possíveis interações 

entre medicamentos e/ou com alimentos para um determinado doente polimedicado. 

Nestes casos recorre-se frequentemente a sites como “Drugs.com”, uma plataforma 

de informação sobre medicamentos que se baseia em fontes fidedignas como a 

American Society of Health-System Pharmacists, Food and Drug Administration (FDA), 

Truven Health Analytics, Harvard Health, Wolters Kluwer Health, Cerner Multum and 

Stedman's. Este site possui um verificador de interações entre medicamentos e/ou 

alimentos, apresentando o resultado em termos de importância (minor, moderada, 

major), bem como recomendações de precaução e alternativas.  

 Em determinados casos especiais surge o requerimento de medicação numa 

dosagem distinta da recomendada ou então de medicação para uma indicação 

terapêutica off label. Nestes casos, para além de ser de caráter obrigatório o parecer 

da Comissão Ética para a Saúde (CES), por vezes o médico prescritor pede ao 

farmacêutico hospitalar informações sobre a forma farmacêutica, estabilidade, entre 

outros componentes informativos que não constam do RCM. Nestes casos o 

farmacêutico carece de fontes de informação e pode, portanto, recorrer a livros 

especializados e/ou artigos científicos de fontes de renome. 

      É de referir também a utilidade do Índice Nacional Terapêutico, que pode 

revelar-se uma excelente ajuda, resolvendo pequenas dúvidas num curto espaço de 

tempo. 

 

6.2. Farmacovigilância [40] 

 

A deteção, avaliação e prevenção de Reações Adversas a Medicamentos 

(RAM) constitui o propósito da Farmacovigilância, para a qual podem contribuir todos 

os profissionais de saúde (médico, enfermeiro, farmacêutico, técnico de farmácia) bem 

como os próprios utentes. 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), criado em 1992, é constituído 

pela Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED e por quatro 

Unidades Regionais de Farmacovigilância: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Sul. 

 Para todos os medicamentos com AIM, o SNF monitoriza-os na prática clínica, 

avalia o seu impacto para a Saúde Pública, os casuais problemas relacionados com 

RAM e, caso seja o caso, implementa medidas de segurança para minimizar os riscos 

e maximizar os benefícios.  
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6.3. Participação do farmacêutico em ensaios clínicos [41,42] 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 21/2014 de 16 de abril, podemos definir Ensaio 

Clínico (EC) como “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a 

descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os 

efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a 

absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos 

experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia.”.  

Daí se depreende que os EC no CHSJ possam promover alternativas de 

combate de patologias, permitindo o acesso dos doentes a potenciais e inovadores 

tratamentos.  

A UEC (Unidade de Ensaios Clínicos) deste hospital é constituída por um 

conjunto de áreas de acesso restrito aos Farmacêuticos responsáveis pelos EC: área 

de trabalho, área de atendimento a doentes, investigadores e monitores ou elementos 

de autoridades reguladoras. 

As tarefas e responsabilidade da UEC ficam a cargo de 3 farmacêuticos cuja 

qualificação para este domínio é feita através de bibliografia disponível nos SF ou de 

ações de formação promovidas por empresas devidamente credenciadas e exteriores 

ao CHSJ. 

Os EC dividem-se em quatro fases consecutivas, sendo que a maior parte dos 

ensaios realizados neste Hospital são da fase II e III. 

Para o desenrolar do EC é necessário que primeiramente o Promotor contacte 

os SF, e reúna toda a documentação para submeter o pedido. Neste contacto deve ser 

igualmente fornecido um resumo do protocolo do EC, em língua portuguesa, bem 

como informações relativas à medicação para estudo (via de administração, n.º 

embalagens a enviar por doente, etc.), para que os SF possam emitir uma declaração, 

exigida pelo CA do CHSJ e pela CEIC (Comissão de Ética para a Investigação 

Clínica), onde conste descrita a sua capacidade para responder às exigências do EC 

em apreciação. 

A realização propriamente dita do ensaio requer a autorização de várias 

entidades, nomeadamente da CEIC (uma comissão multidisciplinar, nacional, que se 

pronuncia sobre a implementação de EC nível nacional), do CA do INFARMED, da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados e dos CA dos hospitais envolvidos. 

Após a obtenção de todas as autorizações realiza-se a designada “reunião de 

início”, organizada pelo Promotor, à qual devem comparecer a Equipa de 

Investigadores e um Farmacêutico da UEC. Nesta reunião são dadas a conhecer os 
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intervenientes do EC, tarefas e prazos para execução, bem como o circuito do 

medicamento experimental.  Ainda na reunião de início, deverá ser entregue o 

“Dossier da Farmácia” do EC em questão, no qual consta: 

 Contatos de todos os elementos intervenientes no estudo; 

 Protocolo e respetivas emendas; 

 Versão em vigor da Brochura do Investigador; 

 RCM (caso se trate de um medicamento comercializado); 

 Aprovação das várias entidades; 

 Procedimentos específicos para a farmácia; 

 Etc.  

 O circuito do medicamento experimental é composto por várias etapas, sempre 

realizadas pelo Farmacêutico, sendo responsável pelo tratamento da documentação 

de transporte e confirmação da receção, do seu certificado de análise, do 

armazenamento, bem como os formulários de prescrição e de contabilização de 

medicação.  

 A dispensa dos medicamentos de EC é realizada mediante a sua requisição 

em formulário próprio que o identifique de forma inequívoca. A dispensa é efetivada 

mediante registo do n.º de lote e prazo de validade da(s) embalagem(s) atribuídas ao 

doente em questão. Posteriormente nas referidas embalagens é colocada uma 

etiqueta onde consta a identificação do EC, do Investigador principal e do doente. 

(Anexo A.25.) 

 É da responsabilidade do farmacêutico informar o doente quanto ao modo de 

administração e cuidados especiais a ter com o medicamento em questão. Regra 

geral, as embalagens devem ser devolvidas à farmácia, para posterior envio ao 

promotor. Este processo permite fazer um acompanhamento da adesão à terapêutica; 

sempre que o valor de medicação devolvida for menor que 80% ou maior que 120% 

relativamente ao expectável, a situação deverá ser reportada por escrito.  

 As atividades de encerramento de um EC devem ser arquivadas no dossier 

final do estudo por um período mínimo de cinco anos após a sua conclusão. 

Em Portugal, compete ao INFARMED proceder à inspeção das Boas Práticas 

Clínicas (BPC), antes, durante ou depois da execução de um EC, com ou sem aviso 

prévio.  
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6.4. Acompanhamento da “visita médica” 

 

Uma vez por semana, o farmacêutico procede à visita clínica, ou seja, 

juntamente com o médico, visita os doentes de um determinado serviço clínico pelo 

qual é responsável. Esta é uma excelente oportunidade para compreender as 

prescrições médicas e esclarecer algumas dúvidas, uma vez que o farmacêutico, 

mesmo na validação das prescrições, não tem acesso ao diagnóstico clínico. Aí são 

partilhados conhecimentos e é valorizada a disponibilidade para aprender e aceitar os 

conselhos e experiências por parte dos outros profissionais de saúde. É o momento 

por excelência para fomentar o contacto com o doente, enfermeiro e médico. 

 

6.5. Casos clínicos: exemplo de um estudo de caso 

 

Doente adulta do sexo feminino internada em Nefrologia, com o seguinte 

diagnóstico: Transplante renal, AVC hemorrágico devido HTA, diabetes, PCR elevado, 

subfebril, leucocitopenia.  

Farmacoterapia: 

Profilaxia da rejeição do transplante 

Prednisolona - 5mg id  

Ciclosporina – 70mg 2id  

Micofenolato mofetil – 50mg 2id  

 

Hipertensão arterial 

Carvedilol – 12,5mg 2id  (bloqueador alfa e beta) 

Atorvastatina – 10mg id  (antidislipidémico) 

Amlodipina – 5 mg id  (antidislipidémico) 

Furosemida – 20mg id  (diurético – controlo da hipervolémia e hipertensão) 

 

Diabetes 

Insulina isofânica – 10 UI SOS 3id  

Insulina humana – 100 UI, 1 UI SOS 4id 

 

Outros 

Metoclopramida – 10mg 3id  (antiemético) 

Paracetamol – 1000mg SOS 3id  (analgésico) 

Risperidona – 05mg id  (antipsicótico, alterações do comportamento) 

Sertralina – 50mg id  (antidepressivo) 

Epoetina beta - 4000 UI/0,3ml id  (anemia associada à insuficiência renal crónica) 

Ceftriaxona – 1000mg id   (profilaxia perioperatória em doentes com um certo risco) 

 



  

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

34 
 

6.6. “Comissões técnicas” existentes no hospital e suas atividades [43] 

 

 O CHSJ dispõe de diferentes Comissões, cujas constituições e objetivos se 

encontram definidos de seguida.  

 

- Comissão de Controlo de Infeção [44] 

  

A Comissão de Controlo de Infeção (CCI), constituída pelo Presidente, Núcleo 

Executivo (3 enfermeiros em tempo integral) e Núcleo de apoio técnico (diversos 

profissionais de saúde, entre os quais um microbiologista, um farmacêutico, clínicos, 

etc., em tempo parcial), tem como funções definir, implantar e monitorizar um sistema 

de vigilância epidemiológica de estruturas, processos e resultados direcionado a 

situações de maior risco; deve também fomentar a prevenção e controlo da infeção 

através de normas e monitorização do seu uso correto; fornecer informações relativas 

a resistências a antimicrobianos; colaborar na política de antibióticos, antissépticos, 

desinfetantes e esterilização; contribuir para o programa de promoção de qualidade; 

colaborar na aplicação das normas legais relativas às condições de higiene e 

segurança no trabalho, e recolha, transporte e eliminação dos resíduos hospitalares.  

  

- Comissão de Ética para a Saúde [45] 

  

Esta comissão tem como objetivo garantir a existência dos padrões de ética no 

exercício das ciências médicas, com vista a salvaguardar a dignidade e integridade 

humana. Assim, temas da prática médica devem sofrer análise e reflexão no caso de 

envolverem questões de ética. 

A Comissão de Ética para a Saúde deve promover a divulgação de princípios 

gerais da bioética e emitir pareceres sobre questões éticas e pedidos de realização de 

ensaios clínicos. É constituída por sete membros, entre os quais médicos, 

farmacêuticos, enfermeiros, juristas e teólogos.  

  

- Comissão de Farmácia e Terapêutica [46] 

  

Esta comissão é constituída por seis elementos, no máximo, sendo metade 

destes médicos e metade farmacêuticos. Deve fomentar a ligação entre os serviços de 

ação médica e os serviços farmacêuticos, pronunciar-se acerca dos medicamentos a 

incluir ou excluir no FHNM, zelar pelo cumprimento do FHNM e respetivas adendas, 

opinar acerca da correção da terapêutica prescrita aos doentes, analisar os custos da 



  

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

35 
 

terapêutica em casa e no serviço clínico, e elaborar uma listagem de medicamentos de 

urgência a existir em cada serviço.  

   

7. Outros trabalhos desenvolvidos pelas estagiárias 

 

 Ao longo dos dois meses de estágio no CHSJ, foi-nos proposto o 

desenvolvimento de diversos trabalhos, que não só permitiram enriquecer o nosso 

conhecimento a nível científico, como proporcionaram à equipa dos SF o acesso a 

informação atualizada. 

 São eles: 

 Análise de uma prescrição de um ciclo de quimioterapia. (Anexo B.4.) 

 Elaboração de uma Carta ao Conselho de Administração a solicitar o acesso 

ao processo clínico de um doente (Anexo B.5.) 

 Pesquisa da importância do Farmacêutico na Prestação de Cuidados de 

Saúde (Anexo B.6.) 

 Trabalhos semanais de pesquisa na UFA (Anexo B.7.) 

 Resolução de um caso clínico na UMC (Anexo B.8.) 
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Parte II - Conclusão 

 

Estes dois meses de formação a nível hospitalar resultam num balanço muito 

positivo, quer na consolidação de conhecimentos, quer na formação a nível 

profissional. 

 Visto que a nossa formação académica como Farmacêuticos abrange várias 

valências numa perspetiva muito generalizada, um aprofundamento nesta área de 

Farmacêutico Hospitalar vem colmatar esta falha de formação, abrindo o contacto para 

uma das possíveis e mais reconhecidas saídas profissionais do curso. 

 A oportunidade de participar nas várias unidades dos SF elucidou-nos para a 

elevada responsabilidade associada a esta profissão, tornando claro que a atividade 

farmacêutica é indispensável em ambiente hospitalar, intervindo em várias etapas do 

processo que envolve o restabelecimento do bem-estar do doente, numa perspetiva 

que engloba não só a farmacoterapia, mas também a avaliação de risco/benefício e a 

Farmacovigilância, contribuindo para a melhoria da prestação de cuidados de saúde. 

 Foi possível constatar que as exigências que se impõem nesta atividade são 

cada vez mais elevadas, deixando bem patente que estes profissionais de saúde 

necessitam de uma atualização permanente. 

 Visualizando o funcionamento dos SF do CHSJ, verificou-se que ainda existem 

algumas dificuldades no estabelecimento de uma relação farmacêutico-médico-

enfermeiro, que muitas vezes constitui um comprometimento na execução das 

responsabilidades do Farmacêutico, como profissional do medicamento por 

excelência. 

 Em conclusão, este estágio foi uma experiência extremamente enriquecedora, 

que permitiu a complementação da formação adquirida durante o ensino universitário, 

despertando-nos para a realidade profissional em ambiente hospitalar e para a 

importância do papel do farmacêutico como profissional de saúde. 
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Anexo A.1.- Especialidades médicas e cirúrgicas do CHSJ. 

Anexo A.2. Meios complementares de diagnóstico e terapêutica. 
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Anexo A.3. Áreas de funcionamento dos SF do CHSJ® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Preparação e garantia de qualidade de medicamentos 

Áreas Funcionais dos Serviços Farmacêuticos 

Gestão e aprisionamento de medicamos e produtos farmacêuticos 

Dispensa e distribuição de medicamentos 

Manipulação Clínica 

Reposição de stock por níveis 

Individual diária em dose unitária 

Requisição individualizada 

Circuitos especiais 

Ambulatório 

Preparação de citotóxicos 

Reembalagem 

Ensaios clínicos 

Informação sobre medicamentos 

 Pyxis® 

 Anti-infecioso 

 Estupefaciente/Psicotrópico 

 Hemoderivado 

 Outros
1
 

 Estéreis 

 Não estéreis 

1 
Antineoplásicos, e imunomoduladores, citotóxicos, anti-eméticos potentes, fatores 

estimulantes da hematopóiese, protetores urológicos, hormonas e anti-hormonas, anticorpos 

monoclonais, medicamentos biotecnológicos e medicamentos para metásteses ósseas. 
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Anexo A.4. Unidade de Dispensa e Distribuição de Medicamentos, CHSJ 

Sistemas de Distribuição 

DIDDU: gavetas de um determinado serviço e respetivo stock 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Kardex® 

 
  Mala de Transporte para Pyxis        Imagem ilustrativa de um Pyxis 
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Anexo A.5. Processo de dispensa de Talidomida em regime de ambulatório 

 

         A Talidomida pertence ao grupo de medicamentos designados de 

imunomoduladores e tem como indicação terapêutica o tratamento de primeira linha do 

mieloma múltiplo não tratado ou não elegível para tratamentos com altas doses de 

quimioterapia, em doentes com idade superior a 65 anos. 

         No CHSJ, a talidomida encontra-se protocolada sob pareceres positivos da 

comissão de ética para ser utilizada em indicações diferentes das que se encontram 

preconizadas no RCM do medicamento. 

         Embora esteja fortemente associada a defeitos congénitos, posteriormente 

identificou-se a sua utilidade no tratamento de muitas doenças. Daí que no momento da 

dispensa deverá estar em conformidade autorização obrigatória da DC para o seu uso; 

·        Para mulheres com potencial para engravidar é emitido o Formulário de início de 

tratamento (ilustrado abaixo) devidamente preenchido pelo médico. O farmacêutico 

preenche o campo referente à dispensa, ficando o original e o duplicado arquivados na 

farmácia. Este formulário tem a validade máxima de 12 semanas, devendo o utente 

apresentar um novo formulário por cada prescrição. Também há formulários próprios de 

início de tratamento para doentes do sexo masculino. 
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·           As prescrições de Talidomida devem ser limitadas a 4 semanas de tratamento no 

caso de mulheres em idade fértil, sendo necessária nova prescrição para continuidade. A 

dispensa de Talidomida deverá ocorrer no prazo máximo de 7 dias após a sua 

prescrição. 
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Anexo A.6. Modelo 1806 - Regime de Prescrição de Hospital de Dia 
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Anexo A.7. Medicamentos sujeitos à autorização da DC para dispensa 
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Anexo A.8. Pedido de Autorização de Medicamentos à DC. 
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Anexo A.9. Modelo n.º 1509- Folha de requisição de psicotrópicos e estupefacientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.10.- Folha de registo de saídas diárias de estupefacientes e psicotrópicos (em 

vigor desde 08/04/2014). 
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Anexo A.11.- Nota de serviço para inutilização de estupefacientes/psicotrópicos. 
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Anexo A.12. - Lista de hemoderivados existentes em farmácia hospitalar e o seu uso 

terapêutico. 

 

 

 

 

 

Imunoglobulinas polivalentes 

 Terapêutica de substituição em síndromes de imunodeficiência 

primária (IDP) e secundárias 

 Púrpura trombocitopénica idiopática 

 Alterações neurológicas 

Imunoglobulinas direcionadas 

 Ig humana contra a hepatite B 

 Ig humana contra o tétano 

 Ig humana contra anti-varicela 

 Ig humana contra anti-D  

Albumina humana 

 Reposição e manutenção do volume de sangue circulante 

 Choque hipovolémico 

 Diálise hepática 

Fatores de Coagulação 

Anti-tripsina α1 

 Enfisema pulmonar congénita 

M
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Anexo A.13. - Usos terapêuticos dos fatores de coagulação  

 

 

  

Complexo Protrombótico 

(Fator II, VII, IX, X) 

Controlo de hemorragias 

Deficiência hepática 

Deficiências congénitas 

Fator XIII, Fator VII, Proteína 

C 

Deficiência congénita 

Fator VIII           

Hemofilia A 

Doença de Von Willebrand 

Fribinogénio humano + 

Trombina 

Tratamento de apoio em 

cirurgia para melhoria da 

hemostase 

Promoção da colagem dos 

tecidos 

Inibidor da estearase C1 

Angioedema hereditário 

Fibrinogénio (Fator I) 

Deficiência congénita              

 

 

 

 

 

 

Fatores de 

coagulação 

Antitrombina III 

Deficiências congénitas 

Sepsis         

Fator IX   

         

Hemofilia B 
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Anexo A.14. Requisição de hemoderivados (Modelo n.º 1804 - Via Serviço). 
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Anexo A.15. Requisição de hemoderivados (Modelo n.º 1804 - Via Farmácia.) 
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Anexo A.16. Folha de Requisição de Antimicrobianos (Modelo n.º 271 do CHSJ) (os 

dados do doente foram omitidos para privacidade do mesmo) 
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Anexo A.17.- Composição das Bolsas Padronizadas de Neonatologia 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

58 
 

Anexo A.18.- Modelo de Requisição de Bolsas Nutritivas (Individualizadas) 
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Anexo A.19.- Técnica de preparação da BN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.20.- Rótulo de uma Bolsa Nutritiva em vigor na UMC do CHSJ. 
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Anexo A.21.- Folha de registo de preparação de citotóxicos 
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Anexo A.22.- Rótulo em vigor na UCPC do CHSJ. 
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Anexo A.23.- Ficha Técnica de Preparação MMNE e respetivo rótulo 

 Frente 
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Verso 
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Anexo A.24.- FDS® e Máquina de Reembalagem 
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Anexo A.25.- Rotulagem de medicamento em EC. 
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ANEXO- PARTE B 
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Anexo B.1. Tabelas de registo de saída de estupefacientes do cofre – Exemplo. 
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Anexo B.2.- Protocolos antibioterapia pré-cirurgia 

 

Anexo X Cirurgia 

a) Cirurgia anti-refluxo e correção de hérnia do hiato pré-operatório 

b) Banda Gástrica – protocolo pré-operatório 

c) By pass gástrico laparoscópico e gastrectomia 

d) Colecistectomia laparoscópica pré-operatório 

e) Colecistectomia laparoscópica se alergia à penicilina pré-operatório 

f) Ressecção do cólon e recto pré-operatório 

g) Ressecção hepática pré-operatório 

h) Ressecção pancreática pré-operatório 

i) Esplenectomia laparoscopia pré-operatório 

j) Gastrectomia distal/total pré-operatório 

k) Hérnias de parede abdominal pré-operatório 

l) Lobectomia pré-operatório 

m) Paratireoidectomia pré-operatório 

n) Proctologia pré-operatório 

o) Reconstituição do trânsito pré-operatório 

p) Tireoidectomia total/totalização de tireoidectomia pré-operatório 
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a) 
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b)  
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c) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

72 
 

 d) 
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 e) 
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f) 
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g) 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

76 
 

h) 
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i) 
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j) 
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k) 
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l) 
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 m) 
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n) 
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o) 
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p) 
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Anexo B.3. - Cálculos efetuados na UMC, no âmbito da conversão de unidades de 

uma prescrição médica. 

 

Trata-se de uma criança de 4 meses de vida, diagnosticada com síndrome do intestino 

curto, um transtorno intestinal associado a má absorção e secundário à perda da 

superfície mucosa funcionante, que se caracteriza pela incapacidade do intestino para 

absorver água e nutrientes em quantidades suficientes para atender às necessidades 

calóricas, de fluidos e de eletrólitos, exigindo assim a dependência de nutrição 

parentérica. Portanto, esta criança necessita de nutrição parentérica.  

 

Prescrição médica: 

  Aminoácidos 9.5g 

Glucose 43.5g 

Lípidos 2.4g 

Água destilada esterilizada 150 mL 

Fosfato 3 mmol 

Potássio 6 mmol 

Sódio 16.2 mmol 

Oligoelementos 2.8 mL 

Magnésio 0.8 mmol 

Vitaminas 1.5 mL 

Cálcio 2.45 mmol 

Volume total 430 mL 

 

As soluções disponíveis nos SF são as seguintes: 

 

Aminoácidos 10% 

Glucose 5%, 10%, 30%, 50% 

Lípidos 20% 

Glicerofosfato de sódio 

Cloreto de potássio 7,5% 

Cloreto de sódio 20% 

Sulfato de magnésio 20% 

Gluconato de cálcio 10% 
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De acordo com a PM: 

1. Aminoácidos: 9,5g 

Segundo o FHNM: 100 mg/mL de aminoácidos 

               
           

 

        

 

2. Lípidos: 2,4g 

Segundo o FHNM: 200 mg/mL de lípidos   

                
         

 

        

 

3. Água destilada esterilizada: 150mL 

 

4. Fosfato: 3 mmol 

Segundo o FHNM: 1 mmol/mL de glicerofosfato de sódio  

               
           

 

       

5. Potássio: 6 mmol  

Segundo o FHNM: 1 mmol/mL de cloreto de potássio 7.5% 

               
           

 

       

 

6. Sódio: 16,2 mmol  

A solução de glicerofosfato de sódio contém 2 mmol/mL de sódio, logo no volume de 3 

mL contém 6 mmol de sódio.  

Assim: 16,2 – 6 = 10,2 mmol 

Segundo o FHNM: 3,4 mmol/mL de cloreto de sódio 20%  

                 
              

 

 

        

 

       7. Oligoelementos: 2,8 mL 

       8. Magnésio: 0,8 mmol 

Segundo o FHNM: 0,8 mmol/mL de sulfato de magnésio 20%, logo: 

       

         9. Vitaminas: 1,5 mL 

         10. Cálcio: 2,45 mmol 

Segundo o FHNM: 0,223 mmol/mL de gluconato de cálcio 10% 
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11. Glucose: 43,5 g 

Segundo o FHNM: 300 mg/mL de glucose 30% 
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Anexo B.4.- Exemplo de um esquema de quimioterapia 

 

Indivíduo do sexo feminino 

Prescrição médica: 

 

D1 

500 mL de glicose em SF com 1 ampola de sulfato de magnésio a 20% 

Ondasetron 8 mg em 50 mL de SF em perfusão EV 

Dexametasona 12 mg EV 

Clemastina 2 mg EV 

Ranitidina 50 mg EV 

Docetaxel (40mg/m2) 66 mg, em 500 mL de Soro Fisiológico em perfusão EV, de 1 hora, 

com sistema e filtros próprios no D1 

Levofolinato de sódio (200 mg/m2) 330 mg em 250 mL de SF em perfusão de 1 hora 

5- FU (400 mg/m2 ) 660 mg EV em bólus lento 

5- FU (1000 mg/m2/dia) 3300 mg em seringa perfusora de 46 horas 

 

 

D3 

Soro glicosado em soro fisiológico 1000 mL + 1000 mL com 1 ampola de cloreto de 

potássio e 1 ampola de sulfato de magnésio em cada 1000 mL, em perfusão durante 180 

minutos 

Furosemida 20 mg EV 

Fosaprepitant 150 mg EV em 100 mL de SF a perfundir durante 30 minutos (veia 

periférica; iniciar 30 minutos antes de cisplatina) 

Ondansetron 8 mg em 50 mL de SF em perfusão 20 minutos 

Dexametasona 12 mg EV 

Clemastina 2 mg EV 

Ranitidina 50 mg EV 

Após 2 horas de hidratação iniciar: 

Cisplatina (40 mg/m2) 66 mg diluído em 250 mL de soro fisiológico, com 125 mL de 

manitol 20% em perfusão durante 2 horas 

Furosemida 1 ampola EV após QT 

Soro fisiológico 1000 mL com 2 ampolas de KCl em perfusão 120 minutos 
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Medicação domicílio 

Dexametasona 8 mg 1 comprimido após o pequeno-almoço e após o jantar durante 4 

dias 

Caphosol até 4x/dia durante 7 dias 

Filgrastim 7 ampolas subcutâneas 24 horas após o fim da QT 

 

 

 

Algumas considerações: 

 A doente em questão faz ondansetron para combater as náuseas e vómitos, 

tipicamente provocados pela medicação usada em quimioterapia. O fosaprepitant é 

também um anti-emético usado em quimioterapia, que previne, não trata náuseas e 

vómitos; daí ser administrada antes da cisplatina. É também importante a administração 

de um corticoide, usando-se neste caso a dexametasona, sendo que esta se mantém 

após a quimioterapia, no domicílio. De referir também a ranitidina, pertencente ao grupo 

dos anti-ácidos e anti-ulcerosos, cujo uso habitual passa por casos de úlcera péptica ou 

esofagite de refluxo, por exemplo. 

 O docetaxel é um fármaco habitualmente usado em cancro da mama, da próstata 

ou adenocarcinoma gástrico avançado. É também coadjuvante em casos de terapia 

combinada. 

 O levofolinato de sódio é usado na aceleração da recuperação da mucosite ou da 

mielossupressão induzidas pela quimioterapia. 

 O 5-FU (fluorouracil) é também usado em casos de cancro da mama, cólon, reto, 

pâncreas e estômago. A Cisplatina é usada em tumores avançados ou metásticos: 

carcinoma do testículo (poliquimioterapia paliativa e curativa), carcinoma do ovário 

(estádios III e IV), epitelioma das células escamosas da cabeça e do pescoço (terapia 

paliativa), no tratamento do cancro de pequenas células do pulmão e no tratamento do 

cancro de células não pequenas do pulmão.[1] 

 A hidratação é essencial para induzir uma diurese suficiente durante e depois do 

tratamento. 

 

Referências: 

[1] INFARMED. Resumo das Características do Medicamento Cisplatina. Acessível em : 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=32533&tipo_doc=rcm [acedido a 

13 de Agosto de 2014] 
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Anexo B.5. Carta ao Conselho de Administração 

 

Assunto: Pedido de acesso aos Processos Clínicos por parte dos Serviços 

Farmacêuticos 

 

Porto, 17 de julho de 2014 

 

Ex.mo Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João 

(CHSJ), 

Dr. António Luís Trindade Sousa Lobo Ferreira, 

 

 

Em nome dos Serviços Farmacêuticos do CHSJ, vimos por este meio solicitar a 

V.Ex.a o acesso aos processos clínicos dos doentes desta unidade hospitalar. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares, regulamentados por diploma 

governamental, constituem uma estrutura importante dos cuidados de saúde dispensados 

em meio hospitalar. De acordo com o artigo 16º do Código Deontológico da Ordem dos 

Farmacêuticos, é dever do Farmacêutico Hospitalar colaborar com todos os profissionais 

de saúde, promovendo junto deles e do doente a utilização segura, eficaz e racional dos 

medicamentos. 

Segundo o Relatório Mundial de Saúde, correspondente ao Financiamento dos 

sistemas de saúde, os medicamentos representam 20-30% das despesas globais em 

saúde.  As estimativas remetem para que mais de metade dos medicamentos seja gerida 

de forma inapropriada, nomeadamente por prescrições e dispensações inadvertidas. 

A título de exemplo temos o abuso ou uso inadvertido de antibióticos como um 

problema global que se encontra bem documentado. Estudos estimaram que o abuso de 

antibióticos para o tratamento de infeções agudas das vias respiratórias, em países com 

rendimento médio e baixo, acresce, em média, 36% aos custos do tratamento. Isto tende, 

portanto, para a extrema importância da existência de um sistema de distribuição de 

medicamentos que racionalize o  processo de prescrição, constituindo uma prevenção 

essencial na garantia de precisão e conveniência do tratamento medicamentoso. 

Todos os profissionais da saúde, em geral, reconhecem que os sistemas de 

prevenção como as verificações da prescrição médica garantem a segurança do 

paciente: num estudo realizado no serviço de oncologia de um hospital do Brasil, que 

analisou 3.701 prescrições dispensadas nos Serviços Farmacêuticos, foram detetados 

erros em 18% das prescrições. Os erros encontrados estavam relacionados com a DCI, a 

ausência ou falta de legibilidade na posologia, entre outros. 

Um estudo realizado no Hospital Universitário Professor Edgard Santos, no Brasil, 

referente aos resultados da atuação clínica do farmacêutico no processo de cuidados de 
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saúde, demonstrou que durante o ano 2012 foram aceites 488 intervenções realizadas 

por parte dos Serviços Farmacêuticos, das quais a título de exemplo, 42,4% 

corresponderam a ajustes a dose. Estes dados evidenciam a importância do 

conhecimento profundo de cada caso clínico por parte do Farmacêutico. 

 Já em território nacional, um estudo do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, 

 20 a 30% dos eventos adversos ocorridos no hospital estão relacionados com 

medicamentos, sendo que 42% desses  erros relacionados com medicamentos poderiam 

ter sido evitados. 

No ano de 2013, o CHSJ apresentou como despesas em produtos farmacêuticos 

mais de 81 milhões de euros. Além das medidas internas em vigor, que contribuíram para 

a redução da despesa acima referida, a adoção de medidas como a racionalização na 

prescrição de medicamentos, nomeadamente do paracetamol ou de antimicrobianos, ou 

a obrigatoriedade dos fármacos inovadores e medicamentos para a oncologia e SIDA 

serem prescritos por equipas multidisciplinares, podem contribuir ainda mais para a 

contenção de gastos neste setor. 

Na medida em que o bem-estar do doente é a prioridade na prestação de serviços 

de saúde, sobrepondo-se a qualquer interesse comercial, pessoal ou económico, deve 

ser facultada toda a informação disponível aos profissionais de saúde, permitindo-lhes 

como mais-valia um pleno desempenho das suas funções. 

Em qualquer relação estabelecida com o doente, subsistirá incondicionalmente o 

sigilo profissional; este estará garantido relativamente a qualquer informação respeitante 

à situação clínica do doente, da qual tenhamos acesso no exercício da nossa atividade. 

A nossa formação, especialmente dirigida para o medicamento em todas as suas 

vertentes, providencia o melhor aconselhamento acerca do mesmo, enquadrado no 

diagnóstico do doente em causa, sem intenção de interferir com as responsabilidades de 

outros profissionais de saúde. Acompanhando o processo de cada doente, será possível 

proceder a várias intervenções, tais como ajustes de dose e posologia ou modificação de 

forma farmacêutica e/ou via de administração. No entanto, é-nos impossibilitado tal 

serviço sem conhecimento do diagnóstico do doente, que só nos será facultado caso 

tenhamos acesso aos processos clínicos. 

Segundo o Observatório do Medicamento e Produtos de Saúde do INFARMED, 

um dos principais fatores responsáveis pelo aumento das despesas de saúde é o desvio 

da prescrição, daí a necessidade de estudos que analisem a qualidade da prescrição. O 

acesso ao diagnóstico e historial clínicos do doente permitirá ao Farmacêutico Hospitalar 

confirmar integralmente a prescrição, minimizando os tempos gastos pelos Serviços 

Farmacêuticos em dúvidas e confirmações. 
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  Como Profissionais de Saúde e parte integrante dos Serviços Prestadores de 

Cuidados de Saúde e, reforçando a importância de uma equipa multidisciplinar no 

ambiente hospitalar com partilha de conhecimentos, os Farmacêuticos Hospitalares 

tomam um papel crucial na Gestão da Terapêutica Medicamentosa e acompanhamento 

ao doente. Assim, sublinhamos a necessidade do acesso aos processos clínicos a fim de 

permitir uma correta e rigorosa validação das prescrições médicas.  

Em jeito de compilação, a permissão do acesso ao processo clínico do doente por 

parte do Farmacêutico trará vantagens a vários níveis: em primeiro lugar assegura a 

segurança na dispensa do medicamento, uma vez que permitirá uma deteção mais fácil e 

atempada de qualquer erro de prescrição, de acordo com a leitura de todo o seu historial 

médico, procedendo de imediato a várias intervenções, tais como ajustes de dose e 

posologia ou modificação de forma farmacêutica e/ou via de administração de acordo 

com o diagnóstico. Desta forma, evitamos que o Farmacêutico permita a administração 

de medicamentos de acordo com um suposto diagnóstico, que deduz após análise da 

prescrição; o caminho oposto seria sim, o esperado: uma verificação da medicação 

prescrita de acordo com o diagnóstico e características individuais de cada doente. 

Contiguamente a esse processo, obtemos uma maior efetividade e alcançamos 

uma redução de custos. Em segundo lugar, reforçamos o acompanhamento do doente 

pela equipa de profissionais de saúde, também com o objetivo de aumentar a adesão à 

terapêutica, reduzindo o número de internatos à posteriori, e consolidando este Hospital 

como uma referência na polivalência de prestação de serviços e como exemplo de 

gestão em termos farmacoeconómicos. 

 

 

 

Agradecendo antecipadamente a atenção de V.Ex.a,  

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,  

Aguardando resposta breve, 

 

_______________________________________________ 
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Anexo B.6. Papel do Farmacêutico na prestação de Cuidados de Saúde 

 

 Utilização racional e económica dos medicamentos; 

 Revisão e seguimento farmacoterapêutico;  

o Eliminação da farmacoterapia desnecessária;  

o Aumento da efetividade dos tratamentos/ terapêutica medicamentosa;  

 Minimização das reações adversas e toxicidade ( Identificação de PRM’s);  

o Diminuição dos custos de consultas de urgência ou re-hospitalizações;  

 Aproximação ao doente, com intuito de aumentar a adesão à terapêutica;  

 Farmacovigilância; 

 

Anexo B.7. Trabalhos desenvolvidos na UFA 

 

Ampolas de 75 mg/ml  de Cloreto de Potássio (7,5%) Labesfal 

Indicação : 
Reposição/Manutenção do equilíbrio electrolítico de 

potássio; 
Na cetoacidose diabética para prevenir a hipocalemia 

induzida pela administração de insulina. 

Contra 
indicações: 

 
Insuficiência renal grave com oligúria; anúria ou azotémia; 

Hipercalemia; 

Como tomar 
Cloreto de 
Potássio 
ampolas: 

Dose : 8 ampolas  por dia (correspondente a 80 mmEq de K+- 
Dose recomendada). 

Misturar a ampola num copo de água ou sumo de fruto . Beber 
a mistura até ao fim de forma lenta, durante ou logo após a 

refeição. [1] 
 

NOTA: Não beber com sumo de toranja sob o risco de aumento 
das concentrações séricas de potássio; 

Não aconselhar sumo de banana devido ao conteúdo desta em 
potássio. 

Advertências: -Alertar o doente para: 

 não administrar o conteúdo da ampola caso esta se 
encontre turva, com depósito ou com recipiente violado; 

 durante o tratamento seguir o plano de dieta indicado pelo 
médico; 

 

[1] http://www.drugs.com/potassium_chloride.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drugs.com/potassium_chloride.html
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Bicarbonato de sódio 

 
Classificação farmacoterapêutica: Alcalinizantes, corretivos da volémia e das 

alterações electrolíticas. Corretivos do equilíbrio ácido-base. 

 

Indicações terapêuticas: 

 Alcalinizante no tratamento de acidose metabólica crónica; 

 Alcalinizantes da urina no tratamento do desconforto em infeções urinárias 

moderadas; 

 Alcalinizantes da urina na prevenção do desenvolvimento de cálculos renais na 

fase inicial da terapêutica uricosúrica; 

 Alcalinizantes da urina no tratamento de hiperuricémia, em caso de gota; 

 Dispepsia para neutralizar as secreções gástricas no trato gastrintestinal. 

 

Cápsulas 1000mg 

Posologia e modo de administração 

A administração deve fazer-se 1 a 3 horas após a refeição. As cápsulas devem 

ser engolidas com água. Caso não consiga engolir a cápsula, esta pode ser aberta e o 

conteúdo dissolvido em água. 

A administração de bicarbonato de sódio cápsulas como antiácido não deve fazer-

se por períodos superiores a 2 semanas ou de modo continuado sem supervisão médica. 

 

Patologia Dose 
Acidose crónica 4,8g id oral 
Inf. Urinárias/cálculos renais 10g/dia em doses divididas 
Dispepsia 1 a 5 g oral 

 

Ampolas e Frascos 

 

Posologia:  

1 mmol/kg seguida de 0,5 mmol/kg administrada a intervalos de 10 minutos em 

adultos;  

1 mmol/kg por via intravenosa lenta em pediatria. 

Conservar a temperatura inferior a 25ºC. 

 

Prazo validade: 2 anos. 

 

Infusão intravenosa - frasco 

Estabilidade após aberto (varia conforme o fabricante; verificar) 

 Temperatura ambiente controlada (15º-30ºC): 1 semana a 1 mês. 

 Refrigeração (2º-8ºC): 60 a 90 dias. 
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DILUIÇÃO possível com os diluentes: Água Estéril para Injeção; Cloreto de Sódio 

0,9% ou Glicose 5%. 

 

Intravenosa direta - ampolas 

Estabilidade após aberto (varia conforme o fabricante; verificar) 

 Temperatura ambiente controlada (15º-30ºC): 1 semana a 1 mês. 

 Refrigeração (2º-8ºC): 60 a 90 dias. 
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1. Indicações Terapêuticas 

 Reumatismo (dor, rigidez ou limitação dos 

movimentos) 

 Lúpus eritematoso 

 Periarterite nodosa 

 Artrite reumatóide 

 Asma brônquica 

 Alergias 

 Reações graves de hipersensibilidade 

 Insuficiência suprarenal 

 Síndromes adrenagenitais 

 Edema cerebral 

 Doença neoplásica 

2. Posologia 

Tratamento local Tratamento SOS Tratamento sistémico 

Art. Grande: 2-4mg Dose inicial: 10-20mg Dose adulto: 0,05-0,2mg/Kg 

Art. Pequena: 0,8-1mg Dose manutenção: 6mg Dose criança: Falar com médico 

Bolsa sinuvial: 2-4mg   

Bainha Tendinosa: 0,4mg-1mg   

Frequência: 3/5 dias até 3 

semanas 

Frequência: 6/6horas Frequência: Diariamente 

 
3. Vias de administração 

 Via intra-articular 

 Via intramuscular 

 Via intrassinovial 

 Via intravenosa 

 Via oral ou entérica (off label) – 

Desintegra-se dentro de 5min em 

10ml de água >> Diluir antes de 

administrar 

4. Contra-indicações 

 Hipersensibilidade à S.A. 

 Infeção sistémica ou local numa articulação 

 Úlcera gástrica ou duodenal 

 Infeções agudas (virais ou fúngicas) 

 Infeções parasitárias 

 Vacinação com vacinas vivas

5. Efeitos secundários 

 Distúrbios gastrointestinais 

 Reações de hipersensibilidade 

 Ansiedade, agitação e tonturas 

 Visão turva 

 Aumento de peso 

 Hipertensão 

 Osteoporose 

 Tromboembolismo

 

INFARMED. Resumo das características Oradeaxon 5mg/ml Solução injetável. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=6456&tipo_doc=rcm (Acedido a 13 de Agosto de 

2014) 

UK Medicines Information (2013). Which injections can be given enterally.  

NHS Stockport Clinical Commissioning Group. Medication administration in patients with swallowing 

difficulties/dysphagi

Oradexon (Dexametasona) - Solução Injetável 
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Anexo B.7. - Exemplo de Caso Clínico – UMC 

 

Doente: recém-nascido, sexo masculino. 

Diagnóstico: Desconhecido. 

Objetivo: Determinar o diagnóstico e esclarecer o mecanismo de ação de cada fármaco 

usado. 

 

Tratamento:    

Pirimetamina 8 mg/dia 

Sulfadiazina 400 mg/dia 

Folinato de cálcio 20 mg, 3x por semana 

 

O diagnóstico mais provável do doente em questão será uma infeção por Toxoplasma 

gondii, um protozoário intracelular de distribuição universal. Este parasita leva a infeção 

assintomática no hospedeiro saudável, com manifestações clínicas tardias. No caso 

específico de um recém-nascido, a toxoplasmose poderá ser congénita ou não; o 

primeiro caso, visto tratar-se de uma transmissão vertical (transplacentária) do T. gondii 

da mãe para o feto, é a forma mais perigosa da infeção. Esta infeção pode também ser 

aguda ou crónica. Verificam-se com grande frequência alterações oftálmicas e 

neurológicas; salienta-se que as alterações referidas podem estar presentes mesmo em 

infeções assintomáticas[1].   

 

Mecanismos de ação 

 

Pirimetamina: Antiparasitário com atividade específica no metabolismo do ácido fólico no 

Plasmódio e parasitas do Toxoplasma. Inibe competitivamente a enzima dihidrofolato 

redutase, com uma afinidade muito maior para o protozoário que para a enzima 

humana[2].  

 

Sulfadiazina: É uma sulfonamida de curta duração, com uma estrutura semelhante ao 

ácido p-aminobenzóico. Interfere na síntese de ácidos nucleicos em microorganismos 

sensíveis através do bloqueio da conversão do ácido p- aminobenzóico em ácido 

dihidrofólico. Em conjunto com a pirimetamina, tem sido usada no tratamento da 

toxoplasmose em doentes com SIDA. É um análogo da síntese do ácido fólico pelo T. 

gondii, inibindo competitivamente o PABA e impedindo a síntese do ácido referido. A sua 
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ação é primeiramente bacteriostática, podendo ser bactericida quando as concentrações 

da timina são baixas no meio circundante[3]. 

 

Folinato de cálcio: Usado na redução da toxicidade e neutralização dos efeitos induzidos 

pelos antagonistas do ácido fólico [4]. Neste caso, tem como principal objetivo compensar 

a ação inibitória da síntese e metabolismo de ácido fólico por parte dos fármacos 

anteriores.  

 

[1] Moreira, LMO (2012). Toxoplasmose congênita. Departamento de Neonatologia da SBP. Acessível em: 

http://www.sbp.com.br/pdfs/TOXOPLASMOSE_congenita-LM-SBP16.pdf (acedido a 28 de Agosto de 2014). 

[2] Infarmed, Resumo das Características do Medicamento Pirimetamina. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=38059&tipo_doc=rcm, (acedido a 28 de 

Agosto de 2014). 

[3] Infarmed, Resumo das Características do Medicamento Sulfadiazina. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=4841&tipo_doc=rcm (acedido a 28 de Agosto 

de 2014). 

[4] Infarmed, Resumo das Características do Medicamento Folinato de Cálcio. Acessível 

em:http://www.infarmed.pt/infomed/download_ficheiro.php?med_id=51093&tipo_doc=rcm. (acedido a 28 de 

Agosto de 2014). 
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